


คํานํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดใหการปฏิรูปประเทศ 

ตองดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 3 ประการ ไดแก (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี

ปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนา

ดานวัตถุกับการพัฒนา ดานจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด 

ความเหลื่อมล้ํา (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการปฏิรูปใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีวิธีการจัดทําแผน การมีสวนรวมของประชาชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลา

ดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกดาน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลาหาป ทั้งน้ี กําหนดให 

การปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

โดยหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือใหการปฏิรูป

ประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศและใหเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 

ที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยดําเนินการใหเปนไปตามน้ัน 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหสํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป และมีหนาที่รับผิดชอบ 

ในการจัดทํารายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทุกสามเดือนตามมาตรา 270  

ของรัฐธรรมนูญฯ และการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือประโยชน

ในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใหเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการประจําป

ตามแผนการปฏิรูปประเทศตอที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

รายงานตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหนาหนวยงานของรัฐในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ 

องคกรอิสระ องคกรอัยการ และรัฐสภาทราบ ตลอดจนเผยแพรรายงานดังกลาวตอประชาชนทั่วไป โดยรายงาน

ดังกลาวอยางนอยตองระบุความกาวหนาของการปฏิรูปประเทศ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการแกไขปญหา

ในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

สํานักงานฯ จึงไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจําป 2563 ขึ้น 

โดยเปนรายงานฉบับที่  2 ที่ นําเสนอขอมูลผลการดําเนินการปฏิรูปประเทศของหนวยงานของรัฐใน 

ชวงปงบประมาณ 2563 และแสดงใหเห็นความกาวหนาของสถานะการบรรลุเปาหมายของเรื่องและประเด็น

ปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชพิจารณาประกอบการดําเนินการ ตลอดจน

ใหภาคสวนตาง ๆ ในสังคมและประชาชนที่สนใจไดใชเปนขอมูลในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญฯ และแผนการปฏิรูปประเทศตอไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การปฏิรูปประเทศ  ตามบทบัญญัติที่ได้ก าหนดไว้ในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ถือเป็นกลไกส าคัญให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นให้สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง  ท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีขึ้น โดยหลักการของการปฏิรูป คือ การปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เหมาะสมหรือสมควรกับบริบทและยุคสมัย   ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ 3 ประการ อันได้แก่  
(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ซึ่งก าหนดให้การด าเนินการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 โดยก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฯ โดยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา 5 ปี 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือใช้ในการก าหนด
กลไก วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศในด้านนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในแผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านขึ้น  
และได้มีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ได้ประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศ จ านวน 11 ด้าน อันได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และนอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ซึ่งจัดท าตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม เพ่ือด าเนินการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
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การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ มีเป้าประสงคเ์พ่ือให้ประชาชนทีร่ับประโยชน์จากการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ด้านการเมืองมุ่งหวังให้ประเทศ 
มีเสถียรภาพและมั่นคงภายใต้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานภายใต้การเชื่อมโยง 
ข้อมูลดิจิทัลของทุกภาคส่วน ด้านกฎหมายมุ่งหวังให้การมีกฎหมายเอ้ือต่อการด าเนินชีวิต ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและเข้าถึงได้โดยง่าย  
ด้านเศรษฐกิจมุ่งหวังให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มีการขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ ด้านสาธารณสุขมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ที่จ าเป็น ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งหวังให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ และมีสื่อที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถเลือกเสพได้  ด้านสังคมมุ่งหวังให้มีหลักประกันในวัยเกษียณ ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ด้านพลังงานมุ่งหวังให้มีปริมาณพลังงานที่เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งหวังให้เกิดความโปร่งใสและหน่วยงานรัฐของ
ไทยปราศจากการทุจริต ด้านการศึกษามุ่งหวังให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสอดรับความ
ต้องการของโลกอนาคต  ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องด าเนินงานตามแผน ขั้นตอน และ
วิธีการด าเนินการของกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ที่มุ่งหวังให้ “ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย สังคมเป็นธรรม ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ”  

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ได้ก าหนดให้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ.2560 เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลากการ องค์กรอิสระ และ
องค์กรอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ทราบถึงความก้าวหน้า ผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อไป  รวมทั้งเพ่ือช่วยในการติดตาม 
เสนอแนะ เร่งรัด การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังภายในปี 2565  

  

สรุปผลการดําเนินการประจําปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานกิจกรรมหรือประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศรวม 1,229 กิจกรรม ภายใต้เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป 173 เรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน รวมถึงได้ประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป เทียบเคียงกับข้อมูลสถานการณ์จากตัวช้ีวัดในระดับประเทศหรือสากลที่เกี่ยวเน่ืองกัน และประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิจากสถานะของตัวช้ีวัด  โดยแบ่งระดับผลการดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องและประเด็นปฏิรูปออกเป็น  
4 ระดับ ได้แก่ (1) สีแดง หมายถึง อยู่ในข้ันวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (2) สีส้ม หมายถึง ยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรลุเป้าหมาย (3) สีเหลือง หมายถึง อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย และ (4) สีเขียว 
หมายถึง บรรลุเป้าหมาย  

 
 

 
ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน อันได้แก่  
(1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ (12) ด้านการศึกษา จะประเมินโดยสะท้อนจากผลความสําเร็จของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละด้าน รวมท้ังสิ้น 173 เรื่อง โดยสถานะการบรรลุเป้าหมายประจําปี 2563 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2562 สรุปผลการประเมิน ได้ดังน้ี  

 
 
 
 
 

 
 
ระดับสีแดง จํานวน 14 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 8.09 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 12 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จาก 26 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ระดับสีส้ม จํานวน 65 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 37.57 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 12 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จาก 77 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ระดับสีเหลือง จํานวน 78 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 45.09 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จํานวน 18 เรื่อง
และประเด็นปฏิรูป จาก 60 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ระดับสีเขียว จํานวน 16 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 9.25 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จํานวน 6 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จาก 10 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

อยู่ในข้ันวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย

ยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรลุเป้าหมาย

อยู่ในระดับใกล้เคียง 
ในการบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

173 
เร่ืองและ

ประเด็นปฏิรูป 

ค�ำน�ำ

6

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร



สรุปผลการดําเนินการประจําปี 2563 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานกิจกรรมหรือประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศรวม 1,229 กิจกรรม ภายใต้เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป 173 เรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน รวมถึงได้ประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป เทียบเคียงกับข้อมูลสถานการณ์จากตัวช้ีวัดในระดับประเทศหรือสากลที่เกี่ยวเน่ืองกัน และประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิจากสถานะของตัวช้ีวัด  โดยแบ่งระดับผลการดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องและประเด็นปฏิรูปออกเป็น  
4 ระดับ ได้แก่ (1) สีแดง หมายถึง อยู่ในข้ันวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (2) สีส้ม หมายถึง ยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรลุเป้าหมาย (3) สีเหลือง หมายถึง อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย และ (4) สีเขียว 
หมายถึง บรรลุเป้าหมาย  

 
 

 
ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน อันได้แก่  
(1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ (12) ด้านการศึกษา จะประเมินโดยสะท้อนจากผลความสําเร็จของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละด้าน รวมท้ังสิ้น 173 เรื่อง โดยสถานะการบรรลุเป้าหมายประจําปี 2563 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2562 สรุปผลการประเมิน ได้ดังน้ี  

 
 
 
 
 

 
 
ระดับสีแดง จํานวน 14 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 8.09 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 12 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จาก 26 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ระดับสีส้ม จํานวน 65 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 37.57 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 12 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จาก 77 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ระดับสีเหลือง จํานวน 78 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 45.09 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จํานวน 18 เรื่อง
และประเด็นปฏิรูป จาก 60 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ระดับสีเขียว จํานวน 16 เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 9.25 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จํานวน 6 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จาก 10 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

อยู่ในข้ันวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย

ยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรลุเป้าหมาย

อยู่ในระดับใกล้เคียง 
ในการบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

173 
เร่ืองและ

ประเด็นปฏิรูป 

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      

ปี 2563

ปี 2562 26 77 10

14 65 1678

60

100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

173
เรือ่งและ

ประเด็นปฏรูิป

173
เรือ่งและ

ประเด็นปฏรูิป

7

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร



สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2563 
ของเรื่องและประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 

173 เร่ือง 

ส าหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีค่าสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายแล้ว (สีเขียว) จ านวน  
16 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
ด้านกฎหมาย 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ได้แก่ (0301) มีกลไกให้การออกกฎหมาย 
ที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญฯ , (0305) พัฒนากระบวนการ
จัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบและสอดคล้องกับเง่ือนเวลาในการตรา
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญฯ ด้านเศรษฐกิจ  
8 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ การเพ่ิมระดับ

การแข่งขันทางธุรกิจ , (0514) หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย ด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี , (0516) 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , (0517) ความยากง่ายในการท าธุรกิจ , (0528) การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและ
พัฒนา , (0530) การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ , (0536) การจัดตั้ง Centre of Excellence 
ส าหรับภาคเกษตร , (0550) การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ า , (0555) ปฏิรูปหน่วยงาน 
ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล ด้านสิ่งแวดล้อม 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (0608) การปรับสมดุลโครงสร้าง
องค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้านพลังงาน 5 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1007) การพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ , (1009) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ,
(1012) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี , (1013) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม , (1014) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 
ส าหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในขั้นวิกฤต (สีแดง) จ านวน 14 เรื่อง ที่ควรให้
ความส าคัญและเร่งรัดในการด าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ภายในปี 2565 ประกอบด้วย แผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านการเมือง 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (0102) กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
การรู้รักสามัคคีของสังคมไทย ด้านกฎหมาย 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (0308) ปฏิรูปการเรียนการสอนและ
การศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพ่ือพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี  ด้านเศรษฐกิจ 4 เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ได้แก ่(0518) Regional Integration Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
, (0520) พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค , (0523) ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน , (0553) 
การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรม  ด้านสิ่งแวดล้อม 4 เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป ได้แก่ (0601) ทรัพยากรทางบก , (0609) การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง , (0614) การแบ่งเขต
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล  , (0621) ปฏิรูป
ระบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสาธารณสุข 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (0701) ระบบ
บริหารจัดการด้านสุขภาพ , (0703) ก าลังคนด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1006) 
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า , (1011) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 
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ประเด็นท้าทายของการดําเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน พร้อมกับได้รายงานผลการดําเนินงานผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ โดยได้ระบุปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยประเด็นปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ 
ได้แก่ (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ สาระสําคัญท่ีแท้จริง
ของกิจกรรมตามท่ีระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (2) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ทําให้เห็นถึงเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเดียวกันและสามารถประเมินและวัดผลความสําเร็จได้อย่าง
แท้จริง (3) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซํ้าซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงาน ทําให้การปฏิรูป
ประเทศไม่เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง (4) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงและส่งผลต่อการดําเนินงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน  ซ่ึงได้นําประเด็นปัญหา อุปสรรคดังกล่าว
มาใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) และให้ความสําคัญ 
กับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม   

สรุปภาพรวมสถานะการบรรลุเป้าหมายประจําปี 2563 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2562  
โดยมีจํานวนเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ีมีสถานะบรรลุเป้าหมาย จํานวน 16 เรื่อง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562  
ที่มีจํานวน 10 เรื่อง  และจํานวนเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในข้ันวิกฤต จํานวน 14 เรื่อง ซ่ึงลดลงจาก 
ปี 2562 ท่ีมีจํานวน  26 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ลดลงจากปี 2562 จํานวน 7 เรื่อง จากแผนการปฏิรูปประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน ในประเด็น (0204) กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและสมรรถนะสูง  ด้านกฎหมาย  
ในประเด็น (0310) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และด้านเศรษฐกิจ 5 เรื่อง 
ได้แก่ (0518) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค , (0523) ขจัดอุปสรรคด้าน 
การเคล่ือนย้ายคน , (0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา , (0548) ระบบภาษี , (0554) การปฏิรูป
สถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ท้ังน้ี ควรเน้นให้
ความสําคัญในประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีค่าลดลง เพ่ือนําไปปรับ
กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการหรือเป้าหมายท่ีคาดหวังจะบรรลุของแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าประสงค์ของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดได้ต่อไป 
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ประเด็นท้าทายของการดําเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน พร้อมกับได้รายงานผลการดําเนินงานผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ โดยได้ระบุปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยประเด็นปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ 
ได้แก่ (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ สาระสําคัญท่ีแท้จริง
ของกิจกรรมตามท่ีระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (2) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ทําให้เห็นถึงเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมเดียวกันและสามารถประเมินและวัดผลความสําเร็จได้อย่าง
แท้จริง (3) กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศมีความซํ้าซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงาน ทําให้การปฏิรูป
ประเทศไม่เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง (4) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงและส่งผลต่อการดําเนินงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน  ซ่ึงได้นําประเด็นปัญหา อุปสรรคดังกล่าว
มาใช้ในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) และให้ความสําคัญ 
กับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรม   

สรุปภาพรวมสถานะการบรรลุเป้าหมายประจําปี 2563 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2562  
โดยมีจํานวนเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ีมีสถานะบรรลุเป้าหมาย จํานวน 16 เรื่อง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562  
ที่มีจํานวน 10 เรื่อง  และจํานวนเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในข้ันวิกฤต จํานวน 14 เรื่อง ซ่ึงลดลงจาก 
ปี 2562 ท่ีมีจํานวน  26 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ลดลงจากปี 2562 จํานวน 7 เรื่อง จากแผนการปฏิรูปประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารราชการ
แผ่นดิน ในประเด็น (0204) กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและสมรรถนะสูง  ด้านกฎหมาย  
ในประเด็น (0310) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และด้านเศรษฐกิจ 5 เรื่อง 
ได้แก่ (0518) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค , (0523) ขจัดอุปสรรคด้าน 
การเคลื่อนย้ายคน , (0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา , (0548) ระบบภาษี , (0554) การปฏิรูป
สถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ท้ังน้ี ควรเน้นให้
ความสําคัญในประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีค่าลดลง เพ่ือนําไปปรับ
กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการหรือเป้าหมายท่ีคาดหวังจะบรรลุของแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าประสงค์ของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดได้ต่อไป 
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การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบ 
ให้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดประเด็นในการปรับปรุงไว้ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) การก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (2) การปรับตัดกิจกรรม
ที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่ายงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  (3) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายท่ีมีความส าคัญ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย  
(4) การทบทวนข้อเสนอในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  
(5) ปรับปรุงชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รอง 
ที่ชัดเจน และ (6) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 11  
ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ขณะนี้อยู่
ระหว่างน าเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ โดยจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป  

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป  เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์
ภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายซึ่งก าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 นับจากนี้ไปอีก 2 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้น 
โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ หรือที่เรียกว่ากิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยขอให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ไม่ได้น ามาก าหนด
เป็นกิจกรรม Big Rock ไปด าเนินงานเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานคู่ขนานกันไป เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศบรรลุได้ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล และมีแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม Big Rock ไปจนถึงบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของประเด็น 
การปฏิรูปประเทศต่อไป 
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ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป ส่วนที่ 3

นิยามและสาระส�าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ และผลการด�าเนินการ
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ

ส่วนที่ 1

ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยแยกตามเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปทั้ง 173 เรื่อง ส่วนที่ 2

ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย การศึกษา
เป ็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะที่พร้อมต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ของโลก โดยสภาวการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย
ในช่วงท่ีผ่านมายังคงมีข้อจ�ากัดในหลายมิติ กล่าวคือ 
ด้านคุณภาพของการศึกษา ผลการประเมินการศึกษา
ในภาพรวมทั้งระดับชาติและนานาชาติยังอยู ่ในระดับ 
ที่ น ่ า เป ็นห ่ วงและควรได ้ รับการพัฒนาอย ่ างยิ่ ง  
ขณะที่ โ ค ร งสร ้ า งการบริ ห า รจั ดการการศึ กษา 
มีขนาดใหญ่ส่งผลให้ขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง  
ในส ่ วนของกระบวนการจั ดการ เ รี ยนการสอน  
และการเรี ยนรู ้ ส ่ วนใหญ ่  ยั งคง เน ้น เนื้ อหาสาระ 
และความจ�ามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ส ่งผลให ้ผู ้ เรียนข า ด ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ์  
ค ว า ม คิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ และทักษะการแก ้ป ัญหา 
ที่ มี ป ระ สิท ธิภาพ  ตลอดจน ในภาพรวม ยั งค งมี 
ความเหลื่อมล�้าสูง ผู ้เรียนได้เข้าเรียนไม ่ครบทุกคน  
มีป ัญหาการออกกลางคันระหว่างเรียน นอกจากนี้  

"ยกระดบัคณุภาพของการจัดการศกึษา 
ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

มุ่งความเป็นเลิศและสร้าง 
ขดีความสามารถของประเทศ และปรบัปรงุ

ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล"

ด้านการศกึษา
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  12

545

แผนการปฏิรปูประเทศ
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การสรุปผลในภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ ส่วนที่ 2.1
ส่วนย่อยที่ 1 สาระส�าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ
ส่วนย่อยที่ 2 ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
ส่วนย่อยที่ 3 สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป

ค�าจ�ากัดความของเล่ม
แผนการปฏิรูปประเทศ

ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย การศึกษา
เป ็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะที่พร้อมต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ของโลก โดยสภาวการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย
ในช่วงท่ีผ่านมายังคงมีข้อจ�ากัดในหลายมิติ กล่าวคือ 
ด้านคุณภาพของการศึกษา ผลการประเมินการศึกษา
ในภาพรวมทั้งระดับชาติและนานาชาติยังอยู ่ในระดับ 
ที่ น ่ า เป ็นห ่ วงและควรได ้ รับการพัฒนาอย ่ างยิ่ ง  
ขณะที่ โ ค ร งสร ้ า งการบริ ห า รจั ดการการ ศึกษา 
มีขนาดใหญ่ส่งผลให้ขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง  
ในส ่ วนของกระบวนการจั ดการ เ รี ยนการสอน  
และการเรี ยนรู ้ ส ่ วนใหญ ่  ยั งคง เน ้น เนื้ อหาสาระ 
และความจ�ามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ส ่งผลให ้ผู ้ เรียนข า ด ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ์  
ค ว า ม คิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ และทักษะการแก ้ป ัญหา 
ที่ มี ป ระ สิท ธิภาพ  ตลอดจน ในภาพรวม ยั งค งมี 
ความเหลื่อมล�้าสูง ผู ้เรียนได้เข้าเรียนไม ่ครบทุกคน  
มีป ัญหาการออกกลางคันระหว่างเรียน นอกจากนี้  

"ยกระดบัคณุภาพของการจัดการศกึษา 
ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

มุ่งความเป็นเลิศและสร้าง 
ขดีความสามารถของประเทศ และปรบัปรงุ

ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล"

ดา้นการศกึษา
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  12

545

แผนการปฏริปูประเทศ

รหัสแผนการปฏิรูปประเทศ
สัญลักษณ์ประจ�าแผนการปฏิรูประเทศ

ชื่อแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่แผนการปฏิรูปประเทศ
มีความสอดคล้อง

ส่วนย่อยที่ 1 
สาระส�าคัญของ
แผนการปฏิรูปประเทศ
  -สถานการณ์และความจ�าเป็น
  -การก�าหนดเป้าหมาย
  -การก�าหนดเรื่องและ
   ประเด็นปฏิรูป
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ผู้ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม รวมทั้ งมีความแตกต ่างในเชิงคุณภาพ 
ของแต่ละโรงเรียน ทั้งเรื่องขนาด ที่ตั้ง ผู ้บริหาร ครู  
และสื่อการเรียนการสอน การใช ้ความได ้ เปรียบ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ก ลุ ่ ม ค รั ว เ รื อ น 
ที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจในการเข ้ าถึ งสถานศึกษา 
ที่ดีและมีคุณภาพ ยิ่งท�าให้โอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษามีความเหลื่อมล�้าสูงขึ้น ดังนั้น แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ก�าหนดวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1. ยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึ กษา  3 .  มุ ่ ง ความ เป ็ น เลิ ศและสร ้ า ง 
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
และ 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การใช ้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม 

ธรรมาภิบาล โดยด�าเนินการผ ่านเรื่องและประเด็น 
ปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. การปฏิรูประบบ 
การศึกษา และการเรียนรู ้ โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญั ติการศึกษาแห ่ งชาติฉบับใหม ่  
และกฎหมายล�าดับรอง 2. การปฏิรูปการพัฒนา 
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3. การปฏิรูปเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 4. การปฏิรูปกลไก 
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิ ช าชี พครู แ ละอาจา รย ์  5 .  ก า รปฏิ รู ป การ จัด 
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21  6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจั ดการ เรี ยนการสอนและยกระ ดับคุณภาพ 
ของการจัดการศึกษา และ 7. การปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู ้ โดยการพลิกโฉมด ้วยระบบดิจิทัล  
(Digitalization for Educational and Learning  
Reform)

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1. การเร่งรัดการประกาศใช้กฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การขับเคล่ือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
ที่ผ่านมายังมีความล่าช้า เนื่องจากความไม่ชัดเจนทั้งด้านรายละเอียดของบทบัญญัติ และด้านล�าดับชั้นของกฎหมาย  
จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนแก้ไข และเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการออกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเตรียม
ความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
การปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย
 2. การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก ่อนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังไม ่ได ้มาตรฐาน 
และไม่มีคุณภาพ ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความรู้ด้านสิทธิเด็ก
จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะที่เป็นปัญหามาจาก 
ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้งด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมจากฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 3. การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา กลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ด้อยโอกาสยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ในเรื่องคุณภาพการศึกษา จากผลคะแนน PISA ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณา
คะแนนตามกลุ่มโรงเรียน จะพบว่าความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีความแตกต่างกัน
มาก โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5)  
และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย OECD และหากพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลคะแนนด้านการอ่าน จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยทัั้งประเทศอยู่ที่ 393 คะแนน โดยนักเรียนในกลุ่ม 
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีที่สุดมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 438 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์พ้ืนฐาน ขณะที่กลุ ่มที่ เหลือไม่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยกลุ ่มที่รวยที่ สุดและจนที่ สุดมีคะแนนห่างกัน 
ถึง 69 คะแนน และกลุ่มท่ีรวยที่สุดกับกลุ่มรองลงมาก็ยังมีคะแนนห่างกันถึง 50 คะแนน จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนด้อยโอกาสมากขึ้น ผ ่านการพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึกษา 
และการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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  -สถานการณ์และความจ�าเป็น
  -การก�าหนดเป้าหมาย
  -การก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป
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ส่วนย่อยที่ 2
ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ  
เพื่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม 
ของแผนการปฏิรูปประเทศ

ผู้ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม รวมทั้ งมีความแตกต ่างในเชิงคุณภาพ 
ของแต่ละโรงเรียน ทั้งเร่ืองขนาด ที่ตั้ง ผู ้บริหาร ครู  
และสื่อการเรียนการสอน การใช ้ความได ้ เปรียบ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ก ลุ ่ ม ค รั ว เ รื อ น 
ที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจในการเข ้ าถึ งสถานศึกษา 
ที่ดีและมีคุณภาพ ย่ิงท�าให้โอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษามีความเหล่ือมล�้าสูงข้ึน ดังน้ัน แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ก�าหนดวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1. ยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึ กษา  3 .  มุ ่ ง ความ เป ็ น เลิ ศและสร ้ า ง 
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
และ 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การใช ้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม 

ธรรมาภิบาล โดยด�าเนินการผ ่านเรื่องและประเด็น 
ปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. การปฏิรูประบบ 
การศึกษา และการเรียนรู ้ โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่ งชาติฉบับใหม ่  
และกฎหมายล�าดับรอง 2. การปฏิรูปการพัฒนา 
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3. การปฏิรูปเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 4. การปฏิรูปกลไก 
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิ ช าชี พครู แ ละอาจา รย ์  5 .  ก า รปฏิ รู ปการ จัด 
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21  6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจั ดการ เรี ยนการสอนและยกระดับคุณภาพ 
ของการจัดการศึกษา และ 7. การปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู ้ โดยการพลิกโฉมด ้วยระบบดิจิทัล  
(Digitalization for Educational and Learning  
Reform)

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1. การเร่งรัดการประกาศใช้กฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การขับเคล่ือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
ที่ผ่านมายังมีความล่าช้า เน่ืองจากความไม่ชัดเจนทั้งด้านรายละเอียดของบทบัญญัติ และด้านล�าดับชั้นของกฎหมาย  
จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนแก้ไข และเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการออกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเตรียม
ความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
การปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย
 2. การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก ่อนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังไม ่ได ้มาตรฐาน 
และไม่มีคุณภาพ ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความรู้ด้านสิทธิเด็ก
จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะท่ีเป็นปัญหามาจาก 
ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ท้ังด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมจากฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 3. การลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา กลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ด้อยโอกาสยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ในเรื่องคุณภาพการศึกษา จากผลคะแนน PISA ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณา
คะแนนตามกลุ่มโรงเรียน จะพบว่าความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีความแตกต่างกัน
มาก โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5)  
และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย OECD และหากพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลคะแนนด้านการอ่าน จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยทัั้งประเทศอยู่ที่ 393 คะแนน โดยนักเรียนในกลุ่ม 
ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 438 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์พื้นฐาน ขณะที่กลุ ่มที่ เหลือไม่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยกลุ ่มที่รวยที่สุดและจนที่สุดมีคะแนนห่างกัน 
ถึง 69 คะแนน และกลุ่มท่ีรวยที่สุดกับกลุ่มรองลงมาก็ยังมีคะแนนห่างกันถึง 50 คะแนน จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนด้อยโอกาสมากขึ้น ผ ่านการพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึกษา 
และการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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 4. กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ในปัจจุบันยังพบ
ปัญหาการผลิตและพัฒนาครูทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทั้งระบบ 
ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการและการก�ากับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู  มาตรฐานกระบวนการผลิต 
และคุณภาพอาจารย์ และการคัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครู ในด้านปริมาณมีการเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพ สถาบัน
หลายแห่งมีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ประสงค์ 
จะได้คนเก่ง คนดี มาเรียนครู ดังนั้น ควรให้ความส�าคัญกับสถาบันการผลิตครู โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการ
ผลิตครูให้เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่ และมีระบบพัฒนาครูประจ�าการอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะการใช้หลักสูตร  
การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู้ รวมถึงมีการก�าหนดกรอบสมรรถนะวิชาชีพครู  
ตลอดจนปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน�าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการเล่ือนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
 5. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การขับเคล่ือนการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติยังคงไม่ครอบคลุมสถานศึกษาในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังจ�ากัดอยู่ที่พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาน�าร่อง 8 จังหวัด และผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก อีกทั้งควรมีการประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือน�าไปใช้ประกอบการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ความท้าทายท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง 
ได้แก่ ความพร้อมของสถานศึกษา คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษา ที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทันกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
แบบใหม่ ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปปรับใช้อย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ดังนั้น  
จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
 6. การขยายผลนวัตกรรมการศึกษา การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร  
โดยยังจ�ากัดอยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาน�าร่อง 8 จังหวัด และครอบคลุมโรงเรียนเพียงส่วนน้อยในกลุ่มจังหวัด 
ดังกล่าว นอกจากนี้ การด�าเนินการเพื่อขยายผลนวัตกรรมการศึกษาจากพื้นที่น�าร่องให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 
ยังประสบกับความท้าทายที่ส�าคัญหลายประการ นอกจากน้ี การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการยังต้อง
เผชิญกับปัญหาทางทัศนคติ และความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับภารกิจภายหลังการปรับปรุงโครงสร้าง  
ซึ่งอาจส่งผลให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าในระยะต่อไป จึงควรมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
ของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาน�าร่องในระยะที่ผ ่านมาเพื่อประมวลบทเรียนไปสู่การขยายผลพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
 7. การพลิกโฉมเรียนรู ้ ด ้วยระบบดิจิทัล การขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบดิจิ ทัลแพลตฟอร ์ม 
ยังคงมีความท้าทายหลายประการ อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลระบบดิจิทัลที่มีความหลากหลายระหว่างสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานภาครัฐจ�านวนมาก และยังไม่มีกฎหมายการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษา แพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเพ่ือการน�าเข้าข้อมูล ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ปี 2563 •  เ ร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่  1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้โดยรวม 
   ของประเทศ โดยพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาตฉิบับใหม่ และกฎหมายล�าดบัรอง   
   (1201) 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ี 
ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด�าเนินการตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและส่งร่าง 
พระราชบัญญัติฯ กลับให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันอยู ่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น ได้แก่ การอาชีวศึกษา การบริหารจัดการในวิกฤตโรคระบาด และการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ก่อนน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ป ี2562 •  ปี 2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (1202)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏิรูปท่ี 2 อยู่ในระดบัใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�าเนนินโยบายในการส่งเสรมิการพฒันาเดก็เลก็และเด็กก่อนวยัเรยีนผ่านมาตรการต่าง ๆ
อาทิ การออกพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 
แรกเกิด 600 บาท/เดือน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาอาหารกลางวันและนม ส�าหรับเด็กปฐมวัย 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก ให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนจนถึงหลังคลอด  
6 เดือน/รับการตรวจครรภ์ฟรีและฝากครรภ์ฟรี โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา (1203)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏิรปูที ่3 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา 
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ด�าเนนิการเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการศึกษาพฒันาตามศักยภาพและเข้าถงึ
การศึกษาทีมี่คณุภาพ อาท ิโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไขหรอืทุนเสมอภาค โครงการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนค้นหา และคัดกรองนักเรียนยากจน 
ด้อยโอกาสในพืน้ท่ีห่างไกล ตลอดจนการด�าเนินงานผ่านกองทุนกูยื้มเพือ่การศกึษา
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ส่วนย่อยที่ 3
สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป

สีแสดงสถานะความส�าเร็จ
ในการด�าเนินการของแต่ละ
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ในปี 2562 และปี 2563

ยังไม่มีการด�าเนินกิจกรรม
หรือมีการด�าเนินการ 
ที่น้อยมาก

อยู่ระหว่างการด�าเนินกิจกรรม  
โดยมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรล ุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
ในปี 2565 

กิจกรรมส่วนใหญ่
อยู่ระหว่างด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565

มีการด�าเนินกิจกรรม
ได้ส�าเร็จครบถ้วน

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

ค�ำน�ำ
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วิธีการอ่านรายงาน



ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
   และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  (1204)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่4 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนินการส่งเสริมการผลติและพฒันาศกัยภาพคร ูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นผู้สนบัสนนุ
การเรยีนรู้ ตลอดจนสร้างเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอนพฒันาสมรรถนะครูอย่างต่อเน่ือง พฒันา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขา
วิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Coaching Teams โครงการยกระดับคุณภาพการผลิต 
และพัฒนาครอูาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาเพือ่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ และการพัฒนาผู้บรหิารสถานศกึษา 
เพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาในสถานศกึษา

ป ี2562 • ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
   การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (1205)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�าเนนิการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความส�าคัญกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่าง ๆ อาทิ การจัด 
การศึกษาในพ้ืนทีน่วตักรรมการศึกษา การศึกษากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกรอบ
สมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้น (ป.1–3) โครงการศึกษาสถานภาพการใช้หลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โครงการ 
เตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ และโครงการพัฒนาข้อก�าหนดแนวทางการผลิตคร ู
แบบองิฐานสมรรถนะ

ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  
   เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพ 
   ของการจัดการศึกษา (1206)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา โดย 
ให้ความส�าคญักับความเป็นอสิระและมีธรรมาภิบาลในการบรหิารและจดัการศึกษา ผ่านแผนงาน/โครงการท่ีส�าคญัต่าง ๆ 
อาทิ การด�าเนินโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงาน และการจัดท�าหนังสือเป็นหนังสือหลักการ 
และแนวคดิการพัฒนาพ้ืนทีน่วตักรรมการศึกษาเพ่ือการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพฒันาประสิทธภิาพ
บคุลากรตามโครงการพืน้ทีน่วตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง

ป ี2562 • ป ี2563 • เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
   ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) (1207)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายช่องทาง ท้ังทีวีดิจิทัล 
จานดาวเทียม ช่องทางใน Youtube และได้จัดท�าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform) หรือ “DEEP” ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ ที่รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ของประเทศ

550

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา12

551

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 12

รหัสของเรื่องและประเด็นปฏิรูป

รหัสแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

รหัสเรื่องและ 
ประเด็นปฏิรูป

XX   XX
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational 
and Learning Reform )

ปี 2562 •ปี 2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร ์มเพื่อการเรียนรู ้ 
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)  
ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ 
ลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

• คา่เปา้หมายท่ีตอ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
แพลตฟอร ์มการ เรี ยนรู ้ ด ้ วยดิ จิทั ล ท่ี เกิ ดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social  
Enterprise และคนทุกช่วงวัยน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย 
เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน�าไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชี วิตและการยกระดับคุณภาพชี วิตของคนไทย 
ไปสู่สากล

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป สถานการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู ้ของมนุษย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง  
น�ามาซึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์และใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่  
แต ่ขณะเดียวกัน  ก็น� ามาซึ่ งความท ้ าทายในการยกระดับ ทักษะเพื่ อ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งความรู ้สมัยใหม่ ดังนั้น จึงม ี
ความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้ระบบดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยในปี 2563 จากสถานการณ์ 
โควิด-19 เป็นโอกาสให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
มีการน�าเทคโนโลยี เข ้ามาช ่วยในการจัดการเรียน 
ก า ร ส อ น ใ น ห ล า ก ห ล า ย ช ่ อ งทาง  ทั้ งที วี ดิ จิ ทั ล  
จานดาวเทยีม ช่องทางใน youtube และล่าสุด ศธ. ได้จัด
ท�าแพลตฟอร ์มด ้านการศึกษาเพื่อความเป ็นเลิศ  
(Digital Education Excellence Platform) หรอื “DEEP” 
ซึ่ ง เป ็นศูนย ์กลางการเรียนรู ้ออนไลน ์  ที่ รวบรวม
หลั กสู ต รที่ หลากหลาย เพื่ อ ให ้ เ ป ็ นองค ์ ค ว ามรู ้ 
ของประเทศ ตอบโจทย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิต มุ ่งลด
ความเหลื่อมล�้าและพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยผู ้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะท่ี
ต้องการพัฒนาได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังมีการเติบโต 
ของ EdTech Startup ในประเทศไทย อาทิ “Inskru” 
ซึ่ ง เป ็นคลังความรู ้ที่ จะเข ้ามาช ่วยเติมเ ต็มทักษะ 
และความรู ้ออนไลน์ส�าหรับคุณครู และ “Vonder” 
แชทบ็อทด้านการศึกษาท่ีสามารถเข ้าถึงนักเรียน 
ทั่วประเทศแล้วกว่า 70,000 คน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาระบบ
ดจิทิลัแพลตฟอร์มยงัคงมคีวามท้าทายหลายประการ อาทิ 
การเชื่อมต่อข้อมูลระบบดิจิทัลที่มีความหลากหลาย
ระหว ่างสถาบันการศึกษาและหน ่วยงานภาครัฐ 
จ�านวนมาก นอกจากนี้  ป ัจจุบันยังไม ่ มีกฎหมาย 
การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
แพลตฟอร ์มฐานข ้อมูลกลางเพื่อการน�าเข ้าข ้อมูล 
ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการเรียน
รู ้ด้วยระบบดิจิทัล  จึงควรมีการท�าความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา กระทรวง
ศึ กษาธิ การ  และกระทรวงดิ จิ ทั ล เ พ่ือ เศรษฐ กิจ 
และสังคม ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่ เ ก่ียวข ้อง 
กับการศึกษา และก�าหนดข ้อมูลที่ จ� า เป ็นในการ
วิเคราะห์วางแผนด้านการศึกษาของประเทศ รวมถึง
ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะในการบริหารจัดการข ้อมูลสารสนเทศ  
นอกจากนี้ ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อการเรียน
การสอนในการน�าสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่แพลตฟอร์ม  
สร ้างแรงจูงใจให ้แก ่ครูและผู ้ เรียนในการใช ้งาน
แพลตฟอร์ม จัดท�ารูปแบบและเนื้อหาแพลตฟอร์มให้
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของแต่ละกลุ ่ม
ช่วงอายุ เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม  
รวมถึงเป ิดโอกาสให ้ EdTech Startup เข ้ามามี 
ส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้พัฒนา
ระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

568

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา12

569

แผนการปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา 121207 1207

รหัสแผนการปฏิรูปประเทศ

รหัสเรื่องและประเด็นปฏิรูป

XX   XX

สีแสดงสถานะความส�าเร็จในการด�าเนินการ
ของแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูปในปี 2562 และปี 2563

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
: สถานการณ์ต�่ากว่า 50% ของค่าเป้าหมาย
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
: สถานการณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่าเป้าหมาย
บรรลุค่าเป้าหมาย
: สามารถบรรลุค่าเป่าหมาย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

ชื่อเรื่องและประเด็นปฏิรูป

เป้าหมายของเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป

ค่าเป้าหมายของเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่ต้อง

บรรลุภายในปี 2565

ข้อมูลและสถานการณ์
ในภาพรวมของเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป

การสรุปผลการด�าเนินการในระดับเรื่องและประเด็นปฏิรูปส่วนที่ 2.2

รหัสของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
พร้อมแถบสีแสดงสถานะ

ความส�าเร็จปี 2563

ค�ำน�ำ
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การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational 
and Learning Reform )

ปี 2562 •ปี 2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบดิจิ ทัลแพลตฟอร ์มเพื่อการเรียนรู ้ 
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)  
ในการปรับเปล่ียนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ 
ลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั
เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

• ค่าเปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในปี 2565 • 
แพลตฟอร ์มการ เรี ยนรู ้ ด ้ วย ดิจิ ทั ล ท่ี เ กิดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social  
Enterprise และคนทุกช่วงวัยน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย 
เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน�าไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการยกระดับคุณภาพชี วิตของคนไทย 
ไปสู่สากล

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป สถานการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู ้ของมนุษย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง  
น�ามาซึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์และใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่  
แต ่ขณะเดียวกัน  ก็น� ามาซึ่ งความท ้ าทายในการยกระดับทักษะเ พ่ือให ้สอดคล ้องกับความต ้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งความรู ้สมัยใหม่ ดังนั้น จึงมี 
ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ระบบดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา โดยในปี 2563 จากสถานการณ์ 
โควิด-19 เป็นโอกาสให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
มีการน�าเทคโนโลยี เข ้ามาช ่วยในการจัดการเรียน 
ก า ร ส อ น ใ น ห ล า ก ห ล า ย ช ่ อ งทาง  ทั้ งที วี ดิ จิ ทั ล  
จานดาวเทยีม ช่องทางใน youtube และล่าสุด ศธ. ได้จัด
ท�าแพลตฟอร ์มด ้านการศึกษาเพื่อความเป ็นเลิศ  
(Digital Education Excellence Platform) หรือ “DEEP” 
ซึ่ ง เป ็นศูนย ์กลางการเรียนรู ้ออนไลน ์  ที่ รวบรวม
หลั กสู ต รที่ หลากหลาย เพื่ อ ให ้ เ ป ็ นองค ์ ค ว ามรู ้ 
ของประเทศ ตอบโจทย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิต มุ ่งลด
ความเหลื่อมล�้าและพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยผู ้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่
ต้องการพัฒนาได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังมีการเติบโต 
ของ EdTech Startup ในประเทศไทย อาทิ “Inskru” 
ซึ่ ง เป ็นคลังความรู ้ที่ จะเข ้ามาช ่วยเติมเ ต็มทักษะ 
และความรู ้ออนไลน์ส�าหรับคุณครู และ “Vonder” 
แชทบ็อทด้านการศึกษาท่ีสามารถเข ้าถึงนักเรียน 
ทั่วประเทศแล้วกว่า 70,000 คน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาระบบ
ดจิทิลัแพลตฟอร์มยงัคงมคีวามท้าทายหลายประการ อาทิ 
การเชื่อมต่อข้อมูลระบบดิจิทัลที่มีความหลากหลาย
ระหว ่างสถาบันการศึกษาและหน ่วยงานภาครัฐ 
จ�านวนมาก นอกจากนี้  ป ัจจุบันยังไม ่ มีกฎหมาย 
การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
แพลตฟอร ์มฐานข ้อมูลกลางเพื่อการน�าเข ้าข ้อมูล 
ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการเรียน
รู ้ด้วยระบบดิจิทัล  จึงควรมีการท�าความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา กระทรวง
ศึ กษา ธิการ  และกระทรวงดิ จิ ทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิ จ 
และสังคม ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่ เ ก่ียวข ้อง 
กับการศึกษา และก�าหนดข ้อมูลที่ จ� า เป ็นในการ
วิเคราะห์วางแผนด้านการศึกษาของประเทศ รวมถึง
ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะในการบริหารจัดการข ้อมูลสารสนเทศ  
นอกจากนี้ ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อการเรียน
การสอนในการน�าสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่แพลตฟอร์ม  
สร ้างแรงจูงใจให ้แก ่ค รูและผู ้ เรียนในการใช ้งาน
แพลตฟอร์ม จัดท�ารูปแบบและเนื้อหาแพลตฟอร์มให้
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของแต่ละกลุ ่ม
ช่วงอายุ เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม  
รวมถึงเป ิดโอกาสให ้ EdTech Startup เข ้ามามี 
ส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้พัฒนา
ระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

568

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา12

569

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 121207 1207

การด�าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามที่ก�าหนดไว้ในเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงปี 2562-2563

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้ในเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้ในเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป
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ส่วนที่ 1 บทน า 
การปฏิรูปประเทศ เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนในช่วงห้าปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความม่ันคง เหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ และพร้อม
ขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา 
เชิงโครงสร้าง การปรับเปลี่ยนและปลดอุปสรรค "วิธีและกระบวนการ" หรือ "กลไก" หรือ "กฎระเบียบ" ที่ส าคัญ  
เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สะดวก มีประสิทธิภาพและบรรลุผลอันพึงประสงค์  
ตามรัฐธรรมนูญฯ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ในแผนการปฏิรูปประเทศ  

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนการปฏิรูปประเทศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ได้ตามที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้จ าแนก 
แผนออกเป็น 3 ระดับ โดยก าหนดให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดท าแผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับที่ 2 เพ่ือใช้เป็น
กลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง  ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดท า 
แผนระดับที่ 3 ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ อันได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการรายปี 
ราย 5 ปี หรือแผนอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อน และท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คือ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 โดยจะเป็นแผนท่ีเป็นการก าหนดประเด็น
การพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) 
และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ 
ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน 
แผนการปฏิรูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยจะเป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก หรือ กฎระเบียบ ในช่วงห้าปี
ของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ   
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คือ แผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 โดยจะเป็นแผนชี้น า 
(Indicative Plan) เรื่องของประเด็นแผนแม่บทฯ ที่จะต้องให้ความส าคัญในห้วง 5 ปีนั้น ๆ  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  คือ แผนที่จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 โดยเป็นแผนที่ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน  
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
 
  

แผนระดับ 3

แผนระดับ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

นโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ป และ ป)แผนปฏิบัติการดาน...

แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ดาน...

แผนแมบทเฉพาะกิจ
ภายใตยุทธศาสตรชาติฯ

แผนอ่ืน ๆ

แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทเฉพาะกิจ
ภายใตยุทธศาสตรชาติฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ดาน...

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)
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แผนการปฏิรูปประเทศ  
6 เมษายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม  (10) ด้านพลังงาน  และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา   

เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขประเด็นปัญหาในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และ
สมควรกับบริบทของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในตามรัฐธรรมนูญฯ 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ 
มีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  
ด้านการเมือง มีเป้าหมายให้ประเทศมีเสถียรภาพและม่ันคงภายใต้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตระหนักรู้การยอมรับความเห็น 
ที่แตกต่างกัน มุ่งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานภายใต้การเชื่อมโยง
ข้อมูลดิจิทัลของทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
ด้านกฎหมาย มีเป้าหมายให้มีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมเอ้ือต่อการด าเนินชีวิต ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน  
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  
ด้านกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเข้าถึงได้โดยง่าย  
ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตอย่างยั่งยืน” 
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น รวมทั้งมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนครอบคลุมทุกภาคส่วน   
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและ
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่าง
เสมอภาค และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเป้าหมายให้ประชาชนรู้ เท่าทันสถานการณ์ และมีสื่อที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถเลือกเสพได้ มุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
ด้านสังคม มีเป้าหมายให้มีหลักประกันในวัยเกษียณ และให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบกับ
มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
ด้านพลังงาน มีเป้าหมายให้มีปริมาณพลังงานที่เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน โดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายให้เกิดความโปร่งใสและหน่วยงานรัฐ
ของไทยปราศจากการทุจริต ผ่านการปลูกและปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต   
ด้านการศึกษา มีเป้าหมายให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเลื่อมล้ า และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
รวมทั้งให้มีมาตรฐานสอดรับความต้องการของโลกอนาคต 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
6 เมษายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 11 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม  (10) ด้านพลังงาน  และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา   

เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขประเด็นปัญหาในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และ
สมควรกับบริบทของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในตามรัฐธรรมนูญฯ 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ 
มีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  
ด้านการเมือง มีเป้าหมายให้ประเทศมีเสถียรภาพและม่ันคงภายใต้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตระหนักรู้การยอมรับความเห็น 
ที่แตกต่างกัน มุ่งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานภายใต้การเชื่อมโยง
ข้อมูลดิจิทัลของทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
ด้านกฎหมาย มีเป้าหมายให้มีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมเอ้ือต่อการด าเนินชีวิต ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน  
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  
ด้านกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเข้าถึงได้โดยง่าย  
ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตอย่างยั่งยืน” 
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น รวมทั้งมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนครอบคลุมทุกภาคส่วน   
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและ
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ด้านสาธารณสุข มีเป้าหมายให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่าง
เสมอภาค และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีเป้าหมายให้ประชาชนรู้ เท่าทันสถานการณ์ และมีสื่อที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถเลือกเสพได้ มุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
ด้านสังคม มีเป้าหมายให้มีหลักประกันในวัยเกษียณ และให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบกับ
มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
ด้านพลังงาน มีเป้าหมายให้มีปริมาณพลังงานที่เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน โดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายให้เกิดความโปร่งใสและหน่วยงานรัฐ
ของไทยปราศจากการทุจริต ผ่านการปลูกและปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต   
ด้านการศึกษา มีเป้าหมายให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเลื่อมล้ า และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
รวมทั้งให้มีมาตรฐานสอดรับความต้องการของโลกอนาคต 
 

 25

บทน�ำ  ส่วนที่ 1



การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน  หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการของกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ก าหนดไว้ในแผน 
การปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ที่มุ่งหวังให้ 
“ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สังคมเป็นธรรม ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ” อันประกอบด้วย 173 เรื่องและประเด็นการปฏิรูป และมีกิจกรรมหรือประเด็นย่อยของแผนการ
ปฏิรูปประเทศรวม 1,229 กิจกรรม แสดงได้ดังนี้ 

 
แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป กิจกรรม/ประเด็นย่อย 

1 การเมือง 5 18 

2 บริหารราชการแผ่นดิน 6 56 

3 กฎหมาย 10 115 

4 กระบวนการยุติธรรม 10 38 

5 เศรษฐกิจ 55 121 

6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 36 325 

7 สาธารณสุข 10 139 

8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 22 

9 สังคม 5 50 

10 พลังงาน 17 71 

11 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 143 

12 การศึกษา 7 131 

รวม 173 1,229 
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การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ มี 
การประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันที่ 18 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นห้วงเวลาหลังจากได้มี 
การประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศไปก่อนหน้าแล้ว  ดังนั ้น จึงได้ด าเนินการตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้น าความตาม
มาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามข้ันตอนและกรอบ
ระยะเวลาของกฎหมายต่อไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมทุกด้าน  ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการแต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติม 
ให้สมบูรณ์ 11 คณะ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้านได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยจะได้น ารายงานต่อรัฐสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 
 

 
  

27

บทน�ำ  ส่วนที่ 1



การแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ จะต้องมีการแปลงแผน  ขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินการปฏิรูปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ไปสู่การก าหนดงาน/โครงการ 
เพ่ือด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาของขั้นตอน และวิธีการนั้นๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ โดยอาจด าเนินการในลักษณะแผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ หรืออาจเป็นการก าหนดมาตรการ การปรับปรุงกฎระเบียบ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด าเนินงานขององค์กร การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งอาจไม่ต้องใช้
วงเงินจากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินใด รวมถึงการท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในปี 2565 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค�ำน�ำ

28

ส่วนที่ 1  บทน�า



 
ระบบ eMENSCR เป็นการดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ  โดยเป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่  (Big Data) สําหรับรองรับการดําเนินการของ  
(1) หน่วยงานของรัฐ ในการนําเข้าข้อมูลโครงการ/การดําเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
และการนําเข้าแผนระดับท่ี 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี และแผนปฏิบัติการด้าน...  
ในระบบ eMENSCR (2) คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการเรียกค้นหาข้อมูลจากระบบ eMENSCR  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ (3) ประชาชน/
สาธารณะ ในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาการนําเข้าข้อมูล ประกอบด้วย โครงการ/การดําเนินงาน รวมท้ังสิ้น 38,298 โครงการ  
โดยเป็นโครงการประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 21,891 โครงการ  โดยสามารถติดตามภาพรวมในการบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านหน้ารายงานผลการดําเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Dashboard) ของระบบ eMENSCR ได้ท่ี https://emenscr.nesdc.go.th/dashboard/index.html  
การนําเข้าแผนระดับท่ี 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายปี) โดยมีแผนปฏิบัติราชการในระบบ  
รวมจํานวน 790 แผน จําแนกเป็น (1) แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จํานวน 209 แผน และ (2) แผนปฏิบัติราชการรายปี 
จํานวน 497 แผน และแผนปฏิบัติการด้าน... ท่ีหน่วยงานได้นําเข้าในระบบรวมจํานวน 84 แผน (ข้อมูล ณ มกราคม 2564) 
ท้ังน้ี ปัจจุบันสํานักงานฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ให้มีการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial intelligence) มาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในระบบให้สามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยําเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังได้พัฒนาให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลสถิติต่าง ๆ เข้าระบบ eMENSCR  
ให้เป็นระบบข้อมูลสถิติกลางของประเทศสําหรับการบ่งช้ีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท่ีเป็นปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ Electronics Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform Plans : eMENSCR (อีเมนซ์) 

เว็บไซต์กลางและฐานข้อมูลท่ีได้มีการพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

1) เ ว็บไซต์ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) 
และ NSCR (http://nscr.nesdc.go.th/) 

2) ระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุน 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ (Open Data Portal for 
Monitoring and Evaluating Government 
Projects under National Strategy : Open-D) 
ผ่านทาง https://opendata.nesdc.go.th/ 

3) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 
ช้ีเป้า (TPMAP) ซ่ึงเป็นระบบ Big Data เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  
ผ่านทาง https://www.tpmap.in.th/  
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ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นกรอบในการดําเนินงานท่ีได้กําหนดแผนข้ันตอนและวิธีการ ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ วงเงินท่ีคาดว่าจะใช้ และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังให้บรรลุภายในระยะเวลาห้าปี ดังเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงในปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้มีการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยมีผลท่ีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท่ีเห็นเป็นรูปธรรม สรุปได้ดังน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญฯ 
เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  
การดําเนินการปฏิรูปประเทศในช่วงท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระเบียบ
กฎหมายท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การออก
กฎกระทรวง แนวทาง และคําแนะนํา เพ่ือวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 การดําเนินการพัฒนา
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้หน่วยงานมีข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที การจัดทําพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ  
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 

เป้าหมายท่ี 2 สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้า ได้ดําเนินการ
ผ่านแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นลําดับโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค การพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา การจัดให้มีทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจ ทําให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การเข้าถึงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน การยกระดับการบริการปฐมภูมิ
ให้มีประสิทธิภาพ การดําเนินการให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้ทุกท่ี โดยท่ีผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวตลอดจนการแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการและรับบริการได้ทันที การบริการ
ประชาชนผ่านนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิทุกท่ี (Universal Coverage for Emergency Patients - UCEP) 
จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็นได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการ
ศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเป็นธรรมในการอุปโภคและบริโภคสินค้าและ
บริการต่าง ๆ การรับรองการปลูกต้นไม้ยืนต้นในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และในที่ดินท่ีรัฐอนุญาตให้ใช้ทําประโยชน์  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากในชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และยังมีคุณค่าสูงต่อสิ่งแวดล้อม 
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน 
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ํา
ของสังคม ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ มีสุขภาพท่ีดี มีทักษะ มีความรู้ มีอาชีพ มีรายได้ 
ท่ีพอเพียงต่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นกรอบในการดําเนินงานท่ีได้กําหนดแผนข้ันตอนและวิธีการ ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ วงเงินท่ีคาดว่าจะใช้ และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังให้บรรลุภายในระยะเวลาห้าปี ดังเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ซ่ึงในปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้มีการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดยมีผลท่ีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนท่ีเห็นเป็นรูปธรรม สรุปได้ดังน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญฯ 
เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  
การดําเนินการปฏิรูปประเทศในช่วงท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระเบียบ
กฎหมายท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การออก
กฎกระทรวง แนวทาง และคําแนะนํา เพ่ือวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 การดําเนินการพัฒนา
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้หน่วยงานมีข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที การจัดทําพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ  
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 

เป้าหมายท่ี 2 สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้า ได้ดําเนินการ
ผ่านแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นลําดับโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค การพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา การจัดให้มีทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจ ทําให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง  
การช่วยเหลือ การเข้าถึงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน การยกระดับการบริการปฐมภูมิ
ให้มีประสิทธิภาพ การดําเนินการให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้ทุกท่ี โดยท่ีผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวตลอดจนการแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการและรับบริการได้ทันที การบริการ
ประชาชนผ่านนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิทุกท่ี (Universal Coverage for Emergency Patients - UCEP) 
จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็นได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการ
ศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเป็นธรรมในการอุปโภคและบริโภคสินค้าและ
บริการต่าง ๆ การรับรองการปลูกต้นไม้ยืนต้นในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และในที่ดินท่ีรัฐอนุญาตให้ใช้ทําประโยชน์  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากในชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และยังมีคุณค่าสูงต่อสิ่งแวดล้อม 
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน 
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ํา
ของสังคม ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ มีสุขภาพท่ีดี มีทักษะ มีความรู้ มีอาชีพ มีรายได้ 
ท่ีพอเพียงต่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นต้น 
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เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ดําเนินการผ่านแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นลําดับก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
ของประเทศไทย เช่น การลดข้ันตอนและระยะเวลาของกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต ซ่ึงจะทําให้ประชาชน
และผู้ประกอบการได้รับความสะดวกจากการบริการของภาครัฐย่ิงข้ึน ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ของ
ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตอบโจทย์ 
ต่อความต้องการของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และตอบโจทย์ 
ความต้องการของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพของกองป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 
ทางเทคโนโลยีเป็น Official Point of Contact การจัดต้ังศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม  
เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรับข้อร้องเรียน ร่วมค้นหา แจ้งเบาะแส และช่วยกันป้องกันการแชร์เน้ือหาข่าวท่ีไม่เหมาะสม การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพ่ือการเข้าถึงและมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนในทุกระดับและทุกช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ทางการเมือง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนเกิดความตื่นตัวและการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น  

ประเมินผลสัมฤทธิต์ามเร่ืองและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิ รูปประเทศท้ัง 12 ดาน มีความกาวหนาในการดําเนินการในชวงป งบประมาณ 2563  
โดยประมวลผลขอมูลการดําเนินงานจากโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐรายงานผานระบบติดตามและ
ป ระ เมิ น ผ ล แ ห ง ช า ติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR) ซ่ึงเปนขอมูลการรายงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ีมีจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับแผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 11,595 รายการ โดยสํานักงานฯ ไดใชขอมูล
ดังกลาวในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเน ินงาน รวมทั้งขอมูลดานสถิติและตัวชี ้วัดที่
เกี ่ยวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการตามเร่ืองและประเด็นปฏิ รูป จํานวน 173 เร่ือง ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศทั้ ง 12 ดาน  
โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี ้
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ประเมินผลสัมฤทธิต์ามเร่ืองและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิ รูปประเทศท้ัง 12 ดาน มีความกาวหนาในการดําเนินการในชวงป งบประมาณ 2563  
โดยประมวลผลขอมูลการดําเนินงานจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานของรัฐรายงานผานระบบติดตามและ
ป ระ เมิ น ผ ล แ ห ง ช า ติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR) ซ่ึงเปนขอมูลการรายงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ีมีจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับแผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 11,595 รายการ โดยสํานักงานฯ ไดใชขอมูล
ดังกลาวในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเน ินงาน รวมทั้งขอมูลดานสถิติและตัวชี ้วัดที่
เกี ่ยวของกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการตามเร่ืองและประเด็นปฏิ รูป จํานวน 173 เร่ือง ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศทั้ ง 12 ดาน  
โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี ้

แผนปฏริูปประเทศ ด้าน... จ านวน
01 การเมือง 5 0101 0102 0103 0104 0105
02 การบริหารราชการแผ่นดิน 6 0201 0202 0203 0204 0205 0206
03 กฎหมาย 10 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310
04 กระบวนการยุติธรรม 10 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410
05 เศรษฐกิจ 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510

0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520
0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530
0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540
0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550
0551 0552 0553 0554 0555

06 สิ่งแวดล้อม 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610
0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620
0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630
0631 0632 0633 0634 0635 0636

07 สาธารณสุข 10 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710
08 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0801 0802 0803 0804 0805 0806
09 สังคม 5 0901 0902 0903 0904 0905
10 พลังงาน 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
11 การปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 6 1101 1102 1103 1104 1105 1106
12 การศึกษา 7 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
รวม 173

เรื่องและประเด็นปฏริูป

55

36

17

ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ ง 12 ด้าน มีความก้าวหน้า ในการด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2563  
โดยประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานจากโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐรายงานผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR) โดยส านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงาน รวมทั้งข้อมูลด้านสถิติและตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ  
แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ านวน 173 เรื่อง 
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
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ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 
1 เรื่อง ได้แก่ 
(0101) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 
เรื่อง ได้แก่ 
(0103) การกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น 

และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
(0104) การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการ

ปฏิรูปประเทศ 
(0105)  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
 

อ ยู่ ใ น ขั้ น วิ ก ฤ ต ใ น ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
(0102)  กลไกการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ ง โดย สันติ วิ ธี และ 
การรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 

5 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 - ด้านการเมือง 

(1) ด้านการเมือง  
เป้าหมาย เพื่อการธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
เป็นการปกครองที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุข  
แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู ้จักยอมรับความเห็นที ่แตกต่างกัน   
พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563  ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รวม 5 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย  
จ านวน 3 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง โดยทั้ง 5 เรื่อง 
มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเทียบเท่ากับปี 2562  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมืองได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย  
จ านวน 1 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....  
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

แผนการปฏริปูประเทศด้านการเมือง01 ด้ำนกำรเมือง

อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย  
 จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่
 (0102) กลไกการแก้ไขปัญหาความ 

ขั ด แ ย ้ ง โ ด ย สั น ติ วิ ธี แ ล ะ 
การรู้รักสามัคคีของสังคมไทย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง   
 ได้แก่
 (0101) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและ

การมีส ่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
 จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่
 (0103) การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน  

และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
 (0104)  ก า ร เ ลื อกตั้ ง ที่ สุ จ ริ ต และ เที่ ย ง ธ ร รม 

เพื่อการปฏิรูปประเทศ
 (0105)  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนกำรเมือง

ปี 2563

ปี 2562 1 3 1

1 3 1
5   เรือ่งและ
      ประเดน็ปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุป้าหมาย      
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อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
(0201)  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเ ร็ว และตอบโจทย์ 

 ชีวิตประชาชน 
(0202) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ 

 เชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(0203) โครงสร้า งภาครัฐ  กะทัดรัด ปรับตั วได้ เ ร็ว  และ 

 ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(0205) ระบบบ ริห ารงาน บุ คคลที่ ส ามารถดึ งดู ด  สร้ า ง 

 และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ  
(0206) การจัด ซ้ือจัดจ้ างภาครัฐ คล่องตัว  โปร่งใส และ 

 มีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
(0204) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 

 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 

1 5 

6 

ปี 2563 

ปี 2562 
อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 6 เรื่องและ

ประเด็นปฏิรปู 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
เป้าหมาย ให้องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง บูรณาการความร่วมมือของ  
ทุกภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชนเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบ
บุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563  ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 6 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับใกล้เคียง  
ในการบรรลุเป้าหมาย 5 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 1 เรื่อง  
ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายปรับลดลง จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ (0204) 
ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งจากเดิมที่มีสถานะ
ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ปรับลดมาเป็นยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ก าหนดให้
จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย 5 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ  
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ 

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 02ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ปี 2563

ปี 2562 6

1 5
6   เร่ืองและ
      ประเดน็ปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่
(0201)  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(0202)  ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(0203)  โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 

มีผลสัมฤทธิ์สูง
(0205)  ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี 

คนเก่งไว้ในภาครัฐ 
(0206)  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน

การทุจริตทุกขั้นตอน

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่
 (0204) ก�าลงัคนภาครัฐมีขนาดทีเ่หมาะสมและมสีมรรถนะสงู
  พร้อมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 – ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
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บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
(0301)  มีกลไกให้การออกกฎหมายที่ดี

และเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไก
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผล
ใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ 

(0305)   พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบและสอดคล้ องกั บ 
เง่ือนเวลาในการตรากฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญฯ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านกฎหมาย 

1 

3 

3 

2 

4 

4 

2 

1 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

10 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

ใกล้ เคี ยงในการบรรลุ เป้ าหมาย 
จ านวน 4 เรื่อง อาทิ 
 (0306)  มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีความส าคัญ และจัดให้มีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท า
และเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้ง
การให้ ความช่ วยเหลื อทาง
กฎหมายแก่ประชาชน 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง อาทิ 
(0302)  ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย

ที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

(0304)  มีกลไกให้มีการตรากฎหมาย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

อยู่ ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ
เป้ าหมาย  จ านวน 1 เรื่ อ ง 
ได้แก่ 
(0308)  ปฏิรูปการเรียนการสอน

และการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมาย เพื่ อพัฒนา 
นั ก ก ฎหม าย ให้ เ ป็ น 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี 

(3) ด้านกฎหมาย  
เป้าหมาย เพ่ือให้มีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท ากฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่ าย และ 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563  ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 10 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น 
จ านวน 5 เรื่อง อาทิ (0302) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพของประชาชน (0303) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม นอกจากนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 1 เรื่องที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง ได้แก่ (0310) มีกลไก
ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถานะเทียบเท่าปี 2562   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย ได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง
กฎหมาย จ านวน 21 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 12 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท า
สัญญาขายฝากที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 9 ฉบับ เช่น ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นต้น 

แผนการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย03 ด้ำนกฎหมำย

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ 
 เป้าหมาย จ�านวน 1 เรือ่ง ได้แก่
 (0308) ปฏิรปูการเรยีนการสอน

และการศกึษาอบรมวชิา
กฎหมาย เพื่อพัฒนา 
นักกฎหมายให ้ เป ็ น 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

ใกล ้เคียงในการบรรลุเป ้าหมาย 
 จ�านวน 4 เรื่อง อาทิ
 (0306)  มกีลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการจัดท�าและเสนอร่าง
กฎหมายท่ีมีความส�าคัญ และ
จั ด ใ ห ้ มี ก ล ไ กช ่ ว ย เ หลื อ
ประชาชนในการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย รวมท้ัง 
การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรือ่ง ได้แก่
 (0301)  มกีลไกให้การออกกฎหมายทีด่ี

และเท่าท่ีจ�าเป็น รวมทัง้มกีลไก 
ในการทบทวนกฎหมายทีม่ผีล
ใช้บงัคบัแล้ว เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัมาตรา 77 ของรัฐธรรมนญูฯ

(0305)  พัฒนากระบวนการจดัท�าและ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้
รวดเร็ว รอบคอบและสอดคล้อง
กบัเงือ่นเวลาในการตรากฎหมาย 
ตามรัฐธรรมนูญฯ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรล ุ  
 เป้าหมาย จ�านวน 3 เรื่อง อาทิ
 (0302)  ยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมาย 

ท่ีล้าสมัย และเป็นอปุสรรค 
ต่อการด�ารงชีวิตและการ 
ประกอบอาชพีของประชาชน

 (0304)  มกีลไกให้มกีารตรากฎหมาย 
เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนกฎหมำย

ปี 2563

ปี 2562 3 2 1

1 3 2
10   เร่ืองและ
        ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุป้าหมาย      

4

4

ค�ำน�ำ
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ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
(0402) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
(0407) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
(0410) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 เรื่อง อาทิ 
(0401) การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

(0403) การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

(0404) การปรับกระบวนทัศน์ในการบรหิารงานยุติธรรมเพื่อสร้าง
ความปลอดภยัและความเป็นธรรมในสังคม 

 

10 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

1 

7 

7 

3 

2 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านกระบวนการยตุิธรรม 

(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
เป้าหมาย เพ่ืออ านวยความยุติธรรมในแต่ละข้ันตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค และบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563  ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 10 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 เรื่อง 
ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้น จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ (0405) การพัฒนา
กลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื ่อลดความเหลื่อมล้ า  ซึ่งขยับขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ 
ในขั้นวิกฤต และ (0410) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ ที่ปรับขึ้นเป็นใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย ในขณะทีเ่รื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมได้ก าหนดให้จัดท าหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย จ านวน 41 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจ
ศาล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น 
พระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เป็นต้น 

แผนการปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม 04ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เร่ือง ได้แก่
(0402)  การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชน

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(0407)  การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
(0410)  การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 7 เรื่อง อาท ิ  
 (0401)  การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของ 
 กระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ 
 ยตุธิรรมโดยไม่ล่าช้า
 (0403)   การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 เพือ่ลดความเหล่ือมล�า้
 (0404)   การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้าง 

 ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 – ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

ปี 2563

ปี 2562

7 3
10  เรือ่งและ
       ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      

1 27

37

ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  ส่วนที่ 2



55 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 21 เรื่อง อาทิ 
(0511) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- อุดมศึกษา (สนับสนุน) 
(0527) Connectivity: พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค 
(0532) การสร้างและใช้ Big Data 
ภาคเกษตร 
(0547) การบริหารจัดเก็บภาษี   
 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 22 เรื่อง อาทิ 
(0502) อุตสาหกรรมการเกษตร 
(0519) Clusters and Hubs: 
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(0534) ส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming 
(0542) การจัดตั้งส านักงานบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลื่อมล้ า 
 

อ ยู่ ใ น ขั้ น วิ ก ฤ ต ใ น ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(0518) Regional Integration 
Committee : คณะอนุ ก รรมกา ร
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค    
(0520 )  พัฒนาเมืองหลัก/ เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาค 
( 0523 )  ขจั ดอุ ปสรรคด้ านกา ร
เคลื่อนย้ายคน   
(0553) การปฏิรูปสถาบันด้านการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและ
นวัตกรรม  

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 เรื่อง อาทิ 
(0514) การเพิ่มระดับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ – หน่วยงานดูแลควบคุมด้าน
กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า 
และตลาดเสรี (สนับสนุน) 
(0516) การเพิ่มระดับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ  – วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สนับสนุน) 
(0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านเศรษฐกิจ 

(5) ด้านเศรษฐกิจ  
เป้าหมาย มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” โดยมีผลิตภาพสูงขึ้น 
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น รวมทั้งมีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 
และสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 55 เร่ือง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 เรื่อง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 21 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 22 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ ในขั้นวิกฤต 
จ านวน 4 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่  
(0518) Regional Integration Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
(0523) ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน (0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา (0548) ระบบภาษี
(0554) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME
ในขณะที่เรื่องและประเด็นอ่ืนมีสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น จ านวน 12 เรื่อง อาทิ (0511) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน) (0542) การจัดต้ังส านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเหลื่อมล้ า นอกจากนี้ เป็นเรื่องและประเด็นอ่ืนที่มีสถานะเทียบเท่าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมายหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย จ านวน 35 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ จ านวน 8 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
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ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05 ด้ำนเศรษฐกิจ

อยู ่ ในขั้ นวิ กฤตในการบรรล ุ
เป้าหมาย จ�านวน 4 เรือ่ง ได้แก่
(0518)  Regional Integration 

C o m m i t t e e  :  ค ณ ะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน
การรวมกลุม่ในภมูภิาค   

(0520)  พัฒนา เ มืองห ลัก/ เมื อ ง
ศูนย์กลางของภูมิภาค

(0523)  ข จั ด อุ ป ส ร รคด ้ า นก า ร
เคลือ่นย้ายคน  

(0553)  การปฏิรูปสถาบันด้านการ
ส ่ ง เสริ มผลิ ตภาพ การ
มาตรฐานและนวัตกรรม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  
  จ�านวน 21 เรื่อง อาทิ
 (0511) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- อุดมศกึษา (สนับสนนุ)
 (0527) Connectivity: พัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานระดับ
ภูมภิาค

 (0532)  การสร้างและใช้ Big Data 
ภาคเกษตร

 (0547)  การบริหารจดัเก็บภาษี  

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 8 เร่ือง อาทิ
  (0514)  การเพิ่มระดับการแข่งขันทาง

ธุ รกิ จ  –  หน ่ วยงานดูแล
ควบคุมด ้านกฎหมายด้าน
การแข่งขันทางการค้า และ
ตลาดเสรี (สนับสนุน)

 (0516)  การเพิ่มระดับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลาง
และ ขนาดย่อม (สนับสนุน)

 (0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรล ุ  
 เป้าหมาย จ�านวน 22 เรื่อง อาทิ
 (0502) อุตสาหกรรมการเกษตร
 (0519)  Clusters and Hubs: 

พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เป้าหมาย

 (0534)  ส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming

 (0542)  การจัดตั้งส�านักงานบูรณา
การการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเหลื่อมล�้า

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนเศรษฐกิจ

ปี 2563

ปี 2562 2 5

4 22 8
55  เรือ่งและ
        ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุป้าหมาย      
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ส่วนที่ 2  ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ



ใกล ้เค ียงในการบรรลเุป ้าหมาย 
จํานวน 15 เรือ่ง อาทิ 
(0605) ระบบขยายผลแบบอย่าง

ความสําเร็จ 
( 0620 )  ปฏิ รู ปกลไกด้ านความ

หลากหลายทางชีวภาพทั้ง
ระดับชาติและพ้ืนที่ 

(0631) ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ 

ยังคงม ีความเส ีย่งในการบรรล ุ
เป้าหมาย จํานวน 16 เรือ่ง อาทิ 
(0603) การบริหารเชิงพื้นที่ 
(0611) การบริหารจัดการมลพิษ 

ในทะเลและชายฝ่ัง 
(0633) ปฏิรูปเคร่ืองมือ

เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม 

อยู่ในข้ันวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(0601)  ทรัพยากรทางบก 
(0609) การบริหารจัดการขยะในทะเล

และชายฝ่ัง 
(0614)  การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่
ทางทะเล 

(0621) ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

บรรลุ เ ป้ าหมาย  จํ านวน  
1 เรื่อง ได้แก่ 
( 0 6 0 8 )  ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล

โครงสร้างองค์กรใน
การรักษผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

สถานะการบรรลุเปา้หมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจําปี 2563 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟู ทําให้เกิดความย่ังยืน เป็นรากฐาน 
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางนํ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ประจําปี 2563 ได้กําหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 36 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังน้ี เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 1 เรื่อง เรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จํานวน 15 เร่ือง เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จํานวน 16 เรื่อง และเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 เร่ือง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น 
จํานวน 6 เรื่อง อาทิ (0602) การบริหารแผนโครงการที่สําคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้ํา 
(0608) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (0612) การบริหาร
จัดการการประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอ่ืนมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 

 
 
 

 

 

จัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดให้
จัดทํากฎหมาย จํานวน 35 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายท่ีจัดทําแล้วเสร็จ 13 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 22 ฉบับ เช่น 
กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น  
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1ปี 2563

ปี 2562

อยู่ในข้ันวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
36 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป 

ใกล้ เคียงในการบรรลุ เป้ าหมาย 
จ านวน 14 เรื่อง อาทิ 
(0605) ระบบขยายผลแบบอย่าง

ความส าเร็จ 
(0620 ) ป ฏิ รูป ก ล ไก ด้ าน ความ

หลากหลายทางชีวภาพทั้ง
ระดับชาติและพื้นที่ 

(0631) ปฏิรูป ระบบการบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ 

 
 

ยังคงมีความ เสี่ ยง ในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 17 เรื่อง อาทิ 
(0603) การบริหารเชิงพื้นที่ 
(0611) การบริหารจัดการมลพิษ 

ในทะเลและชายฝั่ง 
(0633) ปฏิรูปเครื่องมือ

เศรษฐศาสตร์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม 
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1ปี 2563

ปี 2562

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 36 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(0601)  ทรัพยากรทางบก 
(0609) การบริหารจัดการขยะในทะเลและ

ชายฝั่ง 
(0614)  การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเล 

(0621) ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

บรรลุ เป้ าหมาย  จ านวน 1 เรื่อง 
ได้แก่ 
(0608) การปรับสมดุลโครงสร้าง

อ ง ค์ ก ร ใ น ก า ร รั ก ษ า
ผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟู ท าให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐาน  
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 36 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 15 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 16 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น 
จ านวน 6 เรื่อง อาทิ (0602) การบริหารแผนโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้ า 
(0608) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (0612) การบริหาร
จัดการการประมงทะเล ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้
จัดท ากฎหมาย จ านวน 35 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 13 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 06ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

อ ยู ่ ใ น ขั้ น วิ ก ฤต ในก า รบ ร รลุ 
เป้าหมาย จ�านวน 4 เรือ่ง ได้แก่
(0601)  ทรพัยากรทางบก
(0609) การบรหิารจดัการขยะในทะเล

และชายฝ่ัง
(0614) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังตามแนวคดิการวางแผน

 เชงิพืน้ทีท่างทะเล
(0621) ปฏิรูประบบการวิจัยด ้ าน

ความหลากหลายทางชวีภาพ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  
  จ�านวน 15 เรื่อง อาทิ
 (0605) ระบบขยายผลแบบอย่าง

ความส�าเร็จ
 (0620) ปฏิรูปกลไกด ้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
ทัง้ระดบัชาตแิละพ้ืนที่

 (0631) ปฏิรูประบบการบริหาร
จดัการเขตควบคุมมลพิษ

  

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรือ่ง   
 ได้แก่
(0608)  ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล

โครงสร ้างองค ์กรใน
การรักษผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรล ุ  
 เป้าหมาย จ�านวน 16 เรื่อง อาทิ
 (0603)  การบริหารเชิงพื้นที่
 (0611)  การบริหารจัดการมลพิษ
 ในทะเลและชายฝั่ง
 (0633) ปฏิรปูเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์

เพื่อสิ่งแวดล้อม

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ปี 2563

ปี 2562 5

4 16 1
36  เรือ่งและ
        ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      
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39

ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  ส่วนที่ 2
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2 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

10 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
(0702) ระบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศด้านสุขภาพ 

ระบบบริการปฐมภูมิ (0704) 
(0705) การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อ

เศรษฐกิจ 
(0706) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(0708) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(0710) ระบบหลักประกันสุขภาพ 

ยั งคงมีความเสี่ ยง ในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
(0705) การแพทยแ์ผนไทยและพืช

สมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 
(0707) การสร้างเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรค 

อ ยู่ ใ น ขั้ น วิ ก ฤ ต ใ น ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
(0701) ระบบบริหารจัดการด้าน

สุขภาพ 
(0703) ก าลังคนด้านสุขภาพ 
 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านสาธารณสุข 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 เรื่อง 
ได้แก่ 
(0702) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ระบบบริการปฐมภูมิ (0704) 
(0705) การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทย 

เพื่อเศรษฐกิจ 
(0706) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(0708) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(0710) ระบบหลักประกันสุขภาพ 

ยั งคงมี ความ เสี่ ย ง ในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
(0705) การแพทยแ์ผนไทยและพืช

สมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 
(0707) การสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค 

(7) ด้านสาธารณสุข  
เป้าหมาย ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ 
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นได้อย่างเสมอภาค และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 10 เร่ือง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 6 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง 
และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (0702) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ด้านสุขภาพ (0705) การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ (0706) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(0707) การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ (0708) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในขณะที่เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปอืน่มีสถานะเทียบเท่าปี 2562  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง
กฎหมาย จ านวน 14 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 1 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดหลักประกันสุขภาพ
และแหล่งเงินส าหรับคนต่างชาติ กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือจัดตั้งกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต 
และกฎหมายว่าด้วยโครงสร้างการบริหารระบบสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 
เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ เป็นต้น 

แผนการปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุ07 ด้ำนสำธำรณสุข

อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย  
 จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่
 (0701) ร ะบบบริ ห า รจั ดก า รด ้ าน   

สุขภาพ
 (0703) ก�าลังคนด้านสุขภาพ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 6 เรื่อง   
 ได้แก่
 (0702)  ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศด้านสขุภาพ
 (0704)  ระบบบริการปฐมภมูิ
 (0705)  การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทย 

เพ่ือเศรษฐกิจ
 (0706) ระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ
 (0708) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 (0710) ระบบหลกัประกันสขุภาพ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน  
 2 เรื่อง ได้แก่
 (0707)  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 (0709)  การคุมครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนสำธำรณสุข

ปี 2563

ปี 2562 4 4 2

2 2 6
10  เรือ่งและ
       ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุป้าหมาย      

ค�ำน�ำ
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ส่วนที่ 2  ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ



ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(0801) การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
(0802) แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ  
(0804) การปฏิรูปแนวทางการก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
(0805) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ 

และระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเปา้หมาย จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 
(0803) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(0806) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร

ภาครัฐ 

6 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

2 

2 

2 

4 

2 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านสื่อสารมวลขน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป้าหมาย เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับ
ที่มีความชอบธรรม และการใช้ พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ  
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน  
ตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563  ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 6 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(0802) แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ (0803) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0805) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/ กิจการ
อวกาศ และระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยฯ และ (0806) และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ในขณะที่เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน 7 ฉบับ  
โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.  2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 5 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดต่อเด็กโดยใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ... ประมวลรัษฎากรเพ่ือให้ครอบคลุมการเก็บภาษีจาก
ธุรกิจออนไลน์ต่างประเทศ และพระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการด าเนินกิจการในอวกาศ พ.ศ. ....  

แผนการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ 08ด้ำนส่ือสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เร่ือง ได้แก่
 (0801) การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
 (0802) แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
 (0804) การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์
 (0805) การปฏริปูการบรหิารจดัการความปลอดภยัไซเบอร์ / กจิการอวกาศ  

และระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม
เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก ่
(0803) การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ
 (0806)  การปฏิรปูระบบการบรหิารจัดการข้อมลูข่าวสารภาครัฐ

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 – ด้ำนส่ือสำรมวลขน เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ปี 2563

ปี 2562

2 4
6  เรือ่งและ
      ประเดน็ปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      

2 22
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ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  ส่วนที่ 2



แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม09 ด้ำนสังคม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
(0901) การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม  
(0902) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
(0903) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
(0904) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
(0905) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

5 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

1 

5 

4 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านสังคม 

(9) ด้านสังคม  
เป้าหมาย เพ่ือให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ และคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563  ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 5 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมายทั้ง 5 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ (0903) การจัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านสังคม ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง
กฎหมาย จ านวน 22 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 8 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท า 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 , 
กฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอ่ืนเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 นอกจากนี้
เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
พระราชบัญญัติรองรับสิทธิชุมชนและบุคคล  พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ์  
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ เป็นต้น 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เร่ือง ได้แก่
 (0901) การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพือ่สังคม 
 (0902) กลุม่ผู้เสียเปรยีบในสังคม
 (0903) การจัดการข้อมูลและองค์ความรูด้้านสังคม
 (0904) ระบบสร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็
 (0905) การมีส่วนร่วม การเรยีนรู้ การรับรู ้และการส่งเสริมกจิกรรมทางสงัคม

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนสังคม

ปี 2563

ปี 2562 1 4

5
 5   เรือ่งและ
        ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      

ค�ำน�ำ

42

ส่วนที่ 2  ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ



(10) ด้านพลังงาน  
เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริม 
ด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 17 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 5 เรื่อง  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้วเพิ่มขึ้น 
จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1003) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (1010) แนวทางส่งเสริมและขจัด
อุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (1014) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงาน (1015) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (1016)  
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงานได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน 
16 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of 
Conduct ของหน่วยนโยบาย ก ากับ ปฏิบัติด้านพลังงาน และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... แล้ว  

(10) ด้านพลังงาน  
เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริม 
ด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 17 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 5 เรื่อง  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ใน
ระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤต 
ในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้วเพิ่มขึ้น 
จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1003) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (1010) แนวทางส่งเสริมและขจัด
อุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (1014) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
ด้านพลังงาน (1015) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (1016)  
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงานได้ก าหนดให้จัดท ากฎหมาย จ านวน 
16 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of 
Conduct ของหน่วยนโยบาย ก ากับ ปฏิบัติด้านพลังงาน และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 
2562 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... แล้ว  

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน 10ด้ำนพลังงำน

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 - ด้ำนพลังงำน

ปี 2563

ปี 2562 4

2 3 5
17   เร่ืองและ
        ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      
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อยู่ในขั้นวิกฤตในการ  
 บรรลเุป้าหมาย จ�านวน    
 2 เร่ือง ได้แก่
 (1006) ปฏริปูโครงสร้าง

ก า ร บ ริ ห า ร
กจิการไฟฟ้า

 (1011) การส่งเสริมการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรี

ใกล ้ เคียงในการบรรลุเป ้าหมาย จ�านวน  
 7 เรื่อง ได้แก่
 (1001) การปฏรูิปองค์กรด้านพลังงาน
 (1002) การพัฒนาศูนย ์สารสนเทศพลังงาน 

แห่งชาติ
 (1003) ปฏิรูปการสร ้างธรรมาภิบาลในทุก 

ภาคส่วน
 (1004) โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลงัการผลติไฟฟ้า
 (1008) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
 (1010) แนวทางส ่งเสริมและขจัดอุปสรรค 

ในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า

 (1015) การใช้มาตรการบริษัทจดัการพลงังาน 
 (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรือ่ง ได้แก่
 (1007) การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซ

ธรรมชาติ
 (1009) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

เ ช้ือเพลิง ชีวมวลไม ้ โตเ ร็ว
ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

 (1012) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงาน 
 ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี
 (1013) การส ่ ง เสริ มการอนุ รั กษ ์

พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า ในกลุ่มอตุสาหกรรม

(1014) ก า ร ใช ้ ข ้ อบัญญั ติ เ กณฑ ์
มาตรฐานอาคารด้านพลงังาน

ยังคงมีความเสี่ ยงในการ    
 บรรลุ เป ้ าหมาย จ� านวน  
 3 เรื่อง ได้แก่
 (1005) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 

เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
 (1016) การส่งเสริมยานยนต์

ไฟฟ้าในประเทศไทย
 (1017) การส่งเสริม
 เทคโนโลยีระบบการ

กักเก็บพลังงาน

43

ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  ส่วนที่ 2



แผนการปฏริปูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ11 ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
(1101) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
(1104) ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (1) 
(1105) ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (2) 
(1106) ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 
(1102) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (1) 
(1103) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (2) 

4 

2 

1 

4 

1 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

6 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 6 ประเด็นปฏิรูป โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ ประเด็นที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 4 เรื่อง และประเด็นที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ เป็นเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้เป้าหมายดีขึ้น จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1102) ประเด็นปฏิรูปด้าน 
การป้องปราม (1) (1103) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (2) (1104) ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (1)  
(1105) ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (2) (1106) ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ ส าหรับเรื่อง 
(1101) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง มีสถานะเทียบเท่าปี 2562  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง จ านวน 25 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562 การปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต กฎหมายว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ  กฎหมายป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ เช่น กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ  
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักยอกถ่ายเททรัพย์สิน 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และกฎหมาย 
การพยายามกระท าความผิด การเตรียมการกระท าความผิดฐานทุจริต (Conspiracy Theory) เป็นความผิดทาง
อาญา เป็นต้น 

สถำนะกำรบรรลเุป้ำหมำยของเรือ่งและประเด็นปฏิรปูประจ�ำป ี2563 - ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ปี 2563

ปี 2562 4 1 1

2 4
 6   เรือ่งและ
        ประเด็นปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุป้าหมาย      

อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่
 (1101)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
 (1104)  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (1)
 (1105)  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (2)
 (1106)  ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก ่  
 (1102)  ประเด็นปฏริปูด้านการป้องปราม (1)
 (1103)  ประเด็นปฏริปูด้านการป้องปราม (2) 6 เรื่องและ

ประเด็นปฏิรปู 

(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการด าเนินชีวิต มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี  2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 6 ประเด็นปฏิรูป โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ ประเด็นที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 4 เรื่อง และประเด็นที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ เป็นเรื่อง
และประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้เป้าหมายดีขึ้น จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1102) ประเด็นปฏิรูปด้าน 
การป้องปราม (1) (1103) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (2) (1104) ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (1)  
(1105) ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (2) (1106) ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ ส าหรับเรื่อง  
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ก าหนดให้จัดท าหรือปรับปรุง จ านวน 25 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท าแล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2562 การปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต กฎหมาย
ว่าด้วยการปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบและใช้อทิธพิลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อนัมชิอบ  กฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิให้ครอบคลุมมติิของการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นอกจากนี้  
เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือการยักยอก
ถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
และกฎหมายการพยายามกระท าความผิด การเตรียมการกระท าความผิดฐานทุจริต (Conspiracy Theory)  
เป็นความผิดทางอาญา เป็นต้น 

ค�ำน�ำ

44

ส่วนที่ 2  ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ



ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
(1202) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กอ่อนวัย  
(1203) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
(1204) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 

และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(1201) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้  โดยรวมของประเทศ  

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล าดับรอง  
(1205) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21  
(1206) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของ
การศึกษา  

(1207) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 

4 

4 

3 

3 

ปี 2563 

ปี 2562 

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย  ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  บรรลุเป้าหมาย 

7 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรปู 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรปูประจ าปี 2563 – ด้านการศึกษา 

(12) ด้านการศึกษา  
เป้าหมาย ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
รวม 7 เรื่อง โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับใกล้เคียง  
ในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย  
4 เรื่อง โดยท้ัง 7 เรื่อง มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเทียบเท่าปี 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงกฎหมาย 7 ฉบับ โดยเป็นกฎหมาย 
ที่จัดท าแล้วเสร็จ 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ คือ กฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้
แห่งชาติ 
 
  

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการศึกษา 12ด้ำนกำรศึกษำ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เร่ือง ได้แก่
 (1202) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กอ่อนวัย
 (1203) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
 (1204) การปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิต คัดกรองและ

พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์

ยังคงมีความเสี่ ยงในการบรรลุ เป ้าหมาย จ�านวน 4 เรื่ อง ได ้แก  ่   
 (1201)  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยรวมของประเทศ  
 โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่ และกฎหมายล�าดบัรอง 
 (1205)  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

 ในศตวรรษท่ี 21 
 (1206)   การปรบัโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

 ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพ 
 ของการศึกษา 

 (1207)   การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรู้โดยการพลกิโฉมด้วยระบบดจิทิลั

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�ำปี 2563 – ด้ำนกำรศึกษำ

ปี 2563

ปี 2562

4 3
7  เรือ่งและ
      ประเดน็ปฏริปู

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      
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สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2563 
ของการบรรลุ เ ป้าหมายแผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง 12 ด้าน โดยสะท้อนจาก 
ผลความส าเร็จของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง 
จะเห็นได้ว่าสถานะการบรรลุ เป้าหมาย
ประจ าปี 2563 ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยพิจารณาจ านวน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะบรรลุ
เป้าหมายแล้ว (สีเขียว) จ านวน 16 เรื่อง  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ านวน 10 เรื่อง  
รวมทั้งมีจ านวนเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่
ในขั้นวิกฤต (สีแดง) ลดลงจาก 26 เรื่อง  
ในปี 2562 เป็นเหลือเพียง 14 เรื่อง ในปี 
2563 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปส่วนหนึ่งที่ค่าสถานะการบรรลุ
เป้าหมายปรับลดลงจากปี 2562 เช่น แผนการปฏิรูปด้านบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
(0204) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ปรับลดจาก
ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) เป็นยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) ซึ่งเป็นผล  
อันเนื่องมาจากที่ผ่านมาองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางและมาตรการ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราก าลัง โดยส่วนใหญ่เป็นการชะลอการเพ่ิมอัตราก าลังและสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ 
การจ้างงานในรูปแบบอ่ืน ซึ่งอาจช่วยลดภาระผูกพันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐในระยะยาว ได้ แต่ไม่ส่งผลที่มี
นัยส าคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการลดอัตราก าลังภาครัฐให้มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจและ
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐกิจ ที่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง  ซึ่งควรให้ความส าคัญกับ
ประเด็นปัญหาอุปสรรค เพ่ือน าไปปรับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือเป้าหมายที่คาดหวังจะบรรลุของแผน  
การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าประสงค์ของการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฯ ที่ก าหนด 
  

• อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุปา้หมาย   • 
ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเปา้หมาย   • 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย   • 
บรรลเุปา้หมาย      

ปี 2563

ปี 2562 26 77 10

14 65 1678

60
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ตารางแสดงสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศของปี 2562 และ ปี 2563 

 

แผนปฏิรูปประเทศ ปี

01 ด้านการเมือง 2562 0101 0102 0103 0104 0105
2563 0101 0102 0103 0104 0105
2562 0201 0202 0203 0204 0205 0206
2563 0201 0202 0203 0204 0205 0206

03 ด้านกฎหมาย 2562 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310
2563 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310

2562 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410
2563 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410

05 เศรษฐกิจ 2562 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510
2563 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510
2562 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520
2563 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520
2562 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530
2563 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530
2562 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540
2563 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540
2562 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550
2563 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550
2562 0551 0552 0553 0554 0555
2563 0551 0552 0553 0554 0555

2562 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610
2563 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610
2562 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620
2563 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620
2562 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630
2563 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630
2562 0631 0632 0633 0634 0635 0636
2563 0631 0632 0633 0634 0635 0636

07 สาธารณสุข 2562 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710
2563 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710
2562 0801 0802 0803 0804 0805 0806
2563 0801 0802 0803 0804 0805 0806

09 สังคม 2562 0901 0902 0903 0904 0905
2563 0901 0902 0903 0904 0905

10 พลังงาน 2562 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
2563 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
2562 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
2563 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017

2562 1101 1102 1103 1104 1105 1106
2563 1101 1102 1103 1104 1105 1106

12 การศึกษา 2562 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
2563 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

11 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

08 สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

02 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

04 ด้านกระบวนการยุติธรรม

06 สิ่งแวดล้อม
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นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจํานวนโครงการท่ีสอดคล้องกับแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 
นับต้ังแต่มีการเปิดใช้ระบบ eMENSCR จนถึงปัจจุบันมีโครงการในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร (M7) 
รวมจํานวนท้ังสิ้น 38,298 โครงการ ซึ่งมีจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
จํานวน 11,595 รายการ โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่ระบุความสอดคล้อง
มากท่ีสุด  ในขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีกิจกรรม/โครงการที่ระบุความสอดคล้องไว้น้อยที่สุด 
โดยสรุปจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน ได้ดังนี้ 

หากจัดลําดับของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงความเกี่ยวข้องสูงสุด 3 ลําดับแรก  
อันได้แก่ ลําดับที่ 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป (1205) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จํานวน 2,641 รายการ ลําดับที่ 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 1203 การปฏิรูป 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา จํานวน  989 รายการ และลําดับที่ 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูป (1201)  
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายลําดับรอง จํานวน 591 รายการ ซึ่งเป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีอยู่ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา โดยทั้ง 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูปมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับที่ยังคงมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) ทําให้เห็นได้ว่า การดําเนินโครงการที่มีมากดังกล่าวอาจยังไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยสรุปรายละเอียดจํานวนโครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 173 เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 12 ด้าน ได้ดังนี้ 
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการที่สอดคล้องกับแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 
นับตั้งแต่มีการเปิดใช้ระบบ eMENSCR จนถึงปัจจุบันมีโครงการในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร (M7) 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 38,298 โครงการ ซึ่งมีจ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
จ ำนวน 11,595 รำยกำร โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ มีกิจกรรม/โครงการที่ระบุความสอดคล้อง
มำกที่สุด  ในขณะที่แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง มีกิจกรรม/โครงกำรที่ระบุควำมสอดคล้องไว้น้อยท่ีสุด 
โดยสรุปจ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้ำน ได้ดังนี้ 

หากจัดล าดับของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงความเกี่ยวข้องสูงสุด 3 ล าดับแรก  
อันได้แก่ ล ำดับที่ 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป (1205) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จ านวน 2,641 รายการ ล ำดับที่ 2 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 1203 กำรปฏิรูป 
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ จ านวน  989 รายการ และล ำดับที่ 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูป (1201)  
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ 
และกฎหมำยล ำดับรอง จ านวน 591 รายการ ซึ่งเป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ โดยทั้ง 3 เรื่องและประเด็นปฏิรูปมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับที่ยังคงมีควำมเสี่ยง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย (สีส้ม) ท าให้เห็นได้ว่า การด าเนินโครงการที่มีมากดังกล่าวอาจยังไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูประเทศให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยสรุปรายละเอียดจ านวนโครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 173 เรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน ได้ดังนี ้
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ตารางแสดงสรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ของแผนการปฏิรูปประเทศของปี 2562 และ ปี 2563 

 
 

โดยมีผลการประเมินสถานะการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน ซึ่งได้แสดงความคืบหน้า 
ในการด าเนินกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปดังกล่าว ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

173

11,595

5 0101 0102 0103 0104 0105
73      37      25        5        2         4 

6 0201 0202 0203 0204 0205 0206
729    174    299      95      92       49      20 

10 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310
266      20        7      26      18       20      72      76        5        7      15 

10 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410
604      80    102        6    224         8        4        7      23    115      35 

0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510
   115    109      46      13       12        5      36    109        7      17 
0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520
   168      36      12        6         2      35        9        1        7      61 
0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530

       1      18        7        9         7      31        9      25        7        8 
0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540
     77        7        7      25         8      12        5      27        2      76 
0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550

       1        2        6        3         1        7        4        5    102        4 
0551 0552 0553 0554 0555
     11      10      50      14         5 
0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610
   151      75      73      52         1      14        2        5        8      10 
0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620

       5        3        2        4         5        8        8        1        2        4 
0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630
     19      26      13        7       10      69      30      51        3        6 
0631 0632 0633 0634 0635 0636

       2      21        8      15         4      21 

10 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710
232      25      11      12        9       16      25      19      69      33      13 

6 0801 0802 0803 0804 0805 0806
110      20        8      17      17       21      27 

5 0901 0902 0903 0904 0905
648      33      50      55    221      289 

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
       5        4      10      15         7        3      14        1        4        1 
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017

       8        5      18        9         1        3        2 

6 1101 1102 1103 1104 1105 1106

931    524    226      55      36       37      53 

7 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207
5,755    591    260    989    559   2,641    450    265 

รวมเรือ่งและประเด็นปฏิรูป 173
รวมโครงการทั้งหมด 11,595

แผนปฏริปูประเทศ

11 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

12 การศึกษา

10 พลังงาน

09 สังคม

08 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รหสัของเรือ่งและประเดน็ปฏริปู

จ านวนโครงการ/การด าเนินงาน

01 การเมือง

02 การบริหารราชการแผ่นดิน

03 กฎหมาย

04 กระบวนการยุติธรรม

05 เศรษฐกิจ

06 สิ่งแวดล้อม
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07 สาธารณสุข

17
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ประเด็น  01
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สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมายังคงมีความท้าทาย 
ค่อนข้างสูง แม้ว่าประชาชนจ�านวนมากจะมีความตื่นตัว
และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความเชื่อ 
ค่านิยม ทัศนคติ อุดมการณ์และความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขยังมีความแตกต่าง 
และขัดแย้งกัน น�าไปสู ่ความแตกแยกและการแบ่ง 
เป ็นฝักเป็นฝ่ายของคนในสังคมระหว่างประชาชน 
ด ้ วยกัน เองและประชาชนกับรั ฐ  อี กทั้ งป ั จ จุบัน 
ขาดแนวทาง กลไก และมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ความขั ดแย ้ งทางการ เมื อ ง โดยสันติ วิ ธี ที่ ชั ด เจน 
เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ  
ในส่วนของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเลือกต้ัง ยังคงเป็นประเด็น
ท ้ าทายของหน ่ วยงานที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง ในการสร ้ า ง 
ความเชื่อมั่นของการเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรม 

ดา้นการเมอืง
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

"ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง 
พรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรม 

โดยเปิดเผยตรวจสอบได้
นักการเมืองปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

ตลอดจนแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองโดยสันติวิธี"



ให้กับประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
และความโปร ่ ง ใสของกระบวนการการเลือก ต้ัง  
รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งให ้
กับประชาชนและพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ากัด
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถ่ินซึ่งเป็นรากฐาน
ของความเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงของไทยให้เกิดขึ้นได้
อย ่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเมืองการปกครอง 
ของไทยยังไม่สามารถสร้างรัฐธรรมาธิปไตยที่ยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
บ้านเมืองได้อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ 
จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยได้
ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศไว ้ ท้ั ง ส้ิน  
5 ประเด็น ประกอบด้วย
	 (1)	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
และการมี ส ่ วนร ่ วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
	 (2)	 กลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย	
	 (3)	 การกระจายอ�านาจ	 การปกครองส่วน 
ท ้องถิ่น 	 และการจัดสรรทรัพยากรที่ เป ็นธรรม	 
	 (4)	 การเลือกตั้ งที่ สุจริตและเ ท่ียงธรรม 
เพื่อการปฏิรูปประเทศ	
	 (5)	การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมือง ดังนี้ 

 (1) ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 
รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติ
โดยอิสระปราศจากการครอบง�าไม่ว่าด้วยทางใด 

 (2) ให้การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนา
เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมือง 
มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู ้มีความรู ้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ที่ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 
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 (3) มีกลไกที่ก�าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ 
ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

 (4) มีกลไกท่ีก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

 (5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1)	วัฒนธรรมทางการเมือง	ค่านิยม	ทัศนคติ	 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แม้ว่า
ประชาชนจะมีความตื่นตัวและเข ้ามามีส ่วนร ่วม 
ทางการเมืองเกิดข้ึนอย ่างกว ้างขวางผ ่านช ่องทาง 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมและการแสดง 
ความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ ์ทางการ เมื อ งยั งค งมี ความท ้ าทาย 
และมีแนวโน้มที่จะน�าไปสู ่ความขัดแย้งทางการเมือง 
และการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง 
ตลอดจนประชาชนและผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ยังขาดการยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่าง 
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควร 
มีการบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันใน
ทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการสร้าง
การเรยีนรูข้องประชาชนผ่านการปฏบิตัแิละการมส่ีวนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการ 
ส ่งเสริมให ้ประชาชนสามารถคิดวิ เคราะห ์และใช ้
วิจารณญาณในการแสดงออกทางการเมอืงและการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองท่ียึดหลักเหตุและผลบนฐาน
ข้อมลูเชงิประจกัษ์

 2)	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
โดยสนัติวธิ ีแม้ว่าในปัจจุบนัประชาชนจะมคีวามตระหนกั
และความต่ืนตัวทางการเมืองท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
แต่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว ่าง
ประชาชนกบัประชาชน และประชาชนกบัรฐัยงัคงเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความ 
ขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนใน
สังคมยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องให้ความส�าคัญ ดังนั้น  
หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาและการสร้างกลไกหรือมาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง
ทางการเมอืงด้วยสันติวธิทีีม่คีวามยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบั
ของทกุฝ่าย ตลอดจนควรให้ความส�าคญักบัการสร้างพืน้ที่
และการเปิดเวทีเพื่อหาทางออกร่วมกันของคู ่ขัดแย้ง
ทางการเมืองซึ่งเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
อย่างจริงจัง อันจะน�ามาสู่ความปรองดองสมานฉันท ์
ของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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 3)	 การสร ้างความเข ้มแข็งให ้แก ่องค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การยกระดับและพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความพร้อมในการ
ให ้บริการสาธารณะ และการรองรับการถ ่ายโอน
ภารกิจตามแผนการกระจายอ�านาจฯ ให้แก่ อปท. 
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ดังนั้น หน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งควร ให ้ ความส� าคัญ กับการส ่ ง เ สริ ม 
การน�าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช ้ ในการยกระดับ 
กา รบริ ห า ร จั ดก า รและด� า เ นิ น ง านขอ ง  อปท .  
ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมท่ีจะรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจจากส ่วนกลางมากยิ่ งขึ้น  โดยอาจด�า เนิน
การน� าร ่ องจากพื้ นที่ และจั งหวัดที่ มี ความพร ้อม 
เพ่ือขยายผลการด�าเนินการไปสู ่ อปท. อื่น ๆ

 4)	 กลไกการตรวจสอบการใช้อ�านาจทาง 
การเมอืง ปัจจุบนัมกีฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ และกลไก
ในการติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินการของภาครัฐ
อย่างหลากหลายและมีความครอบคลุม อย่างไรก็ตาม 
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการติดตามและตรวจสอบการด�าเนินการภาครัฐ 
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ดังนั้น ควรมีการ 
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน 
รวมทั้ งพัฒนากลไกการเสริมสร ้างค ่านิยมต ่อต ้าน 
การทุจริต ให ้แก ่ประชาชนอย ่ างมีประสิทธิภาพ  
และต ้องจัดให ้มีช ่องทางเพื่อให ้ประชาชนเข ้ามา 
มีส ่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการด�าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนแสดงความพึงพอใจ 
และความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองได้อย่างแท้จริง
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
   ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (0101)
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา
หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินโครงการโดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ อาทิ การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์เพ่ือเสรมิสร้างความรู้ ทศันคต ิความเชือ่ และค่านยิม
ทางการเมืองท่ีถูกต้อง รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ตลอดจนเกี่ยวกับหน้าท่ีพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ผ่านมา ประชาชนยังคงมีความเชื่อ ความเข้าใจ  
และทัศนคติที่แตกต่างและขัดแย้งกัน รวมท้ังมีแนวโน้มที่จะน�าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดจากความแตกต่าง 
ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
   และการรู ้รักสามัคคีของสังคมไทย (0102)
สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของเรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 อยูใ่นข้ันวกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย โดยการด�าเนนิโครงการ
ทีผ่่านมามุง่เน้นในการสร้างการตระหนกัรูใ้นสทิธเิสรีภาพ การเสริมสร้างความรู ้  ตลอดจนการเปิดพ้ืนท่ีและจัดกจิกรรม
เพ่ือหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมือง อาทิ การปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง 
ของคนในชาต ิและการพฒันากลไกการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืงโดยสนัติวธิ ีการเปิดเวทเีสวนา การรบัฟัง
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษา 
และหาทางออกสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยสนัตวิธิยีงัคงไม่ได้รบัความไว้วางใจจากประชาชนเท่าท่ีควร ประกอบกบัความขัดแย้งทางการเมอืงระหว่างประชาชน 
กับประชาชน และประชาชนกับรัฐยังคงเกิดขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง ส ่งผลให้ไม ่สามารถบรรลุบรรลุเป ้าหมาย 
ของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น
   และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม (0103)
สถานการณ์บรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงทีผ่่านมา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้มกีารด�าเนนิการในการกระจายอ�านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ตามแผนการ
กระจายอ�านาจฯ และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ได้ตดิตามประเมนิผลการด�าเนินงานในภาพรวมของ อปท. ทกุแห่ง 
รวมทั้ง ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการเลอืกตัง้ท้องถิน่ และการลงพืน้ทีเ่พ่ือให้ความรู ้ร่วมกบัการจดัท�าสือ่ คูม่อืต่าง ๆ เกีย่วกบัการเลอืกตัง้
ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทุกพื้นท่ี อย่างไรก็ตามสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายการกระจายอ�านาจ  
การปกครองส่วนท้องถิน่ และการจดัสรรทรพัยากรทีเ่ป็นธรรมทีผ่่านมา ยงัคงมข้ีอจ�ากดัในการพฒันาศกัยภาพของ อปท. 
รวมทัง้เจ้าหน้าทีห่รอืบคุลากรของ อปท. ให้มคีวามพร้อมในการบรหิารจดัการภารกจิถ่ายโอนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที	่4	การเลอืกตัง้ทีส่จุรติและเทีย่งธรรมเพือ่การปฏริปูประเทศ	(0104)
สถานการณ์บรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4 ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงทีผ่่านมา
ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) นอกจากทีไ่ด้ด�าเนินโครงการตามภารกิจหน้าทีแ่ล้ว ยงัได้มกีารน�าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเลอืกตัง้ รวมทัง้การเผยแพร่และเสรมิสร้างความรู ้
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี ้ส�านกังาน กกต. ยงัได้ร่วมกบัภาคส่วนอืน่ ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศในปี 2563 ยังคงมีความท้าทาย 
เน่ืองจากการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังคงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง กระแสความไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสของการเลือกตั้งยังคงมี 
ให้เหน็อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่ือสงัคมออนไลน์

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี	5	การสร้างรฐัธรรมาธปิไตย	(0105)
สถานการณ์บรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏิรปูที ่5 ยงัคงมีความเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย ถงึแม้หลายภาคส่วน
ได้ให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลของข้าราชการประจ�าและข้าราชการการเมือง 
ตลอดจนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง อาท ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาได้มกีารเหน็ชอบและประกาศ 
ใช้ประมวลจรยิธรรมของทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา ตลอดจนการด�าเนนิการของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลือ่น
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเน่ืองนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ ์
ยังคงถูกตั้งค�าถามถึงความชอบธรรมและความถูกต้องโดยประชาชน น�าไปสู ่วิกฤตความเชื่อมั่นและความไว้ใจ 
ของประชาชนต่อหน่วยงานของรฐัและผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความอ่อนแอและความบกพร่อง
ของโครงสร้างของภาครฐัและภาคการเมอืงในทศันคตขิองประชาชนอย่างต่อเนือ่ง
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	
การเสริมสร ้าง วัฒนธรรมทางการเมืองมุ ่ งหวังให ้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเช่ือ ค่านิยม  
และทัศนคติทางการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 
ที่ถูกต ้อง เพื่อให ้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ของ สั งคม ไทย  ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  
โดยมีความท้าทายในช่วงที่ผ ่านมา คือ การส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ
ผ่านระบบการศึกษาเป็นหลัก ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
วฒันธรรมทางการเมอืงทางตรงควบคูไ่ปด้วย โดยส่งเสรมิ 
ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การรวมกลุ ่มในชุมชน สถาบัน 
และพรรคการเมือง และการใช้สิทธิผ่านการเลือกตั้ง 
ในระดับต ่าง ๆ ท้ังนี้  ในช่วงท่ีผ่านมาการมีส่วนร่วม

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม 
และทั ศนค ติที่ ดี และถู กต ้ อ ง ในทางการ เมื อ ง 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ เสรมิสร้าง และพฒันา
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
และให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม 
และทั ศนคติที่ ดี และถู กต ้ อ ง ในทางการ เ มือ ง 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประชาชน
เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  
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ทางการเมืองของประชาชนมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนได้จากความตื่นตัว การแสดงออก และการเคล่ือนไหว
ทางการเมืองของประชาชน เช่น การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเพื่อเรียกร ้องให ้ มี 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนจากความนิ่งเฉย
ทางการเมืองไปสู ่การให้ความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนเร่ิมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
อย ่างจริงจัง รวมทั้งป ัจจุบันประชาชนมีช ่องทางในการมีส ่ วนร ่ วมทางการเมืองที่ หลากหลายเพิ่ มขึ้ น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการติดตามและการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองมากที่สุด สะท้อนได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลของประชาชนในช่วงก่อนวันท่ีมีการชุมนุม
เปรียบเทียบกับวันที่มีการชุมนุมเพือ่เรยีกร้องการแก้ไขรฐัธรรมนญูฯ ทีเ่กดิขึน้ในช่วงวนัที ่15 - 16 ตลุาคม 2563  
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีการออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร ้องการแก ้ ไขรัฐธรรมนูญฯ ของนิสิตนัก ศึกษา  
และประชาชน โดยมีผู ้ โพสต์ผ ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวนัทีมี่การชมุนมุวนัท่ี 16 ตลุาคม 2563 ผ่าน Facebook  
อยู่ท่ี 5.48 ล้านโพสต์ สูงข้ึนร้อยละ 28 และ Twitter อยู่ที่ 40.2 ล้านโพสต์ สูงขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับวันก่อน 
ที่มีการชุมนุม และหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองได้มีการเข้าถึงและแสดงความเห็น
เพ่ิมขึ้นอย่างต ่อ เนื่ อง  ซึ่ งสถานการณ ์และพฤติกรรมการมีส ่ วนร ่ วมดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู ่ 
การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของคนไทยในระยะยาวต่อไป

ที่มา: เว็บไซต์ (Wisesight)

58

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการเมือง01

59

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการเมือง 01 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm0101



การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 
ท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้มีการด�าเนินการโดยมุ่งเน้น
ไปที่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านการให้ความรู้
และการศึกษาเป็นหลัก โดยได้ด�าเนินโครงการ อาทิ การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิทัศนคต ิค่านิยม แบบแผน
ความเชื่อ ความโน้มเอียงด้านการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
ประมุข การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการ เมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 
ในสถานศึกษาสังกัดองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  

และโครงการโรงเรียนพลเมือง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมือง 
การปกครอง (Political Education) วัฒนธรรมทาง 
การเมอืงในระบอบประชาธิปไตย และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาซ่ึงเป ็นเค ร่ืองมือส�า คัญ 
ในการพัฒนา  “พลเมื อ ง”  อัน เป ็นกลไกส� า คัญ 
ในการพัฒนาคนให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และให ้ประชาชนเป ็นพลเมืองที่ดีและมีส ่วนร ่วม
ทางการเมืองเพิ่มขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย	การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่มุ่งเน้นไปที่การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจโดยการสร้างความรู้ผ่านการศึกษายังคงเป็นส่ิงส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความ
ท้าทายที่ส�าคัญ คือการพัฒนาการบรูณาการการท�างานร่วมกนั เนือ่งจากท่ีผ่านมาการส่งเสรมิวฒันธรรมดงักล่าวไม่ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีลักษณะที่ต่างคนต่างท�า รวมทั้งยังขาดหลักสูตรเฉพาะท่ีเหมาะสม
ส�าหรับการศึกษาแต่ละระดับตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ พฤติกรรมการแสดงออก
ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เป็นความท้าทายที่ควรให้ความส�าคัญ โดยการปลูกฝังภูมิคุ้มกัน
ในการบริโภคสื่ออย่างถูกต้องและมีเหตุและผล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสุจริต 

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  เนื่องจาก
วัฒนธรรมทางการเมือง ความเชื่อ ค ่านิยม ทัศนคติ 
ทางการเมือง เกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ผ่านสภาพแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติ  
การด�าเนินการในระยะต่อไปทุกภาคส ่วนที่ เ ก่ียวข ้อง
ค ว ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ในการด�า เนินการ 
ขับเคลื่อนการเสริมสร ้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
แ ล ะ ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยร่วมกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น
ต้องร่วมมือกันในการจัดท�าองค์ความรู้ให้สอดคล้องกัน
และมีความเหมาะสมกับประชาชนทุกระดับตั้งแต  ่
การเรียนรู ้ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจน
การใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งผลักดันให้องค์ความรู ้ 
ดังกล่าวครอบคลุมทุกระดับจนถึงชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับองค์ความรู ้ทางการเมืองที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมี ส ่ วนร ่ วมบนฐานความรู ้ ท่ี ถู กต ้ อ งร ่ วมกัน  
นอกจากน้ี ควรเร ่งรัดการสร้าง และใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด
องค์ความรู ้ทางการเมือง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง และการมีส ่วนร ่วมของประชาชน  
โดยด�า เนินการควบคู ่ ไปกับการส ่ ง เส ริมกิจกรรม 
ที่ เ ป ็ นการ เ รี ยน รู ้ ผ ่ า นการปฏิ บั ติ ที่ ส ร ้ า ง ส ร รค ์ 
และกิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การเปิดโอกาสให ้
ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในกระบวนการท�างาน 
ของรัฐ เพื่อสร้างพื้นท่ีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ส�าหรับประชาชน 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ส ภ า พ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ไ ท ย ท่ี ผ ่ า น ม า ยั ง ค ง มี 
ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงข้ึนหลายครั้ง 
ประชาชนเกิดความคิดเห็นแตกแยก และไม่เป็นมิตร 
ต่อกันและเกิดความไม่ไว้วางใจต่อภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้
การพัฒนาทางการ เมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 
ของไทยมีความต ่อ เนื่ อง  ยั่ ง ยืน และเกิดความมี
เสถียรภาพทางการเมือง หน่วยงานของรัฐและภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องจึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู ้รักสามัคคี สมานฉันท์ อยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ 
รู้จักยอมรับและเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองโดย
สุจริตที่แตกต่างกัน และสร้างบรรยากาศทางการเมือง
ไม่ให้น�าไปสู ่ความขัดแย้งอีกต่อไป โดยความท้าทาย 
ในช่วงที่ผ่านมา คือ การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
การเคารพความเ ห็นทางการเมือง ท่ีแตกต ่ างกัน 
โดยสุจริต ซ่ึงต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย  
และการมีกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมอืง
อ ย ่ า ง สั น ติ วิ ธี ด ้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ เ ป ็ น ธ ร ร ม 
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย สถานการณ์ในช่วงป ี
ที่ผ่านมาสามารถเทียบเคียงได้จากดัชนีธรรมาภิบาลโลก 
(Worldwide Governance Indicators) จัดท�าโดย
ธนาคารโลก โดยการประเมินเสถียรภาพทางการเมือง
และการปราศจากความรุนแรง (Political Stability 
and Absence of Violence) โดยพบว่าข้อมูลล่าสุด 

ที่มีการประเมินในปี 2562 ประเทศไทยได้คะแนน 
อยู่ที่ 26.67 พัฒนาขึ้นจากปี 2561 ที่ 19.52  แต่ยังคง
เป็นอันดับ 8 ในกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยเริ่มก่อตัว 
อีกครั้ ง ในช ่ วงกลางป ี  2563 น� า ไปสู ่ การชุมนุม 
ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหลัก 
ของผู ้ชุมนุม และได้มีการกระจายรูปแบบของการ 
ชุมนุมตามประเด็นต ่าง ๆ เช ่น ความเสมอภาค 
ท า ง เ พ ศ  แ ล ะ ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป ็ น ต ้ น  
โดยสถานการณ์การชุมนุม และการด�าเนินการของรัฐ
ต ่ อการชุ มนุ มสะท ้ อน ให ้ เห็ นถึ งพัฒนาการของ 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวคือ ลักษณะของการชุมนุมเป็นแบบจ�ากัดระยะ
เวลา ไม่ยืดเยื้อ ปราศจากอาวุธ และมีการด�าเนินการ 
ที่เป็นระบบอยู่ในกรอบระยะเวลา ซ่ึงถึงแม้จะพบการ
ละเมิดกฎหมายอยู่บ้างแต่มิได้เป็นลักษณะการละเมิด
กฎหมายทีวิ่กฤตและร้ายแรง ขณะเดียวกนัการด�าเนนิการ
ของเจ้าหน้าท่ีในการควบคุมการชุมนุมมีพัฒนาการ 
ที่ดีขึ้นจากที่ผ่านมา มีการด�าเนินการตามมาตรฐานสากล
และอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

กลไกการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ให้คนในชาตมิคีวามรูรั้กสามคัคี และมกีลไกและมาตรการ
ป้องกนั แก้ไขปัญหาความขดัแย้งโดยสันตวิิธี และส่งเสรมิ
ความปรองดองและสมานฉนัท์ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
คนในชาติ มี ค ว ามรู ้ รั ก ส ามั คคี และ เกิ ดกล ไก 
และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยสนัตวิิธี และส่งเสรมิความปรองดองและสมานฉนัท์
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ที่มา: ธนาคารโลก

การด� า เนินการที่ ผ ่ านมา	 เพื่ อบรรลุ เป ้ าหมายของกลไกการแก ้ ไขป ัญหาความขัดแย ้ ง โดยสันติ วิ ธี  
และการรู ้รักสามัคคีของสังคมไทย หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข ้องยังคงด�าเนินการเผยแพร่และเสริมสร ้าง 
ความตระหนักในสิทธิเสรีภาพและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นผ่านสื่อการเรียนรู ้ต ่าง ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ  
การปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติและการพัฒนากลไกการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี นอกจากน้ี การสนองตอบต่อการชุมนุมทางการเมืองยังมีภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ สถานศึกษา 
พรรคการเมือง และภาคประชาชน ได้เข ้ามามีส ่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและแนวทางในการหาทางออก 
ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดเวทีสานเสวนา การรับฟังความเห็นและระดมความคิดในการแก้ไข 
ปัญหา ในส่วนของรัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการด�าเนินการส�าคัญ 
คือการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 โดย มีการอภิปรายทั่วไป 
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 วันท่ี 26 – 27 ตุลาคม 2563  
อันน�าไปสู่ข้อเสนอแนวทางการด�าเนินการที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองของคนในชาติ อาทิ 
การตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์หาทางออกให้ประเทศ การพิจารณาเรื่องด ่วนร ่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง 
ประชามติ พ.ศ. .... เข้าสู ่การพิจารณาของรัฐสภา เพื่อร ่วมกันแก้ไขสถานการณ์ทางการเมือง ในปัจจุบัน 
และการสร้างความปรองดองของคนในชาติต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สายด่วนส�านักนายกรัฐมนตรี  
และศูนย์ด�ารงธรรม ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของภาครัฐ ในการรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม การสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความ 
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู ้รักสามัคคีของสังคมไทย 
เป็นประเด็นท่ีท้าทายอย่างมาก เนื่องจากการชุมนุม 
มักมีสาเหตุจากความไม่พอใจในการบริหารราชการ 
แผ่นดินของรัฐบาล ดังน้ันการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยใช้กลไกของรัฐอาจไม่ได้รับ
ความไว้วางใจและการยอมรับจากคู่ขัดแย้งโดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ ง ในช ่วงสถานการณ์ทางการเมืองป ัจจุบัน  
ขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งเห็นว่าการสร้างกลไกการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยใช้กลไกของรัฐผ่าน
กฎหมาย มาตรการ และหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนและสามารถน�าไป
ใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้น อันเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและไม่ล่าช้า 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ
วิธีและการรู ้รักสามัคคีของสังคมไทย โดยหน่วยงาน 
ของรัฐต ้องเร ่งรัดการปลูกฝ ังจิ ตส� านึกรั กสามัคคี 
และส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติโดยด�าเนิน
การท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ินให้เข้าถึงประชาชน
ในทกุช่วงวยั และร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
โดยค�านึง ถึงหลักการกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพ 
ของทุกภาคส่วน ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมือง 
ของประเทศไทย เพ่ือน�าไปสู่การสร้างต้นแบบการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาต่อยอดให้เป็น
กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
การกระจายอ�านาจให้แก ่ท ้องถิ่นมุ ่งหวังให ้องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดท�าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้ตรงตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในพื้นท่ี ด ้วยการพัฒนานักการเมือง 
และบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในท้องถ่ิน ประชาชนเข้ามา 
มีส ่วนร ่วมและเกิดการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่น 
ที่ เ ป ็ นธรรม  โดยความท ้ าทายในช ่ ว ง ท่ี ผ ่ านมา  
คือ การถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรเพื่อให้ท้องถ่ิน 
มีงบประมาณในการบริหารจัดการท้องท่ีให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของประชาชน และผลักดันให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
สถานการณ์ในช่วงปี 2563 มีการถ่ายโอนภารกิจที่ส�าคัญ 
ของส่วนกลางให้แก่ อปท. อาทิ ภารกิจด้านการดูแล
โรงงานประมาณ 2,000 แห่ง ภารกิจด้านสถานศึกษา
ประมาณ 500 แห่ง ท้ังในกรงุเทพมหานคร และจงัหวดัต่าง ๆ 
พร้อมกับการพัฒนาอบรมเจ ้าหน้าที่ท ้ อ ง ถิ่ น ใ ห ้ ม ี
ความรู ้ ความเข ้ า ใจในภารกิจที่ ได ้ รับการถ่ายโอน
ด ้ วย  พร ้ อมกันนี้  การจั ดสรรภาษี  เ งิ นอุ ดหนุน  
และรายได้อื่น ๆ ให้แก่ อปท. ในปี 2563 ยังคงเพ่ิมขึ้น

จากปี 2562 อยู ่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของสัดส่วน 
ต่อรายได้รัฐบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ได้ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในเดือนธันวาคม 2563 หลังจากเว้นว่างไปนานกว่า 
6  ป ี  ซ่ึ งนั บ เป ็ น โอกาสที่ ส� า คัญ ในการส ่ ง เ สริ ม
การมีส ่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการเลือก
ผู้แทนเข้ามาพัฒนาท้องที่ของตนเอง

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรัฐบาล

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3

การกระจายอ�านาจ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ให้มีการกระจายอ�านาจและการพัฒนานักการเมือง
ท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในท้องถิ่น ให ้เกิดการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
และเกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร 
ในท้องถิ่น

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ความส�าเร็จในการกระจายอ�านาจและการพัฒนา
นักการ เมืองท ้องถิ่ น ให ้มีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภบิาล ประชาชนมส่ีวนร่วม และการจดัสรร
ทรัพยากรในท้องถิ่นที่เป็นธรรม
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การด� า เ นินการที่ ผ ่ านมา 	 เพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
ของการกระจายอ�านาจ การปกครองส ่วนท้องถิ่น  
และการจดัสรรทรพัยากรทีเ่ป็นธรรม นอกจากการด�าเนิน
การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน
การกระจายอ�านาจฯ แล ้ว หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ยังได้ด�าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เกี่ยวกับ แผนงาน งบประมาณ การเงินและการคลัง  
การบริหารงานบุคคล การอ�านวยการ งานสารบรรณ  
งานกฎหมายและระเบียบ รวมท้ังการติดตามประเมินผล
การด�าเนินงานในภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับ อปท. จ�านวน 7,850 แห่ง นอกจากนี้  
ในส่วนของการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส ่วนจั งหวัด แ ละนายกอ งค ์ ก า รบ ริ ห า ร 
ส่วนจังหวัด โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ส� า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ อปท. ได้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเลือกต้ังท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่สร้างความรู ้ 
ความเข ้าใจในการเลือกต้ังท้องถิ่น การจัดท�าคู ่มือ 
การเลือกต้ังในรูปแบบต่าง ๆ และกระจายคู ่มือการ 
เลือกตั้งท้องถ่ินไปยัง อปท. เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรเพื่อให้ 
ท้องถิ่นมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริการสาธารณะที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องที่ของตน 
ยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของการกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม 
ขณะเดียวกันการพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ของ อปท. ถือเป็นประเด็นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญ ตลอดจนการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ในมิติต่าง ๆ ระหว่าง อปท. ยังควรได้รับการพัฒนาโดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งรัดการถ่ายโอน
ภารกิจและงบประมาณให้แก่ อปท. ควบคู ่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ในการรองรับภารกิจที่ได้รับ 
การถ่ายโอนและการเสริมสร้างศักยภาพให ้แก ่ เจ ้ าหน ้าที่  อปท. เพื่ อ ให ้การบริหารจัดการของ อปท.  
มีประสิทธิภาพและพร้อมส�าหรับการบริหารจัดการภารกิจใหม่ และควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ส�าหรับการบูรณาการการท�างานระหว่าง อปท. กับ อปท. และ อปท. กับส่วนกลาง ตลอดจนการจัดท�าโครงการ 
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินการของ อปท. และสามารถติดตามตรวจสอบการท�างาน 
ของผู้แทนท้องที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้แทนของตน
ท�าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างยั่งยืน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
การเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียงธรรมเป็นกลไกส�าคัญ 
อย่างยิ่ง ในระบอบประชาธิปไตยในการคัดกรองนักการ
เมืองและพรรคการเมืองท่ีมีความรู ้ความสามารถ  
มีคุณธรรม จรยิธรรม เข้ามาท�าหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ 
ในฐานะผู้แทนประชาชนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยหน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องมีหน ้าที่ เข ้ามามีส ่วนร ่วม
ในการจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยความท้าทายในช่วงท่ีผ่านมา
คอื การกระตุน้ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการเลือกต้ัง
ร ว ม ถึ ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ การเลือกต้ัง 
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ 
ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 2563 ท่ีผ่านมา ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่ถึงคราวจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งครั้งใหญ่
เ กิดขึ้ น  แต ่ ได ้ มี การจัดการ เลื อกตั้ งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่าง อาทิ เขตเลือกตั้งท่ี 4 
จังหวัดล�าปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ 

0101

ซึ่งสถิติของผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสะท้อนให้เห็นถึง
การตื่นตัวในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกตั้ง 
อย ่ า ง ไรก็ตาม สถานการณ ์การ เ ลือก ต้ั ง ท่ีสุ จริ ต  
และเที่ยงธรรมยังคงอ่อนไหวและเป็นประเด็นที่ควรได้รับ
ความสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเห็นได้จากการคัดค ้านผลการเลือกตั้ งและการ
แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกต้ัง ยงัคงปรากฏอย่าง
ต่อเน่ือง และการด�าเนนิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การตรวจสอบข้อคัดค้านต่าง ๆ ยังไม่ทันท่วงที ส่งผลให้
เกิดการเคลือบแคลงสงสัยว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยหน่วยงานของรัฐ และการเลือกปฏบิติั ซ่ึงเป็นประเดน็
ค�าถามท่ีส�าคัญของประชาชนและส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

การเลือกตั้งที่สุจริต
และเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ให้การเลอืกตัง้ทีค่วามสุจรติและเทีย่งธรรม ทกุภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเลอืกตัง้อย่างสจุรติ และเท่ียงธรรม 
ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง
และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ 
นักการเมืองที่ มีคุณภาพ มีความรู ้ความสามารถ  
มคีณุธรรม จรยิธรรม และเป็นตัวแทนของประชาชน
อย่างแท้จริง 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การเข ้ า ไปมีส ่ วนร ่วมในกระบวนการเลือกตั้ ง
ของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น และคดีเกี่ยวกับการทุจริต
มีจ�านวนลดลง
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา	นอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้งตามภารกิจและหน้าที่ปกติของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ส�านักงาน กกต.) แล้ว ในช่วงที่ผ่านมา ส�านักงาน กกต. ได้เร่งรัดการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งและการเสริมสร้างความรู ้และข้อมูลของการเลือกตั้ง 
ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ อาทิ ฉลาดเลือกส�าหรับการสืบค้นข้อมูลการเลือกต้ัง และตาสับปะรดส�าหรับการติดตาม
สถานการณ์และป้องปรามการทุจริต ตลอดจนการเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ได้อย่างรวดเร็วบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการเลือกต้ังของภาคส่วนต่าง ๆ  
ด้วยการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและองค์ความรู้ในการจัดการการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ของหน่วยงาน การเลือกต้ังในระดับโรงเรียน และการเลือกต้ังภายในของพรรคการเมือง ซึ่งเป็น 
การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยให้แพร่หลายไปสู่ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเตรียมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้น 
ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งส�านักงาน กกต. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการเลือกต้ัง ขณะเดียวกันได้เผยแพร่ 
องค์ความรู้ แนวทาง วิธีการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังท้องถิ่นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบ 
ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย อาทิ คู่มือ แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ เป็นต้น 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรกต็าม กฎระเบยีบท่ีเคร่งครดัส่งผลให้การปฏบิตังิาน
ต่าง ๆ มีขั้นตอนที่หลากหลายและใช้ระยะเวลาการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น และสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท 
ในการเช่ือมโยงระหว่างประชาชนและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้มข้น พัฒนาการท่ีก้าวกระโดด 
ของประชาชนต่อเทคโนโลยีดังกล่าวน�ามาสู่การเรียกร้องความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ียังไม่อาจก้าวตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากต่อการบรรลุ 
เป้าหมายการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม กล่าวคือช่องว่างของการใช้เทคโนโลยีระหว่างประชาชนและภาครัฐ 
ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกลไกของรัฐในการเลือกต้ังตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ของภาครัฐในภาพรวมอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนการท�างานด้วยคน และเชื่อมโยงการท�างานร่วม 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พรรคการเมือง และประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปอย่างมีประสทิธิภาพ อกีทัง้ควรเร่งรดัการพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการใช้เทคโนโลยคีวบคูก่นัไป นอกจากนี้  
การสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐและฟื้นคืนความเชื่อมั่นของ
ประชาชนเป็นสิ่งส�าคัญที่ต ้องเร่งด�าเนินการ โดยอาจใช้ช่องทางการส่ือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สามารถตอบสนองของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลการเลือกต้ัง ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ร่วมสมัย  
และทันต่อสถานการณ์เป็นการด�าเนินการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส�าคัญ และเร่งรัดการด�าเนินการ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสร้างความยอมรับจากทุกภาคส่วน น�าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกตั้งอย่างแท้จริง
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	
รัฐธรรมาธิปไตยเป็นรัฐที่ยึดถือประโยชน์ของปวงชน 
และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และยึดถือเหตุผล ความจริง  
ความถูกต้องเป็นธรรมในการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ธรรมาธิปไตยเป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติในตัวคนที่ถือ
ธรรมเป็นใหญ่ ท�างานโดยมีเจตนาท่ียึดถือแนวทางที่ดี
เป็นเกณฑ์ มุ่งหวังให้รัฐบาล ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
และบุคลากรภาครัฐได ้ใช ้หลักธรรมในการบริหาร
บ้านเมอืง ไม่ว่าจะเป็นคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล
ทั้งนี้ ความท้าทายในช่วงที่ผ่านมาคือ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองและบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาและการบังคับ
ใช้กลไกและมาตรการต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบ 
ควบคุม ตลอดจนการลงโทษการใช้อ�านาจรัฐของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองและบุคลากรภาครัฐในทางที่ผิด

ซึ่ งในช ่วงป ี  2563 ที่ผ ่านมา สามารถเทียบเคียง
สถานการณ์ด้วยผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน 
ที่มีจุดมุ ่ งหมายที่จะก ่อให ้ เกิดการปรับปรุงพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  
โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศ ซ่ึงได้มีการแบ่งเกณฑ์ของผลการประเมิน 
เป็น 7 ระดับ โดยภาพรวมระดับประเทศอยูท่ี่ 67.9 คะแนน 
อยู่ท่ีระดับผลการประเมิน C หรือปานกลาง และหาก
จ�าแนกตามประเภทหน่วยงาน พบว่าประเภทหน่วยงาน
ที่ ได ้ รับคะแนนสูงสุดคือหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา  
รองลงมาคือองค์กรศาล ขณะที่หน่วยงานที่ได้คะแนน 
ต�่าสุดคือเทศบาลต�าบล 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ให ้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป ็นผู ้มีความรู ้ 
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล เป็นที่ศรัทธาและยอมรับของ
ประชาชน และมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้
อ�านาจรัฐของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีความรู้ความสามารถ  
มคีวามรบัผดิชอบ มคีณุธรรมจรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
และการควบคุมและตรวจสอบการใช ้อ�านาจรัฐ 
ของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 2 

เป้าหมาย ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม 3 

และธรรมาภิบาล เป็นที่ศรัทธาและยอมรับของประชาชน และมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 4 

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  5 

ค่าเป้าหมาย ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม  6 

และธรรมาภิบาล และการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีประสิทธิภาพ7 

และประสิทธิผล 8 

รัฐธรรมาธิปไตยเป็นรัฐที่ยึดถือประโยชน์ของปวงชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และยึดถือเหตุผล  9 

ความจริง ความถูกต้องเป็นธรรมในการบรหิารจัดการต่าง ๆ  ธรรมาธิปไตยเป็นคุณธรรมหรือคุณสมบตัิในตัวคน10 

ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ท างานโดยมีเจตนาท่ียึดถือแนวทางที่ดีเป็นเกณฑ์ มุ่งหวังให้รัฐบาล ผู้ด ารงต าแหน่งทาง11 

การเมือง และบุคลากรภาครัฐได้ใช้หลักธรรมในการบริหารบ้านเมือง ไม่ ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม  12 

และธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ความท้าทายในช่วงที่ผ่านมาคือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้ด ารง13 

ต าแหน่งทางการเมืองและบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาและการบังคับใช้กลไกและมาตรการต่าง ๆ ในการ14 

ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนการลงโทษการใช้อ านาจรัฐของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและบุคลากร15 

ภาครัฐในทางที่ผิด 16 

 ซึ่งในช่วงปี  2563 ที่ผ่านมา สามารถเทียบเคียง17 

สถานการณ์ด้วยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 18 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 19 

Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่ มี20 

จุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม21 

และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการ22 

ประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ซึ่งได้มี23 

การแบ่งเกณฑ์ของผลการประเมินเป็น 7 ระดับ โดยภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 67.9 คะแนน อยู่ที่ระดับผล24 

การประเมิน C หรือปานกลาง และหากจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน พบว่า ประเภทหน่วยงานที่ได้รับ25 

คะแนนสูงสุดคือหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา รองลงมาคือองค์กรศาล ขณะที่หน่วยงานที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ26 

เทศบาลต าบล  27 

 ในช่วงที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 28 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบและมีการประกาศใช้29 

ข้อบั งคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและกรรมาธิการ  พ .ศ. 2563  30 

และวุฒิสภาได้เห็นชอบและมีการประกาศใช้ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 31 

และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้ ง 2 ข้อบังคับได้ก าหนดกระบวนการการด าเนินการ 32 

ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง33 

จริยธรรมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ในกรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีการด าเนินการตามบทบัญญัติของ34 

0105 
แดง 

ปี 62 ส้ม 63 แดง 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผลการประเมิน	ITA
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ในช่วงทีผ่่านมา หลายภาคส่วน
ได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเ มือง โดยสภาผู ้แทนราษฎรได ้ เห็นชอบ 
และมีการประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมา ชิกสภาผู ้ แทนราษฎรและกรรมาธิ การ  
พ.ศ. 2563 และวุฒิสภาได้เห็นชอบและมีการประกาศ
ใช ้ข ้อบังคับว ่าด ้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน  
ซึ่งท้ัง 2 ข้อบังคับได้ก�าหนดกระบวนการการด�าเนินการ
ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห ่งชาติ ในกรณี ท่ีฝ ่ าฝ ืนไม ่ปฏิ บัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ในกรณีของเจ้า
หน้าที่ของรัฐ ได้มีการด�าเนินการตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
อย ่างต ่อเนื่อง อาทิ การขับเคลื่อนมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส�ารวจพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
อันน�าไปสู ่การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและเป็น 
ที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชนมากข้ึน
 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย	
อย ่างไรก็ตาม ประเด็นท ้าทายของการพิจารณา
มาตรฐ านทา งจ ริ ย ธ ร รมคื อ ก า รก� า หนด เ กณฑ ์ 
ที่ เป ็นรูปธรรมในการระบุว ่าการกระท�าใดเป็นการ
ละเมิดจริยธรรม ซ่ึงจ�าเป็นต้องระบุเง่ือนไขให้ชัดเจน 
เพื่อป้องกันการอาศัยช่องว่างของกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ในการหลบเล่ียงความผิด และให้การบังคับใช้
กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ มีความชอบธรรม
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนี้การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน ยังเป็นประเด็น
ท ้ า ท า ย ที่ ค ว ร ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ แ ล ะ ด� า เ นิ น ก า ร 
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนเป็นหัวใจส�าคัญใน
การคัดกรองผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและยังเป็น 
ผู้มีส่วนส�าคัญในการติดตามและตรวจสอบการด�าเนนิการ
ของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ ควรมีการน�าผลการประเมินไปก�าหนดเป็นมาตรการในการพัฒนาและปรับปรุงคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการกรณีที่ไม่มีการพัฒนา
ปรับปรุงไปในทางท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันควรมีกลไกในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
อย่างรอบด้านอีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและให้ประชาชน 
ได้มีส ่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้แทนของตน อันเป็นการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองอีกช่องทางหนึ่ง

72

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการเมือง01

73

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการเมือง 01 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

60105





การเปล่ียนแปลงของโลกภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ 
ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และ
ผั น ผ ว น ใ น ด ้ า น ต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ด ้านเศรษฐกิจ ที่มีความไม ่แน ่นอน มีความเสี่ยง 
ตลอดเวลา ก่อเกิดความท้าทายให้ภาครัฐต้องปรับการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงด้านทางสังคม ทั้งการเข้าสู ่สังคม 
สูงวัย การเคลื่อนย ้ายของแรงงาน รวมทั้งวิถีชีวิต 
ที่เปล่ียนไป เป็นความท้าทายให้รัฐต้องปรับบทบาทและ
วิธีการท�างานของภาครัฐเพื่อให้สามารถสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาและบริหารจัดการความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนได้ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
ส ่งผลต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย ่างลึกซึ้งและ 
กว ้างขวางก ่อเ กิดความท ้าทายให ้ภาครัฐจ�า เป ็น 
ต้องปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และขีดความสามารถ
ของก�าลังคนภาครัฐ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านความ
มั่นคง ทั้งในเรื่องยาเสพติด ความรุนแรง การฟอกเงิน 
การค้ามนุษย์ และอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มขยายตัว มีรูปแบบ
ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ด�าเนินงาน รวมท้ังมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาค 

“องคก์รภาครัฐเปดิกวา้งและ 
เชือ่มโยงขอ้มลูกนั กะทดัรัดแตแ่ขง็แรง 
บรูณาการความร่วมมอืของทกุภาคสว่น
ในการท�างานเพ่ือประชาชนโดยเชงิพ้ืนที่

เปน็หลกั จดัระบบบริหารและบรกิาร
ใหเ้ปน็ดจิทิลั จดัระบบบคุลากรใหม้ี

มาตรฐานกลาง มคีณุธรรมและจรยิธรรม 
และสร้างวฒันธรรมต่อตา้นการทจุรติ”

ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  02
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ส่งผลให้รัฐต้องปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการสถานการณ์ความมั่นคงได้ นอกจากน้ี กระแส
ประชาธิปไตยท�าให้ประชาสังคมมีบทบาทต่อการบริหาร
งานภาครัฐมากขึ้น ส่งผลให้ราชการไทยต้องปรับเปล่ียน
และพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ทันต่อ
สถานการณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลท�าให้ต้องปรับเปล่ียนการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งมีรูปแบบ
การด�า เนินชีวิต  กิจกรรม และพฤติกรรมต ่าง ๆ  
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท้ังนี้ รูปแบบการด�าเนินการชีวิต 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังกล่าว ได้เริ่มกลายเป็น 
วิธีปฏิบัติ และแนวทางการด�าเนินชี วิตตามปกติใน
ปัจจุบัน
 ด ้วยเหตุนี้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ ่นดิน ได ้มีการก�าหนดเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 
 1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทย์ชีวิตประชาชน 

 2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  

 3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง  

 4) ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 

 6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

 โดยแบ่งเป็น 24 กลยทุธ์ และแผนงานทัง้สิน้ 56 
แผนงาน มีเป้าหมายรวมของข้อเสนอแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย  
(1) จดัองค์กรภาครฐัให้เปิดกว้างและเชือ่มโยงข้อมลูกนัด้วย
ระบบดิจิทัล (2) จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด  
แต่แขง็แรง เพือ่ให้สามารถบรูณาการความร่วมมอืของทกุ 
ภาคส่วนในการท�างานเพือ่ประชาชน โดยยดึพืน้ทีเ่ป็นหลัก  
(3) จดัระบบบรหิารและบรกิารประชาชนให้เป็นดจิทิลัเพือ่ความ
โปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสม 
(4) จดัระบบบคุลากรภาครฐัให้มมีาตรฐานกลาง เพือ่สรรหา 
และรักษาไว้ซึ่งก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการท�างานอย่างมอือาชพี เป็นทีไ่ว้วางใจของ
ประชาชน และ (5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวางระบบ
ป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ�านาจและ
อทิธพิล
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 การปรบัเปลีย่นทางเทคโนโลยอีย่างพลกิโฉมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท�างานของทกุองค์กร และเป็นโอกาส
ของภาครัฐในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างาน เพ่ือลดก�าลังคน และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บรกิารประชาชนได้อย่างรวดเรว็มากขึน้ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม 
การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานราชการ เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการ 
ในหลายด้าน ท้ังด้านระบบข้อมลู โครงสร้างพืน้ฐาน ทักษะของบคุลากร และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ภาครัฐ 
ยังต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ภาครัฐควรมีขนาดที่เล็กลง ด�าเนินภารกิจเท่าที่จ�าเป็น  
และต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะ 
เพือ่บรรลเุป้าหมาย ดงัน้ี
 1) ควรเร่งพัฒนาและปรับกระบวนงานระบบ
บริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัลมากข้ึน  
เพื่อรองรับพฤติกรรมของประชาชนที่ก�าลังจะเปลี่ยนไป 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐไม่ควรจะมองเฉพาะมิติ
การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควร
พิจารณาด้านการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินการ 
(Re-engineering) ให้มปีระสทิธภิาพเป็นขัน้แรก ก่อนทีจ่ะ
น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาทัศนคติ (Mindset) ของบุคลากรภาครัฐ 
ให้พร้อมรับกับรูปแบบการท�างานใหม่ ๆ รวมทั้งก�าหนด
แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กับ
ประชาชนและผูรั้บบรกิาร

 2) ควรมกีารบูรณาการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั เนือ่งจากปัญหาทีผ่่านมาการเกบ็ข้อมลู
ของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างท�า จึงมีหลาย
มาตรฐานและหลายระบบท�าให้การเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก รวมท้ังข้อจ�ากัดด้าน
กฎหมายทีห่น่วยงานจ�าเป็นต้องปรบัปรงุเพือ่ให้รองรบัการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
 3) ควรมกีารทบทวนการจดัโครงสร้างของส่วน
ราชการในภูมิภาค หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การปรับโครงสร้างของส่วนราชการไทย ให้มีความ 
คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้าง
องค์กรแบบราชการ ซ่ึงเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารราชการที่มีผลกระทบสูง จะเน้นการทดลองท�า  
เพือ่วเิคราะห์ถงึแนวทางการปฏิบติัทีเ่ป็นรปูธรรม ทีจ่ะน�า
ไปสู่การพัฒนาการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
ที่ดีขึ้นต่อไป
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 4) ควรก�าหนดแนวทางในการควบคุมขนาด
อตัราก�าลงัและค่าใช้จ่ายด้านบคุคล โดยด�าเนนิการควบคู่
ไปกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ  
ที่มุ่งลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น 
และถ่ายโอนภารกิจให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีความพร้อม 
ไปด�าเนนิการแทน ซึง่ส�านกังาน ก.พ. ควรก�าหนดแนวทาง
การลดอัตราก�าลังไว ้รองรับ รวมท้ังสรรหาแนวทาง 
การจ้างงานที่หลากหลายที่สามารถดึงดูดผู ้มีความรู ้
ความสามารถจากภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาท�างานให้ภาครัฐ 
เพือ่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และการท�างานรปูแบบใหม่
ของภาครฐัรปูแบบใหม่ทีจ่ะมขีนาดกะทดัรดั และคล่องตวั 
โดยส�านักงาน ก.พ. ควรประสานการท�างานร่วมกับ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู ้ รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ 
การปรบัปรงุโครงสร้างของภาครฐั
 5) ควรพฒันาระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ภาครฐัโดยรวม ให้ใกล้เคยีงกบัอตัราในภาคเอกชนชัน้น�า
และตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของ 
เจ้าหน้าที่รัฐกลุ ่มต่าง ๆ โดยก�าหนดให้มีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการว่าด้วยก�าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ  
เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลค่าตอบแทนภาครฐัในภาพรวมท้ัง
ระบบ ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าว จ�าเป็นต้องจัดท�า 
พระราชบญัญตัฉิบับใหม่เพ่ือก�าหนดอ�านาจหน้าที ่บทบาท
และภารกิจของคณะกรรมการ รวมทัง้ปรบัเปลีย่นอ�านาจ
ในการก�าหนดค่าตอบแทนขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภท 
ต่าง ๆ ที่ส�านักงาน ก.พ. ไม่สามารถด�าเนินการเองได้ 
จ�าเป็นต้องได้รบัการสนับสนนุด้านนโยบายจากภาครฐั

 6) ควรเร ่งรัดการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว และสร้างความโปร่งใสในการด�าเนนิการ โดยการ
เปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างต่อสาธารณะ และ 
ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถ 
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริต นอกจากนี้ 
ควรพิจารณาแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบัติและ 
วางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณสามารถด�า เนินการได ้อย ่ างรวดเร็ ว  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 1  บรกิารภาครฐั สะดวก รวดเรว็ 
   และตอบโจทย์ชวิีตประชาชน (0201) 
การด�าเนินการที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้แก่ประชาชนหรอืผูร้บับรกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้จากผลการส�ารวจของส�านกังาน ก.พ.ร. 
เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของภาครัฐ พบว่า ในปี 2562 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 84.75  
ซึง่เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.75 เมือ่เทียบกบัผลส�ารวจ ปี 2560  โดยผลการด�าเนินการทีส่�าคญั ประกอบด้วย การเพิม่สมรรถนะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน โดยบูรณาการเลขหมายแจ้ง 
เหตฉุกุเฉนิให้เหลอืเพยีงหมายเลขเดียว ซึง่ขณะนีไ้ด้ลงนามในสญัญาจ้างทีป่รกึษาแล้ว และมแีผนทีจ่ะเริม่ทดลองน�าร่อง 
11 จังหวัดภายในปี 2564 รวมทั้งยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster,  
Easier and Cheaper) ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการด�าเนนิการร่วมกบัส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการพฒันาระบบงานบรกิารของภาครฐัมาอย่างต่อเนือ่ง ตัวอย่างผลการด�าเนนิการทีผ่่านมา 
ประกอบด้วย การลดจ�านวนคู่มือส�าหรับประชาชนจากประมาณ 700,000 คู่มือ เหลือ 3,418 คู่มือ/กระบวนงาน  
ซึ่งเป็นคู่มือกลางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การลดส�าเนาเอกสารจ�านวน 1,212 รายการ จากส่วนราชการ  
58 หน่วยงาน รวม 532 ใบอนญุาต การให้บรกิารของภาครฐัด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) จ�านวน 280 กระบวนงาน 
โดยสามารถให้บรกิารด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ได้อย่างสมบรูณ์ 75 กระบวนงาน การยกเลิกส�าเนาเอกสารบตัรประจ�าตวั
ประชาชน และส�าเนาทะเบียน ครบทกุกระบวนงาน จ�านวน 60 หน่วยงาน เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า กรมการปกครอง เป็นต้น และได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบ
ครบวงจร (Doing Business Portal) ไว้แล้ว ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอรับการจดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิการ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 2 ระบบข้อมลูภาครัฐมมีาตรฐาน ทนัสมัย และเชือ่มโยงกนั 
   ก้าวสู่รฐับาลดิจทิลั (0202)
การด�าเนินการที่ผ่านมาได้พยายามพัฒนากลไกกลางเพ่ือการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลภาครัฐในองค์รวม และพัฒนา
ระบบบรหิารข้อมลูบางส่วนในด้านทีมี่ความส�าคัญก่อน เพือ่ให้เกดิประโยชน์โดยตรงกบัประชาชน อาท ิด้านการท่องเท่ียว 
โดยเป็นการด�าเนนิการร่วมกนัระหว่างสถาบนัส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) ส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญภายใต้แผนการปฏิรูปฯ ประกอบด้วย  
การพัฒนาและให้บรกิาร แพลตฟอร์มบริการพืน้ฐาน (Service Platform) อาท ิระบบเชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนกลาง 
(Population Information Linkage Center) ของกรมการปกครอง สามารถให้บริการข้อมูลได้แล้ว 173 รายการ 
จากประมาณ 60 หน่วยงาน และระบบการรบัช�าระเงนิกลางของการบรกิารภาครฐั (e-Payment Portal of Government) 
ของกรมบัญชีกลาง การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Infrastructure) 
ส�าหรับรองรบัการให้บรกิาร/การท�างานผ่านระบบดจิทิลั ซึง่จะช่วยให้หน่วยงานภาครฐัสามารถเชือ่มโยงบรูณาการข้อมลู
ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันโดยง่าย อาทิ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud  
Services : GDCC)
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 3 โครงสร้างภาครฐั กะทดัรดั ปรับตวัได้เรว็ 
   และระบบงานมผีลสัมฤทธิส์งู (0203) 
การด�าเนินการที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางการในการลดขนาดโครงสร้างภาครัฐที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีประเด็น 
ท่ีส่งผลต่อการปรับโครงสร้างภาครัฐในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้าง และ 
ระบบการบรหิารราชการของส่วนราชการ ในภมูภิาคเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เชงิพืน้ที ่ซึง่อยูร่ะหว่างจัดท�าแผนแม่บท
เพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค และปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดต้ังส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่น 
เพ่ือรองรบัการปฏิบตังิานตามยทุธศาสตร์ชาต ิรปูแบบ การจัดต้ังส่วนราชการของต่างประเทศ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการปรบัโครงสร้างของส่วนราชการไทยให้มคีวามคล่องตัว ยดืหยุน่ ทนัสมยั ไม่ยดึติดกับการจัดโครงสร้างองค์กร
แบบราชการและแนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ รวมถงึกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องอ่ืน ๆ 
นอกจากนี ้ผลการด�าเนนิการท่ีส�าคญัภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ ประกอบด้วย จงัหวัดทีม่คีวามคล่องตวั ในการบริหาร
ระบบงานระบบเงิน และระบบก�าลังคน โดยน�าข้อเสนอรูปแบบจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงไปทดลองในบางประเด็น  
6 จังหวัดน�าร่อง เพื่อปรับปรุงและขยายผลในปีต่อไป

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 4 ก�าลังคนภาครัฐมขีนาดทีเ่หมาะสมและมีสมรรถนะสงู 
   พร้อมขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ (0204)
การด�าเนนิการทีผ่่านมา ส�านกังาน ก.พ. ได้วางแผนก�าลงัคนให้สอดคล้องกบับทบาทของภาครฐัทศิทางการปฏรูิปประเทศ
และยทุธศาสตร์ชาต ิโดยได้น�าเสนอ "มาตรการบรหิารจดัการก�าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2562 - 2565)” ซึง่ผ่านความเหน็ชอบ
จาก ครม. แล้ว ซึง่มาตรการดงักล่าว ได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคญั คอื “ในแต่ละปีงบประมาณ อตัราข้าราชการท่ีว่างลงจาก
ผลการเกษียณอายุมีจ�านวนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยใช้การจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) ทดแทน”  
การจ้างงานรูปแบบอ่ืนซึ่งไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ โดยขณะนี ้อยูร่ะหว่างการศกึษาแนวทางการจ้างงานรูปแบบทีห่ลากหลายเพือ่เป็นทางเลือกในการจ้างงาน 
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการดึงดูดผู ้มีความรู้ความสามารถ 
ในการท�างานกับภาครัฐ การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ก�าลังคนในส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) โดยคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคน (คปร.) มีแนวทาง 
การด�าเนินการในการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการใช้ก�าลงัคนของส่วนราชการ ทัง้ในส่วนของอตัราข้าราชการ 
ตั้งใหม่ที่ได้รับจัดสรรจาก ครม. และอัตราก�าลังปกติท่ีส่วนราชการมีอยู่เดิม โดยส่วนราชการจะต้องมีอัตราว่างที่กันไว้
ส�าหรบัการบรหิารจดัการภายในไม่เกนิร้อยละ 5 ของอตัราข้าราชการทัง้หมดตามที ่คปร. ก�าหนด ทีผ่่านมาองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราก�าลัง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการชะลอการเพิ่มอัตราก�าลังและสนับสนุนให ้
เปลีย่นไปใช้การจ้างงานในรปูแบบอืน่ ซึง่อาจช่วยลดภาระผกูพนัค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครฐัในระยะยาว แต่ไม่ส่งผล 
ท่ีมีนัยส�าคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการลดอัตราก�าลังภาครัฐให้มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจ 
และสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป อาท ิการปรบัเปล่ียนสูร่ฐับาลดจิทิลั
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 5 ระบบบรหิารงานบคุคลทีส่ามารถดงึดดู  
   สร้างและรกัษาคนดคีนเก่งไว้ในภาครฐั (0205) 
ทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการในโครงการทีส่�าคญั โดยการพฒันาระบบการสอบวดัความรู ้ความสามารถทัว่ไปให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัส�าหรับเจ้าหน้าทีข่องรฐัทกุประเภท ซึง่ ครม. เมือ่วันที ่29 ตลุาคม 2562 มีมตริบัทราบการพฒันาระบบการสอบ
วดัความรูค้วามสามารถท่ัวไปให้เป็นมาตรฐานเดยีวกันส�าหรบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัทุกประเภท และเหน็ชอบให้ส�านกังาน ก.พ. 
หารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ การน�าหลักสูตรการสอบและเกณฑ์ 
การตดัสินการสอบผ่านการสอบภาค ก. ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึง่ของหน่วยงานตนเอง การพฒันาและสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กบัระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System) ซ่ึงส�านกังาน ก.พ. อยูร่ะหว่างการ
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิติัราชการให้มรูีปแบบและข้ันตอนทีม่คีวามยดืหยุน่และเหมาะสมยิง่ขึน้ 
จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้น�าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
โดยส�านักงาน ก.พ. ได้มีการด�าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานแหล่งทุนอื่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้ทุนการ
ศกึษา โดยปัจจบุนั อยูร่ะหว่างการทบทวนข้อกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกบัทนุรฐับาล และมกีารก�าหนดตัวช้ีวดัและ
เป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่เตรยีมและพัฒนาก�าลงัคนคณุภาพภายใต้ระบบทนุรฐับาล 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 6 การจัดซือ้จดัจ้างภาครฐั คล่องตวั โปร่งใส 
   และมกีลไกป้องกันการทจุรติทกุข้ันตอน (0206)  
การด�าเนินการที่ผ่านมามีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และมปีระสทิธภิาพมากข้ึน โดยจัดท�าระบบการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ (e-GP) แล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่าง
การด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อาทิ การพัฒนาระบบ 
การบริหารโครงการก่อสร้างอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบักลไกการติดตามตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ซ่ึงกรมบัญชีกลางมีแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ให้ภาคประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวกผ่านทางเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมลูการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัเพือ่ให้สาธารณะสามารถ
น�าข้อมลูต่าง ๆ ไปวเิคราะห์ และใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยอยูร่ะหว่างการตรวจรบัระบบการเปิดเผยข้อมลูเพือ่การตรวจสอบ
งวดสดุท้าย การพฒันาขดีความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ในการป้องกนัการทจุรติในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
โดยโครงการข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) ซึง่ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2561 เพือ่ขยายเครอืข่ายให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมป้องกนัการทจุรติในโครงการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐเพิม่มากขึน้

80

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดนิ02

81

แผนการปฏรูิปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ 02



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการโดยน�า
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเพื่อให้บริการประชาชน โดยมี
เป้าหมายส�าคัญ คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องท�างานร่วมมือ และ
ประสานพลังในการปฏิบัติหน้าท่ี มีระบบการบริหาร

จัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร ่งใส 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ให ้เป ็นไปตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีความพร้อมที่จะปรับตัวให ้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา ซึ่งความท้าทาย 
ที่ผ ่านมา คือ แม้ว่าบริการภาครัฐในหลายเรื่องได้ม ี
การปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นระบบดิจิทัล แต่จ�านวน

การใช ้งานช ่องทางดังกล ่าวยังมี 
ไม่มากนัก จากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ  
ขาดการรับรู ้ หรือประชาชนยังไม่ 
ไว้วางใจในระบบของภาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม จากผลการด�าเนินการที่ผ่ามา  
ประเทศไทยสามารถยกระดับ
อันดับ “Doing Business” หรือ
รายงานความยากง ่ ายในการ 
ประกอบธุรกิจ ในปี 2563 ขึ้นมา 
อยู่ที่อันดับ 21 จากเดิมที่ 27 ในปี  
2562 ซึ่งถือเป ็นอันดับที่ ดีที่สุด 
ของประเทศในรอบ 6 ปี 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล 
เพื่อความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ 
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปี 2565
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านบริการภาครัฐ ได้ด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการในมิติต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนหรือผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจของส�านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อบริการของภาครัฐ พบว่า ในปี 2562 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 84.75 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 เมื่อเทียบกับ
ผลส�ารวจ ปี 2560  โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563 ประกอบด้วย 
 • การเพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน  
  โดยบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียว ซ่ึงขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
  ที่ปรึกษาแล้ว และมีแผนที่จะเริ่มทดลองน�าร่อง 11 จังหวัดภายในปี 2564 
 • ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนสู่การบรกิารทีเ่รว็ข้ึน ง่ายขึน้ และถกูลง (Faster, Easier and Cheaper)  
  ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด�าเนินการร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลการด�าเนินการ 
  ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
  - การขับเคลื่อนการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยลดจ�านวนคู่มือส�าหรับ 
   ประชาชนจากประมาณ 700,000 คู่มือ เหลือ 3,418 คู่มือ/กระบวนงาน ซึ่งเป็นการลดความซ�้าซ้อนของ 
   คู่มือส�าหรับประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การลดระยะเวลาท่ีใช้ในการอนุมัติ/อนุญาต 
   ได้กว่าร้อยละ 30-50 ใน 532 กระบวนงาน การลดการขอส�าเนาเอกสารเพื่อพิจารณาประกอบการ 
   อนุมัติ อนุญาตได้กว่า 1,212 รายการ 
  - การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรบัการบริการภาครฐั ประกอบด้วย การลดภาระค่าใช้จ่าย 
   ในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน และกระบวนการรับรองเอกสารส�าคัญ สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย 
   ของประชาชนได้ประมาณ 40 ล้านบาท การทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทาง 
   ราชการ โดยมีหน่วยงานที่สามารถลดอัตราค่าธรรมเนียมได้ 5 ใบอนุญาต สามารถลดภาระแก่ประชาชน 
   ลงโดยรวมประมาณ ประมาณ 392 ล้านบาท อาทิ ใบอนุญาตน�าสัตว์เข ้ามาในราชอาณาจักร  
   และออกจากราชอาณาจักรของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งสามารถยกเลิกใบอนุญาตได้ 6 ใบอนุญาต อาทิ  
   ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองของกรมป่าไม้ ใบแทนใบอนุญาต และค�าร้องอื่น ๆ ของ 
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  - การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการท่ีได้รับ 
   ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจาก 
   ภาครัฐในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการไทย 
   มีงานท�า โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น
  - การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพิ่มมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การระบาด 
   ของโรคโควิด-19 ทั้งการให้บริการแบบออนไลน์แบบครบวงจร ซ่ึงประชาชน และผู้รับบริการไม่จ�าเป็น 
   ต้องไปที่สถานที่ราชการ อาทิ บริการด้านภาษีของกรมสรรพากร กรมศุลกากร บริการด้านแรงงานของ 
   กรมการจัดหางาน ส�านักงานประกันสังคม และการจองคิวล่วงหน้าเพ่ือขอรับบริการต่าง ๆ ของ 
   กรมการปกครอง กรมที่ดิน เพื่อเป็นการลดความแออัดของสถานที่ในการให้บริการ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการในโครงการภายใต้ประเด็น
ปฏิรูปดังกล่าวจ�าเป็นต้องด�าเนินการและพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือไปสู่เป้าหมายสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งยังมี
ความท้าทายในหลายประเด็น ประกอบด้วย กฎระเบียบ
ของภาครัฐที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล ระบบการให้บริการของภาครัฐยังไม่สามารถ 
เ ช่ือมโยงการท�างานร ่วมกันได ้อย ่ าง เ ต็มรูปแบบ  
การพัฒนาการให้บริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน 
ที่ต่างคนต่างด�าเนินการ ส่งผลให้มีแพลตฟอร์มที่ซ�้าซ้อน
และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จ�าเป็น รวมทั้งด้าน
ทัศนคติ (Mindset) และความรู ้ความเข้าใจเรื่องการ 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท�างาน (Digital  
Transformation) ของบุคลากรภาครัฐยังมีไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ในระยะ
ต่อไป ภาครัฐควรให้ความส�าคัญในเร่ืองของการยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัการให้บริการภาครฐั 
ในรูปแบบดิจิทัล และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ยกเลิกการอนุมั ติ/อนุญาตที่ ไม ่จ�าเป ็น การพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
น�าไปใช้เพื่อลดความซ�้าซ้อน มีการเชื่อมโยงการท�างาน
ระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การบริการภาครัฐพัฒนา 
แบบก้าวกระโดด การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ  
ให้หน่วยงานภาครัฐน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนา
ทัศนคติ (Mindset) ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความเข้าใจในเรื่องของ
การน�า Digital Transformation มาใช้ในภาครัฐ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐบาลมีเป้าหมายในการผลักดันให้ทุกองค์กรของรัฐ 
เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) หรือการเป็นภาครัฐ 
ที่เชื่อมโยงเสมือนเป็นองค์กรเดียว เปิดให้ประชาชนเข้ามา
มส่ีวนร่วมในการสร้างนวตักรรมการบรกิารและการท�างาน
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นฐาน
ต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกนักบัทกุภาคส่วน 
จัดเตรียมและบูรณาการข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big data) ให้พร้อมส�าหรับการใช้ประโยชน์ จึงได้
ก�าหนดให้การยกระดับระบบข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน  
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันเพ่ือก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่ง
ในประเด็นที่ส�าคัญภายใต ้แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งความท้าทายที่ส�าคัญ 
ในช่วงที่ผ ่านมา คือ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ยังมีไม่เพยีงพอ อย่างไรกต็าม 
ภาพรวมผลการด�าเนนิการด้านการมุง่ไปสูรั่ฐบาลดิจิทลั 
ของประเทศไทยมีทิศทางท่ีดี ข้ึน จากผลการจัดอันดับ 
ดัชนี รั ฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์  (E -Government  
Development Index : EGDI) ของ United  

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน
ด้วยระบบดิจิทัล 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบข้อมูลภาครัฐ  
เพื่อให ้หน่วยงานมีฐานข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Data and Analytics) ที่จ�าเป็นต่อการก�าหนด
นโยบาย การวางแผน และการตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 
ให้กับประชาชน

Nations E-Government Survey ปี 2563 ประเทศไทยได้อันดับที่ 57 ซึ่งดีข้ึนจากเดิม 16 อันดับ 
จากปี 2561 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ประเดน็การปฏิรปูระบบข้อมลูภาครัฐมมีาตรฐาน ทนัสมยั และเชือ่มโยงกนั ก้าวสูร่ฐับาลดจิทิลั  
ซ่ึงมีความท้าทายด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งการให้ความส�าคัญ 
กับการน�า Big Data มาใช้ประโยชน์การการบริหารงานภาครัฐ โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี 2563  
ประกอบด้วย

• การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ    
โดยผ่านระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน
กลาง (Population Information Linkage 
Center) ของกรมการปกครอง และผ ่าน 
ระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  
(Government Data Exchange) ของส�านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่งผลให้
เจ ้าหน้าที่ผู ้พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตมีแหล่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
หรือการด�าเนินงานต่าง ๆ  ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเป็นแบบ Big Data 
และน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ 
(Analytics) ในเรือ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะการรบัมือ 
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การศึกษา 
ผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อการท่องเทีย่ว 
ของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 
ชี้เป้า (TPMAP) ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกัน 
ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และส�านักงาน
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ

ให้เป ็นฐานเดียว สามารถเข้าถึงข ้อมูลและ 
น�าข้อมูลมาประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง 
ถูกต้อง ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย ท�าให้
สามารถวางแผนก� าหนดนโยบายเ พ่ือหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น

• การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล (Dig i tal  Government  
Infrastructure) ส�าหรบัการจดัเกบ็ และเชือ่มโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data  
Center and Cloud Services : GDCC) เครอืข่าย 
สารสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN) 
เป็นต้น

• นอกจากนี ้หน่วยงานของรฐัยงัมกีารน�าเทคโนโลย ี
ดิจิทัลมาใช้ในการท�างานในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาทิ การใช้ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในงานสารบรรณ เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐยังเป็นความท้าทายท่ีส�าคัญเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะต่าง
คนต่างท�า จึงมีหลายมาตรฐานและหลายระบบท�าให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยาก รวมทั้งข้อ
จ�ากัดด้านกฎหมายที่หน่วยงานจ�าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ เพือ่ให้ 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นแรก ภาครัฐควร
ให้ความส�าคัญด้านการเร ่งรัดให ้หน่วยงานภาครัฐ 
ปรับเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญของตนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
(Data Digitization) ท่ีมีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) ให้แล้วเสรจ็ก่อน เพือ่เป็นฐาน
ในการจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเกดิการแลกเปลีย่น 
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
ต ่อไป นอกจากนี้  ควรก�าหนดประเด็นส�าหรับการ 

เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการ 
อาทิ ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส�านักงาน ก.พ.ร.  
ระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ของส�านักงบประมาณ ระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง 
และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ เป็นต้น
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ท่ีผ่านมาภาครัฐของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เพราะ
ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ยั ง เ ป ็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก 
ในการจัดท�าและให้บริการสาธารณะ (Operation)  
ส ่งผลท�าให้โครงสร ้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการ 
ขยายตัว (Structural Diversification) อย่างต่อเนื่อง  
แต ่ในป ัจจุบัน มีภาคส ่วนอื่น ท่ีมี ขีดความสามารถ 
ในการด�าเนินการจัดท�าและให้บริการสาธารณะได้อย่าง 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับ 
ภาครัฐได้ จึงเริ่มมีแนวโน้มการถ่ายโอนภารกิจของ 
ภาครัฐให้ภาคเอกชนหรือท้องถิ่นเป ็นผู ้ด�าเนินการ 
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับรูปแบบ
การบริหารงานให้เข ้าสู ่แนวทางการจัดการภาครัฐ 

แนวใหม่ (New Public Management) ซึง่เน้นการท�างาน
มุ ่ ง ผลสั มฤทธิ์  และมี ความคล ่ อ ง ตั ว  พร ้ อมรั บ 
ความเปล่ียนแปลง อย่างไรกต็าม ความพยายามในการลด
ขนาดโครงสร้างภาครัฐให้กระทัดรัดยังมีปัญหาอุปสรรค 
แม้ว่าส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการก�าหนดแนวทางให ้
ส ่วนราชการได ้จัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเอง 
เพื่อทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของตน  
ว่าภารกิจใดสามารถถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้ เพื่อลด
ขนาดโครงสร้างภาครัฐ แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการยาก 
ท่ีส่วนราชการจะลดขนาดโครงสร้างหรืออัตราก�าลังของ
ตนเอง และยังมีแนวโน ้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  
สภาพการณ์ดังกล่าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผลการ 
จั ด อั น ดั บขี ด คว ามสามา รถขอ งปร ะ เ ทศ ไทย  
โดยสถาบนั IMD World Competitiveness Center 
ด้าน Government Efficiency ในประเด็นกรอบการ
บริหารด้านสถาบัน (Institution Framework)  
ในช่วงปี 2563 ของประเทศไทยตกลงไปอยู่ระหว่าง
อันดับที่ 40 ซึ่งลดลงจากเดิม 6 อันดับจากปี 2562

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

โครงสร้างภาครัฐ 
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดโครงสร้างองค์กรให้เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง
เพือ่ให้สามารถบรูณาการความร่วมมือของทกุภาคส่วน 
ในการท�างานเพือ่ประชาชน โดยยดึพ้ืนทีเ่ป็นหลกั

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
โครงสร้างหน่วยงานของรัฐมีขนาดกะทัดรัด ยืดหยุ่น
พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิผล และมีการบูรณาการบทบาทภารกิจ
และโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งหน่วยงานในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) 
ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญของชาติและการบริหาร
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การด�าเนินงานทีผ่่านมา การด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้าง 
และระบบงานภาครัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า 
ในปี 2563 ยังไม่ได้น�าแผนและแนวทางในการลดขนาด
โครงสร้างภาครัฐไปด�าเนินการอย่างเต็มที่ แต่มีการศึกษา
รูปแบบกรมและจังหวัดพันธุ ์ ใหม่ ซึ่งออกแบบให้มี 
ความคล่องตัวในการบริหารงาน เงิน คน ไว้แล้ว อย่างไร
ก็ตาม อาจมีประเด็นที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างภาครัฐ
ในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ประกอบด้วย 

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)

อันดับขีดความสามารถของประเทศ โดย IMD ด้าน Governance Effiency
ประเด็น กรอบการบริหารด้านสถาบัน (Institution Framework)

• การปฏิรูปโครงสร้าง และระบบการบริหาร
ราชการของส ่ วนราชการ  ในภู มิ ภ าค 
เพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์เชงิพืน้ที ่ ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนา
กลไกการท�างานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยง 
การท�างานของหน่วยงานในพื้นท่ี

• ปรบัปรุงพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการ 
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
จัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ รูปแบบ 
การจัดตั้งส่วนราชการของต่างประเทศ และ 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการปรบัโครงสร้าง 
ของส่วนราชการไทยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น  

ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กร
แบบราชการ และแนวทางในการแก ้ ไข 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัต ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
ที่ แก ้ ไข เพิ่ ม เ ติม รวมถึ งกฎหมายต ่ าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

• เร ่งรัดการน�าผลการศึกษาเก่ียวกับจังหวัด 
ที่มีความคล่องตัว ในการบริหารระบบงาน
ระบบเงิน และระบบก�าลังคน (รูปแบบจังหวัด
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง) ไปทดลองในบางประเด็น  
6 จังหวัดน�าร่อง เพื่อปรับปรุงและขยายผล 
ในปีต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อนึง่ โดยทีก่ารด�าเนนิการภายใต้ประเดน็การปรบัโครงสร้าง
ภาครัฐ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและบุคลากรใน
ภาครัฐอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดแรงต้านจากภายในจาก
บุคลากรของภาครัฐ จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจและ 
ท�างานร่วมกับส่วนราชการอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย โดยการด�าเนนิการ 
ในระยะถัดไป อาทิ การทบทวนการจัดโครงสร้างของ
ส่วนราชการในภูมิภาค หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับโครงสร้างของส่วนราชการไทยให้มี
ความคล่องตัว ยืดหยุ ่น ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์กรแบบราชการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการบริหารราชการที่มีผลกระทบสูง จะเน้น 
การทดลองท�า เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ เป ็นรูปธรรม ที่จะน�าไปสู ่การพัฒนาการท� างาน 
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปรับขนาดก� าลั งคนภาค รัฐ ให ้ เหมาะสมกับ
โครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจจัดท�าบริการ
สาธารณะและการให้บริการประชาชนเป็นเป้าหมายที่มี
ความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง และต้องอาศัยกลยุทธ์หลาย
ประการ อาทิ การปรับรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้มี
ความหลากหลาย ส่วนราชการสามารถปรับเปลี่ยน 
ได้อย่างยืดหยุ ่น คล่องตัวลดภาระผูกพันค่าใช้จ ่าย 

ที่มา: ส�านักงาน ก.พ.

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4

ก�าลังคนภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 

พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขนาดก�าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง 
(High Productivity) และลดภาระค่าใช้จ่ายผูกพัน 
ในระยะยาว

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละของอัตราก�าลังภาครัฐท่ีลดลงภาพรวม ในระยะ 
5 ปี (ปี 2561 – 2565)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ด้านบุคลากรภาครัฐในระยะยาว ซึ่งการใช้อัตราก�าลัง
ในช ่วงที่ผ ่านมา ถึงแม ้จะมีความพยายามก�าหนด
มาตรการและเงื่อนไขที่จะน�าไปสู่การลดขนาดก�าลังคน 
แต ่ เมื่ อน� า ไปสู ่ การปฏิบัติ  มีป ั จจัยที่ เป ็น ตัวแปร 
ท�าให้ส ่วนราชการไม่สามารถด�าเนินการได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้  จากข้อมูลของส�านักงาน ก.พ.  
พบว่า ในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2552 – 2562)
ก�าลังคนภาครัฐในฝ ่ายพลเรือนมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้น 
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• วางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาท 
ของภาครัฐทิศทางการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร ์ชาติ  โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ 
เห็นชอบ “มาตรการบริหารจัดการก�าลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ 2562 - 2565)” ซึ่งมีเป้าหมาย
ส�าคัญ คือ “ให้ลดอัตราข้าราชการที่ว่างลงจาก
ผลการเกษียณอายุลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
และให้ใช้การจ้างงานรปูแบบอืน่ (พนกังานราชการ)  
ทดแทนการบรรจุข้าราชการประจ�า” 

• การจ้างงานรูปแบบอื่นซึ่งไม่มีภาระผูกพัน
ด ้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช ้การ 
จ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ ข้าราชการ  
โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการ 
จ้างงานรปูแบบท่ีหลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืกใน 
การจ้างงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจของส่วนราชการ รวมท้ังเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการท�างานกับภาครัฐ 

คดิเป็นร้อยละ 6.09 แต่จ�านวนข้าราชการสงักดัฝ่ายบรหิาร (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการและ
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) มแีนวโน้มลดลง คดิเป็นร้อยละ 
1.93 อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทยีบอตัราก�าลงัภาครฐัทัง้หมดในปีทีผ่่านมา พบว่า ในปี 2562 มจี�านวน 2,199,232 คน  
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ�านวน 2,092,307 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11) นอกจากนี้ ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐยังมีการจ้าง “พนักงานจ้าง” ซึ่งอยู่นอกงบบุคลากรในจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา  ปี พ.ศ. 2563 การปฏริปูก�าลังคนภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 

• การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้ก�าลังคนในส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
โดยคณะกรรมการก�าหนดเป ้าหมายและ
นโยบายก�าลงัคน (คปร.) มแีนวทางการด�าเนนิการ
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การใช ้ก�าลังคนของส่วนราชการ ทั้งอัตรา
ข ้ าราชการตั้ ง ใหม ่  และอัตราก�าลั งปกต ิ
ท่ีส ่วนราชการมีอยู ่ เ ดิม โดยส ่วนราชการ 
จะต้องบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีอัตราว่างเกิน
ร้อยละ 5 ของอัตราข้าราชการทั้งหมด ซึ่งจะ
ช่วยให้การใช้ก�าลังคนมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราก�าลังเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายตามแผนการปฏรูิปประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการชะลอการเพิ่มอัตราก�าลังและสนับสนุนให้
เปลี่ยนไปใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่น ซ่ึงอาจช่วยลด
ภาระผูกพันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐในระยะยาว 
แต่ไม่ส่งผลที่มีนัยส�าคัญต่อเป้าหมายที่ต้องการลดอัตรา
ก�าลังภาครัฐให้มีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสม
กั บภ า รกิ จ และสอดคล ้ อ ง กั บ สภ า ว ะแ วดล ้ อ ม 
ที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือให ้
การด�าเนินการลดอัตราก�าลังคนและปรับขนาดก�าลังคน
ภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด ต้องด�าเนินการควบคู่
ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ลดบทบาท
ภารกิจของภาครัฐให้เหลือเท่าที่จ�าเป็น ถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีความพร้อมไปด�าเนินการแทน 
เน ้นการจ ้ า งงานที่ หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้มีความรู ้
ความสามารถจากภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาท�างานให้ภาครัฐ 
ปรับระบบและกระบวนการท�างานให้มีความคล่องตัว  
ไม่เน ้นการจ้างงานจ�านวนมาก (Labour Intensive)  
แต่ต้องปรับการจ้างงานภาครัฐไปสู ่การจ้างผู ้มีความ 
รู้ความเชี่ยวชาญ (Knowledge Intensive) ซ่ึงจะท�าให้
ก� า ลั งคนภาค รัฐมี ขนาดกะทัด รัด  และคล ่องตั ว  
โดยส�านกังาน ก.พ. ควรประสานการท�างานร่วมกบัส�านกังาน 
ก.พ.ร. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกฝ่ายบริหาร โดยก�าหนด
เป็นวาระแห่งชาติด้านก�าลังคนภาครัฐ
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ที่มา: ส�านักงาน ก.พ.

ร้อยละของจ�านวนการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญจากการลาออก 
ต่อจ�านวนการสูญเสียข้าราชกรพลเรือนสามัญทั้งหมด

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง 
ไว้ในภาครัฐได้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา 
และรักษาไว้ซึ่งก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการท�างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ
ของประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ผู ้มีความรู ้ความสามารถและมีจิตสาธารณะมีความ
สนใจเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐมากขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ภาคราชการ 
สามารถดึง ดูด สร ้ างและรักษาคนดีคนเก ่ ง ไว ้ ใน 
ภาครัฐได้ จะช่วยให้ภาครัฐมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่า คนรุ่นใหม่ที่มีความ
รู้ความสามารถ มีความสนใจที่จะท�างานในภาคราชการ
น้อยลง เนื่องจากระบบบริหารจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการท�างาน
และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ ่นใหม่ ประกอบกับมี
ทางเลือกในการท�างานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ  
การประกอบอาชีพที่ไม่ประจ�า (Freelance) ขณะที่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ภาครัฐอาจยังไม่มีระบบ

และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย เพ่ือจูงใจและใช้ประโยชน์ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ ความถนัด 
หรือความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่ รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าอาจไม่ยืดหยุ่นและมข้ีอจ�ากดัส่งผลให้
ภาครฐัไม่สามารถรกัษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐได้ น�าไปสู่อัตราการลาออกที่เพิ่มข้ึน สัดส่วนการสูญเสียข้าราชการ
พลเรือนสามัญจากการลาออกต่อการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
48.89 ซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 47.31
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง 
ไว้ในภาครัฐได้ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อวางระบบ กลไก และมาตรการต่าง ๆ เป็นหลัก 
ท�าให้เกิดผลกระทบในวงจ�ากัด โดยในปี 2563 มีการด�าเนินการในโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่

• การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภท โดย ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติรับทราบการพัฒนาระบบการสอบ 
วัดความรู ้ความสามารถท่ัวไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท และเห็นชอบ 
ให้ส�านกังาน ก.พ. หารอืร่วมกบัองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาท ิการน�าหลกัสตูร 
การสอบและเกณฑ์การตดัสนิการสอบผ่านการสอบภาค ก. ไปปรบัใช้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานตนเอง 

• การพฒันาและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัระบบการบริหารผลการปฏบิติังาน (Performance Management  
System) ซ่ึงส�านกังาน ก.พ. อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีรูปแบบ 
และขั้นตอนที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

• จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management) เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้น�าขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ โดยส�านักงาน ก.พ. ได้มกีารด�าเนนิการบรูณาการกบัหน่วยงานแหล่งทุนอื่น เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การให้ทุนการศึกษา โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับทุนรัฐบาล  
และมีการก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเตรียมและพัฒนาก�าลังคนคุณภาพภายใต้ระบบทุนรัฐบาล
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส� าหรับโครงการภายใต ้แผนฯ ซึ่ งมีความส� าคัญ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในการดึงดูด และรักษาบุคลากร 
ให้อยู่ในภาครัฐ แต่หน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ คือ การพัฒนาระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total Compensations)  
ให้ใกล้เคยีงกบัอตัราในภาคเอกชนชัน้น�าและตอบสนอง 
ต่อความต้องการที่หลากหลายของเจ ้าหน้าที่รัฐ 
กลุ ่มต่าง ๆ ซึ่งก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ว่าด้วยก�าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ เพื่อท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลค่าตอบแทนภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบ 
จ�าเป็นต้องจัดท�าร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 
บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ รวมทั้งปรับ
เปล่ียนอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ ส�านักงาน ก.พ. รายงาน
ว่าไม่สามารถด�าเนินการเองได้
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการ

ปฏิรูปฯ มีความเห็นว่า องค์กรกลางการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการทุกประเภทต้องแก้ไขกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค เพื่อพัฒนาให้ระบบค่าตอบแทนและ
สวัสดิการภาครัฐโดยรวม (Total Compensations) 
ใกล้เคียงกับภาคเอกชน และตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของเจ้าหน้าทีรั่ฐกลุ่มต่าง ๆ ได้ และจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับแนวทางการลดอัตราก�าลัง
ของบุคลากรในภาครัฐ เพื่อไม ่ให ้การพัฒนาระบบ 
ค่าตอบแทนฯ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของประเทศ
มากเกินไป นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคญักบัปัจจยัเสรมิ
ด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) ของ
บุคลากรต่อการท�างานในภาคราชการควบคู่กันไปด้วย 
อาทิ ระบบการจัดสรรทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ 
โดยศึกษาปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบที่สามารถดึงดูด และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ได้ตรงตามเป้าหมาย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป ็นกระบวนการที่ส�าคัญ 
ของการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั จึงได้ก�าหนดเรือ่งดงักล่าว
ไว้ในประเดน็ปฏริปูโดยมเีป้าหมาย เพือ่ให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ  
มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุน
การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นดจิิทลัในทกุขัน้ตอน มกีารบรูณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ  
รวมถึงมีการรวมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าบริการที่คล้ายกัน
ไว้ด้วยกัน และ/หรือการรวมซื้อเพ่ือให้เกิดการประหยัด 
ต่อขนาดและลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมสนับสนุน

ภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบและป้องกันทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ เพ่ือให้กระบวนการเกิดความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยภาพรวมด้านการทุจริตที่ผ่านมา 
จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่า พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้คะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตกลงมาจากอันดับที่  99 ในป ี  2561 มาอยู ่ที่ 
อันดับ 101 

ที่มา: Transparency International

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ย้อนหลัง ของประเทศไทย

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
คล่องตัว โปร่งใส 

และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทจุรติคอรปัชัน่ในภาคราชการ
และภาคสังคม และวางระบบป้องกันการแทรกแซง
โดยไม่เป็นธรรมจากผู ้มีอ�านาจและอิทธิพล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐลดลง
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในประเด็นการปฏิรูปการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกนัการ
ทจุรติทกุขัน้ตอน ได้มุง่เน้นแนวทางการป้องกนัการทุจริต 
โดยผลการด�าเนินการที่ส�าคัญในปี 2563 ประกอบด้วย 

• การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดท�าระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) และอยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด ้วยอิ เล็กทรอนิกส ์  (e-GP) อาทิ  
การพัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการติดตามตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครฐัเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส ซึง่กรมบัญชกีลาง
มี แ ผ น ที่ จ ะ เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ 
จัดจ้างภาครัฐให้ภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข ้อมูลการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สาธารณะสามารถ
น�าข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์
ต ่อได ้  โดยอยู ่ระหว ่างการตรวจรับระบบ 
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบงวดสุดท้าย 

• การพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชน
และประชาชน ในการป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐ โดยโครงการข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งได้ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2561 เพือ่ขยายเครือข่าย
ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ป้องกันการทุจริตในโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ซึ่งภาครัฐมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งรัด 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญ
ของการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ จึงควรมุ่งเน้น 
ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ประเด็นที่
ควรให้ความส�าคัญด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรมุ่ง
เน้นการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และสร้างความ
โปร่งใสในการด�าเนินการ โดยการเปิดเผยข้อมูลด้านการ
จัดซ้ือจัดจ ้างต ่อสาธารณะ และส ่งเสริมสนับสนุน 
ภาคเอกชนและประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ตรวจสอบและป้องกนัการทจุริต นอกจากนี้ ควรพิจารณา
แนวทางในการลดข้ันตอนการปฏิบัติและวางระบบการ
ตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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สังคมจ�ำเป็นต้องมีกฎหมำยเพื่อก�ำหนดกฎเกณฑ์
กติกำให้สังคมถือปฏิบัติเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
และเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัของรฐัในกำรด�ำเนนินโยบำยสำธำรณะ 
ในนิติรัฐ ซ่ึงถือว่ำรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะกระท�ำกำรใด 
ที่จะกระทบสิทธิและเสรีภำพของประชำชนได้ต ่อเมื่อ 
ต้องมีอ�ำนำจตำมกฎหมำยที่ปวงชนหรือผู ้แทนปวงชน 
ให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งในขณะเดียวกันกฎหมำยอำจจ�ำกัด 
สิทธิและเสรีภำพของประชำชนเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวน 
กฎหมำยทีม่ำกขึน้ และยงัท�ำให้ประชำชนเข้ำถงึกฎหมำย 
ได้โดยยำก สร้ำงภำระค่ำใช้จ่ำยแก่ประชำชนและธุรกิจ 
และอำจเป็นที่มำของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ดงันัน้ กำรปฏริปูกฎหมำย จึงมุง่เน้นให้เกดิผลอนัพงึประสงค์ 
ในกำรมีกฎหมำยที่ดีเท่ำที่จ�ำเป็น และขจัดปัญหำต่ำง ๆ  
ที่เกิดจำกกฎหมำย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ค.  
ด้ำนกฎหมำย (1) มีกลไกให้ด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน 
วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำม
มำตรำ 77 และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล  

“ให้มกีฎหมายทีด่แีละเปน็ธรรม สอดคล้อง
กบัหลกันติธิรรมเปน็เครือ่งมอืสง่เสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม ประชาชน 
มสีว่นร่วมในกระบวนการจดัท�ากฎหมาย

อยา่งเหมาะสม มคีวามรู้ความเขา้ใจ
และสามารถเขา้ถงึกฎหมายไดโ้ดยง่าย 
มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งถกูตอ้ง

และเปน็ธรรม”

ดา้นกฎหมาย
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  03
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โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรด�ำเนินกำร 
โดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้กำรท�ำงำน 
เกดิควำมคล่องตวั โดยมผีูร้บัผดิชอบท่ีชดัเจน และไม่สร้ำง
ภำระแก่ประชำชนเกินควำมจ�ำเป็น เพิ่มควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ และป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ (2) ปฏริปูระบบกำรเรยีนกำรสอนและกำร
ศึกษำอบรมวิชำกฎหมำยเพื่อพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่น 
ในคณุธรรมและจรยิธรรมของนกักฎหมำย (3) พฒันำระบบ 
ฐำนข้อมูลกฎหมำยของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีำง ๆ เพือ่ให้
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกฎหมำยได้สะดวกและสำมำรถ
เข้ำใจเนื้อหำสำระของกฎหมำยได้ง่ำย และ (4) จัดให้มี
กลไกช่วยเหลอืประชำชนในกำรจดัท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำย 
ด้วยเหตุน้ี ตำมพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำร 
ด�ำเนนิกำรปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560 และคณะรฐัมนตรี 
ได้มีมตเิมือ่วันที ่15 สงิหำคม 2560 แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำย 

 โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศด ้ำนกฎหมำย  
มี 10 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
 1) มกีลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีดี่
และเท่าทีจ่�าเป็น รวมทัง้มกีลไกในการทบทวนกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ 
ตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 2) ยกเลิกหรอืปรบัปรงุกฎหมายท่ีล้าสมยั และ
เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  

 3) มกีลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหลือ่มล�า้
และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม  

 4) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 5) พฒันากระบวนการจัดท�าและตรวจพจิารณา 
ร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกบัเงือ่นเวลา 
ในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
 

 6) มกีลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�า
และเสนอร่างกฎหมายทีม่คีวามส�าคญั และจดัให้มกีลไก
ช่วยเหลอืประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมาย 
รวมทัง้การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 7) มกีลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวก 
และเข้าใจกฎหมายได้ง ่ายรวมท้ังการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรอื 
การตคีวามกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถงึได้โดยสะดวก  

 8) ปฏิรปูการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม 
วิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีทีด่ี  

 9) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพีอ่สนับสนนุ 
ให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้
โดยสะดวก เพือ่ลดค่าใช้จ่ายและขจดัช่องทางการทจุรติ 
ประพฤติมิชอบ  

 10) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่องในกำร
ด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
พ.ศ. 2562 แม้ว่ำในช่วงท่ีผ่ำนมำจะมีกำรประกำศใช ้
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว เพื่อให้กำรด�ำเนินกำร 
มีควำมต่อเนื่องหน่วยงำนภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
ตลอดจนติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
หลกัของกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำยให้เป็นกฎหมำย
ที่ดี
 2) กำรพิจำรณำเร่งรัดกำรจดัล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของกฎหมำย ปัจจุบันมีกฎหมำยหลำยฉบับท่ีล้ำสมัย  
ไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ และเป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำรง
ชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน ซ่ึงต้องได้รับ
กำรทบทวน ปรบัปรงุ หรอืยกเลกิ จึงควรเร่งรดักำรด�ำเนนิกำร
โดยคัดเลือกกระบวนงำนที่จ�ำเป็นเพื่อเสนอกำรแก้ไข 
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยหรือกฎ ที่สำมำรถลดภำระ
หรือควำมเหลื่อมล�้ำและไม่เป็นธรรมให้แก่ประชำชน 
ตลอดจนสำมำรถขจดัอปุสรรคต่อกำรประกอบอำชพีและ
กำรด�ำเนนิธรุกจิได้เป็นล�ำดบัแรก

 3) กำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ของระบบกลำงด้ำนกฎหมำย ในช่วงทีผ่่ำนมำมกีำรด�ำเนนิกำร
จัดท�ำระบบกลำง โดยพัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำยขึน้
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำยของประเทศ 
ตลอดจนเป็นช่องทำงรบัฟังควำมคดิเห็น กำรประชำสมัพนัธ์ 
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ซ่ึงเป็นช่องทำง
ให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ ได้มส่ีวนร่วมและติดตำม 
ตรวจสอบกำรด� ำ เนินกำรของหน ่ วยงำนภำครั ฐ 
ในกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยของประเทศได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ควรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ของระบบกลำง ในระยะที่ 1 เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยในระยะต ่อไปให ้รองรับ 
กำรด�ำเนินกำรให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏิรปูท่ี 1  มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จ�ำเป็น  
   รวมท้ังมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำร 
   ตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย (0301) 
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บรรลุค่ำเป้ำหมำยแล้ว โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำได้มีกำรออก 
กฎกระทรวง แนวทำง และค�ำแนะน�ำ จ�ำนวน 11 ฉบบั ซึง่ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2562 
เพือ่วำงหลกัเกณฑ์และรำยละเอยีดในกำรปฏบัิตติำมพระรำชบญัญตัหิลกัเกณฑ์กำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 รวมทั้งพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชื่อมโยงที่จัดท�ำขึ้น 
เพือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิผลสมัฤทธิ ์ในลกัษณะระบบกลำง

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรค 
   ต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน (0302)
สถำนะกำรบรรลเุป้ำหมำยของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปท่ี 2 ยงัคงมคีวำมเส่ียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
ได้มกีำรออกระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรขบัเคล่ือนกำรปฏรูิปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2563 ท่ีมกีำรจดัตัง้
กลไกกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญคือ คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน โดยมีส�ำนักงำนขับเคลื่อน 
กำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรหลักร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำหน้ำท่ีเสนอแนะให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมำยหรือกฎเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย 
ในประเดน็ต่ำง ๆ  ทีน่�ำผลกำรศกึษำของโครงกำรศกึษำวเิครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และกระบวนงำน
ที่เก่ียวกับกำรอนุมัติ อนุญำตเพื่อลดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จ�ำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ประกอบอำชพี และกำรด�ำเนนิธรุกิจของประชำชน

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  3 มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล�้ ำและ 
   สร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม (0303) 
สถำนะกำรบรรลเุป้ำหมำยของเรือ่งและประเดน็ปฏิรูปท่ี 3 อยูใ่นระดับใกล้เคยีงกำรบรรลเุป้ำหมำย โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
มีกำรจัดตั้งกลไกคณะกรรมกำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม ตำมระเบียบ 
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม พ.ศ. 2563   
ซึง่ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เมือ่วนัที ่17 กรกฎำคม 2563 โดยมภีำรกจิหลกัในกำรวำงแนวทำงและวธิกีำรด�ำเนินกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรก�ำหนดแผนงำน โครงกำร และกำรบริหำรจัดกำร 
งบประมำณและทรพัยำกรทีเ่กีย่วข้อง
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปท่ี 4 มกีลไกให้มกีำรตรำกฎหมำยเพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
   ของประเทศ (0304)
สถำนะกำรบรรลเุป้ำหมำยของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปท่ี 4 ยงัคงมคีวำมเส่ียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยในช่วงทีผ่่ำนมำ 
ได้มกีำรออกระเบียบส�ำนกันำยกรฐัมนตร ี ว่ำด้วยกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูกฎหมำยในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2563 ทีม่กีำร 
จดัตัง้กลไกกำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคัญคอื คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรปฏริปูกฎหมำยในระยะเร่งด่วน โดยมสี�ำนกังำนขบัเคล่ือน
กำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรหลักร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำหน้ำท่ีเสนอแนะให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมำยหรือกฎเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย 
ในประเดน็ต่ำง ๆ โดยต่อยอดจำกผลของโครงกำรศกึษำวเิครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกระบวนงำน 
ที่เกี่ยวกับกำรอนุมัติ อนุญำต เพื่อลดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรอนุญำตท่ีไม่จ�ำเป็น หรือเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรด�ำเนนิธุรกจิ เพือ่เอือ้ต่อกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 พัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
   ให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเง่ือนเวลำในกำรตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญ 
   แห่งรำชอำณำจักรไทย (0305) 
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 บรรลุค่ำเป้ำหมำยแล้ว โดยในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรก�ำหนด 
หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
หรือกำรด�ำเนินกำรเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ตลอดจนกำรปรับปรุงคู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย นอกจำกนี้  
มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลของยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)  
เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีส�ำคัญในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
ข้ำงต้นมีควำมครอบคลุมเพียงพอและอำจไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรตรวจร่ำงกฎหมำยประจ�ำ
กระทรวงได้ ดังน้ันจงึถือได้ว่ำเรือ่งและประเด็นปฏริปูนีม้กีำรด�ำเนนิกำรบรรลเุป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ตำมแผนกำรปฏรูิป
ประเทศแล้ว 
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏิรปูที ่6 มกีลไกให้ประชำชนมส่ีวนร่วมในกำรจดัท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำย 
   ที่มีควำมส�ำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำย  
   รวมทัง้กำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (0306)  
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 6 อยู่ในระดบัใกล้เคยีงในกำรบรรลเุป้ำหมำย โดยในช่วงทีผ่่ำนมำ
มีกำรผลักดันกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงหลักกำรให้สอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 และเสนอต่อรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำโดยระบุว่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติท่ีตรำขึ้น 
เพื่อด�ำเนินกำรตำมหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สำมำรถพิจำรณำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และคำดว่ำจะแล้วเสร็จ 
ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ในแผนกำรปฏริปูประเทศ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำย โดยสะดวกและเข้ำใจ 
   กฎหมำยได้ง่ำยรวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย ค�ำพิพำกษำ ค�ำวินิจฉัย  
   หรอืกำรตคีวำมกฎหมำย ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก (0307)  
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 7 อยู่ในระดบัใกล้เคยีงในกำรบรรลเุป้ำหมำย โดยในช่วงทีผ่่ำนมำ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำร่วมกับส�ำนักงำนพฒันำรฐับำลดิจทิลั (องค์กำรมหำชน) ด�ำเนนิกำรพฒันำระบบกลำง
ด้ำนกฎหมำย เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูด้ำนกฎหมำยของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทำงส�ำหรับรับฟังควำมคดิเหน็และ
ประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำกฎหมำยหรอืร่ำงกฎหมำย และกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย 
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำย  
   เพื่อพัฒนำนักกฎหมำยให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพที่ดี (0308)  
สถำนะกำรบรรลเุป้ำหมำยของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8 ยงัห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยทีไ่ด้ตัง้ไว้ โดยช่วงทีผ่่ำนมำมกีำรผลกัดนั 
กำรจดัตัง้ “คณะกรรมกำรสภำนติศึิกษำแห่งชำติ” เพือ่ก�ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนกฎหมำย เพือ่พฒันำ
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และหลักเกณฑ์มำตรฐำนของผู้เข้ำรับกำรศึกษำนิติศำสตร์ในระดับอุดมศึกษำ  
ที่เป็นมำตรฐำน ไม่ให้มีกำรเทียบโอนรำยวิชำก่อนที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ รวมทั้งกำรอบรม 
ผูป้ระกอบวชิำชพีกฎหมำยให้มคีวำมรูท่ี้ทันสมยัและสำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ ซ่ึงยงัไม่ประสบผล 
อย่ำงเป็นรปูธรรม 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชำชน 
   ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู ้บังคับใช้กฎหมำยได้โดยสะดวก เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและขจัดช่องทำง 
   กำรทุจรติประพฤตมิชิอบ (0309)  
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของเรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 9 อยู่ในระดบัใกล้เคยีงในกำรบรรลเุป้ำหมำย โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำ
ได้มีกำรพฒันำแพลตฟอร์มเพือ่สนบัสนุนและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บรกิำรแก่ภำคประชำชนและภำคธรุกจิ รวมท้ัง
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลภำครัฐท่ีมีควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูลเช่ือมโยง 
หน่วยงำนภำครฐั

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
   (0310)
กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย แม้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ได้มกีำรส�ำรวจโทษทำงอำญำทีม่กีำรจ�ำคกุ ปรบั หรอืโทษทำงอำญำอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบปรบัให้คดยีตุไิด้มำประกอบ 
กำรจดัท�ำร่ำงพระรำชบัญญตัว่ิำด้วยกำรปรับเป็นพนิยั พ.ศ. .... ตลอดจนผลกัดนัร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว เพือ่พฒันำ
ประสทิธภิำพในกำรบงัคับใช้กฎหมำยและลดผลกระทบต่อสิทธแิละเสรีภำพของประชำชน อย่ำงไรกต็ำม กำรด�ำเนนิกำร
ของกจิกรรมภำยใต้เรือ่งและประเดน็ปฏิรปูนี ้ยงัคงมคีวำมล่ำช้ำกว่ำทีแ่ผนก�ำหนด อำท ิกำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่เพิม่
ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใช้กฎหมำย  
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 77 ก�ำหนด
หลักกำรส�ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำย 
ให ้ เป ็นกฎหมำยที่ดี  โดยให ้ รัฐพึงจัดให ้มีกฎหมำย 
เพียงเท่ำที่จ�ำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย 
ที่หมดควำมจ�ำเป็น ไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์หรือ 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพ 
โดยก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับจะต้องด�ำเนินกำร 
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำน
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อประชำชน เพื่อน�ำมำประกอบ 
กำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกข้ันตอน 

นอกจำกนี้ เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วจะต้องจัดให้
มีระบบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบ
ระยะเวลำที่ก�ำหนด เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉ บับ 
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึง ท่ีผ ่ำนมำ หน ่วยงำนท่ีเกี่ ยวข ้องได ้ด�ำ เนินกำร 
จนบรรลุเป้ำหมำยแรก กล่ำวคือ กำรตรำพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 อันเป็นกลไกหลัก 
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
โดยได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 31 
พฤษภำคม  2562 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

มีกลไกให้การออกกฎหมาย
เป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ�าเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับหลักการตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกำรตรำกฎหมำยเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมำย รวมทั้งมีกลไกตรวจสอบ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ 
ให้เป็นไปตำมหลกักำรตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญูฯ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเรจ็ในกำรตรำกฎหมำยเพ่ือก�ำหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับกำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน 
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย รวมทั้งกำรก�ำหนดส่วนงำน 
ในกำรตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรด�ำเนินกำร 
ของหน่วยงำนของรัฐตำมหลักกำรตำมมำตรำ 77 
ของรัฐธรรมนูญฯ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
แม ้ว ่ำกำรด�ำเนินกำรตำมประเด็นปฏิรูปดังกล ่ำว  
ได้บรรลุเป้ำหมำยแล้วในส่วนหนึ่ง โดยได้มีกำรก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยอย่ำงชัดเจนและ
รอบด้ำนไว้แล้ว แต่หน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
ต่ำง ๆ ยังคงมีหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 
ท�ำให้เกิดควำมท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้กับหน่วยงำนผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย 
ให ้เข ้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล ่ำว 
ได้อย่ำงถูกต้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เพื่อให้สำมำรถ
รักษำกำรบรรลุเป ้ำหมำยของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้  
ต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู ้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
พ.ศ. 2562 ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และแนวทำงกำรจดัท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
ตลอดจนติดตำมผลกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนผูร้กัษำกำร 
ตำมกฎหมำยต ่ำง ๆ เพื่อให ้บรรลุ เป ้ำหมำยหลัก 
ของกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำยให้เป็นกฎหมำย 
ที่ดีต่อไป

กำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำ ได้มีกำรออกกฎกระทรวง 
แนวทำง และค�ำแนะน�ำ เพื่อวำงหลักเกณฑ์และ 
รำยละเอียดในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
จ�ำนวน 11 ฉบับ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 ได้แก่ (1) กฎกระทรวง
ก�ำหนดกฎหมำยตำมมำตรำ 29 (6) พ.ศ. 2562   
(2) กฎกระทรวงก�ำหนดรอบระยะเวลำกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 (3) กฎกระทรวง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรไม่เผยแพร่
ข ้อมูลในระบบกลำง พ.ศ .  2562 (4 )  แนวทำง 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 
(5) แนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย   
(6) ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย   
เรื่อง กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบกำร
จัดท�ำร่ำงกฎหมำย (7) ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำร 
พัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรใช้ระบบอนุญำตในกฎหมำย  
(8) ค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง 
กำรใช้ระบบคณะกรรมกำรในกฎหมำย (9) ค�ำแนะน�ำ
ของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรื่อง กำรก�ำหนดโทษ
อำญำในกฎหมำย (10) หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำค�ำอธิบำย
สรุปสำระส�ำคัญของกฎหมำย และ (11) หลักเกณฑ์ 
กำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลำงเพื่อประโยชน์ 
ในกำรให ้ประชำชนเข ้ำถึงกฎหมำยได ้อย ่ำงทั่วถึง  
นอกจำกนี้  ยังมีกำรพัฒนำต้นแบบ “ระบบกลำง”  
ซึ่ ง เป ็นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข ่ำย 
เช่ือมโยงที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 77 ก�ำหนดให้รัฐ 
พงึจดัให้มีกฎหมำยเพยีงเท่ำท่ีจ�ำเป็นและยกเลกิ หรอืปรบัปรงุกฎหมำยทีห่มดควำมจ�ำเป็น ไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน ซึ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำยได้ก�ำหนดให้มีกลไกเพื่อช่วยเร่งรัดให้กำรทบทวน ปรับปรุง และยกเลิกกฎหมำยที่ล้ำสมัย หรือสร้ำงภำระ 
และปรับปรุงกฎหมำยท่ีล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนเกิดผล 
เป็นรูปธรรมเร็วยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ดี ได้มีกำรทบทวนปรับเปลี่ยนกลไกฝ่ำยเลขำนุกำร โดยปัจจุบันได้มีกำรมอบหมำย 
ให้ส�ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ส�ำนักงำน ป.ย.ป.)  
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรหลักในกำรด�ำเนินกำร จึงได้บรรลุควำมท้ำทำยของช่วงปีที่ผ่ำนมำในกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบ 
ในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยต่อไปได้

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย 
และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต

และการประกอบอาชีพของประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกลไกทบทวน ปรับปรุง และยกเลิกกฎหมำย 
ทีล้่ำสมยั หรอืสร้ำงภำระและอปุสรรคต่อกำรด�ำรงชวิีต
หรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดตั้งกลไกคณะกรรมกำรปฏิรูป
กฎหมำยในระยะเร ่งด ่วน และผลกำรปรับปรุง
กฎหมำยและอนุบัญญัติที่เสนอแนะให้มีกำรทบทวน

รายงานฉบบัสมบรูณ์ ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับและกระบวนงานทีเ่กี่ยวกบัการอนญุาต เพื่อปรับปรงุ แก้ไขกระบวนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนญุาตใน
ประเทศไทย และผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินเชิงต้นทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

๓ 

แผนภาพที่ 1 กรอบการทบทวนโดยใช้ Checklist 

 
 

การทบทวนในส่วนที่สอง หรือในมิติเศรษฐศาสตร์นั้นจะพิจารณาว่ากระบวนงานในการอนุญาตท่ี
ทบทวนนั้น มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือไม่ และวัตถุประสงค์ดังกล่าวเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันหรือไม่ เช่น การอนุญาตผลิตซีดีเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนั้นไม่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่การละเมิดมิได้อยู่ในรูปแบบของซีดีแล้วหากเป็นในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลเป็น
ต้น นอกจากนี้แล้ว การทบทวนจะรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน เช่น ปริมาณการ
ผลิตซีดีทั้งนี้ สถิติปริมาณการผลิตซีด๊ในแต่ละปีที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบเป็ นศูนย์แสดงให้เห็นว่าการ
อนุญาตไม่มีความจำเป็นแล้ว คำถามข้อสุดท้ายในส่วนนี้ จะพิจารณาว่ามีวิธีการในการกำกับดูแลที่ง่ายกว่าการ
อนุญาตหรือไม่ เช่น การอนุญาตบางครั้งมีไว้เพียงเพ่ือการเก็บข้อมูลเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้วิธีการแจ้งแทนได้ซึ่ง
จะช่วยประหยัดเวลาในการต้องรอการอนุญาต เป็นต้น  หากกระบวนงานในการอนุญาตผ่านการประเมินใน
ส่วนที่สอง จะมีการทบทวนในส่วนสุดท้าย คือ ประสิทธิภาพของขั้นตอนและวิธีการในการอนุญาต 

การประเมินในส่วนที่สามจะเริ่มจากการพิจารณาความเหมาะสมของบทลงโทษ  เนื่องจากมีกฎหมาย
หลายฉบับที่กำหนดให้การดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตมีโทษทางอาญา แม้การไม่ขออนุญาตดังกล่าวมิได้
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมในวงกว้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ มาตรา ๕ วรรค ๔ แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ใช้โทษอาญา
เฉพาะในกรณีของความผิดร้ายแรงเท่านั้น  จากนั้นจะเป็นการประเมินว่าการอนุญาตมีปัญหาในทางปฏิบัติ
หรือไม่  เช่น การกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับท่าเรื่อที่สินค้าจะขึ้นเมื่อเข้ามาในน่านน้ำ
ไทยแล้วนั้น ในทางปฏิบัติเป็นปัญหาเนื่องจากบางครั้งมีความจำเป็นในการเปลี่ยนท่าเทียบเรือแบบกระทันหัน
เนื่องจากความแออัดเป็นต้น  นอกจากนี้ การประเมินในส่วนนี้จะพิจารณาประสิทธิภาพในการอนุญาต เช่น 

ที่มำ: ส�ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ส�ำนักงำน ป.ย.ป.)

กรอบกำรทบทวนโดยใช้ Checklist
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ที่มำ: ส�ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ส�ำนักงำน ป.ย.ป.)

วิธีกำรทบทวน

กำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ได้มีกำรออกระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกฎหมำย 
ในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2563 โดยได้จัดตั้งกลไกกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ “คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำย 
ในระยะเร่งด่วน” โดยมีส�ำนักงำน ป.ย.ป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรหลักร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำหน้ำที่เสนอแนะ
ให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมำยหรือกฎเพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำยในประเด็นต่ำง ๆ และ 
มีกำรน�ำผลกำรศึกษำของโครงกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงำน 
ท่ีเก่ียวกับกำรอนุมัติ อนุญำตเพื่อลดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จ�ำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรประกอบอำชีพ และกำรด�ำเนินธุรกิจของประชำชน เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

รายงานฉบบัสมบรูณ์ ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับและกระบวนงานทีเ่กี่ยวกบัการอนญุาต เพื่อปรับปรงุ แก้ไขกระบวนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนญุาตใน
ประเทศไทย และผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินเชิงต้นทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

๗ 

และสมาคมธุรกิจ  ในการเลือกประเภทของธุรกิจที่จะมีการทบทวนนั้น คณะผู้ทบทวนได้เลือก ธุรกิจหรือ
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ธุรกิจการนำเข้าส่งออก การท่องเที ่ยว 
การค้าปลีก และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  สำหรับกิจกรรมในเชิงสังคมนั้นได้เลือกธุรกิจการศึกษาของภาคเอกชน 
นอกจากนี้แล้ว คณะผู้ทบทวนยังได้เลือกกระบวนงานในการอนุญาตที่ช่วยส่งเสริมปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ การลงทุนระหว่างประเทศ การทำนวัตกรรม และประกอบธุกิจหรือ
อาชีพของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้พิการ และ ผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย 

เมื่อมีรายชื่อของกระบวนงานที่ต้องการทบทวนแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนการทบทวนตามแผนภาพที่ 3 โดย
คณะผู้ทบทวนจะทบทวนกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้อง สัมภาษณ์และประชุมร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน และศึกษาตัวอย่างในการอนุญาตในประเทศที่เป็นมาตรฐานสสากลเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำ
ข้อเสนอแนะ  และเมื่อมีข้อเสนอแนะแล้ว จะมีการจัดประชุมอีกครั้งเพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว 

แผนภาพที่ 4 วิธีการทบทวน 

 
SS คือ Thailand’s Simple and Smart License (คณะทำงานทบทวนการอนุญาต) 

 

4. ผลการทบทวน 
คณะผู้ทบทวนได้ทบทวนกระบวนงานรวมทั้งสิ ้น 1,094 กระบวนงาน เกี ่ยวข้องกับการอนุมัติ  

อนุญาต เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ จำนวน 198 เรื่อง ครอบคลุมหน่วยงานระดับกรม 50 หน่วยงาน (15 
กระทรวง) หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง 3 หน่วยงาน และสภาวิชาชีพ 2 หน่วยงาน  แบ่งหมวดหมู่เรื่องท่ี
นำมาทบทวนได้ 11 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 ตามลำดับ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป ้ำหมำย  เพื่อเร ่งรัด 
กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของประเด็น
ปฏิรูปเรื่องนี้ คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำย 
ในระยะเร่งด่วนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงควรพิจำรณำ
เร่งรัดกำรด�ำเนินกำร โดยจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและ 
คัดเลือกกระบวนงำนที่จ�ำเป ็นเพื่อเสนอกำรแก ้ไข 
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยหรือกฎ ที่สำมำรถลดภำระ
หรือควำมเหลื่อมล�้ำและไม่เป็นธรรมให้แก่ประชำชน 
รวมทั้งสำมำรถขจัดอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและ
กำรด�ำเนินธุรกิจได้เป็นล�ำดับแรก ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของแผนฯ ต่อไป 

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
มีประเด็นที่ต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินกำร เนื่องจำกผลของ
โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ดังกล่ำว มีกระบวนงำนท่ีสมควรปรบัปรงุ ทบทวน หรือ
ยกเลิก รวมมำกกว่ำ 1,000 กระบวนงำน และมีควำม
เก่ียวข้องกับหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ เป็นจ�ำนวนมำก 
ขณะที่กรอบระยะเวลำตำมแผนฯ มีเหลืออยู่อย่ำงจ�ำกัด 
จึงต ้องพิจำรณำคัดเลือกปรับปรุงกระบวนงำนที่มี 
ควำมส�ำคัญและสำมำรถลดภำระหรือควำมเหลื่อมล�้ำ
และไม่เป็นธรรมให้แก่ประชำชน รวมท้ังสำมำรถขจัด
อุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ที่เกิดผลอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงที่ผ่ำนมำภำคส่วนต่ำง ๆ ในประเทศได้ด�ำเนินกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น แต่ประชำชน
ส่วนหนึ่งยังคงประสบปัญหำจำกกำรกระจำยรำยได้ 
ที่ไม่เป็นธรรม และเผชิญอุปสรรคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
บริกำรสำธำรณะ สำธำรณูปโภค และสวัสดิกำรของรัฐ 
ซึ่งภำครัฐได้ด�ำเนินกำรผลักดันให้มีกำรตรำกฎหมำย 
เพื่อขจัดควำมเหลื่อมล�้ำและสร ้ำงควำมเป ็นธรรม 
ในสังคม อำทิ พระรำชบัญญัติคุ ้มครองประชำชน 
ในกำรท�ำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม 
หรือที่อยู ่อำศัย พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติส ่งเสริม 
วิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยได้ก�ำหนดให้มีกลไก
เพือ่เป็นช่องทำงในกำรบรูณำกำรและเร่งรดักำรด�ำเนนิงำน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 
รฐับำลได้ผลกัดนัให้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบูรณำกำร
เพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม
ขึ้นแล้วเสร็จ จึงได้บรรลุควำมท้ำทำยของช่วงปีที่ผ่ำนมำ
และมีควำมชัดเจนของผู ้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยต่อไปได้ 

กำ รด� ำ เ นิ น ง ำนที่ ผ ่ ำ นม ำ  ใ นช ่ ว งป ี ที่ ผ ่ ำ นม ำ  
มีกำรจัดต้ังกลไก “คณะกรรมกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำ
ควำมเสมอภำคและควำมเท ่ ำ เที ยมทำงสั งคม”  
ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบูรณำกำร
เพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม 
พ.ศ. 2563 โดยมีภำรกิจหลักในกำรวำงแนวทำงและ 
วิธีกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐเพื่อให้เกิด 
กำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรก�ำหนดแผนงำน โครงกำร 
และกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและทรัพยำกร 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อกำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำม 
เท ่ ำ เทียมทำงสั งคม และจัดท� ำข ้อ เสนอแนะต ่อ 
คณะรัฐมนตรีในกำรจัดท�ำแก้ไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ และมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ 
รวมทัง้ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ภำครัฐได้มอบหมำยให้ส�ำนักงำน 
สภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ เป็นหน่วยงำน 
หลักในกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว 
นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ได้มีกำรด�ำเนินกำร 
ท่ีเกี่ยวข้องตำมประเด็นปฏิรูปดังกล่ำว เช่น ศึกษำกำร 
ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีผ่ำนมำตรกำรกำรลดอัตรำภำษี 
กำรยกรำ่งกฎหมำยและกฎระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบกำร 
SMEs ในไทยได ้ รับควำมเท ่ำเทียมในกำรแข ่งขัน  
กำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ
และพัฒนำระบบกำรแลกเป ล่ียนข ้อมูลระหว ่ ำง 
กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมติ และกรมศลุกำกร ตลอดจน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

มกีลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหลือ่มล�า้
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกลไกทำงกฎหมำยส�ำหรับปรับปรุงกฎและระเบียบ
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและขจัดควำมเหล่ือมล�้ำ 
ทำงสังคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดตั้งกลไกทำงกฎหมำยส�ำหรับ
ปรับปรุงกฎและระเบียบเพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม 
และขจดัควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสังคม และผลกำรปรบัปรงุ
กฎหมำยและอนุบัญญัติที่เสนอแนะให้มีกำรปรับปรุง 
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรโดยกลไกทำงกฎหมำยหรือ 
กำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำม 
เท ่ำเทียมทำงสังคมผ ่ำนคณะกรรมกำรบูรณำกำร 
เพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม 
ทีจั่ดตัง้ขึน้แล้ว หน่วยงำนภำครฐัและประชำชนเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ต้องสร้ำงกำรตระหนักรู้ถงึสทิธแิละกำรมส่ีวนร่วม 
เพ่ือให้กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเอ้ือต่อกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน และบรรลุเป้ำหมำย 
ในกำรมกีลไกทำงกฎหมำยเพือ่ขจดัควำมเหลือ่มล�ำ้และสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสงัคมอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

 

กำรพิจำรณำผลักดันร่ำงกฎหมำยตำมนโยบำยของรัฐบำล เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองทรัพย์สินตกค้ำง 
ที่อยู ่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและเอกชน พ.ศ. …. เพื่อน�ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรสนับสนุน 
กำรด�ำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมด้วย
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป ้ำหมำย เพื่อให ้เกิด 
กำรขับเคลื่อนประเด็นกำรปฏิรูปดังกล ่ำวเป ็นไป 
อย่ำงต่อเนื่องตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด จึงควรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบูรณำกำร
เพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม
ร่วมกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร 
ร่วมกันในกำรก�ำหนดแผนงำน โครงกำร และกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณและทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งผลักดัน
กำรจัดท�ำกฎหมำยเพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและ 
ควำมเท่ำเทยีมทำงสงัคม เพือ่เป็นกลไกรองรบักำรด�ำเนนิกำร
ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมในระยะยำวต่อไป
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินนโยบำยทำงด้ำนกำรเพิ่มควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องยังมีควำมซ�้ำซ ้อนและขำดกำรบูรณำกำรในเชิงระบบ  
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยจึงผลักดันกำรก�ำหนดให้มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ค. (1) ก�ำหนดให้มีกลไก 
ให้ด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ 77 และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบ
กำรด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น เพื่อให้กำรท�ำงำนเกิดควำมคล่องตัวมีผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
และไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนจนเกินควำมจ�ำเป็น อย่ำงไรก็ดี ตำมแผนฯ ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ปฏิรูปกฎหมำยเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรหลัก แต่ได้มีกำรทบทวนปรับเปลี่ยนกลไกฝ่ำยเลขำนุกำรซึ่งปัจจุบันได้มี 
กำรมอบหมำยให้ส�ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 
(ส�ำนักงำน ป.ย.ป.) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในกำรด�ำเนินงำนแทน จึงได้บรรลุควำมท้ำทำยของช่วงปีท่ีผ่ำนมำ  
ในกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยต่อไปได้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

มีกลไกให้มีการตรากฎหมาย
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกลไกทบทวน และปรับปรุงกฎหมำยเพื่อเอื้อต่อกำร 
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดตั้งกลไกทบทวนและปรับปรุง
กฎหมำย และผลกำรปรบัปรงุกฎหมำยและอนุบญัญตัิ 
ที่เสนอแนะให้มีกำรทบทวน 
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
มีประเด็นที่ต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรเนื่องจำกผลของ
โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ดงักล่ำว มกีระบวนงำนท่ีควรปรับปรงุ ทบทวน หรือยกเลิก 
รวมมำกกว่ำ 1,000 กระบวนงำน และมีควำมเกีย่วข้อง
กบัหน่วยงำนภำครฐัต่ำง ๆ เป็นจ�ำนวนมำก ขณะที่กรอบ
ระยะเวลำตำมแผนฯ มีเหลืออยู ่อย่ำงจ�ำกัด จึงต้อง
พิจำรณำคัดเลือกปรับปรุงกระบวนงำนที่มีควำมส�ำคัญ
และสำมำรถลดภำระห รือควำม เห ล่ื อมล�้ ำ และ 
ไม่เป็นธรรมให้แก่ประชำชน รวมทัง้สำมำรถขจดัอุปสรรค 
ต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำเนินธุรกิจที่เกิดผล 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรบรรลุเป ้ำหมำย  เพื่อเร ่งรัด 
กำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของประเดน็ปฏริปูเรือ่งนี้  
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน 
และภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง จงึควรพิจำรณำเร่งรดักำรด�ำเนนิกำร  
โดยควรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญและคดัเลอืกกระบวนงำน 
เพือ่เสนอกำรแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยหรือกฎ  
ที่สำมำรถขจัดอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและ 
กำรด�ำเนินธุรกิจ และเอื้อต ่อกำรเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศได้เป็นล�ำดับแรก ตลอดจน 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท          

กำรด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ ได้มกีำรผลกัดันกฎหมำยส�ำคัญ 
เพือ่เป็นกลไกสนับสนุนกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
ของประเทศ อำทิ พระรำชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงิน
เพิ่มภำษีอำกรและควำมรับผิดทำงอำญำ เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับภำษีอำกรตำมประมวลรัษฎำกร 
พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แห่งชำต ิพ.ศ. 2562 พระรำชบัญญตักิำรผงัเมอืง พ.ศ. 2562  
พระรำชบญัญัตว่ิำด้วยธรุกรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส์ (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 นอกจำกนี ้ได้มีกำรออก 
ระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยกำรขบัเคลือ่นกำรปฏรูิป
กฎหมำยในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2563 โดยได้จัดตั้ง 
กลไกกำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคญัคือ “คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” ซึ่งมีส�ำนกังำน ป.ย.ป. 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรหลักร่วมกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือท�ำหน้ำที่เสนอแนะให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกกฎหมำยหรือกฎเพื่อขบัเคลือ่นกำรปฏรูิปกฎหมำย
ในประเดน็ต่ำง ๆ โดยต่อยอดจำกผลของโครงกำรศึกษำ
วิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุมัติ อนุญำตเพื่อลดขั้นตอน
กำรด�ำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จ�ำเป็น หรือที่เป็น
อปุสรรคต่อกำรด�ำเนนิธุรกจิ เพือ่เอือ้ต่อกำรเพิม่ควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนัของประเทศ
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ 258 ค. (1) ก�ำหนดให้ 
มีกลไกให้กำรปรบัปรงุกฎหมำย กฎระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัต่ำง ๆ  
ทีใ่ช้บงัคับอยูก่่อนวนัประกำศใช้รฐัธรรมนญูนีใ้ห้สอดคล้อง 
กับหลักกำรเป็นกฎหมำยท่ีดีตำมมำตรำ 77 ประกอบกับ 
มำตรำ 26 ของรัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้กำรตรำกฎหมำย
ที่ มี ผล เป ็นกำรจ� ำกั ดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคล 
จะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว ้ในรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่เพิ่มภำระหรือจ�ำกัด
สิทธิเสรีภำพของบุคคลจนเกินสมควร ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
ต ้องพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำ 
ร ่ำงกฎหมำยให้รอบคอบ รวดเร็ว และด�ำเนินกำร 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ 
กำรปฏิรูปประเทศในกำรพัฒนำกฎหมำยให้มีคุณภำพ 
ซึ่ ง ในช ่วงที่ผ ่ ำนมำภำครัฐได ้ด� ำ เนินกำรกิจกรรม 
ตำมกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนดของแผนฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
อำทิ กำรจัดท�ำคู ่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย และคู่มือ
แนวทำงกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยที่สอดคล้อง
กับกำรด�ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญฯ  

กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ในช่วงปี 2563 กำรปรับปรุง
กระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
ของหน่วยงำนของรัฐให ้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ ง ข้ึน  
ตำมหลักกำรและแนวทำงที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติ
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 อำทิ กำรก�ำหนด 
หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย กระบวนกำร 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ฯลฯ กำรเสนอ 
คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแนวทำงกำรร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้อง 
กับมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
หรือกำรด�ำเนินกำรเพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
และกำรปรับปรุงคู ่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย รวมทั้ง 
กำรพัฒนำระบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล 
ของยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)  
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรติดตำมและรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนของรฐั ซึ่งกำรด�ำเนินกำร 
ดังกล่ำว ข้ำงต้นมีควำมครอบคลุมเพียงพอ และอำจ 
ไม ่จ�ำเป ็นต้องด�ำเนินกำรผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรตรวจ 
ร่ำงกฎหมำยประจ�ำกระทรวงได้ 
 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

พัฒนากระบวนการจดัท�าและตรวจพิจารณา 
รา่งกฎหมายใหร้วดเร็ว รอบคอบ 
และสอดคล้องกบักรอบเวลาในการตรากฎหมาย
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกฎหมำย ระยะเวลำกำรตรวจ
พิจำรณำ และจ�ำนวนของกฎหมำยเพื่อรองรับ 
กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำติ กำรปฏิรูป
ประเทศ และนโยบำยรัฐบำล
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นอกจำกนี ้ยงัคงมกีจิกรรมภำยใต้แผนฯ ท่ีต้องด�ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี อำทิ กำรพัฒนำหลักสูตร
อบรมด้ำนกำรร่ำงกฎหมำยให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน
ภำครัฐต่ำง ๆ กำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำร
กฤษฎีกำเพื่อหำรือแนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย รวมท้ังกำรจัดท�ำแผน
นิติบัญญัติส�ำหรับกำรเสนอร่ำงกฎหมำยประจ�ำปี

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป ้ำหมำย  หน่วยงำน 
ผู ้รับผิดชอบตำมแผนฯ ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำร 
ด�ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และมตคิณะรฐัมนตรท่ีีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำย 
ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซ่ึงจะช่วยให้กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดท�ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
สัมฤทธ์ิผลต่อไป

ดังนั้น จึงถือได ้ว ่ำเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้  มีกำร 
ด�ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีได้ก�ำหนดไว้ตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศแล้ว นอกจำกนี้ รัฐบำลได้มีกำรจัดต้ัง  
“คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรปฏริปูกฎหมำยในระยะเร่งด่วน” 
ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็น
ช่องทำงสนับสนุนในกำรขับเคลื่อนกำรทบทวน ปรับปรุง 
และยกเลิกกฎหมำยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศำสตร์ชำติในระยะเร่งด่วนด้วย

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยังคงมีควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำและ
ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย ได้แก่ กระบวนกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ได้ควำมเห็นท่ีรอบด้ำนเพื่อประกอบกำรจัดท�ำ
กฎหมำย ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของกฎหมำย 
และประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับผู ้มีส่วน
เกีย่วข้องในระยะยำว 

กระบวนการจัดทำร่างกฎหมายตาม พ.ร.บ. 77

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ค. (4) 
ก�ำหนดให ้ต ้อง จัดให ้มีกลไกช ่วยเหลือประชำชน 
ในกำรจัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำย เพื่อให้กำรใช ้
สิ ทธิ ของประชำชนในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเกิดผล 
อย่ำงเป็นรปูธรรม ประกอบกบัตำมมำตรำ 77 ของรฐัธรรมนญู 
แห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ก�ำหนดหลักกำรส�ำคัญในกำร
จัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำย โดยก่อนกำรตรำกฎหมำย 
จะต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้อง 
วิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกฎหมำยอย่ำงรอบ
ด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมำยที่จะจัดท�ำขึ้นได้
รับกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนและภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
อย่ำงรอบด้ำนได้รับกำรยอมรับและสำมำรถบังคับใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ดี ตำมแผนฯ ได้ก�ำหนด
ช่องทำงให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสะท้อน
ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย หลักเกณฑ ์
ทีเ่ป็นมำตรฐำนข้ันต�ำ่ส�ำหรบักำรรบัฟังควำมคิดเห็นและ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนรวมทั้งกลไกกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนท่ีสำมำรถเข้ำถึง 
ได้โดยง่ำย 

นอกจำกนี้ ยังก�ำหนดให้มีกำรตรำกฎหมำยเพื่อก�ำหนด
ขั้นตอนและวิธีกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยของประชำชน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ตลอดจนก�ำหนดให้มีกลไกกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินกำร
ในกิจกรรมดังกล่ำว แม้ว่ำจะล่ำช้ำกว่ำกรอบระยะเวลำ 
ที่ก�ำหนดตำมแผนฯ แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐได้เร่งรัด
กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย 
พ.ศ. …. และเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของรัฐสภำแล้ว 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

มกีลไกใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดัท�า
และเสนอรา่งกฎหมายทีม่คีวามส�าคญั
และจดัใหม้กีลไกชว่ยเหลอืประชาชน 
ในการจดัท�าและเสนอรา่งกฎหมาย  
รวมทัง้การใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 
แกป่ระชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำและเสนอ
ร่ำงกฎหมำย รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แก่ประชำชน 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จในกำรตรำกฎหมำยเพ่ือก�ำหนดขั้นตอน
และวิธีกำรเข ้ำชื่อเสนอกฎหมำยของประชำชน 
รวมท้ังกลไกกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย 
แก่ประชำชน 
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรจดัท�ำและกำรเสนอกฎหมำยประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดท�ำร ่ำงและเสนอ 
ร ่ ำ งกฎหมำย พร ้ อมทั้ งกำร ให ้ ควำมช ่ วย เห ลือ 
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ยังมีข้อจ�ำกัดในเร่ืองต่ำง ๆ 
อำทิ กำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำงกำรรับรู ้ ตลอดจน 
รูปแบบ วิธีกำร หรือช่องทำงกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิด เห็นของประชำชนยั งอำจไม ่ครอบคลุม 
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเกี่ยวข้อง จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนด
กลไกเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง รวมทั้งพิจำรณำ
แนวทำงกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่ อสนับสนุน 
กำรด�ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เพื่อเร่งรัดกำร
ด�ำ เนินกำรให ้ เป ็นไปตำมเป ้ำหมำย ควรผลักดัน 
กำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญติักำรเข้ำชือ่เสนอกฎหมำย 
พ.ศ. …. ให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้มีกลไกทำงกฎหมำยในกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำย และเร่งรัดให้หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องจัดให้มีกลไกรองรับกำรด�ำเนินกำรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพต่อไป

กำรด�ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ ได้มกีำรผลกัดนัให้มกีำรเสนอร่ำง
พระรำชบญัญัตกิำรเข้ำชือ่เสนอกฎหมำย พ.ศ. ..... ทีป่รับปรุง 
หลกักำรให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
ฉบับปัจจุบัน โดยได้มีกำรปรับปรุงขั้นตอน วิธีกำรเข้ำชื่อ
เสนอกฎหมำย รวมทัง้กลไกกำรให้ควำมช่วยเหลอืประชำชน 
ในกำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำย กำรรวบรวมหลกัฐำนกำรร่วมเข้ำชือ่
และกำรเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ในหลักกำรร ่ำงพระรำชบัญญัติ ดังกล ่ำว เมื่อวันท่ี  
26 พฤษภำคม 2563 และเสนอต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำ
โดยระบวุ่ำเป็นร่ำงพระรำชบัญญตัทิีต่รำขึน้เพือ่ด�ำเนนิกำร 
ตำมหมวด 16 กำรปฏริปูประเทศ เพือ่ให้สำมำรถพจิำรณำ 
ได้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรเข้ำชือ่เสนอกฎหมำย พ.ศ. …. และคำดว่ำจะแล้วเสรจ็ 
ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

มกีลไกใหป้ระชาชนเขา้ถงึกฎหมาย
โดยสะดวกและเขา้ใจกฎหมายไดง่้าย 
รวมทัง้พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของกฎหมาย  
ค�าพิพากษา ค�าวนิจิฉัย หรอืการตีความกฎหมาย 
ใหป้ระชาชนเข้าถงึไดโ้ดยสะดวก

เป้าหมาย •
ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึและเข้ำใจกฎหมำยได้โดยง่ำย  
รวมทั้งมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย

คา่เป้าหมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 •
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำค�ำอธิบำย ค�ำแปลหรือ
ประมวลกฎหมำย และควำมสมบูรณ์ของระบบ 
ฐำนข้อมูลของกฎหมำย 

สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หมวด 4 หน้ำท่ี 
ของปวงชนชำวไทย มำตรำ 50 (3) ก�ำหนดให้บุคคล
มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร ่งครัด โดยรัฐ 
มีหน้ำที่ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครดั ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย  
มำตรำ 258 ค. (3) ก�ำหนดให้มกีำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู 
กฎหมำยของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต ่ำง ๆ จึงจ�ำเป็น 
ต ้องพัฒนำระบบกลำงดังกล่ำวขึ้นเพื่อให้ประชำชน 
สำมำรถเข้ำถงึข้อมูลกฎหมำยได้โดยสะดวกและมีส่วน 
ช่วยให้เข้ำใจเน้ือหำสำระของกฎหมำยได้ง่ำย โดยในช่วง
ทีผ่่ำนมำ ภำครฐัได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจดัท�ำและเผยแพร่
ข้อมูลในระบบกลำง เพื่อประโยชน์ในกำรให้ประชำชน
เข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำงทั่วถึงเรยีบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่ำง
กำรพัฒนำระบบข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำยในระยะที่ 1  
เพื่อให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ใช้งำน
อย่ำงตำมเป้ำหมำยต่อไป 

กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล  
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ 
ต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลกลำงในกำรแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลดิจิทัลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐแล้ว ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ร ่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ระบบกลำงด้ำนกฎหมำยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลด้ำนกฎหมำยของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทำง
ส�ำหรับรับฟังควำมคิดเห็นและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย และ 
กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย ซึง่เป็นอกีช่องทำงหนึง่
ของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรมีส่วนร่วมและ
ติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
ในกระบวนกำรทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมำยของประเทศได้ ทัง้นี้  
กำรด�ำเนนิกำรในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นกำร
ด�ำเนนิกำรในระยะที ่1 เพือ่รองรบักำรรบัฟังควำมคดิเหน็
ของประชำชนประกอบกำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ซึ่งอยู ่ระหว่ำง 
กำรด�ำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำของแผนฯ
  

ป ี2562 •ป ี2563 •
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7

มกีลไกใหป้ระชาชนเขา้ถงึกฎหมาย
โดยสะดวกและเขา้ใจกฎหมายไดง่้าย 
รวมทัง้พัฒนาระบบฐานขอ้มูลของกฎหมาย  
ค�าพิพากษา ค�าวนิจิฉัย หรอืการตีความกฎหมาย 
ใหป้ระชาชนเข้าถงึไดโ้ดยสะดวก

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
จำกกำรด�ำเนินกำรขั้นต้นท�ำให้มีควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญ  
คือ กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของระบบกลำง 
ด้ำนกฎหมำย ระยะท่ี 1 เพือ่ใช้ประกอบกำรพฒันำระบบ 
ฐำนข้อมูลกฎหมำยในระยะท่ี 2 ในช่วงปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ให้มีควำมครบถ้วนและสมบูรณ์ สำมำรถ
สนับสนุนกำรให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยได้อย่ำงสะดวก 
และทั่วถึง  ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำ
สำระของกฎหมำยได้ง่ำยต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้ำหมำยในประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ นอกจำกกำรเพิ่ม 
ช่องทำงและอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำถึงกฎหมำย 
แก่ประชำชนทุกกลุ่มแล้ว ควรติดตำมและประเมินผล 
กำรด�ำเนนิงำนของระบบกลำงด้ำนกฎหมำย ระยะที ่1 รวมทัง้  
เร่งรดัด�ำเนนิกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจของหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบกำรบังคับใช้กฎหมำย ตลอดจนกำรติดตำม 
ประเมินผลกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนผู ้รับผิดชอบ 
ตำมกฎหมำยในกำรสรุปสำระส�ำคัญของกฎหมำย  
ค�ำพิพำกษำ ค�ำวินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำย 
ให้ประชำชนเข้ำใจได้ง่ำย เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ 
เข้ำถึงตัวบทกฎหมำยต่ำง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ 
ควรผลักดันกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ 
ประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให ้ประชำชนเข ้ำถึง 
ได้โดยสะดวก เพื่อเป็นกรอบในกำรรวบรวมกฎหมำย 
และกฎต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้องมำไว้ในทีเ่ดยีวกนั และสนบัสนนุ 
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงตัวบทกฎหมำยได้ครบถ้วน
โดยง่ำย

ระบบฐำนข้อมูล
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ค. (2)  
ก�ำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำย เพื่อพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
ให้เป็นผู ้มีควำมรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย ทั้งนี้ เพื่อวำงรำกฐำน 
กำรสร้ำงนักกฎหมำยที่ดีตั้งแต่กำรผลิตบัณฑิตทำงนิติศำสตร์ที่มีองค์ควำมรู้ทั้งทำงทฤษฎี มีควำมเข้ำใจสภำพสังคม
และบริบทกำรพัฒนำของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำด้ำนกฎหมำยที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น  
สนับสนุนกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยของกำรปฏิ รูปในกำรปรับปรุ งกฎหมำยที่ ล ้ ำสมัย  ลดควำมเหลื่ อมและ 
สร ้ำงควำมเป ็นธรรมในสังคม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันของประเทศในระยะยำวต ่อไป  
โดยแผนฯ ก�ำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติ เพื่อจัดท�ำนโยบำยและก�ำหนดกรอบมำตรฐำน 
กำรศึกษำวิชำนิติศำสตร์ ให้มีเนื้อหำหลักสูตรท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักวิชำชีพของนักกฎหมำย  
เพ่ือสร้ำงนักกฎหมำยให้มีคุณภำพและมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ตลอดจน เพื่อตอบสนองต่อนโยบำย 
ของกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับบริบททำงสังคม โดยในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรเร่งรัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติ ตลอดจนกำรพิจำรณำปรับปรุงมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำ
ส�ำหรับกำรศึกษำวิชำนิติศำสตร์ให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดในแผนฯ

กำรด�ำเนนิงำนท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกฎหมำยได้ติดตำมกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง  
โดยเฉพำะในเร่ืองของกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำแห่งชำติ เพ่ือก�ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกฎหมำย หลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน หลักเกณฑ์มำตรฐำนของผู ้เข้ำรับกำรศึกษำนิติศำสตร์  
และกำรปรับปรุงมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำส�ำหรับกำรศึกษำวิชำนิติศำสตร์ ไม่ให้มีกำรเทียบโอนรำยวิชำ 
ก่อนที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมพร้อม
ส�ำหรับกำรศึกษำวิชำนิติศำสตร์ในระดับอุดมศึกษำต่อไป ท้ังนี้ ยังไม่ประสบผลอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำย 
ที่ได้ตั้งไว้

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

ปฏิรูปการเรียนการสอน
และการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย 
เพ่ือพัฒนานักกฎหมาย
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำ
กฎหมำย โดยมีหลักสูตรกำรศึกษำนิติศำสตร ์
ท่ีมีคุณภำพ เพื่อพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย 
ให้เป็นผู้มีควำมรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรม
และจรยิธรรม สำมำรถประยกุต์ใช้ให้เกดิควำมเป็นธรรม 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำ 
แห่งชำติ และกำรมีมำตรฐำนหลักสูตรของผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำนิติศำสตร์ในระดับอุดมศึกษำ
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ประเด็นท้ำทำยที่ส ่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ในระยะต่อไป  
จึงต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม คือ กำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำด้ำนนิติศำสตร์ทั้งหมดของประเทศ 
และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนกลำงของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
พัฒนำกลไกกลำงในกำรยกระดับมำตรฐำนคุณวุฒิกำรศึกษำวิชำนติศิำสตร์ 
เพือ่กำรปฏิรูปกำรเรยีนกำรสอนด้ำนนติศิกึษำและกำรวำงรำกฐำน กำรสร้ำง 
นักกฎหมำยท่ีดีให้เป็นไปตำมแผนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เพ่ือเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม 
เป้ำหมำยของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจำรณำเร่งรัด
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสภำนิติศึกษำให้เป็นรูปธรรม และปรับปรุงมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับปริญญำ ส�ำหรับกำรศึกษำวิชำนิติศำสตร์ รวมทั้งเร่งรัดหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดหลักสูตรอบรมและให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ข. (1) 
ก�ำหนดให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะ  
ซึ่งกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก 
ให ้แก ่ประชำชนในกำรติดต ่อกับหน่วยงำนของรัฐ  
ที่หลำยหน่วยงำนของรัฐได้จัดให้มีระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุม 
ทกุหน่วยงำน แผนฯ จงึได้ก�ำหนดให้มกีลไกทำงกฎหมำย 
เพื่อรองรับกำรให ้บริกำรประชำชนผ ่ำนช ่องทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐเพื่อให ้หน ่วยงำนของรัฐ 
ต ้องด�ำ เ นินกำรจัดท�ำระบบฐำนข ้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุง พัฒนำ และกำรบูรณำกำรระบบ
ฐำนข้อมูลของรัฐให้มีควำมเป็นเอกภำพสอดคล้องกัน 
โดยในช่วงที่ผ ่ำนมำ ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ในกำรจัดท�ำข้อมูลดิจิทัลและกำรเชื่อมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนของรฐับำงส่วนเรยีบร้อยแล้ว

 

กำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำ นอกจำกพระรำชบญัญติักำร
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ ่ำนระบบดิจิ ทัล  
พ.ศ. 2562 ที่มีหลักกำรส�ำคัญเพื่อยกระดับกำรบริหำร
งำนในกำรให้บรกิำรภำครฐัให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะน�ำ
ไปสู ่กำรเป ็นรัฐบำลดิจิทัล โดยมีระบบกำรท�ำงำน 
ที่ สำมำรถเชื่ อมโยงข ้อมูลระหว ่ำงหน่วยงำนของรฐั 
ให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ ร วด เ ร็ ว  
เปิดเผยและโปร่งใส รวมทัง้ประชำชนจะได้รบัควำมสะดวก 
ในกำรรับบริกำรที่สำมำรถตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน 
ของรัฐได้ นอกจำกนี ้ยงัได้มกีำรด�ำเนนิกำรหลำยกิจกรรม
ตำมแผนฯ ได้แก่ กำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุน
และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บรกิำรแก่ภำคประชำชน
และภำคธุรกิจ เพื่อเป็นศูนย์กลำงบรกิำรภำครัฐ ส�ำหรบั
ประชำชน ภำคธรุกจิ และชำวต่ำงชำติ รวมทั้งกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย
ในกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเช่ือมโยง 
หน่วยงำนภำครัฐ ทัง้นี ้มข้ีอมลูดัชนรัีฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กำรสหประชำชำติ พบว่ำในปี 2563 ประเทศไทย
อยูอ่นัดบัที ่57 จำก 193 ประเทศทัว่โลก ซึง่มกีำรยกระดบั 
ที่ดีขึ้น จำกปี 2561 ที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 73
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พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนบัสนุนใหป้ระชาชนติดตอ่กบัเจา้หน้าที ่
ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทาง
การทุจริตประพฤติมิชอบ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ป ร ะ ช ำชนส ำม ำ รถติ ด ต ่ อ กั บ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้สะดวก รวดเร็ว 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จในกำรมีระบบกำรให้บริกำรประชำชน
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยของประเดน็ปฏริปูเรือ่งนี ้หน่วยงำนของรฐัหรือ 
เจ ้ำหน้ำท่ีผู ้บังคับใช ้กฎหมำย ต ้องให ้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรจัดท�ำข้อมูลดิจิทัล กำรเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ มำตรกำรป้องกันส�ำหรับ
กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในกำรเข ้ำ สู  ่
กำรบริกำรดิจิทัล ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพในกำรให้บรกิำรภำครฐัผ่ำนระบบดจิทิลั  
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
จะต ้องมีกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำน 
ให้มกีำรบูรณำกำรข้อมลูจำกระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของเจ ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ในกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล รวมทั้งกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่หน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้บังคับใช้กฎหมำยให้ด�ำเนินกำรตำมแผนฯ ต่อไป
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
กำรก�ำหนดให้มีกำรสร้ำงกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและควำมไม่เป็น
ธรรมในสงัคม เป็นหนึง่ในเป้ำหมำยของกำรปฏริปูประเทศ 
ท่ีก�ำหนดไว ้ ในรัฐธรรมนูญแห ่งรำชอำณำจักรไทย  
ซึ่งกำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นหลักกำรส�ำคัญที่น�ำไปสู่ 
กำรด�ำเนนิกำรตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยอย่ำงเป็นรปูธรรม  
โดยได้มกีำรด�ำเนนิกำรต่ำง ๆ ในช่วงทีผ่่ำนมำ ประกอบด้วย  
กำรสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐให้น�ำเทคโนโลยีมำใช้ 
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำย อำทิ 
กล้องตรวจจับควำมเร็ว อุปกรณ์ GPS เพื่อติดตำมรถ
โดยสำรสำธำรณะ รวมทั้งกำรบัญญัติพระรำชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก�ำหนดหลักกำร
ส�ำคัญในกำรตรวจสอบเนื้อหำของร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ระบบอนุญำต ระบบคณะกรรมกำร กำรใช้ดุลพินิจ 
ของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ทีส่ำมำรถน�ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรบงัคบัใช้ 
กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ

กำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำ ในช่วงปี 2563 ภำครัฐ 
ได ้ด� ำ เนินกำรส�ำรวจโทษทำงอำญำที่ มีกำรจ�ำคุก  
ปรบัหรอืโทษทำงอำญำอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบปรบั 
ให้คดียุติได้มำประกอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรปรบัเป็นโทษพนิยั เพือ่พจิำรณำมำตรกำรเปลีย่นโทษ 
ทำงอำญำเป ็นโทษปรับทำงปกครองที่ เหมำะสม 
กบักำรกระท�ำควำมผิด ซ่ึงส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
โดยคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยอยู ่ระหว ่ำงกำร
พิจำรณำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องต่อร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นโทษพินัย 
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยและ 
ลดผลกระทบต ่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน  
อย ่ำงไรก็ตำม แผนฯ ได ้ก�ำหนดกรอบระยะเวลำ 
ให้ด�ำเนินกำรกิจกรรมทั้งหมดภำยใต้เรื่องและประเด็น
ปฏิรูปดังกล ่ำวให ้แล ้วเสร็จภำยในปี 2563 ดังนั้น  
จงึปรบักำรประเมนิผลจำกกลุม่ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิกำร
เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรและมีควำมล่ำช้ำ
กว่ำแผนฯ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกฎหมำยเพื่ อ เพิ่มประสิท ธิภำพกำรบังคับใช ้
กฎหมำย และกฎหมำยเพื่อเปล่ียนโทษทำงอำญำ 
เป็นโทษปรับทำงปกครอง รวมทั้งมีกลไกก�ำหนดให้
ส่วนรำชกำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรเพิม่ประสทิธภิำพ 
กำรบังคับใช้กฎหมำย 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเรจ็ในกำรจดัท�ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเพิม่ประสทิธภิำพ 
กำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรจัดท�ำกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเปลี่ยนโทษทำงอำญำเป็นโทษปรับทำงปกครอง 
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ข ้อ เสนอแนะเพื่ อกำรบรรลุ เป ้ ำหมำย  ภำครัฐ 
ควรสนับสนุนให้หน่วยงำนน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช ้
ในกระบวนกำรท�ำงำนต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยและเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้กับผู ้ใช้บริกำรทุกภำคส่วน นอกจำกนี้ หน่วยงำน 
ผู ้รับผิดชอบตำมแผนฯ และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข ้อง 
ควรร ่วมกันผลักดันร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็น 
โทษพินัย และเตรียมกำรออกกฎหมำยลูกบทต ่ำง ๆ  
เพ่ือให้สำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจของหน่วยงำนในกำรปรบัเปลีย่น 
กระบวนกำรท�ำงำนและน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช ้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้ง 
กำรผลักดันร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นโทษพินัย 
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบังคับใช ้กฎหมำย 
และลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
ในระยะยำวต่อไป
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การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

กระบวนการยุติธรรม เป ็นกลไกส�ำคัญของรัฐ 
ในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมสงบเรียบร้อย 
ของสังคม นอกจำกนี้ยังเป ็นกฎเกณฑ์กติกำให ้กับ 
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวอย่ำงมีคุณภำพ
เป ็นที่ เชื่ อถือของประชำชน จึ งจะสำมำรถสร ้ำง 
ควำมสงบเรียบร้อยและควำมเป็นธรรมในสังคมได้อย่ำง
ยั่งยืน รัฐจึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะเท่ำทันควำม 
ซับซ้อนของสังคมและโลกยุคปัจจุบัน 
 แม ้กระบวนกำรยุติ ธรรมของไทยจะผ ่ำน 
กำรปฏิรูปด้ำนโครงสร้ำง กระบวนกำรท�ำงำน และ 
กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนมำแล้วหลำย
ครั้ง แต่ยังคงปรำกฏข้อวิพำกษ์วิจำรณ์กำรด�ำเนินงำน
ของกระบวนกำรยุติธรรมทั้งในแง่ของควำมล่ำช้ำใน 
กำรด�ำเนินงำน อุปสรรคในกำรเข้ำถึง ควำมเหลื่อมล�้ำใน 
กำรบังคับใช้กฎหมำยและควำมถูกต้องของกำรด�ำเนิน
งำนอยู่เป็นระยะ 

กระบวนการยุติธรรมของไทย 
มีประสิทธิภาพ สามารถอํานวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก 
รวดเร็วและประหยัด ตลอดจนช่วย 

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้

กําหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกํากับ 

ให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
เกิดผลสัมฤทธิ์ นําไปสู่สังคมที่ม ี

ความสงบสุข เป็นธรรม  
และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 

มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ดา้นกระบวนการยุติธรรม

ประเด็น  04
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 สะท้อนให้เห็นควำมไม่เชื่อมั่นของประชำชน 
ต่อกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่ำว
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
จึงมีบทบัญญัติรับรองควำมต่อเน่ืองของกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ในมำตรำ 258 ง. 
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (1) ให้มีกำรก�ำหนดระยะเวลำ
ด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่
ชัดเจนเพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ 
และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำง
กลไกเพื่อให้มีกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 
(2) ปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำให้มีกำรตรวจ
สอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำน
อัยกำรอย่ำงเหมำะสม ก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพ่ือ 
มิให้คดีขำดอำยุควำม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
ในกำรสอบสวนคดีอำญำ รวมทั้งก�ำหนดให้กำรสอบสวน
ต้องใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์ และจัดให้มีบริกำร
ทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วยงำนที่มี
อิสระจำกกันเพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก (3) เสริมสร้ำงและพัฒนำ
วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนกำรยุติธรรมให้มุ ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่
ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และ (4) ด�ำเนินกำร
บังคับใช ้กฎหมำยอย ่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแก ้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับ หน้ำที่ อ�ำนำจ และภำรกิจ
ของต�ำรวจให้เหมำะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ของข้ำรำชกำรต�ำรวจให้
เกิดประสิทธิภำพ มีหลักประกันว่ำข้ำรำชกำรต�ำรวจจะ
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ได้รับควำมเป็นธรรมใน
กำรแต่งตั้ง และโยกย้ำย และกำรพิจำรณำบ�ำเหน็จ
ควำมชอบตำมระบบคุณธรรม ท่ีชัดเจน ซึ่งในกำร
พิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำยต้องค�ำนึงถึงอำวุโสและ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถประกอบกัน เพื่อให้ข้ำรำชกำร 
ต�ำรวจสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้

อำณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภำพ และภำคภูมิใจใน
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน ด้วยเหตุนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2560 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 
2560 แต ่ ง ต้ั งคณะกรรมกำรปฏิ รูปประเทศด ้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม และได้จัดท�ำแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งมี 10 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย 
 1) การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุก 
ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

 2)  การพัฒนากลไกช ่วยเหลือและเพิ่ ม
ศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 3)  การพัฒนากลไกการบั งคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

 4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม
ในสังคม 

 5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 

 6) การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดี
ขาดอายุความ

 7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่ อมั่ น ในการปฏิบัติหน ้ าที่ ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ 

 8) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 

 9) การเสริมสร ้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
มุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว

 10) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
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 โดยในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม มีวัตถุประสงค์รวมของแผนฯ ดังนี้

 1) เพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 2) เพื่อให้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกำสเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยเสมอภำค และได้รับหลักประกันกำรคุ้มครอง 
     สิทธิที่มีมำตรฐำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน

 3) เพื่อให้ผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยได้รับกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยเสมอภำค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  
     และได้รับกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรอื่นแทนกำรถูกควบคุมตัว จ�ำคุก กักขัง

 4) เพื่อให้สังคมมีควำมปลอดภัยและเป็นธรรม โดยจ�ำเลยได้รับกำรก�ำหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับควำมร้ำยแรง 
     ของกำรกระท�ำผิด และมีกำรกระท�ำผิดซ�้ำลดลง

 5) เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอำญำมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร 
     อย่ำงเหมำะสมเป็นที่เชื่อมั่นของประชำชน  ไม่มีคดีขำดอำยุควำม และปรำศจำกกำรถูกแทรกแซง

 6) เพ่ือให้ระบบนิติวิทยำศำสตร์มีมำตรฐำนระดับสำกล เป็นที่น่ำเชื่อถือและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร ์
     มีควำมเป็นอิสระ

 7) เพื่อให้หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมด้วยควำมสะดวก 
     และรวดเร็ว โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง

 8) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น

132

แผนการปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม04

133

แผนการปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม 04



ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม 
มีจ�ำนวนมำกและยังเป็นองค์กรอิสระและหน่วยงำน 
นอกฝ่ำยบรหิำร ท�ำให้มทีศันคตแิละควำมเหน็ทีแ่ตกต่ำงกัน
เกีย่วกบัประเดน็ปฏริปูบำงประเด็น เช่น กำรสอบสวนร่วม 
กำรก�ำหนดระยะเวลำปฏิบัติหน้ำที่ไม่ให้ขำดอำยุควำม 
และกำรปฏริปูระบบนติวิทิยำศำสตร์ เป็นต้น
 2) องค์ความรู ้ในการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม กิจกรรมบำงกิจกรรมยังไม่มีกำร
ศกึษำผลกระทบของกำรด�ำเนนิกำรในประเทศไทยมำก่อน 
จึงจ�ำเป็นต้องท�ำกำรศึกษำวิจัยผลกระทบอย่ำงรอบด้ำน
ก่อนเริม่ด�ำเนนิกำร เช่น กำรน�ำมำตรกำรลงโทษอย่ำงอ่ืน
มำใช้เพ่ิมเติมในกำรลงโทษทำงอำญำเพ่ือให้ผู้พิพำกษำ
สำมำรถลงโทษจ�ำเลยได้เหมำะสมกบักำรกระผิดนอกจำก
กำรจ�ำคุก กำรน�ำระบบโทษปรบัตำมควำมสำมำรถในกำร
ช�ำระของผูก้ระท�ำผดิมำใช้บงัคบั เป็นต้น
 3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือกำรด�ำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศด ้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
เนื่องจำกมีหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข ้องใน
กระบวนกำรยติุธรรมทกุหน่วยงำนร่วมเป็นกรรมกำร
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 กำรก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร 
   ยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ  (0401) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยยังคงมียังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยได้มีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมำยกลำงใช้บังคับกับทุกหน่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ยืนยันร่ำงกฎหมำยฉบับนี ้
จัดส ่งให ้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย โดยได ้ผ ่ำนควำมเห็นชอบ 
จำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2561 ต่อมำเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ 11  
ได้แจ้งควำมเห็นกลับมำยังส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรมพิจำรณำทบทวนร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
ได้พิจำรณำทบทวนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำทบทวนอีกครั้งภำยในเดือน
มกรำคม 2564 นี้ ซึ่งท�ำให้กระบวนกำรตรำกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัตินี้ยังไม่แล้วเสร็จ 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2 กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศกัยภำพเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถงึ 
   กระบวนกำรยติุธรรม  (0402) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยอยู่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ 
และคุ้มครองผู ้เสียหำย พยำน ผู ้ต ้องหำและจ�ำเลย เช่น จัดให้มีกำรจัดให้มีทนำยควำมประจ�ำสถำนีต�ำรวจ  
กำรปล่อยชั่วครำวในวันหยุด กำรจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในทุกขั้นตอนตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพำท พ.ศ. 2562 ตลอดจนกำรปรับปรุงห้องขังในเรือนจ�ำให้เป็น 2 ชั้น จ�ำนวน 93 แห่งท่ัวประเทศ และกำรน�ำ
ระบบออนไลน์มำใช้ในกำรจัดหำล่ำมในศำลช้ันต้นทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรลดจ�ำนวนคดีที่เข้ำสู ่ระบบ 
และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประกันตัวซึ่งเป็นกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้
เป็นอย่ำงมำก

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
   เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ (0403) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยมคีวำมเสีย่งในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย ได้ด�ำเนนิกำรเพ่ิมเติมในกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึ
สิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยช่ัวครำว โดยให้ผู้พิพำกษำสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรเรียกหลักประกันลดลงเพื่อให้ประชำชน 
เข้ำถงึกำรปล่อยช่ัวครำวโดยไม่ต้องใช้หลกัประกนัมำกยิง่ข้ึน นอกจำกนี ้ ได้ด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งในกำรน�ำเครือ่งตดิตำมตวั
อเิลก็ทรอนกิส์มำใช้ในกำรปล่อยช่ัวครำวเพือ่ควำมสะดวกในกำรควบคมุตัวและลดหลกัประกนั ซ่ึงเป็นกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ทีม่ใีนกระบวนกำรยตุธิรรมได้   
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุติธรรมเพื่อสร้ำง 
   ควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม (0404) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยในประเดน็นีย้งัคงมคีวำมเสีย่งในกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำย โดยได้ด�ำเนนิโครงกำรเพือ่ลดอตัรำ
ผู้กระท�ำผิดซ�้ำให้ลดลง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมอย่ำงปกติสุข ให้ควำมรู้กับเยำวชนในสถำนศึกษำ 
ต่อกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด โดยได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรพักกำรลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดท�ำข้อมูลนักโทษเด็ดขำดเพ่ือเสนอขอรับกำรพิจำรณำ 
พักกำรลงโทษตั้งแต่ชั้นเรือนจ�ำ ท�ำให้นักโทษกลับสู่สังคมได้รวดเร็วขึ้นและได้จัดตั้งเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำลเพื่อให้ 
กำรบังคับตำมค�ำพิพำกษำของศำลในคดีอำญำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น (ในปี 2563 มีเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำล 
ปฏบิตัหิน้ำทีก่ระจำยอยูต่ำมเขตอ�ำนำจศำลทัว่ประเทศ 311 รำย) และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องได้เสนอร่ำงประมวลกฎหมำย
ยำเสพติด ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีแล้วเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรท่ีมีส่วน 
ในกำรสร้ำงควำมปลอดภยัและควำมเป็นธรรมในสังคม

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่5 กำรปรับปรงุระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือ่ให้มกีำรตรวจสอบ 
   และถ่วงดลุระหว่ำงพนกังำนสอบสวนกับพนกังำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม (0405) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย โดยในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบตำมแผนฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เพ่ือก�ำหนดประเภท 
หรือลักษณะคดี และวิธีกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร ซ่ึงกำรก�ำหนดกำรตรวจสอบ 
และถ่วงดลุระหว่ำงพนกังำนสอบสวนกับพนกังำนอัยกำรเป็นเรือ่งทีมี่กำรด�ำเนนิกำรแล้วในบำงกรณเีท่ำนัน้

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 6 กำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วข้อง 
   ทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขำดอำยุควำม (0406) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเส่ียงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย ในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรในประเด็นท้ำทำยส�ำคัญ คือ กำรหำรือถึงระยะเวลำและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม 
ร่วมกันในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กับประชำชน  
ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรในระยะถัดไปคือกำรเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซ่ึงยังไม่ได้ข้อยุต ิ
อย่ำงเป็นรูปธรรมในประเด็นควำมท้ำทำยดังกล่ำว
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7 กำรพฒันำระบบกำรสอบสวนเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรปฏบัิต ิ
   หน้ำท่ีของพนกังำนสอบสวนและพนกังำนอยักำร  (0407) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ 
ประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ในสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจเพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้เกิดควำมรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น สำมำรถน�ำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปใช้ประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวนและติดตำมผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และส�ำนักงำนอยักำรสงูสดุได้จดัตัง้สถำบันฝึกอบรมกำรสอบสวนชัน้สงู เพือ่สร้ำงควำมเชีย่วชำญในกำรสอบสวนคดอีำญำ
ประเภทต่ำง ๆ สำมำรถน�ำทักษะมำใช้ในงำนสอบสวนร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และพัฒนำกำรรวบรวม 
และแสวงหำพยำนหลกัฐำนในระดบัระหว่ำงประเทศ เพ่ือเพิม่ประสทิธิภำพในกำรด�ำเนนิคดทีีต้่องรวบรวมพยำนหลกัฐำน
ที่อยู่ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่ต่ำงประเทศร้องขอเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินคดี 
ระดบัมำตรฐำนสำกล

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 กำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ ์
   ของข้อเท็จจริงแห่งคดี (0408)  
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำระบบนิติเวช  
เช่น พัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ชันสูตรพลิกศพ พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศพจ�ำนวนมำก 
ในกรณีภัยพิบัติ พัฒนำคู่มือกำรจัดกำรวัตถุพยำน พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยติดเช้ือไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) และจัดพมิพ์แนวทำงกำรจัดกำรศพทีต่ดิเช้ือหรอืสงสัยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
พัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม มีกำรจัดท�ำระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย 
กำรบริหำรจัดกำรและวิธีปฏิบัติงำนนิติเวช ส�ำหรับโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2563

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   ในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อมุ ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและ 
   รวดเรว็ (0408)  
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำระบบกำรยื่น 
และส่งค�ำคู่ควำมและเอกสำรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing V.3) ซึ่งเปิดบริกำรให้ประชำชนใช้บริกำรแล้วในปัจจุบัน  
ได้รับกำรตอบรับกำรใช้งำนที่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้ำงสุข โดยมีกำรให้บริกำรประชำชน 
ด้วยบรกิำรในกระบวนกำรยตุธิรรมทีห่ลำกหลำย ณ จดุเดยีว 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือเพิ่ม 
   ศกัยภำพในกำรแข่งขนัของประเทศ (0410) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำย มกีำรด�ำเนนิโครงกำรน�ำร่องจดัตัง้แผนกคดี
พำณิชย์และเศรษฐกิจภำยในศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ท�ำให้คดีพำณิชย์ได้รับกำรพิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำยต่อกำรประกอบธุรกิจ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภำพ 
กำรแข่งขนัในระดบัสำกล  
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนผูม้อีรรถคดีได้รับควำมยติุธรรมจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ล่ำช้ำ และสำมำรถตรวจสอบควำม
คืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนได้โดย
สะดวก

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเรจ็ในกำรตรำพระรำชบญัญตัริะยะเวลำในกำร
ด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... และ
กำรเตรียมกำรข ้อมูลและระบบสำรสนเทศของ 
หน่วยงำน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินงำนแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนกำรยุติธรรมเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรอ�ำนวย
ควำมยตุธิรรมทีโ่ปร่งใสให้กบัประชำชน ปัจจบุนัหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรก�ำหนดระยะเวลำไว้เป็น
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติภำยในหน่วยงำนอยู่แล้ว แต่ยังขำด
กำรประกำศให้สำธำรณชนรับทรำบ และยังขำดกำร
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของแต่ละหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลระยะเวลำต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมได้ 
โดยง่ำย โดยกำรก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินงำนในทุก 
ข้ันตอนของกระบวนกำรยุ ติธรรมจะช ่วยให ้บรรลุ 
เป้ำหมำยกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมที่ก�ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำย 
ที่ส�ำคัญในกำรบรรลุเป ้ำหมำยนี้คือ กำรเร ่งรัดกำร 
ตรำพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของ
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ และ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน ่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกำรด�ำเนินกำร 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา เนือ่งจำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
ในกระบวนกำรยุติธรรมมีจ�ำนวนมำกและยังเป ็น 
องค์กรอสิระและหน่วยงำนนอกฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำร
ปฏริปูประเทศด้ำนกระบวนกำรยตุธิรรมจงึเป็นผูร้บัผดิชอบ
ยกร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของ
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมำยกลำง 
ใช้บังคับกับทุกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งได้ 
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 25 ธนัวำคม 
2561 และได้ประสำนเร่งรัดหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยตุธิรรมจดัท�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศรองรบักจิกรรมนี้ 
ต่อมำเมือ่วนัที ่20 มนีำคม 2563 คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
คณะท่ี 11 ได้แจ้งควำมเห็นกลับมำยังส�ำนักเลขำธิกำร 
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมพิจำรณำทบทวนร่ำงกฎหมำย
ฉบับดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรมได้พิจำรณำทบทวนตำมควำมเห็น 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ คณะที่ 11) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
และส�ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ
ได้จัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 
จำกกฎหมำยจัดส่งให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำยต่อไป ซึ่งคำดว่ำ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำร
ด�ำเนินกำรตำมประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย ควรเร่งรัด 
กำรตรำพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน 
ของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ และ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่ำว โดย
เบื้ องต ้นควรจัดท� ำ โครงกำรน� ำร ่องพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ
ติดตำมได้โดยสะดวกในชั้นสอบสวนก่อน ซึ่งเป็นต้นทำง
ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดตำมผ่ำนระบบสำรสนเทศได้โดยไม่มีภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่ำงไรกต็ำม กระบวนกำรตรำกฎหมำยระดบัพระรำชบญัญติั 
มีระยะเวลำค่อนข้ำงยำวนำน และมีผลกระทบเป็นวงกว้ำง 
กับหน่วยงำน หน่วยงำนภำครฐัควรมวีำงแผนและเตรียมกำร
ภำยหลังจำกกฎหมำยบังคับใช้ เพื่อสำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้กำร
ด�ำเนินกำรตำมประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย ควรเร่งรัดกำร
ตรำพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของ
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ และ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล ่ำว  
โดยเบ้ืองต้นควรจัดท�ำโครงกำรน�ำร ่องพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ 
ติดตำมได้โดยสะดวกในชั้นสอบสวนก่อน ซึ่งเป็นต้นทำง 
ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดตำมผ่ำนระบบสำรสนเทศได้โดยไม่มีภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยต่อไป

จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำทบทวนอีกครั้งภำยในเดือนธันวำคม 2563 ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรจัดท�ำกฎหมำย 
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสำมำรถพจิำรณำเผยแพร่ข้อมูลกำรก�ำหนดระยะเวลำภำยในหน่วยงำนให้ประชำชนทรำบในเบือ้งต้นได้ 

138

แผนการปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม04

139

แผนการปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม 04 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm0401



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีภำรกิจส�ำคัญในกำร
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำย พยำน ผู้ต้องหำและ
จ�ำเลยในกำรด�ำเนินคดี ซึ่งกำรปฏิรูปควำมช่วยเหลือใน
กระบวนกำรยุติธรรมประเภทต่ำง ๆ มีส ่วนช่วยให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้สะดวก
ยิ่งขึ้น เช่น กำรพัฒนำระบบกำรจัดให้มีทนำยควำม 
ช่วยเหลือคดี ปรับปรุงระบบประกันตัว กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และส่งเสริมให้
ประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรม
ทุกขั้นตอน เป็นต้น  ในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อ
บรรลุควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรขยำยผลกิจกรรม
ทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ กำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง
ควบคู่กับกำรปล่อยชั่วครำว และเพิ่มกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ไกล่เกลี่ยตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
พ.ศ. 2562 ให้มีจ�ำนวนเพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ทั่วประเทศ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพื่อคุ้มครองและปฏิบัติ
ต่อผู้เสียหำย พยำน ผู้ต้องหำ และจ�ำเลยอย่ำงเหมำะสม 
กำรมีมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรจับและขัง 
ผู ้ต้องหำ จ�ำเลยและครอบครัว และปรับปรุงสถำนที่
ควบคมุและขงัผูต้้องหำระหว่ำงกำรพจิำรณำอย่ำงเหมำะสม
มีควำมปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา โดยช่วงที่ผ่ำนมำได้มีกำร
ด�ำเนินกำรกิจกรรมที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปล่อย
ชั่วครำวในวันหยุด และกำรจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ในทุกขั้นตอนตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
พ.ศ. 2562 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และสภำ
ทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ จ�ำนวนรวมมำกกว่ำ 
20 รุ่น กำรจัดให้มีทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจ 
ปัจจุบันด�ำเนินกำรแล้ว 150 สถำนี จำก 1,482 สถำนีทั่ว
ประเทศ ซ่ึงคณะกรรมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรมได ้ประสำนงำนกับกระทรวงยุติธรรมและ 
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อขยำยผล 
ให้มีจ�ำนวนทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจเพิ่มเติม
ให้มีจ�ำนวน ร้อยละ 50 ของสถำนีต�ำรวจทั่วประเทศ  
ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนกำรลดจ�ำนวนคดีที่เข้ำสู่ระบบและ
อ� ำนวยควำมสะดวกในกำรประกัน ตัว ตลอดจน 
กำรปรบัปรงุห้องขงัในเรือนจ�ำให้เป็น 2 ชัน้ จ�ำนวน 93 แห่ง
ทั่วประเทศ และกำรน�ำระบบออนไลน์มำใช้ในกำรจัดหำ
ล่ำมในศำลชั้นต ้นทั่วประเทศ ซึ่งเป ็นกำรลดควำม 
เหล่ือมล�้ำท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้
เป็นอย่ำงมำก 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

การพัฒนากลไกช่วยเหลือ
และเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนผู ้มีอรรถคดีเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ผู้เสียหำย พยำน  
ผู ้ต ้องหำ/จ�ำเลย มีหลักประกันกำรคุ ้มครองสิทธิ 
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพทุกขั้นตอน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรขยำยผลกิจกรรมทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนี
ต�ำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กำรมีระบบล่ำม
ออนไลน์ในศำลยุติธรรม และกำรพัฒนำผู้ไกล่เกลี่ย
ตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 
2562 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่ำงไรกต็ำม ประเดน็
ปฏริปูนีย้งัมกีจิกรรมย่อยจ�ำนวนมำกทีต้่องด�ำเนนิกำรเพื่อขจัดข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม อำทิ ฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งกำรปรับปรุงหลักประกัน 
กำรคุ้มครองสิทธิที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในทุกข้ันตอน เช่น ปรับปรุงวิธี
พิจำรณำคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อย จัดตั้งระบบเจ้ำพนักงำนคดีเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรยื่นฟ้องคดี และสร้ำงควำมรอบรู ้และทักษะพื้นฐำนด้ำน 
ควำมยุติธรรมให้กับประชำชนและชุมชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศในเรื่อง
และประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย ควรเร่งรัดกำรขยำยผลกิจกรรมทนำยควำมอำสำ
ประจ�ำสถำนีต�ำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พัฒนำระบบกำรประเมินควำม
เสี่ยงควบคู่กับกำรปล่อยชั่วครำว จัดให้มีมำตรกำรเพื่อคุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้
เสียหำย พยำน ผู้ต้องหำ และจ�ำเลยอย่ำงเหมำะสม มีมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบ
จำกกำรจับและขังผู้ต้องหำ จ�ำเลยและครอบครัว ซึ่งจะท�ำให้กระบวนกำรยุติธรรม
ของประเทศมีควำมรวดเร็วและลดควำมเหลื่อมล�้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรลงโทษในคดีอำญำของ
ประเทศไทย มีโทษอยู ่  5 สถำน คือประหำรชีวิต  
จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซึ่งกำรลงโทษที่ใช้ 
ในปัจจุบันมักใช้เพียงกำรจ�ำคุกและกำรปรับเท่ำน้ัน  
แม้จะมีกำรแก้ไขอัตรำโทษปรับให้สูงขึ้นแต่เมื่อเทียบกับ
อัตรำค่ำครองชพีในปัจจบัุนอำจยงัไม่เพยีงพอให้ผูก้ระท�ำผดิ
ส่วนใหญ่เข็ดหลำบและไม่กระท�ำควำมผิดอีก ท�ำให้โทษ
ที่ยังมีประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียง 
โทษเดียวคือกำรจ�ำคุก จึงมีควำมจ�ำเป็นในกำรศึกษำ
ทบทวนโทษที่มีอยู่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
ในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ 
กำรศึกษำวิจัยผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรบังคับ 
ใช้กฎหมำย อำทิ กำรถอดข้อพิจำรณำเก่ียวกับควำม 
น่ำเชื่อถือของหลักประกันออกจำกกำรพิจำรณำหรือ
พิจำรณำฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู ้ต้องหำหรือจ�ำเลย 
ในกำรปล่อยช่ัวครำว กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ
หรือจัดท�ำกฎหมำยกลำงเพื่อก�ำหนดโทษปรับตำม 
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระของผูก้ระท�ำผดิ และกำรวำงโทษ
อย่ำงอื่นโดยไม่ต้องลงโทษจ�ำคุกก่อน 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกได้
ด�ำเนินกำรปล่อยตัวผู ้ต ้องหำช่ัวครำวในวันหยุดแล้ว 
ได้ด�ำเนินกำรเพิ่มเติมในกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงสิทธ ิ
ที่จะได้รับกำรปล่อยช่ัวครำว โดยให้ผู้พิพำกษำสำมำรถ 
ใช ้ดุลยพินิจในกำรเรียกหลักประกันลดลงเ พ่ือให ้
ประชำชนเข้ำถึงกำรปล่อยชั่วครำวโดยไม่ต้องใช้หลัก
ประกันมำกยิ่งข้ึน นอกจำกนี้ ได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องใน
กำรน�ำเครื่องติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์มำใช ้ในกำร 
ปล่อยชั่วครำวเพื่อควำมสะดวกในกำรควบคุมตัวและ 
ลดหลักประกัน ซ่ึงเป ็นกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำที่ มี 
ในกระบวนกำรยุติธรรมได้  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

การพัฒนากลไกการบังคับ
การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ควำมเหลื่อมล�้ำต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยลดลง จ�ำเลย
ในคดีอำญำมีควำมเสมอภำคในกำรบังคับโทษ  
ผู ้ต ้องหำหรือจ�ำเลยในคดีอำญำได้รับกำรปล่อย
ชั่วครำวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมำกขึ้น และน�ำ
อุปกรณ์ติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวมำใช ้
ในกำรปล่อยชั่วครำวแทนกำรจ�ำคุกกักขังอย่ำงมี
ประสิทธิผล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรปล่อยชั่วครำวในวันหยุด กำรขยำยโอกำสในกำร
เข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว ให้ผู้พิพำกษำ
สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรเรียกหลักประกันลดลง 
ให้ประชำชนเข้ำถึงกำรปล่อยชั่วครำวโดยไม่ต้องใช้
หลักประกันมำกยิ่งขึ้น กำรน�ำเครื่องติดตำมตัว 
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปล่อยชั่วครำวเพื่อสะดวก
ในกำรควบคุมตัวและลดหลักประกัน 

142

แผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม04

143

แผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม 040403



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำม
กฎหมำยอย ่ ำง เคร ่ งครัด เพื่ อลดควำมเหลื่ อมล�้ ำ  
ต้องมุ่งเน้นไปท่ีกำรพัฒนำกำรลงโทษที่ท�ำให้ผู้กระท�ำผิด
เข็ดหลำบและไม่กระท�ำควำมผิดอีกหรือป้องปรำมไม่ให้ 
ผู้ที่ยังไม่กระท�ำควำมผิดยับยั้งชั่งใจในกำรกระท�ำควำม
ผิดของตน โดยมีควำมท้ำทำยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำร 
ในประเด็นนี้คือ (1) กำรน�ำมำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่น 
มำใช้เพิ่มเติมในกำรลงโทษทำงอำญำเพื่อให้ผู้พิพำกษำ
สำมำรถลงโทษจ�ำเลยได้เหมำะสมกับกำรกระท�ำควำมผิด
นอกจำกกำรจ�ำคุก และ (2) กำรน�ำระบบโทษปรับตำม
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระของผู้กระท�ำผิดมำใช้บังคับ
ท�ำให้ประชำชนผู ้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีมีควำมยับยั้ง
ชั่งใจในกำรกระท�ำควำมผิดที่ต้องเสียค่ำปรับตำมฐำนะ
ของตนที่มีรำคำสูงขึ้นกว่ำปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมเป็น
หัวใจส�ำคัญของกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำส�ำหรับกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยในประเด็นปฏิรูปนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำร
พัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำบรรลุผล จ�ำเป็นต้องให้หน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษำวิจัยอย่ำงจริงจัง ถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช ้กฎหมำยอย ่ำงถ่ีถ ้วน 
เพื่อจ�ำกัดผลกระทบเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 
เพรำะเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่มีผลกระทบต่อกระบวน 
กำรยุติธรรมทั้งระบบ อำทิ กำรถอดข้อพิจำรณำเกี่ยว 
กับควำมน่ำเชื่อถือของหลักประกันออกจำกกำรพิจำรณำ
หรือพิจำรณำฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย
ในกำรปล่อยชั่วครำว กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ
หรือจัดท�ำกฎหมำยกลำงเพื่อก�ำหนดโทษปรับตำมควำม
สำมำรถในกำรช�ำระของผู้กระท�ำผิด และกำรวำงโทษ
อย่ำงอื่นโดยไม่ต้องลงโทษจ�ำคุกก่อน เป็นต้น
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ปัญหำยำเสพติดของประเทศไทยเป็นปัญหำเรื้อรัง 
มำอย่ำงยำวนำน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นวงกว้ำง และมีปัญหำผู ้กระท�ำผิดซ�้ำที่ต ้องโทษ 
จ�ำคุกใหม่ภำยในระยะเวลำ 3 ปี มำกกว่ำร้อยละ 30  
ซ่ึงข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2563 ประเทศไทย
มีผู้ต้องขังทั้งหมด 346,822 รำย เป็นผู้ต้องขังควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด 256,676 รำย คิดเป็นร้อยละ 74  
ของผู้ต้องขังทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
อัตรำผู ้ต้องขังจำกควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดยังคงมี
แนวโน้มสูง (ปี 2562 ร้อยละ 79 ปี 2561 ร้อยละ 76) 
ในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยน้ีคือ ผลักดันให้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด 
มีผลบังคับใช้ กำรน�ำหลักเศรษฐศำสตร์ กลไกตลำดและ
กลไกรำคำมำประกอบกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดเพิ่มเติม โดยพิจำรณำน�ำกำร
ลงโทษอย่ำงอื่นมำใช ้บังคับแทนกำรจ�ำคุก รวมทั้ง  
กำรจัดท�ำสิทธิประโยชน์ให้กับผู ้ประกอบกำรในกำร 
รับผู ้พ ้นโทษเข้ำท�ำงำน และกำรปรับปรุงกฎหมำย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน
 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนิน 
โครงกำรเพื่อลดอัตรำผู้กระท�ำผิดซ�้ำให้ลดลง สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได ้และกลับคืนสู ่ สั งคมอย ่ำงปกติสุข  
ให ้ควำมรู ้กับเยำวชนในสถำนศึกษำต ่อกำรสร ้ำง
ภูมิคุ ้มกันและป้องกันยำเสพติด โดยได้จัดท�ำโครงกำร
พัฒนำระบบกำรพักกำรลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร 
จัดท�ำข้อมูลนักโทษเด็ดขำดเพ่ือเสนอขอรับกำรพิจำรณำ
พักกำรลงโทษตั้งแต่ชั้นเรือนจ�ำ ท�ำให้นักโทษกลับ 
สู ่สังคมได้รวดเร็วข้ึนและได้จัดต้ังเจ้ำพนักงำนต�ำรวจ
ศำลเพื่อให้กำรบังคับตำมค�ำพิพำกษำของศำลในคดี
อ ำญำมี ป ร ะ สิท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น  ( ใ นป ี  2 5 63  
มีเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำลปฏิบัติหน้ำท่ีกระจำยอยู่ตำม
เขตอ�ำนำจศำลท่ัวประเทศ 311 รำย) และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด  
ที่ ผ ่ ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีแล ้ ว เข ้ ำสู  ่
กำรพิจำรณำของรัฐสภำ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรที่มีส่วน
ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร
งานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
อัตรำกำรกระท�ำผิดซ�้ำลดลง มีกำรก�ำหนดโทษอำญำ 
ที่เหมำะสม ได้สัดส่วนกับควำมร้ำยแรงของกำร 
กระท�ำควำมผิด  มีกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยกำร
บังคับใช้กฎหมำยยำเสพติดบนพื้นฐำนของหลักฐำน 
เชิงประจักษ์และกำรใช้หลักเศรษฐศำสตร์อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สถิติผู้ต้องขัง อัตรำผู้กระท�ำผิดซ�้ำ 
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ที่มำ: สถิติผู้ต้องขัง กรมรำชทัณฑ์
http://www.correct.go.th/stathomepage/

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปัจจัยที่ส�ำคัญของประเด็น
ปฏิรูปนี้คือกำรลดโอกำสผู้กระท�ำผิดใหม่เข้ำสู่เรือนจ�ำ
น้อยลง กำรลดอัตรำผู้กระท�ำผิดซ�้ำ กำรก�ำหนดอัตรำ
และประเภทของโทษที่ เหมำะสมกับผู ้ กระท�ำผิด  
โดยเฉพำะควำมผิดท่ีเกี่ยวกับยำเสพติด ซึ่งหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและ
จัดท�ำแผนงำนโครงกำรเพ่ิมเติมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ในประเด็นปฏิรูปนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ดังนั้น เพื่อ
ให ้กำรปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้บรรลุเป ้ำหมำย  
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต้องผลักดันให้ประมวลกฎหมำย
ยำเสพติดมีผลบังคับใช้เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ได้โดยง่ำยและปฏบิตัติำมได้อย่ำงถกูต้อง และเป็นประโยชน์
ในกำรอ้ำงอิงและใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นระบบ น�ำหลัก
เศรษฐศำสตร์ กลไกตลำดและกลไกรำคำมำประกอบ
กำรด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
เพิ่มเติม โดยพิจำรณำน�ำกำรลงโทษอย่ำงอื่นมำใช้บังคับ
แทนกำรจ�ำคุก จัดท�ำสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำร
ในกำรรับผู ้พ้นโทษเข้ำท�ำงำน และปรับปรุงกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน

10 อันดับของประเภทคดีที่มีจ�านวนผู้ต้องขังสูงสุดที่มีตัวอยู่
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันกำรสอบสวนคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ เว้นแต่ในกรณีที่ประชำชนฟ้องคดีอำญำเองท่ีต้องมีกำรไต่สวนมูลฟ้อง จะเร่ิมต้นท่ีพนักงำน
สอบสวนและพนักงำนอัยกำรเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศำลตำมล�ำดับ เว้นแต่ในกรณีคดีอำญำบำงประเภทที่ก�ำหนดให้
พนักงำนอัยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้น เช่น คดีที่เด็กเป็นผู้เสียหำย ผู ้ต้องหำหรือพยำน  
กำรชันสูตรพลิกศพ กำรสอบสวนคดีพิเศษ และคดีควำมผิดนอกรำชอำณำจักร เป็นต้น ซ่ึงกำรปรับปรุงระบบกำร
สอบสวนคดีอำญำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม 
มีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม โดยในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำร
ในประเด็นท้ำทำยท่ีส�ำคัญคือส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติและส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดต้องหำรือและมีข้อตกลงร่วมกัน 
ถึงขอบเขตอ�ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนของตนเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนน�ำไปสู่กำรเสนอปรับปรุงประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำร่วมกัน 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบตำมแผนฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรแก้ไข
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เพื่อก�ำหนด
ประเภทหรือลักษณะคดี และวิธีกำรท�ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำย ทั้งนี้  
กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวต้องหำรอืร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำนเพื่อให้กำรปรับปรุงได้รับกำร
ยอมรับจำกภำคส่วนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องในกำรสอบสวน
คดีทั้งหมด

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่าง
พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
อย่างเหมาะสม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กำรสอบสวนคดีอำญำที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง 
โปร่งใส ผู ้เก่ียวข้องในคดีได้รับควำมยุติธรรมและ 
หลกัประกนักำรคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพอย่ำงแท้จริง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรหำรือถึงแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง
พนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
กำรก�ำหนดกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำน
สอบสวนกับพนักงำนอัยกำรเป็นเรื่องที่มีกำรด�ำเนินกำร
แล ้วในบำงกรณี แต ่หำกน�ำมำใช ้ กับกำรสอบสวน 
คดีอำญำเป็นกำรทั่วไป นอกจำกจะต้องแก้ไขประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำซึ่งเป็นกฎหมำยกลำง 
ที่ใช้ในกำรสอบสวนแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกัน ตลอดจนปัญหำจ�ำนวน
บุคลำกรที่ต ้องเตรียมกำรรองรับให้เพียงพอถือเป็น
ปัจจัยท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรตำมประเด็น
ปฏิรูปนี้

ข ้ อ เสนอแนะ เพื่ อ การบรรลุ เ ป ้ าหมาย  ดั งนั้ น  
เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศในเร่ืองและประเด็นนี้บรรลุ
เป้ำหมำย รัฐบำลควรมอบหมำยหน่วยงำนกลำงเพื่อเป็น
เจ้ำภำพ ในกำรหำรือระหว่ำงส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
และส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน 
ถึงขอบเขตอ�ำนำจของเจ ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำน 
ของตน เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนน�ำไปสู่กำรเสนอปรับปรุง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำร่วมกันต่อไป
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเป็นประเด็นเป้ำหมำย 
ของกำรปฏิรูปประเทศท่ีก�ำหนดไว ้ ในรัฐธรรมนูญ  
เพื่อป้องกันมิให้คดีขำดอำยุควำม โดยในปัจจุบันกำร
สอบสวนคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวน 
ที่พนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรใช้ร่วมกันไว้  
ซึ่งเป็นข้อตกลงกำรส่งส�ำนวนระหว่ำงพนักงำนสอบสวน
ไปยังพนักงำนอัยกำรไว้อยู ่แล้ว แต่ยังไม่มีกำรบัญญัติ
ระยะเวลำแยกกันอย่ำงชัดเจนไว้ในกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ ท�ำให้ในกำรปฏิบัติหำกมีกำรส่งส�ำนวนล่ำช้ำ  
เมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งสอบเพิ่มเติมอำจท�ำให้หมดระยะ
เวลำฝำกขัง ท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมตัวผู้ต้องหำไว้ได้ 
หำกผู ้ต้องหำหลบหนีจะท�ำให้สิ้นเปลืองทรัพยำกรใน
กำรจับกุม หรือหำกพนักงำนอัยกำรตัดสินใจสั่งฟ้องโดย
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อำจท�ำให้ศำลยกฟ้องท�ำให้ 
ผู ้ เสียหำยในคดีไม ่ได ้รับกำรอ�ำนวยควำมยุ ติธรรม 
โดยสมบูรณ์ 

การด�า เนินงานที่ผ ่ านมา หน ่วยงำนท่ีเกี่ ยวข ้อง 
ยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรในประเด็นท้ำทำยส�ำคัญ 
คือ กำรหำรือถึงระยะเวลำและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม 
ร ่วมกันในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให ้กำรอ�ำนวยควำม
ยุติธรรม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์
กับประชำชน ก่อนน�ำไปสู่กำรเสนอปรับปรุงประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซ่ึงยังไม ่ได ้ข ้อยุติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรมในประเด็นควำมท้ำทำยดังกล่ำว

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

การก�าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดี
ขาดอายุความ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
คดีไม ่ขำดอำยุควำมในชั้นสอบสวน ช้ันไต ่สวน  
ชั้นฟ้องคดี

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรหำรือถึงแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง 
พนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรก�ำหนดระยะเวลำ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ต้องมีกำร
ศึกษำผลกระทบในทุกมิติเพรำะหำกมีกำรแยกระยะเวลำท่ีชดัเจนอำจท�ำให้ระยะ
เวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พิม่มำกข้ึนส่งผลให้กระบวนกำรยุติธรรมมีควำมล่ำช้ำมำก
ยิ่งขึ้น และต้องพิจำรณำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ เพือ่ให้กำรปฏริปูประเทศประเดน็นี้
บรรลเุป้ำหมำย หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องต้องเป็นเจ้ำภำพเร่งรัดกระบวนกำร
หำรือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติและ
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดถึงระยะเวลำและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมร่วมกันในกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เป็นประโยชน์กับประชำชน รวมทั้งน�ำตัวอย่ำงกระบวนกำรสอบสวนจำก 
ต่ำงประเทศท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันมำเป็นกรณีศึกษำ ก่อนน�ำไปสู ่กำรเสนอ
ปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำต่อไป 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของระบบนิติรัฐ โดยเฉพำะกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำควรมีช ่องทำงให ้ประชำชนผู ้ เสียหำยเข ้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้โดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว และไม่
เ สียค ่ ำ ใช ้จ ่ ำยที่ เป ็นภำระเ กินสมควร ซ่ึง ในช ่วง 
ที่ผ ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยท่ีส�ำคัญคือ กำรซักซ ้อม 
ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติในโครงกำรรับ 
แจ้งควำมทุกท้องที่ให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้มี
มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ และกำรจัดตั้งสถำบัน 
ฝึกอบรมกำรสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำน
อัยกำรในคดีอำญำ

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินกำรที่ผ ่ำนมำ 
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติได้จัดท�ำโครงกำรรับแจ้งควำม
ทุกท้องที่ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
สำมำรถแจ้งควำมได้ทุกสถำนีต�ำรวจไม่จ�ำกัดเฉพำะ 
ท้องที่ที่เกิดเหตุและได้ชี้แจงเจ้ำหน้ำท่ีระดับปฏิบัติกำร
ให้ทรำบถึงวิธีปฏิบัติของโครงกำรรับแจ้งควำมทุกท้องที่

แล้วท�ำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร
เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังอยู ่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
ประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ในสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ 
เพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้เกิด
ควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น สำมำรถน�ำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปใช้
ประโยชน ์ ในกำรสืบสวนสอบสวนและติดตำมผล 
ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ ให้ระบบประจ�ำวนัอเิลก็ทรอนกิส์ 
ของทุกสถำนีต�ำรวจท่ัวประเทศสำมำรถใช้งำนได้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น และส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้จัดตั้ง
สถำบันฝึกอบรมกำรสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญในกำรสอบสวนคดีอำญำประเภทต่ำง ๆ 
สำมำรถน�ำทักษะมำใช้ในงำนสอบสวนร่วมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน และพัฒนำกำรรวบรวมและ
แสวงหำพยำนหลักฐำนในระดับระหว ่ำงประเทศ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินคดีที่ต้องรวบรวม
พยำนหลักฐำนที่อยู ่ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรรวบรวม
พยำนหลกัฐำนทีต่่ำงประเทศร้องขอเพือ่ให้มปีระสทิธภิำพ 
ในกำรด�ำเนินคดีระดับมำตรฐำนสำกล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

การก�าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดี
ขาดอายุความ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนมีควำมเชื่ อมั่ น ในกำรปฏิบั ติหน ้ ำที ่
ของพนกังำนสอบสวนและพนกังำนอยักำรในสอบสวน
คดีอำญำ ผู้เสียหำย/ผู ้เกี่ยวข้องสำมำรถแจ้งควำม 
ร้องทุกข์/กล่ำวโทษได้ทีส่ถำนตี�ำรวจทกุแห่งทัว่ประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ่
ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำร
สอบสวนคดีอำญำเพิ่มขึ้น พัฒนำประสิทธิภำพ 
ของระบบสอบสวนคดีอำญำของพนักงำนสอบสวน 
และพนักงำนอัยกำร กำรร้องเรียนเรื่องปฏิเสธไม่รับ 
แจ้งควำมร้องทุกข์/กล่ำวโทษ มีอัตรำที่ลดลง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
กำรด�ำเนินกำรในช่วงปีที่ผ ่ำนมำแม้จะมีกำรด�ำเนิน
โครงกำรรับแจ้งควำมทุกท้องที่มำได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่
ประชำชนท่ัวไปยงัขำดกำรรบัรูห้รอืไม่ได้เข้ำร่วมใช้บรกิำร 
โครงกำรดังกล่ำวมำกนัก อีกทั้งในส่วนสถำบันฝึกอบรม
กำรสอบสวนชั้นสูงเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 
2563 จึงยังคงต ้องใช ้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมแผนฯ ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้กำรปฏิรูป
ประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนของรัฐต้อง
เร่งประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนทรำบถึงโครงกำร 
รับแจ้งควำมทุกท้องที่ให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรได้
มีมำตรฐำนเดียวกันท่ัวประเทศ และเร่งรัดกำรพัฒนำ
สถำบันฝึกอบรมกำรสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสอบสวนและ
พนักงำนอัยกำรในคดีอำญำให้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์
เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อเท็จจริงแห่งคดี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
หน่วยงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มีมำตรฐำนระดับสำกล 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มีกำรปฏิบัติงำนที่มี
มำตรฐำนวชิำชพีและมแีรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเ ร็จของกำรตรำพระรำชบัญญั ติระบบ
นิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... 

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ง. (2) ก�ำหนด
ให้กำรสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์ โดยจัดให้มีบริกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วย 
เป็นอิสระจำกกันเพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำย
ที่ส�ำคัญคือ กำรก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มำจำกผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เพื่อพิจำรณำ และมีมำตรกำรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ทั้งนี้ ยังไม่มีกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนให้เกิด
ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา โดยในช่วง
ทีผ่่ำนมำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำร
พัฒนำระบบนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือ 
ใช ้ในกำรสอบสวน มีกำรพัฒนำ
ระบบนิติเวช เช่น พัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ส�ำหรับเจ ้ำหน้ำที่
ชันสูตรพลิกศพ พัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรศพจ�ำนวนมำกในกรณีภัย
พิบัติ พัฒนำคูม่อืกำรจดักำรวตัถพุยำน
และจัดพิมพ์เผยแพร่ พัฒนำแนวทำง
กำรจัดกำรศพที่ติดเชื้อหรือสงสัย 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
และจัดพมิพ์แนวทำงกำรจัดกำรศพ 
ที่ ติด เชื้ อหรือสงสัยติด เชื้ อ ไวรัส

โคโรนำ 2019 (โควิด-19) เผยแพร่ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด พัฒนำระบบกำร
ติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม มีกำรจัดท�ำระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและวิธี
ปฏิบัติงำนนิติเวช ส�ำหรับโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2563 อีกทั้ง คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... เพื่อก�ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของประเทศในระยะยำวต่อไป
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยำศำสตร ์
ในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกและรับผิดชอบภำรกิจที่แตกต่ำงกัน มำตรฐำนกลำงจึงเป็นประเด็นท้ำทำยและ
หัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของประเทศ ทั้งกำรก�ำหนดมำตรฐำนกลำงในกำรให้บริกำรทำง
นิติวิทยำศำสตร์ และมำตรฐำนกลำงของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ อันอำจน�ำไปสู่กำรจัดตั้งสภำ
วิชำชีพ เพื่อให้กำรตรวจเก็บพยำนหลักฐำนและกำรตรวจพิสูจน์มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นมำตรฐำนสำกล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องต้องเร่งผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....   เพื่อก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ
งำนร่วมกัน และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ซ่ึงเป็นวิชำชีพท่ีขำดแคลนในปัจจุบัน  
ให้มีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่เพียงพอในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ง. (3) 
ก�ำหนดให้มีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม  
ให้มุ ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน โดยสะดวก 
และรวดเรว็ ประกอบกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำร 
ยุติธรรมของประเทศไทยมีหลำยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
จ�ำนวนมำก เช่น ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ส�ำนักงำนศำล
ปกครอง ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนภำย
ใต้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งบำงหน่วยงำนไม่ได ้อยู ่ ใน 
ฝ่ำยบรหิำรหรอืเป็นองค์กรอิสระ ท�ำให้มวีฒันธรรมองค์กร 

และระบบงำนที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรก�ำหนดให้มีกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำให้บุคลำกรในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนกำรยุติธรรมมีทัศนคติ ค่ำนิยม และสมรรถนะ 
กำรบริกำรประชำชนด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกัน รวมท้ังเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ระบบงำนในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด
กำรเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธผิล จึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งรัดด�ำเนินกำรในประเด็น
ปฏิรูปนี้ ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
คือ กำรขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
อ�ำนวยควำมยุติธรรม กำรก�ำหนดกลไกหรือกำรจัดให้มี
กิจกรรมที่ช ่วยส่งเสริมและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร 
และบุคลำกรของหน่วยงำน เพื่อผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและมีกำรประสำนควำม
ร่วมมอืกนัระหว่ำงหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ 
รวมทั้งกำรพิจำรณำก�ำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนที่มี 
ควำมชัดเจนให้ตอบสนองกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่9

การเสริมสร้างและ
พัฒนาวฒันธรรมองค์กรขององคก์รตา่ง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือมุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรยติุธรรมมีวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดย
สะดวกรวดเร็ว

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกระบวนกำรอ�ำนวย
ควำมยุติธรรมที่สะดวกและรวดเร็ว 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐมีกำรพัฒนำ
ระบบงำนในกระบวนกำรยุติธรรม โดยน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้กับกำรท�ำงำนภำยในหน่วยงำนและ 
งำนบริกำรประชำชน เช่น ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มี
กำรพัฒนำระบบกำรยื่นและส่งค�ำคู ่ควำมและเอกสำร
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing V.3) ซึ่งเปิดบริกำร 
ให้ประชำชนใช้บริกำรแล้วในปัจจุบัน ได้รับกำรตอบรับ
กำรใช้งำนที่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ณ เดือนกันยำยน 
2563 มีศำลยุติธรรมมำกกว ่ำ 30 แห ่ง ที่มีสถิต ิ
จ�ำนวนคดีที่ยื่นฟ้องผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ำ
ระบบกระดำษ มีกำรจัดตั้ งศูนย ์ยุติธรรมสร ้ำงสุข  
โดยมีกำรให้บริกำรประชำชน ด้วยบริกำรในกระบวนกำร
ยุติธรรมที่หลำกหลำย ณ จุดเดียว ประกอบด ้วย  
1) กำรส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู ้กฎหมำย และกำร
คุ ้มครองสิทธิเสรีภำพ 2) กำรให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย  
3) ช่วยเหลือทำงกำรเงนิแก่ผูเ้สยีหำยและจ�ำเลยในคดอีำญำ  
4) กำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ 5) กำรไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพำท 6) กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และร้องเรียน  
7) กำรให้บริกำรกองทุนยุติธรรม และ 8) กำรจัดหำ
ทนำยควำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยำศำสตร์ใน
ประเทศไทยมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกและรับผิดชอบภำรกิจ 
ที่แตกต่ำงกัน มำตรฐำนกลำงจึงเป็นประเด็นท้ำทำยและ
หัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของ
ประเทศ ทั้งกำรก�ำหนดมำตรฐำนกลำงในกำรให้บริกำร
ทำงนิติวิทยำศำสตร์ และมำตรฐำนกลำงของเจ้ำหน้ำที่ 
ผู ้ปฏิบัติงำนด ้ำนนิติวิทยำศำสตร ์  อันอำจน�ำไปสู  ่
กำรจัดต้ังสภำวชิำชพี เพ่ือให้กำรตรวจเกบ็พยำนหลกัฐำน 
และกำรตรวจพิสูจน์มีควำมน่ำเช่ือถือและเป็นมำตรฐำน
สำกล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำร
ปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย  หน่วยงำน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ องต ้ อง เร ่ งผลั กดันร ่ ำ งพระรำชบัญญั ติ 
ระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....   เพื่อก�ำหนดมำตรฐำน 
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจ 
ให้ผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ซ่ึงเป็นวิชำชีพ 
ที่ขำดแคลนในปัจจุบัน ให้มีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่เพียงพอ 
ในกำรอ� ำนวยควำมยุติ ธรรมครอบคลุ มทุ กพื้ นที ่
ของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งและพำณิชย์เป็นหนึ่งใน 
ปัจจัยส�ำคัญของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศที่นักธุรกิจต่ำงชำติใช้ในกำรตัดสินใจส�ำหรับกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย เมื่อกำรด�ำเนินคดีพำณิชย์มีควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมำตรฐำนเทียบเท่ำกับ 
นำนำอำรยประเทศ มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิผล  
และมีระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน จะท�ำให้นักธุรกิจต่ำงชำติมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด�ำเนิน
คดีพำณิชย์ของไทยและตัดสินใจเข ้ำมำลงทุนได ้ง ่ำยยิ่งขึ้น ในช่วงที่ผ ่ำนมำได ้เตรียมกำรด�ำเนินกำรตำม 
ประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญคือ กำรปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งท่ีเกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำล  
( in te rnat iona l  ju r i sd ic t ion )  เพื่ อ ให ้ สอดรับกับหลักสำกลและรองรับกำรค ้ ำระหว ่ ำ งประ เทศ  
กำรปรับปรุ งแก ้ ไขพระรำชบัญญัติ ว ่ ำด ้ วยกำรขัดกันแห ่ งกฎหมำยให ้สอดคล ้องกับสภำพเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน และพัฒนำระบบกำรอนุญำโตตุลำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) ตั้งแต่ชั้นยื่นค�ำเสนอ
ข้อพิพำท กำรติดตำมสถำนะของข้อพิพำท กำรยื่นค�ำร้องเอกสำรต่ำง ๆ กำรสืบพยำน กำรประชุมหำรือ ตลอดจน
กำรท�ำค�ำชี้ขำด เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่คู่พิพำทสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้ด�ำเนินโครงกำรน�ำร่อง
จัดตั้งแผนกคดีพำณิชย์และเศรษฐกิจภำยในศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือก�ำหนด
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี และมี
กระบวนกำรจัดกำรส�ำนวนคดีไว้เป็นกำรเฉพำะ ท�ำให้คดีพำณิชย์ได้รับ 
กำรพิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบ
ธุรกิจ อีกท้ังจะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนเศรษฐกิจและ 
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในระดับสำกล  นอกจำกนี้  ในส ่วนสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรได้ปรับปรุงคู่มือผู้ใช้งำนระบบ TAI ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี
อนุญำโตตุลำกำร ซึ่งเป็นระบบออนไลน์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก ่
คู่พิพำทและผู้ใช้บริกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยตุธิรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
นักธุรกิจต่ำงชำติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนกำร
ยุติธรรมของไทย นักธุรกิจและประชำชนผู้มีอรรถคดี 
ได ้รับควำมยุ ติธรรมจำกกำรด�ำเนินคดีพำณิชย  ์
ท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มีมำตรฐำนเทียบเท่ำ
นำนำอำรยประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จของกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในกำร 
ด�ำเนินคดีแพ่งและพำณิชย์ กำรจัดตั้งศำลพำณิชย์/ 
แผนกคดีพำณิชย์ในศำลยุติธรรม และกำรยกระดับ
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรให้เป็นศูนย์กลำงในระดับ
ภมูภิำค
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้
ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม
คือกำรปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ที่เกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำล (international jurisdiction) 
เพื่อให้สอดรับกับหลักสำกล และรองรับกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ และกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรขัดกันแห่งกฎหมำยให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประ เทศด ้ ว ยกำรพัฒนำประสิ ท ธิ ภ ำพของ
กระบวนกำรยุติธรรมต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ ยังมีกิจกรรมส�ำคัญ
ที่ต้องด�ำเนินกำรอีกหลำยกิจกรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินคดี
พำณิชย์สอดคล้องกับหลักสำกลเพื่อส่งเสริมกำรค้ำและ
กำรพำณิชย์ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ และพัฒนำ
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรของไทยให้เป ็นศูนย์กลำง 
กำรอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศในระดับภูมิภำค 
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และ
ความท้าทายใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
อ ย ่ า งพ ลิ ก โ ฉม ซ่ึ ง จ ะ เป ล่ี ยนพฤ ติ ก ร รมขอ งคน  
และรูปแบบการท�าธุรกิจ งานหลายประเภทอาจจะ 
ถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติ โอกาสของแรงงานที่ใช ้
ทักษะแบบเดิม จะตกงานมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน
ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลสามารถสร้างโอกาสส�าหรับ
งานที่ใช้ทักษะสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งการเตรียมคนและรูปแบบ
ทางธุรกิจที่ตอบโจทย์บริบทใหม่ยังเป ็นเรื่องส�าคัญ 
ล�าดับต้น ๆ ของการเปลี่ยนแปลงระยะต่อไปซึ่งเกิดขึ้น
ในอัตราที่ เ ร็ วขึ้ นกว ่ า เดิม เพราะมีการผสมผสาน 
ของเทคโนโลยีหลากหลายสาขาเป็นปัจจัยเร่ง ขณะที่
บริบทเศรษฐกิจการเมืองโลกซับซ้อนขึ้นภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์ที่ เข ้มข ้น กติกาและมาตรฐานสากล 
จะเข้มงวดขึน้ ทัง้ทางด้านการค้าการลงทนุ สทิธมินษุยชน 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเป็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยท�าให ้
แรงงานหายากขึ้นและค่าแรงแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
รวมทัง้เป็นความเสีย่งต่อภาระงบประมาณและความยัง่ยนื 
ทางการคลังของกองทุนด้านประกันสังคม การออม  

“มีผลิตภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศที่สูงขึ้น

มีการเติบโตอย่างครอบคลุม 
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐาน
และนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ 
และสถาบันทางสังคม
มีสมรรถนะสูงขึ้น”

ดา้นเศรษฐกจิ
ประเด็น  05
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และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ด้วยปัญหา
เชิงโครงสร้าง และบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูประเทศด้าน
เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยต้อง “แข่งขันได้ 
กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) การเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 2) ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างม ี
ส่วนร่วม 

 3) การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ 
 

 ซ่ึงมีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปจ�านวนรวม 55 
ประเด็น เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกจิ ดังนี้ 
 1) มผีลิตภาพสูงข้ึน 

 2) มีความสามารถในการแข ่งขันในระดับ
ประเทศสูงข้ึน 

 3) มคีวามเติบโตอย่างครอบคลุมท่ัวทุกภาคส่วน  

 4) มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื

 5) สถาบนัเศรษฐกจิมสีมรรถนะสูง

 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ได ้ส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 
ของคนท่ัวโลก รวมท้ังการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากทั่วโลก เกิดเป็น New Normal 
(วิถีใหม่) ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในการ 
ด�ารงชีวิตประจ�าวันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคส่วนต่าง ๆ จึงต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูการพัฒนา
ในทุกด้านของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งปฏิรูป เพื่อให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงข้ึน พร้อมเร่งการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งยกระดับ
การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และสร้าง
บรรยากาศการลงทุนในกจิการทีใ่ช้เทคโนโลยสีงู พร้อมให้
ความส�าคญักบัการพัฒนาผลิตภาพและสร้างมลูค่าเพิม่ให้
กับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการสร้างความเข้มแข็ง
ของโครงสร ้างการผลิตของประเทศควบคู ่ ไปกับ 
การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อ 
การยกระดับขีดความสามารถในการแข ่ง ขันของ 
ผู ้ประกอบการ โดยการสร้างผู ้ประกอบการที่ผลิตได้ 
ขายเป็น สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1. การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) จ�าเป็นต้องยกระดับการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล 
ที่ส�าคัญของภาครัฐให้มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
มากยิง่ขึน้ รวมถงึมแีพลตฟอร์มดจิิทลั (Digital Plarform) 
เพื่อให้การบริการของภาครัฐตรงต่อความต้องการ 
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมองเห็น 
ภาพรวมของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ได้
 2. การบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ในหลายประเด็น ยังมีข้อจ�ากัดในการบูรณาการท�างาน 
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบท่ีระบุไว้ในแผนปฏริปู 
ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการปฏิรูปบางประเด็นล่าช้า 
หรอืไม่ครบถ้วนตามกจิกรรมท่ีระบุไว้ ดงันัน้ การด�าเนนิการ
ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  
จึงต้องมีการเสริมสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบ ตลอดจนการส่งเสรมิให้ภาคี
การพัฒนาอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การปฏริปูประเทศให้มากยิง่ขึน้

 3. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิรูปใน
หลายประเด็นต้องอาศัยการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
เพื่อผลักดันการด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ก�ากบัดแูลบงัคับใช้กฎหมายทีม่อียู่อย่างเข้มงวด
 4 .  พัฒนาบุคลากรที่ มี ความ เ ช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน พัฒนาแรงงานให้มทัีกษะเพ่ือรองรับการขยายตวั 
ของอุตสาหกรรมอย ่างแท ้จริ ง  ยกระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละสาขา พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
โดยร ่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ทีม่ศัีกยภาพ
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตามประเดน็ปฏิรปูหลกั ทัง้ 3 ด้าน ดงันี้

0501 - 0530 ด้านที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน

การเพ่ิมผลิตภาพ 
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การพฒันาพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 และโอนหน่วยงาน 
มาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวประจ�าปีที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ โดยท�าการตลาดเจาะกลุ่ม 
นักท่องเท่ียวตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษและ 
ใช้จ่ายสงูอย่างต่อเน่ือง ใน การส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้มกีารออกมาตรการส่งเสรมิ
การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความส�าคัญต่อประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า เครือ่งใช้ไฟฟ้าอจัฉรยิะ ดจิิทลั และการแพทย์ครบวงจร 
และในช่วงท่ีผ่านมาได้มีนักลงทุนให้ความสนใจและขอรับการส่งเสริมในกิจการที่เก่ียวข้อง 
ในทกุอตุสาหกรรม

การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานทักษะ 
เพือ่รองรบัการขยายตวัของการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ส�านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา (สอศ.) ได้ด�าเนินการพฒันาคณุภาพระบบอาชวีศึกษาอย่างต่อเนือ่ง มกีารปรบัปรุง
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดท�าระบบทวิภาคีน�าร่องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
รวมถึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะระหว่างหลักสูตรอาชีวะในปัจจุบันกับทักษะ 
ที่เศรษฐกิจต้องการ ตลอดจนได้จัดท�าระบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน 
มสีมรรถนะตรงตามวชิาชพีและการเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงาน

การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
ได้มีการจดัท�ายทุธศาสตร์ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา รายพ้ืนที ่และ
รายประเด็น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันให้กับ 
ผูป้ระกอบการไทย อกีทัง้ภาครฐัและเอกชนอยูร่ะหว่างการจดัท�ามาตรฐานระยะเวลาสนิเช่ือ
ทางการค้าของภาคธรุกจิ และการพัฒนามาตรการส่งเสริม SME ให้เข้าถงึโอกาสในการจดัซือ้
จดัจ้างภาครฐั
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การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
ในประเด็นปฏิรูปคลัสเตอร์และศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีการด�าเนินโครงการลงทุน 
ในโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั (EEC Project List) อาท ิโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูเชือ่มสนามบนิ 
โครงการพฒันาท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3 โครงการซ่อมบ�ารงุอากาศยานอู่ตะเภา 
รวมถงึการก�าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ อกีทัง้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด�าเนนิโครงการ
เพือ่ยกระดบัและพฒันาศกัยภาพคลสัเตอร์อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามอัตลกัษณ์
ของพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
แปรรปูการเกษตรจงัหวดัตาก โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายอตุสาหกรรมอาหาร (Food 
Cluster) เพือ่สร้างความเขม็แขง็และเพ่ิมมลูค่าภายใต้อตัลักษณ์ Andaman Brand รวมถึง
ปัจจุบันได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่ EEC ทั้งหมด 8 แผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นมาตรการ 
ส ่งเสริมการลงทุนที่ เป ็นรูปธรรม ท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดึงดูด 
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ภาครัฐได้มีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลักที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ โดยปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม ่
จ�านวนรวม 9 เส้นทาง ระยะทาง 1,674 กม. คาดว่าจะเปิดให้บรกิารครบทกุเส้นทางในปี 2569 
นอกจากนี้ หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือหลักที่ส�าคัญ 
เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
ขณะเดยีวกัน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระดบัภมูภิาค ผ่านการด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท้ังในระดับทวภิาคแีละระดับพหภุาค ีโดยการเร่งรดัขับเคลือ่นโครงการความ
ร่วมมือเพื่อการเช่ือมโยงทางกายภาพระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) ทัง้นี ้ในการเร่ง
ผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างระดบัภมูภิาคก่อให้เกดิความเตบิโตทางเศรษฐกิจในพืน้ทีโ่ครงการ 
ตลอดจดสนบัสนนุการค้าชายแดน ผ่านแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านอกีด้วย

ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา  
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชนผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการน�าผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการ
ของชมุชนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาเทคโนโลยใีห้เหมาะสมกับทกุภาคส่วน"
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0531 - 0550 ด้านที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ได้มีการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่องและส่งเสริมการท�าเกษตรแม่นย�า 
ด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้มีการจัดอบรมและสนับสนุนกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย 
อย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ครอบคลมุการพัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม่ Young Smart Farmer

การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ในประเด็นการจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�้า
ได้ก�าหนดให้ส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการนี้
อยูร่ะหว่างวเิคราะห์ประมวลผล องค์ความรูใ้นการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ และการพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เพ่ือสนับสนุนการจัดท�าข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบาย มาตรการและแนวทางการบรูณาการลดความเหลือ่มล�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในส่วน 
ระบบเงินโอนเพื่อผู ้มีรายได้น้อย ได้เปิดให้ผู ้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับการช่วยเหลือ 
ด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด�ารงชีพ และรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้ผ่านการโอนเข้า 
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัตามเงือ่นไขทีก่�าหนด และในส่วนของ การบริหารจัดเก็บภาษี หน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้องได้ปรบัปรงุการบรหิารจดัเกบ็ภาษ ีโดยการน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้กบักระบวนการ
ท�างานต่าง ๆ ให้มคีวามเชือ่มโยงต้ังแต่ต้นจนจบ สร้างการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน รวมทัง้
บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
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0550 - 0555 ด้านที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ   

ในประเด็นปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ พระราชบัญญัติการพัฒนาการ
ก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เป็นกลไกที่สามารถก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้
สามารถด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการ
ด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และมีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ในส่วนประเด็นปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนา SME โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ โครงการศูนย์ให้บริการ 
SME ครบวงจร การพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ และงานพัฒนาองค์ความรู้
ส�าหรับ SME ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับการปรับปรุงมาตรการและกลไกการ
พัฒนา SME ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประเด็น
ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่มีการบูรณา
การร่วมกันของหลายภาคส่วน ซ่ึงครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับ
เคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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0501 
ป ี2562 • - ป ี2563 • 

0502 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0503 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0504 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0505 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0506 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0507 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0508
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0509 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0510 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0511 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0512 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0513 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0514 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

	 	 	 	 อย ่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นที่อยู ่ ในขั้นวิกฤตส�าหรับ 
การบรรลุเป้าหมาย	ใน	4	ประเด็นปฏิรูป	ได้แก่	1. (0518) Regional  
Integration Committee	ท่ีก�าหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการวางแผน
นโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาคน้ัน	 ยังขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง	 ๆ	 สืบเนื่องมาจาก 
มีกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคจ�านวนมาก	และเป็นการด�าเนินการ
ที่มีความทับซ้อนในพื้นท่ีเดียวกัน	จึงควรให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไก
คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน	
(กพบ.)	 ที่มีอยู ่ทดแทนการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน 
การรวมกลุ่มในภูมิภาค	2. (0520) พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลาง
ของภูมิภาค	พบว่าการด�าเนินงานส่วนใหญ่มุ่งไปที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษชายแดน	 ซึ่ งไม ่ครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีระบุในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
ประเด็นพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ	 ดังนั้นเพื่อให ้ เกิดผลอย ่างเป ็น 
รูปธรรมควรพิจารณาระบุประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย ์กลาง 
ของภูมิภาคเป็นวาระส�าคัญของหน่วยงาน	และใช้กลไกดังกล่าวเร่งรัด
ให้เกิดการด�าเนินการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาค	3. (0523) 
ขจัดอุปสรรคด้านการเคล่ือนย้ายคน	แม้ว่าจ�านวนการเคลื่อนย้ายคน
ข้ามประเทศจะลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19	 แต่อาจเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น	 โดยแรงงานในประเทศ
เพื่อนบ ้านมีแนวโน ้มลักลอบเข ้ามาในประเทศไทยทางช ่องทาง
ธรรมชาติตามแนวชายแดน	เพื่อหลีกหนีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	
อีกทั้งเข้ามาหาโอกาสในการท�างานด้วย	ดังนั้น	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และควบคุมความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามแดน	จึงควร
จัดตั้งคณะท�างานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนข้ึน	
เพื่อให้ครอบคลุมท้ังประเด็นเรื่องการคัดกรองโรคอุบัติใหม่	อาชญากรรม	
และปัญหาในมิติอื่น	ๆ	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของประเทศในประเด็น
ความมั่นคง	และความปลอดภัยของทรัพย์สิน	ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ	และ 
4. (0553) ปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) 
การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 
จ� า เป ็นต ้อง มีการบูรณาการการท� างานด ้ านการเพิ่ มผลิตภาพ	 
การมาตรฐาน	และนวัตกรรมอย่างครบวงจร	ในรูปแบบหน่วยงานกลาง
ที่ไม่สังกัดกระทรวงใด	ๆ	 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร	์
และแนวทางการบริหารจัดการด ้ านผลิตภาพ	 การมาตรฐาน	 
และนวัตกรรม	 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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0515 
ป ี2562 • - ป ี2563 • 

0516 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0517 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0518 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0519 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0520 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0521
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0522 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0523 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0524 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0525 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0526 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0527 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0528 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0543 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0544 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0545 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0546 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0547
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0548 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0549 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0550 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0551 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0552 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0553 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0554 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0555 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0529 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0530 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0531 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0532 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0533 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0534
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0535 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0536 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0537 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0538 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0539 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0540 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0541 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0542 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ของประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ที่ส�าคัญให้แก่ประเทศมาตลอด สามารถ
ประเมินได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายัง
ประเทศไทย ปี 2562 มีจ�านวนถึง 40 ล้านคน ก่อให้เกิด
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ�านวน 2 ล้านล้านบาท  
แต่ในปัจจบุนั ปี 2563 ทีเ่กิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
โควิด-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเดินทาง
ของคนทั่วโลก ท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทาง
มายังประเทศไทยเพียง 2.9 ล้านคน ซึ่งลดลงจากปี 2562  
จ�านวนมาก จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหาร
จัดการหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งจัดท�ามาตรการ
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมรับมือและจัดการกับโรคระบาดหรือภัย
คุกคามอื่นในอนาคต

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวได้ด�าเนินการปรับบทบาทการท�างานของ
หน่วยงานท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดท�ากลยุทธ์ ได้แก่  (1) ถ่ายโอนองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีการจัดต้ัง อพท. (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562   (2) ยกระดบัสถาบนัพลศกึษา เป็น มหาวทิยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ (มกช.) ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการ
กฬีาแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 และได้มกีารปรับเปลีย่นกลุม่งาน
ภายในให้สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท้ังนี ้ในส่วนของ
การพัฒนาศกัยภาพในการบริการด้านท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท�ายุทธศาสตร์และดึงดูด 
กลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment  
specific plan) โดยผ่านกลไกในแผนปฏิบัติการส่งเสริม
การท่องเท่ียวประจ�าปี รวมท้ังปรับโครงสร้างตลาด 
นักท่องเที่ยวสู ่กลุ ่มตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบรกิารและก�าหนดทศิทาง
ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป ็นจุดหมาย 
ปลายทางยอดนิยมอีกด้วย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ
วางแผนและการด�าเนินการของแผนด้านการบริการ 
พร้อมทัง้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 
การบรกิารในประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ รวมทั้งรองรับการบริการด้านการท่องเท่ียว
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย ่างไรก็ตาม การจัดท�าแพลตฟอร ์มฐานข ้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการ
เก็บข ้อมูลที่ส� าคัญของนักท ่องเที่ยว ที่ก�าหนดให ้
กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬาและหน ่วยงานที ่
เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจัดท�าขึ้นนั้น ปัจจุบันอยู ่
ระหว่างเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ท�าแพลตฟอร ์มดังกล ่าว โดยในเบื้องต ้นได ้มีการ
รวบรวมฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เข้ามาอยู่ใน
เว็บไซต์กลาง อาทิ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว 
เส้นทาง ที่พัก สปา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให ้มีฐานข ้อมูล 
ขนาดใหญ่  (B ig data) จึงควรเร ่งรัดการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้มีการบูรณาการ 
ข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการท่องเที่ยว
ชุมชน ข ้อมูลการ เดินทางระหว ่ า งประเทศของ 
นักท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นต้น เพื่อน�าข้อมูล 
ไปประมวลผลวิเคราะห์ น�าไปสู ่การก�าหนดนโยบาย
และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว การจัดท�ามาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
จัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อก�าหนดทิศทางกลยุทธ์การตลาด
ด ้านการท ่องเที่ยวให ้ เท ่าทันสถานการณ์ป ัจจุบัน  
รวมทั้ง จัดท�ามาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยฟื ้นฟูและ
บรรเทาผลกระทบภายหลั งจากสถานการณ ์การ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสร้างความ
ม่ันคงด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจใน
ร ะบบส า ธ า รณสุ ข ท้ั ง ด ้ า น สุ ข ภ าพและอนา มั ย  
เพ่ือเป็นการกระตุ ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ  
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค ให้เกิดการ 
ใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ในรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม
วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ
ขยายตลาดใหม่ ซ่ึงต้องมีการท�างานท่ีสอดคล้องและ
เ ช่ือมโยงกันทุกภาคส ่วน และถึงแม ้ว ่าจะมีกลไก 
ในรูปของคณะท�างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม  
โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และ 
มีผู ้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เพ่ือหน้าที่ก�าหนดนโยบายและกรอบแนวทาง
การด�าเนินงานส ่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และ 
บูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและบูรณาการการท�างาน
ร่วมกัน แต่การด�าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการ
เชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มากเท่าที่ควร

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395  
ล้านล้านบาท (ค�านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร 
ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ ยางและ
ผลติภณัฑ์ ยาสบู เครือ่งหนงัและผลติภัณฑ์ และกระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394  
ล้านล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว 
ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
ที่ท�าให้การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภณัฑ์ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

อุตสาหกรรมการการเกษตร
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 05 ด้านเศรษฐกิจ 1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 2 
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 4 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม5 
วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ  6 
ขยายตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการท างานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และถึงแม้ว่าจะมีกลไกในรูปของ7 
คณะท างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวง8 
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือหน้าที่ก าหนด9 
นโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและ10 
บูรณาการการท างานร่วมกัน แต่การด าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มาก11 
เท่าท่ีควร 12 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้าน13 
บาท (ค านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 14 
ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท 15 
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่ม 16 
และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ท าให้ 17 
การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 18 
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0502 
สีส้ม 

ที่มา : สศช. 

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 05 ด้านเศรษฐกิจ 
1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
2 

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 
3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 
4 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม
5 

วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ 
6 

ขยายตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการท างานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และถึงแม้ว่าจะมีกลไกในรูปของ
7 

คณะท างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวง
8 

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหน้าที่ก าหนด
9 

นโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและ
10 

บูรณาการการท างานร่วมกัน แต่การด าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มาก
11 

เท่าที่ควร 
12 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้าน
13 

บาท (ค านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 
14 

ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท 
15 

ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่ม 
16 

และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ท าให้ 
17 

การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
18 
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ที่มา : สศช. 

ปี 62 สสี้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 05 ด้านเศรษฐกิจ 

1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 

2 
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 

3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 

4 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม

5 
วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ  

6 
ขยายตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการท างานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และถึงแม้ว่าจะมีกลไกในรูปของ

7 
คณะท างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวง

8 
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหน้าที่ก าหนด

9 
นโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและ

10 
บูรณาการการท างานร่วมกัน แต่การด าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มาก

11 
เท่าที่ควร 

12 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้าน

13 
บาท (ค านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 

14 
ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท 

15 
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่ม 

16 
และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ท าให้ 

17 
การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

18 

 

19 
 

20 
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ที่มา : สศช. 

ที่มา: สศช.
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ส�าหรบัการด�าเนนิงานทีส่�าคญั อาท ิโครงการป้ันนกัธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรม เป็นการพัฒนาศกัยภาพของเกษตรกรให้มี
องค์ความรู้ที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาเกษตรสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างรอบด้าน ต้ังแต่การพัฒนาบุคลากร  
การสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตร และการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการแปรรูป
สมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาสังคมการประกอบการและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ในด้านการปรับระบบ 
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดท�าโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจัดการเชงิรกุ (Zoning by Agri-Map) เพ่ือปรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ
ของแต่ละพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายพื้นท่ี 128,320 ไร่ ปัจจุบันได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที ่
ที่ไม่เหมาะสมแล้ว จ�านวน 101,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.91 ของพื้นที่ เป้าหมาย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวมที่มีความ
พยายามผลักดันให้เกิดการปรับระบบการท�างานให ้
เชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังมีไม่มากเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินโครงการ
ตามขอบเขตของหน่วยงาน ท�าให้การสนับสนุนและผลัก
ดันอุตสาหกรรมเกษตรอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ขณะที่
การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังมี 
ข้อจ�ากัด เช่น การแปรรูปของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคชีวภาพ เช่น เคร่ืองส�าอาง 
เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลจากงบ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปค่อนข้างสูง ขาดแรงจูงใจ 
ในการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงขาดโครงการที่
ขบัเคลือ่นในภาพรวม และขาดการเช่ือมโยงของหน่วยงาน
ที่มารับช่วงต่อในด้านการแปรรูปสินค้าไปเป็นผลิตภัณฑ์
ขัน้สงูทีม่มีลูค่าและมโีอกาสทางการตลาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย การศึกษา
วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใหม่ที่มีศักยภาพ
ด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
และน�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการส่งเสริม
การลงทุน รวมท้ังบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือวางแผนและก�าหนด 
เป้าหมายการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่การ 
จัดเตรียมวตัถุดิบ การวจัิยพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี
ในการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง การก�าหนดมาตรการ
จูงใจและการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร 
เป้าหมาย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและค�าปรึกษา 
แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรใหม่ๆ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป ็นอุตสาหกรรมที่ม ี
ความส�าคญัต่อประเทศไทย เป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน
กว่า 1 ล้านคน หรือร ้อยละ 2.8 ของการจ้างงาน 
ทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรผ่าน 
การสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 
2562 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยมูลค่า 922,835  
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ หรือ ร้อยละ 20.6 ของ GDP  
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่าการส่งออกอาหาร 
1,016,932 ล้านบาท หดตวัลดลง ร้อยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบั 
ปี 2561 มีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 2.51 เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนร้อยละ 0.80 อยู ่ในอันดับที่ 11 ของโลก  
ขยับข้ึนจากอันดับที่ 12 ของโลกในปี 2561 และเป็น 
อันดับท่ี 2 ของเอเชียรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ก่อให้เกดิรายได้ในธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมอาหาร 
2.7 ล้านล้านบาท

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

อุตสาหกรรมอาหาร
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวน 
การวางแผนและการด�าเนนิการของอตุสาหกรรมอาหาร  
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทย และเพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญ
เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมีศักยภาพในการ
แข่งขันควบคู่กับการสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารของภูมิภาค CLMV

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (ถ่วงน�้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ในปี 2556-2563

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 อุตสาหกรรมอาหาร 2 

เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการด าเนินการของอุตสาหกรรมอาหาร 3 

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และเพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของ4 

อุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันควบคู่กับการสร้าง6 

การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV 7 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานกว่า 1 8 

ล้ านคน หรือร้อยละ 2 .8 ของการจ้ างงานทั้ งประเทศ และสร้างมู ลค่ าเพ่ิ ม ให้ กั บภาค เกษตรผ่ าน 9 

การสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2562 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมใน10 

ประเทศให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยมูลค่า 922,835 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 11 

ในประเทศ หรือ ร้อยละ 20.6 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่าการส่งออกอาหาร 1,016,932 ล้านบาท 12 

หดตัวลดลง ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 2.51 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.80 13 

อยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับที่ 12 ของโลกในปี 2561 และเป็นอันดับที่ 2 ของ เอเชียรองจาก14 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหาร 2.7 ล้านล้านบาท 15 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (ถ่วงน ้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ในปี 2556-2563 16 

   17 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2563 มีการปรับ
ชะลอตัวลดลงร้อยละ 6.58 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 
การบริ โภคภายในประเทศที่ชะลอตัวตามจ�านวน 
นักท่องเที่ยวที่ลดลง จากมาตรการการปิดประเทศเพื่อ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการ
ป ้องกันการแพร ่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
อีกปัจจัยที่ส�าคัญคือสภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบให้เกิด
การขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมส�าคัญ เช่น อ้อยและน�้าตาลทราย แป้งมัน
ส�าปะหลัง เป็นต้น ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวร้อยละ 
0.9 ตามแนวโน้มราคาน�้ามัน 

ส�าหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทย ปี 2563 มีมูลค่า 
1,025,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8  
ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีมกีารแพร่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ 
ท�าให้มีความต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหาร ส่งผล
ให้สนิค้าอาหารของไทยขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยสนิค้าอาหาร
ส่งออกทีส่�าคญั 5 รายการ มมีลูค่าขยายตัวเพิม่ขึน้ ได้แก่ 
อาหารพร้อมรับประทาน (+15.2%) ปลาทูน่ากระป๋อง 
(+12.6%) เคร่ืองปรุงรส (+7.3%) ไก่ (+3.4%) และ
สับปะรด (+0.2%) ในขณะที่สินค้าส�าคัญอีก 5 รายการ  
มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ น�้าตาลทราย (-26.1%) 
มะพร้าว (-13.5%) กุ้ง (-12.4%) แป้งมันส�าปะหลัง 
(-6.8%) และข้าว (-0.7%) ขณะที่การน�าเข้ามีมูลค่า 
405,000 ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยประเทศไทย
เกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 620,000 ล้านบาท และ
ดุลการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร รวบรวมและประมวลผลจากฐานข้อมูล Global 
Trade Atlas, UNComtrade และ Trade map หมายเหตุ: f คือตัวเลขคาดการณ์

สถานการณ์การค้า (น�าเข้า ส่งออก และดุลการค้า)

ปิดประเทศเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-21 
19 อีกปัจจัยที่ส าคัญคือสภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบใน22 
อุตสาหกรรมส าคัญ เช่น อ้อยและน้ าตาลทราย แป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น ขณะทีอั่ตราเงินเฟ้อชะลอตัวร้อยละ 0.9 23 
ตามแนวโน้มราคาน้ ามัน  24 

ส าหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทย ปี  2563 มีมูลค่า 1 ,025,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 25 

ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ ท า26 

ให้มีความต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้สินค้าอาหารของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยสินค้าอาหารส่งออก27 

ที่ส าคัญ 5 รายการ มีมูลค่าขยายตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน (+15.2%) ปลาทูน่ากระป๋อง (+28 

12.6%) เครื่องปรุงรส (+7.3%) ไก่ (+3.4%) และสับปะรด (+0.2%) ในขณะที่สินค้าส าคัญอีก 5 รายการ มีมูลค่าการ29 

ส่งออกลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย (-26.1%) มะพร้าว (-13.5%) กุ้ง (-12.4%) แป้งมันส าปะหลัง (-6.8%) และข้าว (-30 

0.7%) ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 405,000 ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหาร31 

มูลค่า 620,000 ล้านบาท และดุลการค้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  32 

สถานการณ์การค้า (น้าเข้า ส่งออก และดุลการค้า) 33 

 34 

 35 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่  1  36 
(พ.ศ. 2562–2570) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดังกล่าว  37 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคล่ือน38 
เศรษฐกิจฐานราก และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 ของผู้ส่งออกอาหารของโลกในปี พ.ศ. 2570 โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้39 
ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนาคต ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ 40 
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการสร้างนักรบ41 
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) ให้เป็น Food Warriors/ Food Industry 4.0/ Smart SMEs/ Smart 42 
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ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมลู สถาบันอาหาร รวบรวมและประมวลผลจากฐานข้อมูล Global Trade 
Atlas, UNComtrade และ Trade map หมายเหต:ุ f คือตัวเลขคาดการณ ์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2562–2570) ร ่วมกับหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง โดย  
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีเป้าหมายให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 
ของผูส่้งออกอาหารของโลกในปี พ.ศ. 2570 โดยทีผ่่านมา 
รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร
อนาคต ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด 
ความสามารถของผู ้ประกอบการอาหารตลอดห่วงโซ่
อปุทาน ด้วยการสร้างนกัรบอตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม่ 

(Food Warriors) ให้เป็น Food Warriors/ Food  
Industry 4.0/ Smart SMEs/ Smart Farmer/ Young 
Smart Farmer/ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรเข้มเข็ง  
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน 
ความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการตลาด 
พร้อมกับเร่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน SMEs ผ่านการเชื่อมโยงกลไกและการให้
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านเครือข ่ายเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยจัดให้มี One 
Stop Service และส่งเสริมให้มี Future Food Lab  
ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายที่อยู่ในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ 
ประกอบกับเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการจัดแสดงสินค้า
เพ่ือกระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมท้ังเสริมสร้าง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
ทิศทางผู้ประกอบการท่ัวโลกได้ปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมยคุ 4.0 ท้ัง SMEs และกลุ่มธรุกจิ Start-up 
ทีส่ามารถเลอืกใช้เทคโนโลยกีารผลิตใหม่ ๆ ให้เหมาะสม
กับศักยภาพธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงข้ึน ซึ่งส�าหรับผู้ประกอบการไทยยังคงมีการ
ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้า 
ในรูปแบบเดิม กล่าวคือสินค้าแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่า 
เพ่ิมต�า่ ส่งผลท�าให้ประสบปัญหาในการแข่งขันโดยเฉพาะ
กับประเทศก�าลังพัฒนาที่สามารถผลิตสินค้าในรูปแบบ
เดียวกันเข้าสู่ตลาดโลก ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งรัดปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ประกอบการ 
ให้เกดิการลงทนุในเชงิพาณชิย์ เช่น พืน้ทีร่องรบัการผลิต
เชงิพาณชิย์ส�าหรบั Start up หรือผูป้ระกอบการท่ีต้องการ
ทดลองตลาดหรือยังไม่มีโรงงานผลิต นอกจากนี้ ยังช่วย
เป ็นพื้นที่ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับ 
อนาคตใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยี
ชวีภาพ (Food Biotechnology Products) อาหารและ
วตัถดิุบเพือ่ผลติอาหารคุณภาพสงู (High Value Added 
Food Products & Organic Food Ingredients) ได้เพิม่ขึน้  
เพื่อให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู ่อนาคต 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบ

วงจร การเร่งส่งเสริมการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) และส่งเสริมการลงทุนโดยการเพิ่มเติม
ประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)  
ตลอดจนการสนับสนุนการท� า เกษตรแปลงใหญ ่  
โดยพัฒนาเกษตรเข้าสู่การผลิตระบบเกษตรสมัยใหม ่
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการผลติเช้ือเพลงิชวีภาพมจี�านวน 
39 ราย แบ่งเป็น ผูผ้ลติเอทานอลจากอ้อย 17 ราย ผู้ผลิต
เอทานอลจากมนัส�าปะหลงั 10 ราย และผูผ้ลติไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 12 ราย ผู้ผลิต 
เม็ดพลาสติกชีวภาพ 2 ราย ผู ้ผลิตวัสดุชีวภาพหรือ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เช ่น ถุงเพาะช�าต ้นไม ้  
ถงุช้อปป้ิง ภาชนะ หลอด 23 ราย ผูผ้ลติสารเคมชีวีภาพ 
29 ราย โดยบางรายเป็นผู ้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย  

ส่วนผู้ผลิตชีวเภสัชภัณฑ์มีเพียง 6 ราย ซึ่งเป็นจ�านวน 
ที่น้อยมาก เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านต้นทุนเทคโนโลย ี
การผลิตที่ค ่อนข้างสูงประกอบกับข้อกฎหมายและ 
กฎระเบยีบด้านทรพัย์สนิทางปัญญาทีไ่ม่เอือ้ต่อการลงทนุ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ โดยมีการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพและปิโตรเคมีซึ่ งมีมูลค ่าการลงทุน 39.05  
พันล ้านบาท 221.9 พันล ้านบาท และ 103.58  
พันล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 2563  
(ม.ค. – ก.ย.) ตามล�าดับ

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานอ้อยและน�้าตาลทราย 
กรมธุรกิจพลังงาน และสถาบันพลาสติก

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจชีวภาพ
ไทย การพัฒนาและการน�ามาใช ้อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพในระดับภูมิภาครวมไปถึงการ 
บูรณาการโซ่อุปทาน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เศรษฐกิจชีวภาพไทยมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคและมีการใช้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการ 
บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมชีวภาพไทยภายใต้มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (พ.ศ. 2561-2570) โดยมี
การด�าเนนิการทีส่�าคญั ได้แก่ การปรับปรงุแก้ไขกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้ง
โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย 
เรื่ อง ก�าหนดชนิดและคุณภาพน�้ าตาลทรายที่ ให ้ 
โรงงานผลิต พ.ศ. 2562 รวมถึงการสร้างกลไกการออก
ใบรับรองผลิต ภัณฑ ์พลาสติก ท่ีย ่อยสลายได ้ เอง 
ทางชีวภาพ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนรองรับการด�าเนิน
มาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลและ
เป็นการกระตุ้นความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใน
ประเทศ และการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพภายในประเทศ (รูปภาพที่ 2) โดยแบ่งออกเป็น  
(1) พื้นที่เป้าหมายตามมาตรการฯ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิต
เชิงพาณิชย์แล้ว และเกิดมูลค่าการลงทุนรวม 50,740 
ล้านบาท ได้แก่ พื้นที่ EEC จ�านวน 9,740 ล้านบาท  

เพ่ือผลิตน�้ายาล้างไต พลาสติกชีวภาพ (Poly Lactic 
Acid: PLA) และเมทิลเอสเทอร์จากน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ 
และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) จ�านวน 
41,000 ล้านบาท เพ่ือผลิตเอทานอล และโรงงานไฟฟ้า 
ชีวมวล และมีแผนการขยายการผลิตในส่วนของเคมี
ชวีภาพ เช่น กรดอะมโิน สารสกดัยสีต์ อาหารฟังค์ชัน่นอล 
วิตามิน E สารให้ความหวาน เบต้ากลูแคน พลาสติก
ชีวภาพ และ  (2) พื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม คาดว่า 
จะเกิดมูลค่าการลงทุนเพ่ิมรวม 97,490 ล ้านบาท  
โดยภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนในท้องถิ่นและน�าแนวคิด 
การพัฒนาเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) ไปประยกุต์ใช้ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสร้างความมั่นคงทาง
วัตถุดิบและการวางระบบการส่งเสริมภาคเกษตรในพื้นท่ี 
ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
บลูโอลิโอเทค ซิ ต้ี และโครงการไบโอ ฮับ เอเซีย  
ใน จ.ฉะเชงิเทรา มลูค่าการลงทนุรวม 62,500 ล้านบาท  
โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ ใน จ.ลพบุรี มูลค่า 
การลงทุน 32,000 ล้านบาท และโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี ใน จ.อุบลราชธานี มูลค่า 
การลงทุน 2,990 ล้านบาท

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8 โครงการ (Yeast probiotics / เอนไซม์น�้า / เอนไซม์ไฟเตส / Dried yeast) /
เบต้ากลูแคน / กรดแลคติก / สารให้ความหวาน / แป้งทนการย่อย)

โครงการผลิตน�้ายาล้างไต ผลิตเชิงพาณิชย์ 59
โครงการผลิต PLA (75,000 ตัน/ปี) ผลิตเชิงพาณิชย์ Q4/62

Phase 1 (ผลิตเชิงพาณิชย์ Q3/61) ผลิตเมทิลเอสเทอร์จาก RPO (2 แสนตัน/ปี)
Phase 2 (ผลิตเชิงพาณิชย์ Q2/62) ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (20,000 ตัน/ปี)

โครงการ Functional Sugar (ย้ายพื้นที่ลงทุนมาจากก�าแพงเพชร)

โครงการลพบุรี ไบโอคอมเพล็กซ์
Phase 1 (63-65) ผลิตเอทานอลจากน�้าอ้อย (6 แสนลิตร/วัน)
ไฟฟ้าจากชีวมวล (50 MW) ปุ๋ยชีวภาพ (ตัน/วัน)
Phase 2 (66-72) ผลิตกรดแลกติก กรดซิตริก สารให้ความหวาน
ยีสต์ เอนไซม์

โครงการ Nakhonsawan Bio Complex (NBC)
Phase 1 (7,500 ลบ.) ผลิตเชิงพาณิชย์ Q1/64
ปรับพื้นที่ และก่อสร้างโรงหีบอ้อย (24,000 ตัน/วัน)
ผลิตเอทานอล (6 แสนลิตร/วัน หรือ 186 ล้านลิตร/ปี)
และไฟฟ้าจากชีวมวล (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 85 MW)

Phase 2 ผลิตเชิงพาณิชย์ Q1/66
ผลิต PLA และเคมีชีวภาพ เช่น กรดอะมิโน วิตามิน E
สารสกัดยีสต์ สารให้ความหวาน เบต้ากลูแคน

พื้นที่เป้าหมายตามมาตรการฯ พื้นที่ศักยภาพส่วนขยายผล พื้นที่ลงทุนใหม่

นคิมฯ อบุลราชธาน ี(61-68) พฒันาพืน้ทีแ่ละขยายโครงการเพือ่ผลติอาหาร
ทางการแพทย์ และชวีเคมอีนิทรีย์ เช่น Organic Amino Acid / Organic 
Soluble Fibre สารสกัดจากพืช ผัก และสมุนไพรอินทรีย์

ไบโอฮบัเอเชยี (50,000 ลบ.) (62-65) ประกอบด้วย 53 โครงการย่อย
เพือ่ผลติ Bio Energy, Bio Refinery, ยา เครือ่งส�าอาง , Food & Feed
For future รวมถงึศนูย์เรยีนรู้

นคิมฯ บลโูอลเิทคซติี ้(12,500 ลบ.) (61-65) ผลติไบโอดีเซล Bio-Hydrogenated 
Diesel (BHD) นอร์มอลพาราฟิน Bio-PCM (Phase Change Material)  
สารเปลี่ยนสถานะที่ใช้ในวัสดุก่อสร้าง และไฮโดรเจน
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นอกจากนี้รัฐบาลได้มีมาตรการทางภาษี เพ่ือสร้าง 

ค ว ามต ้ อ งก า ร ใ ช ้ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ  

โดยออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 702)  

พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  

22 มิถุนายน 2563 โดยมีสาระส�าคัญ คือ ยกเว้นภาษ ี

เงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ส�าหรับเงินได้เป็นจ�านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่าย 

ที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได ้

ทางชีวภาพ ส�าหรับรายจ่ายที่ ได ้จ ่ายไปตั้งแต่วันที่  

1  มกราคม 2562 ถึ งวันที่  31 ธันวาคม 2564  

โดยผู ้ประกอบการต้องยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และให้กระทรวง

อุตสาหกรรมพิจารณาตรวจสอบ เพื่อออกใบรับรอง

ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ใช้เป็นหลักฐานประกอบ

การขอลดหย่อนภาษีตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ในระยะที่ผ่านมา การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน 

การ เพิ่ มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่ อ เพิ่ มมูลค ่ า 

ในอุตสาหกรรมชีวภาพ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ที่ เกี่ยวข ้องให ้ เอื้อต ่อการลงทุน มาตรการกระตุ ้น 

ความต้องการใช ้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ  

อย ่างไรก็ตาม การยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ของประเทศยังมีข ้อจ�ากัดด้านกฎหมายที่จะช่วยให้ 

ผู ้ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

ที่มีมูลค่าสูงข้ึนได้ จึงควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ประกอบการน�าวัตถุดิบทางการเกษตร

มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ 

ชีวภาพของไทย ควรสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีการใช้นวัตกรรมและประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน  

ส ่งเสริมการสร ้างมูลค ่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อมและเศรษฐกิจชีวภาพ ส ่งเสริม 

การพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านโลจิสติกส์ ก�าลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเร่งปรับปรุง

กฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อเอื้ออ�านวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2562 ประเทศไทยผลิต
และส ่ งออกยานยนต ์ เป ็นอันดับ ท่ี  11 ของโลก  
โดยประเทศที่มีก�าลังการผลิตรถยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก 
ของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และ
อินเดีย อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทย 
ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 อันเนื่องมาจาก
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก

แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก 
ในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนจากยานยนต์ท่ีขับเคลื่อน 
ด้วยเครื่องยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม 
สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยประเทศไทยมีความได้
เปรียบจากการเป ็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญ 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาต่อยอดได้ 
นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วย
บรรเทาปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม ้
ที่ ไม ่ สมบู รณ ์ของ เครื่ องยนต ์  และลดการปล ่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจดทะเบียนรถยนต์ประเภท
ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมรวมเป็นจ�านวน 172,068 คัน  
โดยแบ่งเป ็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV/PHEV) 
167,767 คัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 4,301 คัน 
โดยปี 2562 มียานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่จ�านวน 
32,248 คัน ขณะที่ในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2563  
พบว ่ามีการจดทะเบียนยานยนต ์ไฟฟ ้าใหม ่ทั้ งสิ้น  
16,290 คัน และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะจ�านวน 
557 แห่ง (ที่มา: กรมการขนส่งทางบก และสมาคม 
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย) อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียน 
ยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มีแนวโน้มลดลงจากปีก ่อนหน้า 
เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตลอดจนก�าลังซ้ือของผู้บริโภค

ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2562 หน่วย : คัน

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2 

เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส าคัญ3 
ในระดับภูมิภาค CLMV 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปีพ.ศ.2565 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญใน5 
ภูมิภาค CLMV 6 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2562  7 

ประเทศไทยผลิตและส่งออกยานยนต์เป็นอันดับที่ 11 ของโลก โดยประเทศที่มีก าลังการผลิตรถยนต์สูงสุด  8 

5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตรถยนต์9 

ของไทยลดลงร้อยละ 7 .1 เมื่อ เทียบกับปี  2561 อันเนื่ องมาจากการแข่งขันที่ เ พ่ิมขึ้น ในตลาดโลก  10 

(ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) 11 

 12 

ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 13 

แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนจากยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย14 

เครื่องยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม15 

ยานยนต์ไฟฟ้า โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญ สามารถพัฒนา 16 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาต่อยอดได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยบรรเทาปัญหา17 

สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ18 

เครื่องยนต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  19 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจดทะเบียนรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าสะสมรวมเป็นจ านวน 172,068 คัน 20 

โดยแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV/PHEV) 167,767 คัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 4,301 คัน โดยปี 21 

2562 มียานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่จ านวน 32,248 คัน ขณะที่ในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่ามีการ22 

 2,167,694  

 2,013,710  

2561 2562

ปรมิาณการผลติรถยนตข์องไทยในปี 2562 หนว่ย : คนั 

0506 
ส้ม 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส�าคัญ
ในระดับภูมิภาค CLMV

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส�าคัญในภูมิภาค CLMV
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รวบรวมโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริม
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอด ท้ังมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อเพิ่มอุปทาน มาตรการกระตุ้นตลาดภายใน
ประเทศ การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดท�ามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า  
การบริหารจัดการแบตเตอรี่ ใช ้แล ้ว การก ่อสร ้าง 
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติระยะที่ 2  
เพื่อรองรับการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ  
รวมทั้งการทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐานยูโร 5 และ 
ยูโร 6 และมาตรการอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย 
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้เห็นชอบแผน Roadmap  
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยก�าหนดให ้
ปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคิด
เป็นร ้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด หรือ
ประมาณ 750,000 คัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติได้เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้า
ส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว  
ในด้านการส่งเสริมการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส�าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าแล้ว เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครอบคลุม
ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถสามล้อ รถโดยสารและรถบรรทุก รวมถึงเรือที ่
ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ส�าหรับมาตรการทาง
ด้านภาษีได้ก�าหนดอัตราภาษีของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ใน
อัตราที่ต�่ากว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง มีมาตรการในการ 
ลดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง  
และยังมีโครงการน�าร่องใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มรถ
โดยสารสาธารณะ เพ่ือให้การส่งเสริมเกิดประโยชน์กับ
สาธารณชนในวงกว้าง 

จดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งสิ้น 16 ,290 คัน และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 557 แห่ง 23 

(ที่มา: กรมการขนส่งทางบก และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย) อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มี24 

แนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 25 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตลอดจนก าลังซื้อของผู้บริโภค 26 

 27 
ที่มา: รวบรวมโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 28 

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอด ทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน29 

เพ่ือเพ่ิมอุปทาน มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับยานยนต์30 

ไฟฟ้า การจัดท ามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว การก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์31 

และยางล้อแห่งชาติระยะที่ 2 เพ่ือรองรับการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งการทดสอบรถยนต์32 

ตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และมาตรการอ่ืน ๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้33 

เห็นชอบแผน Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยก าหนดให้ปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยมี 34 

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 750 ,000 คัน นอกจากนี้ 35 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า36 

แล้ว ในด้านการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน37 

ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครอบคลุมยาน38 

ยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถโดยสารและรถบรรทุก รวมถึงเรือที่ขับเคลื่อนด้วย39 

พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับมาตรการทางด้านภาษีได้ก าหนดอัตราภาษีของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ในอัตราท่ีต่ ากว่า40 

รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง มีมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิต เพ่ือให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง และยังมี 41 

โครงการน าร่องใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือให้การส่งเสริมเกิดประโยชน์กับสาธารณชนใน42 

วงกว้าง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ดังนี้ ด้านการ43 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์ทดสอบเพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การเพ่ิมจ านวน44 
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จ านวนยานยนต์ไฟฟ้าท่ีจดทะเบียนใหม่  
ปี 2558 - 2563 (1 ม.ค. - 30 ม.ิย.) จ�านวนยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ ปี 2558 - 2563 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย.)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ไทยมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ดังน้ี ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ทดสอบเพื่อรองรับการขยาย
ตัวของปริมาณยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การเพิ่มจ�านวนสถานี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของส่วนบุคคลและรถยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการที่เพิ่ม
ข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
รวมทั้งการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานท่ีสอดรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน และเร่งรัดการให้บริการของศูนย์การทดสอบ 
ยานยนต ์และยางล ้อแห ่งชาติให ้มีความสมบูรณ ์  
เพ่ือลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานที่ เ ก่ียวข ้อง ส ่งเสริมประชาชนหันมาใช ้
ยานยนต์ไฟฟ้าผ ่านมาตรการทางการเงินหรือภาษี  
รวมท้ังสร ้างแรงจูงใจให ้ เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ที่ มี
ศักยภาพ ในประเทศ เช่น โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฯลฯ เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส�าคัญ 
ของภูมิภาค CLMV และของโลกต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส�าคัญ 
ของประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และมคีวามส�าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศอย่างมาก โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
ส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน มีมูลค่า 59,797  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 
ของประเทศ ก่อให้เกดิการจ้างงานในประเทศมากกว่า 750,000 ต�าแหน่ง ขณะทีก่ารส่งออก 9 เดือนแรกของปี 2563  
มีมูลค่า 43,062 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของ โรคโควดิ-19 ทีป่ระเทศคูค้่าได้ชะลอค�าส่ังซ้ือไว้

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

โครงสร้างการผลติของอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ของไทย ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาไม่เปล่ียนแปลงมากนกั 
มอีตัราเตบิโตเฉลีย่ประมาณร้อยละ 2.0-3.0 โดยพ่ึงพาผลิตภณัฑ์หลักไม่ก่ีชนดิ เช่น HDD, PCB, IC และ Semiconductor  
ทีม่อีตัราการเตบิโตคงทีแ่ละมแีนวโน้มชะลอตวัลง อีกทั้งลักษณะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียง 
ผูร้บัจ้างประกอบ หรอื OEM ซึง่ไม่มเีทคโนโลยเีป็นของตนเองเน้นการพ่ึงพาการใช้แรงงานส่วนใหญ่ ไปสู่การผลติสนิค้า 
ที่มีความต้องการของตลาดในอนาคตที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้าง Supply chain ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีมูลค่าเพิ่มสูงให้เกิดขึ้นในประเทศ

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การบูรณาการ 
โซ่อุปทาน การยกระดับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่มาตรฐานระดับสากล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ ้าอัจฉริยะของไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่มีมาตรฐาน
ระดบัสากลและบรูณาการร่วมกันตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 2 

เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การบูรณาการโซ่3 
อุปทาน การยกระดับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่มาตรฐานระดับสากล 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปีพ.ศ.2565 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันใน5 
ระดับภูมิภาค ที่มีมาตรฐานระดับสากลและบูรณาการร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน 6 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และ7 

มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดย ในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้าและ8 

อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน มีมูลค่า 59,797 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 9 

1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ ก่อให้เกิด10 

การจ้างงานในประเทศมากกว่า 750,000 ต าแหน่ง ขณะที่การส่งออก 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 43 ,062 11 

ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 12 

โรคโควิด-19 ที่ประเทศคู่ค้าได้ชะลอค าสั่งซื้อไว้ 13 

 14 

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 

โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 16 

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.0-3.0 โดยพ่ึงพาผลิตภัณฑ์หลักไม่กี่ชนิด เช่น HDD, 17 

PCB, IC และ Semiconductor ที่มีอัตราการเติบโตคงท่ีและมีแนวโน้มชะลอตัวลง อีกทั้งลักษณะของผู้ประกอบการ18 

ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ หรือ OEM ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองเน้นการพ่ึงพา19 

การใช้แรงงานส่วนใหญ่ ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีความต้องการของตลาดในอนาคตที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 

และสร้าง Supply chain ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีมูลค่าเพ่ิมสูงให้เกิดขึ้นใน21 

ประเทศ 22 

17,320  17,494  17,348  
12,157  

36,503  38,061  35,763  

25,732  

 6,386   6,554   6,686   5,173  

2560 2561 2562 2563*

มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์ ไฟฟ้าก าลงั 

0506 
ส้ม 

17,320 17,494 17,348
12,157

6,386 6,554 6,686 5,173

36,503 38,061 35,763

25,732
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ส�าคัญ เพื่อพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รักษาการเติบโตและมูลค่า 
การส ่งออก โดยส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริม 
การลงทุน (สกท.) ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อาทิ กรณีมีการ
ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรอืไม่น้อยกว่า 
100 ล ้านบาท จะได ้รับสิทธิประโยชน์การยกเว ้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติและส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 
ตลอดจนส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทัง้น้ี ระยะเวลา 
9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่ามีกิจการยื่นค�าขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 106 โครงการ ซึ่งเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 และมีมูลค่า 
การลงทนุ 37,550 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมือ่เทียบกบั 
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี 2562 ท่ีมีมูลค่าค�าขอรับ 
การส่งเสรมิการลงทนุจ�านวน 45,650 ล้านบาท ซึง่คดิเป็น
มูลค่าเงินลงทุนที่สูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ทีม่า: สกท.)

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดท�าแผน
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อจัฉริยะ ระยะที ่1 (พ.ศ. 2563-2570) (แผนระดบัที ่3) 
เพื่อเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก่อนน�าเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป โดยสาระส�าคญัของแผน
ปฏบิตักิารฯ เป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
อจัฉรยิะ โดยมมีาตรการสนบัสนนุต่าง ๆ จากภาครัฐ เพ่ือ
สร้าง Supply chain ท่ีมีมูลค่าและเทคโนโลยีสูงใหม่ ๆ 
ตลอดทั้ง Supply chain ของอุตสาหกรรม ตั้งแต่
อตุสาหกรรมต้นน�า้ เช่น Wafer Fabrication, IC design, 
Micro Electro Mechanical Systems (MEMs),  
Optical Semiconductor, Semiconductor for IoT 

Device ฯลฯ ส�าหรับอุตสาหกรรมกลางน�้าจะเน้น  
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ S-curve ในอนาคต เช่น Sensor  
Module, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์ไร้คนขับ และอปุกรณ์ IoT ต่าง ๆ รวมท้ัง พฒันา
ปัจจยัแวดล้อม Eco-system และอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 
(Supporting Industry) ในประเทศรองรับ เช่น ระบบ
การผลิตอัตโนมัติ (Automation), โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้าน IoT และ Data Analysis, การเตรียมความพร้อม 
ของห้องปฏิบัติการทดสอบ การเตรียมความพร้อม 
ด้านแรงงาน ฯลฯ ส�าหรับอุตสาหกรรมปลายน�้า จะเน้น
การสร้างตลาดส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ  
ในประเทศ เช่น Smart Factory, Smart Farming, 
Smart City Smart Appliance, Smart Home ฯลฯ  
ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาฐานการผลิต 
ทีส่�าคญัของโลกและพฒันาสนิค้าไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาด
โลกได้อย่างยัง่ยนื

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
มีประเด็นความท้าทาย ดังนี้ การพึ่งพิงกลุ่มสินค้าส่งออก
ที่ส�าคัญเพียงไม่กี่ชนิด โครงสร้างพื้นฐานเพื่อทดสอบ 
วิจัย และพัฒนาท่ีไม่เพียงพอ แรงงานยังขาดทักษะ
เฉพาะด้านที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ท�าให้การปรบัเปล่ียน 
สินค ้าและกระบวนการผลิตใช ้ เ งินลงทุนสูง และ 
ผูป้ระกอบการในประเทศไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ 
รวมทั้งนักลงทุนต ่างประเทศและบริษัทขนาดใหญ่ 
มีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปประเทศ 
เพื่อนบ้าน ที่มีศักยภาพ และขาดการผลักดันมาตรการ
ร ่วมลงทุนระหว ่างภาครัฐและเอกชน (Matching  
Investor) เพื่อให ้อุตสาหกรรมเกิดการยกระดับ
กระบวนการผลิตผ ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  
และการส่งเสริมการผลิตอัตโนมัติในอนาคต
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีความหลากหลาย เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน ส่งเสริม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศ และพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ 
และความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจดจิิทลัดขีึน้จากอนัดบัที ่40 ในปี 2562 เป็นอนัดบัที ่39 ของโลก ในปี 2563 และมบีคุลากรในอตุสาหกรรม
ดจิทิลัเพิม่ขึน้จาก 2.8 แสนคน ในปี 2560 เป็น 3.8 แสนคน ในปี 2562 โดยท่ีผ่านมาภาครัฐได้ก�าหนดให้อตุสาหกรรม
เศรษฐกจิดจิทิลัเป็น 1 ใน 5 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 
และได้สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาดจิทิลัในประเทศอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้เท่าทันกบัสถานการณ์โลก ผ่านการพัฒนาทกัษะ
แรงงานด้านดจิิทลัให้สามารถผลติโปรแกรมและให้บรกิารด้านดจิทิลั รวมถงึส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการสร้าง
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลยังคงต้องเผชิญ
กับความท้าทายทั้งในด้านการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงที่พึ่งพาการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก รวมทั้งมีกฎระเบียบที่ซับซ้อน 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยม ี
ข้อจ�ากัดในการรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งจาก
ความพร้อมของบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี ท�าให้อาจจะไม่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ 
ดิ จิทัล และเพิ่มผลประโยชน ์จากการเจริญเติบโต 
ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคได้ตาม 
เป้าหมายท่ีก�าหนด

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู ้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ 
นักเรียน นักศึกษา บุคคลท่ัวไปให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพ่ิม
ขึน้ผ่านโครงการส่งเสรมิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์อย่างยัง่ยนื 
นอกจากนี้ ยังได้ส ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ผ่านการก�าหนดมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ ้นการลงทุน 
ผ่านการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
จ�านวนร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี  เนื่องจากการ
พัฒนาดิจิทัลของไทยส่วนใหญ่เป็นการพ่ึงพาเทคโนโลยี
ผ ่านการลงทุนจากต ่างประเทศ โดยในช ่วงเดือน  
ม.ค. - ก.ย. 2563 มีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
ส�าหรับผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวม 98 
โครงการ คิดมูลค่าประมาณ 1.36 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่า
จ�านวนโครงการและมูลค่าการลงทุนรวมในปี 2563  
จะลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�านวนโครงการทั้งสิ้น 126 
โครงการ มูลค่าประมาณ 11.13 พันล้านบาท ส่วนหนึ่ง
เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอ
การลงทุนเนื่องด้วยผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจ

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่ มศักยภาพในการแข ่ งขันของอุตสาหกรรม  
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และเพิ่มผลประโยชน์
จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของภูมิภาค 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควร
พิจารณาก�าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลภายในประเทศอย่างมี
ระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาหรือเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่คนไทยให้สามารถ
รองรับและตรงกับความต้องการที่จะเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการสร้างพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้จนถึง
การท�างานของประชาชนควบคู ่ไปด้วย นอกจากนี้  
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบในการอ�านวย
ความสะดวกให้ผู ้ประกอบการด้านดิจิทัลมาลงทุน 
ในประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับประเทศคู ่แข ่งใน
ภู มิภาค ซึ่ งจะช ่วยกระตุ ้นให ้ เกิดการลงทุนภาค
อุตสาหกรรมดิจิทัลภายในประเทศเพิ่ม ข้ึนได ้ตาม 
เป้าหมาย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  แนวทางในแผนปฏิรูป มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนามาตรการ
จูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ 
ในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์หรือผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
และการอ�านวยความสะดวกให้กบัภาคเอกชนในการจัดต้ังสถาบนัอดุมศกึษา

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย 
และนวัตกรรม ได ้ด�า เนินการปฏิรูปอุตสาหกรรม 
การศึกษาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2560 โดยให้ความส�าคญั
กับการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�า
ของโลก เข้ามาเปิดและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นน�าของไทย เพื่อสร ้างก�าลั งคนเ พ่ือ 
ตอบสนองอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern  
Economic Corr idor หรือ EEC) ซึ่ ง เป ็นพื้นที ่
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยมีโครงการส�าคัญ ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและ
ภมูภิาคความร่วมด้านการศกึษา (KOSEN) ระหว่างไทย
กบัญีปุ่น่ วงเงนิโครงการ รวม 4,700 ล้านบาท ด�าเนนิการ
ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (KOSEN KMITL) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
(KOSEN KMUTT) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในกลุ่ม
วิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineers) ช่างเทคนิค
วิศวกรรม (Engineering Technician) และนวัตกร  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

อุตสาหกรรมการศึกษา
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
การศึกษา เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันของอตุสาหกรรม 
การศึกษาของประเทศไทย และใช้ประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมการศึกษาดังกล่าว

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการศึกษา

(Innovator) ให้เพยีงพอต่อความต้องการในการส่งเสริม
การพัฒนาของอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
2) ความร่วมมอืระหว่าง สจล. กับมหาวทิยาลัยคาร์เนกี 
เมลลอน (Carnegie Mellon University) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกด ้านวิทยาศาสตร ์และ
คอมพิวเตอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเปิด 
“มหาวิทยาลัยซเีอม็เคแอล” หรอื CMKL University  
ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) แห่งแรก 
ในเอเชีย  โดยเป ิดรับสมัครนักศึกษาทั้ งหลักสูตร 
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ส�าหรบัคณะวศิวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์  และคณะใหม่ คอื นวตักรรมการบนัเทงิ 
(Entertainment Innovation Center) จะเน้นการใช้
เทคโนโลยีพัฒนาวงการบันเทิง ซึ่งมุ่งจัดการการศึกษา 
ในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อมุ่งผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรง
ท่ีมีความรู้เปิดกว้าง มีทัศนคติแบบสากลนิยม (global 
mindset) และมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
3) การจัดตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการ
ธรุกิจโรงแรม ของ Les Roches Global Hospitality 
Education ภายใต้ชือ่ Asian Institute of Hospitality 
Management, In Academic Association With 
Les Roches ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจบริการที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป เพื่อให้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ 
ก่อให้เกดิประสทิธิ กรรมอย่างแท้จรงิ ควรมกีารสร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาของรัฐในประเทศ อาท ิการให้
โอกาสให้นกัศึกษาในสถาบันการศกึษาของรฐัในพืน้ทีไ่ด้มโีอกาสฝึกงานในพ้ืนทีจั่ดการศกึษาของสถาบนัดังกล่าว การให้
โอกาสอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เทคนิคและรูปแบบการสอน เพื่อให้เกิด 
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละยกระดบัคณุภาพการจัดการศกึษา  รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ EdTech Startup ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกบัการน�าเทคโนโลยด้ีานการศกึษามาพัฒนาระบบการศกึษาไทยให้เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 

เพือ่เข้ามาจัดการศกึษาใน EEC โดยจะมวีทิยาเขตในกรงุเทพมหานคร และจงัหวัดชลบรุ ี เพือ่พฒันาบคุลากร ด้านการ
โรงแรมทีม่คีณุภาพ สนบัสนนุอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยเฉพาะระเบยีงเศรษฐกจิฝ่ังตะวนัออก

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย อย่างไรกต็าม การพฒันาความร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาช้ันน�า
จากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมายังมีจ�านวนไม่มาก ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทางกฎระเบียบ และมาตรการ 
ทางด้านภาษี เพื่อลดอุปสรรคในการด�าเนินงาน และดึงดูดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงเข้ามาท�างาน 
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ความท้าทายที่เป็นโอกาส
ส�าหรับอุตสาหกรรมการศึกษา คือ การเติบโตของ  
EdTech Startup ในประเทศไทย อาทิ “Inskru” เป็นอกีหนึง่ 
คลังความรู ้ส�าหรับคุณครู ท่ีจะเข ้ามาช ่วยเติมเต็ม 
ด้านทักษะและความรู้ออนไลน์ “Vonder” แชทบ็อท 
ด้านการศึกษาท่ีสามารถเข้าถึงนักเรียนท่ัวประเทศแล้ว 
กว่า 70,000 คน “ถามครู” เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
เรยีนหนงัสอืส�าหรบัเดก็อนบุาลและปฐมวยั 

188

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

189

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ 05 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm0508



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เตบิโตขึน้เป็นล�าดบัอย่างต่อเนือ่ง อนัเป็นผลมาจากความ
ต้องการบริการสุขภาพท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยข้อมูลจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประมาณการมูลค่าตลาด
อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย พบว่า มีมูลค่า
ตลาดกว่า 16 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 
5.60 แสนล้าน บาท อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ของประเทศไทยประกอบด้วย 3 อตุสาหกรรมย่อย ได้แก่  
การให้บริการการแพทย์สมัยใหม่การวิจัยและผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์  
โดยมูลค่าอยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประมาณ 
3.68 แสนล้านบาท การผลิตและ/หรือจ�าหน่ายยา  
1.52 แสนล้านบาท และการผลิตและ/หรือ จ�าหน่าย
อุปกรณ์การแพทย ์เวชภัณฑ์ 0.40 แสนล ้านบาท  
ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ส่งผลให้อตัราการผลติสนิค้าในประเทศมจี�านวนมากขึน้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่9

อุตสาหกรรมสุขภาพ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพ
ของประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการศึกษา

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการด�าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เร่ือง อุตสาหกรรมสุขภาพ 
โดยได ้มีการกระตุ ้นให ้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว 
เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่ส ่ ง เสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในประเทศ  
และมาตรการผ่อนปรนเง่ือนไขและบรรเทาผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  (1) มาตรการเร่งรัดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ 
โควิด-19 อาทิ การผลิตเคร่ืองมือแพทย์หรือชิ้นส่วน  
วสัดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง Non- Woven Fabric  
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบคุคล ชดุตรวจวนิจิฉัยทางการแพทย์ ยาและ
สารออกฤทธิ์ส�าคัญ โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ในการ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี  
ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งปกติจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี  
(2) มาตรการผ่อนปรนเพือ่บรรเทาผลกระทบผูป้ระกอบการ 
โดยผ่อนปรนเง่ือนไขและพิจารณาขยายเวลาการด�าเนิน
การส�าหรับกรณีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การขยายเวลาน�าเข้า
เครื่องจักรและเปิดด�าเนินการ การขยายเวลาการด�าเนนิ
การให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล การผ่อนผัน 
การขออนุญาตหยุดด�าเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
เกินกว่า 2 เดือน และ  (3) มาตรการสนับสนุนการ 
ปรับเปล่ียนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง 
การแพทย์ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
เคร่ืองจักร โดยต้องน�าเข้าภายในปี 2563 และยืน่ขอแก้ไข
โครงการภายในเดือนกนัยายน 2563
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผล 
กระทบรนุแรงและค่อนข้างยาวนานต่ออตุสาหกรรมต่าง ๆ 
ทั่วโลก ซ่ึงเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญในการดึงดูดนักลงทุน 
ในต่างประเทศให้สามารถเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ในประเทศไทยอันเนื่องมาจากข้อจ�ากัด
ด้านการเดินทาง และความปลอดภัยทางด้านสุขภาวะซึ่ง
ยังถือว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเสี่ยงแม้ว่าประเทศไทยจะ
มกีารคลายล็อกดาวน์แล้วกต็าม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนิน
กจิกรรมปฏรูิปท่ีมนียัส�าคญัต่อเป้าหมาย ควรค�านงึถงึการ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดย
อาจมีนโนบายหรือมาตรการท่ีสร ้างความเชื่อ ม่ัน 

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ในการลงทุน อาทิ มิติด้านการควบคุมการระบาด โดยมีการควบคุมและเฝ้าระวงัอย่างผ่านกลไกของเครอืข่ายสขุภาพ
ระดบัชมุชน เช่น อาสาสมคัรด้านสาธารณสขุ การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบในระยะส้ัน ซ่ึงอาจจะพจิารณา
และสร้างมาตรการในลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีในส่วนของเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่เป็น 
ทีต้่องการของประชาชนในภาวะของสถานการณ์ดังกล่าว

ศักยภาพของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
The Potential of Thailand' Medical Industry
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรือ่งและประเดน็ปฏิรปู และ
การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) มีการด�าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบอาชีวศึกษา ซึ่งถูกก�าหนดไว้ในแผนปฏิรูปให้ม ี
การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะระหว่าง
หลกัสตูรอาชีวะปัจจบัุนกับทกัษะทีภ่าคเศรษฐกจิต้องการ 
การจัดท�าระบบทวิภาคีน�าร่องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตลอดจนจัดท�าระบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
โดย สอศ. ได ้ปรับปรุ งและประกาศใช ้หลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เรียน
สายอาชีพมีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพและบริบท 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน โครงการยกระดับ
มาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์– อาชวีศกึษา 
(สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลักสูตรอาชีวศึกษามีคุณภาพและสามารถน�าไปสู่
การพัฒนาบุคลากร/ นักศึกษาที่ ตรง กับความ
ต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพจากการปฏิบัติ
งานจริง และยกระดับมาตรฐานความรู ้ให ้มีความรู  ้
ความสามารถตามมาตรฐาน จ�านวน 50,000 คน การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE) โครงการผลิต
อาชวีะพนัธุใ์หม่และบณัฑติพนัธุใ์หม่ และโครงการพัฒนา
และผลิตก�าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย  
Thailand 4.0 (อาชวีะพรีเมยีม) การสร้างกลไกขับเคลือ่น
อาชีวศึกษายกก�าลังสอง ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพือ่ความเป็นเลศิ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) จ�านวน 50 แห่ง ภายในปี 2563 และ 100 แห่ง 
ภายในปี 2564 โครงการผลิตและพัฒนาก�าลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรองรับ 
ความต้องการก�าลงัคนในอตุสาหกรรม 4.0 จ�านวน 10,000 คน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การน�าหลักสูตรไปสู ่การปฏิบัติยังคง 
ไม่ครอบคลุมสถานศึกษาในวงกว้าง โดยมีการพัฒนา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนด้วย WiL Model แบบเข้มข้น 
ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับวิทยาลัย
เทคนคิภาครฐัเพยีง 22 จากทัง้หมด 132 แห่งท่ัวประเทศ 
อีก ท้ัง การปรับคุณภาพหลักสูตรยังท�าได ้ ไม ่ครบ 
ทุกอุตสาหกรรม โดยยังจ�ากัดอยู่เพียงบางสาขาวิชา อาทิ 
สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาเมคาทรอนกิส์และหุน่ยนต์ 
และสาขาโลจิสติกส ์ นอกจากนี้  ยังพบปัญหาการ
ขาดแคลนครูและบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ  
ข ้อจ� ากัดทางด ้ านงบประมาณท่ี เ พียงพอส� าห รับ 
สถานศึกษาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน
และปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายส�าคัญในการพัฒนา 
ก�าลังคนอาชีวศึกษา อีกทั้ง ยังมีความท้าทายมากขึ้น 
จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให ้
การผลิตก�าลังคนอาชีวะจ�าเป็นที่ต้องได้รับการยกระดับ
ทกัษะทีม่คีวามซบัซ้อนให้กบัผูเ้รยีนยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา 
ระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศในแต่ละอุตสาหกรรม ควรขยายผล
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และให ้ความส� าคัญกับการจัดการเรียนการสอน  
“วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรือ อาชีวศึกษาทวิภาค ี
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้มีคุณภาพได้ในวงกว้าง 
และให้อาชีวศึกษาทุกแห่งให ้สามารถจัดการเรียน 
การสอนระบบดังกล่าว ได้อย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดยีวกนั 
ควรส ่ง เสริมให ้สถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นจุดแข็ง 
มีมาตรฐานสูง สู ่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่งหรือสาขา 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย ่างเข ้มข้น  
เพิ่มขีดความสามารถครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ควบคูก่บัการมอีงค์ความรูท้ีลุ่ม่ลึก รอบด้าน และสอดคล้อง 
กบัการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ีโดยอาจพจิารณา
สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและต่อยอดกับสถาบัน

อาชีวศึกษาคุณภาพสูงท่ีได้มีการน�าร่องไปแล้วผ่านโครงการต่าง ๆ  ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์และปลูกฝัง 
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือให้สามารถพัฒนาแรงงานอาชีวศึกษาได้อย่างเพียงพอ  
มคีณุภาพ รวมถงึสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่11

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 
– อดุมศกึษา (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พฒันาระบบการศกึษาระดบัอดุมศึกษาในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
และสามารถน�าไปสู ่การพัฒนาบุคลากร/นักศึกษา 
ที่ตรงกับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ในสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้อง
ทางด ้ านก� าลั งคนระหว ่ า งภาค อุตสาหกรรม กับ 
ภาคการศึกษา ในเชิงปริมาณ หลักสูตรการศึกษาใน 
ระดับ อุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตแรงงาน 
ขั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ในสาขาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ดงัจะเหน็
ได้จากสัดส่วนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซึง่ค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบกบัสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ (ประมาณร้อยละ 31 ต่อร้อยละ 69)  
ในเชิงคุณภาพ แรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต�่า สะท้อนจากดัชนี 

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สัดส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2562

Global Competitiveness Index ประจ�าปี 2562-63 
ของ World Economic Forum (WEF) ในส่วนของ 
ตัวชี้วัดด้านชุดทักษะของผู้ส�าเร็จการศึกษา (Skillsets  
of Graduates) ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีผลคะแนน 
ในอนัดับท่ี 116 ในปี 2562-63 จากทัง้หมด 141 ประเทศ 
โดยมีสาเหตุส ่วนหนึ่ งมาจากคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยซ่ึงยังมีความสามารถในการแข ่งขัน 
ระดับต�่าในระดับโลก ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยระดับนานาชาติโดย QS World University 
Ranking ประจ�าปี 2563 ซ่ึงพบว่า มหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยไม่ติด 200 อนัดับแรกของโลก
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม (อว.) ได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนา 
ก�าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ การปรับปรุง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท�างาน (Cooperative and Work Integrated  
Education: CWIE)  โครงการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อผลิตก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม สนบัสนนุการลงทนุและเพิม่ขดี
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 7 ปี: 5 ปี+2 ปี) การจัดต้ัง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการขยาย
ฐานก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึง
โครงการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ 
เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน โครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) และ
หลกัสตูรพฒันาทกัษะอาชพีกลุม่งานหตัถกรรมสร้างสรรค์ 
เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการ
แรงงานที่มีทักษะสูงในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น 
อาทิ ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking 
Skills)  ขณะที่ความพร ้อมและขีดความสามารถ 
ของอาจารย์ผู้สอน อาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
การสอน ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษายังมีอยู่อย่างจ�ากัดและอาจท�าให้ 
ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เท่าทัน
กับสภาวการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตร 
ในสาขาสอดล้องกับภาคอุตสาหกรรม อาทิ สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ท่ีผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  
มีแนวโน้มที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ลงทุนน้อยกว่า
โดยเปรียบเทียบ อาทิ ด้านสังคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ 
มากเกินกว่าต�าแหน่งงานที่รองรับ ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการ
ศึกษามีแนวโน้มที่จะมีงานท�าลดลง ท�างานไม่ตรงสาย 
หรือท�างานต�่ากว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ซ่ึงจะกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
ควรมุ ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และสามารถผลิตแรงงาน 
ขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม 
โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย
และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
บริบทความเปลี่ยนแปลง อยู่บนฐานความร่วมมือกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนครอบคลุม
สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน การแก้ปัญหา 
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และการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาทิ หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ (Competency-based) นอกจากนี้  
การออกแบบหลักสูตรการศึกษายังควรเป็นไปเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)  
ผ่านแนวทาง/มาตรการที่ส�าคัญ อาทิ ระบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู ้ย ่อย (Module 
-Based) ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ/
หรือระบบคุณวุฒิฉบับย ่อย (Micro Credential)  
เพือ่ส่งเสริมให้คนทกุช่วงวยัสามารถเข้าถงึคณุวุฒกิารศึกษา 
ได้สะดวกและสามารถเพิ่มพูนและปรับทักษะ (Upskill - 
Reskill) ได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วยยกระดบัศกัยภาพและ 

สร้างความก้าวหน้าในอาชพี หรืออาจสะสมเพ่ือต่อยอดไป
สู่การรับรองคณุวฒุกิารศกึษาในระดับทีส่งูขึน้ นอกจากนี้ 
ยังควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาครูผู ้สอน และ 
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาทิ  
สภาพแวดล้อม อาคารเรียน และอุปกรณ์/เครื่องมือ 
การเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษาให้สามารถพัฒนาแรงงานที่ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และน�าไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข ่งขันและการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป โครงสร้างพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยี 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
การให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานในภาคส่วนดงักล่าวในประเทศไทยถกูขบัเคล่ือนโดยภาคเอกชนทัง้ในส่วนของการลงทนุ
และการให้บริการ โดยเฉพาะตลาดอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ ท�าให้โครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศมีการพัฒนา 
ได้อย่างสอดคล้องตามความต้องการใช้งานของประชาชน ปัจจุบนัโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศสามารถรองรบัการ
ใช้งานเทคโนโลยี 2G ไปจนถึง 5G ท�าให้ประเทศไทยมีอันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ  
International Institute for Management Development (IMD) ด้านเทคโนโลย ี(Technology) อยูใ่นอบัดบัที ่10 
จาก 63 ประเทศ ในปี 2563 ซึ่งประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ในอันดับอยู่ท่ี 29 และ 49 ตามล�าดับ 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่12

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี 
- โครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (สนบัสนนุ)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อันดับการพัฒนา International Institute for  
Management Development ( IMD) ด ้าน
เทคโนโลยี (Technology) ดีขึ้นอย่างน้อย 1 อันดับ
ทุกปี

ที่มา: IMD world digital competitiveness ranking 2020

อันดับการพัฒนาตามดัชนี IMD ด้านเทคโนโลยี
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ส่วนแบ่งตลาดบริิการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ปี 2563

ที่มา: ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม กสทช.
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การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญ 
กับการสนับสนุนการลงทุนโครงสร ้างพื้นฐานของ 
ภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง อาท ิ1) การปรบัปรงุการใช้คล่ืน
ความถี่และการเปิดประมูลคลื่นความถี่ระยะ 700 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz เมือ่ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ก�าหนดเง่ือนไข
การใช้คลืน่โดยผูป้ระกอบการทีช่นะการประมลูคลืน่ระยะ 
2600 MHz ต้องมกีารขยายโครงข่ายให้ครอบคลมุร้อยละ 
50 ของพืน้ที ่EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลมุร้อยละ 50 
ของจ�านวนประชากรของ Smart City ภายใน 4 ปี  
เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่อุตสาหกรรมและ
ภาคส่วนอ่ืน  ๆในการน�าเทคโนโลย ี5G ไปเพิม่ประสทิธภิาพ 
การผลิตและการให้บริการ และ 2) การจัดท�าร่างแผน
ปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ของประเทศไทย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ประเทศไทย
สามารถใช้งานเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ผ่านมา กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ร ่วมกันส�าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร ้สาย โดยมี
วั ตถุ ประสงค ์ เพื่ อสนับสนุนการแข ่ งขั น โดย เสรี 
อย่างเป็นธรรม และให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมคีณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียง 
ข ้อก�าหนดที่ยังไม ่ได ้รับความสนใจจากภาคเอกชน 
ในการร่วมมือกัน ผู้ประกอบการจึงยังลงทุน/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของตนเอง ท�าให้การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ ้มค่าและ 
มีต้นทุนการให้บริการอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ไม่สามารถ
ก�าหนดราคาการให้บริการทีจ่ะสามารถจูงใจให้ประชาชน
เข้าถึงได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเหน็ได้จากข้อมลูการใช้อนิเทอร์เน็ต
ในครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่าในปี 
2562 มีครัวเรือนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สายเคล่ือนท่ี  เทคโนโลย ี3G ข้ึนไป คดิเป็นร้อยละ 74.7 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี 2561 ท่ีมสัีดส่วนดังกล่าว ประมาณ
ร้อยละ 73.9

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการสื่อสาร ควรให้ความส�าคัญ 
กับการก�าหนดมาตรการและข้อก�าหนดในการจูงใจ 
ให้ผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการส่ือสารเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรก�าหนด
มาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้และการหารายได้ รวมถึงการพัฒนาภาคธุรกิจ
ต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง เกษตรกรรม  
ท่องเท่ียว และการเงิน ซ่ึงจะท�าให้สามารถใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความก ้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันการท�าธุรกิจของภาคเอกชนจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ด�าเนินธุรกิจ ท้ังนี้  นอกจากข้อมูลส่วนท่ีภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมต้องพัฒนาขึ้นมาส�าหรับใช้เฉพาะธุรกิจ 
ของตนเองแล้ว ยังจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล Big Data  
จากหน่วยงานภาครัฐร ่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ยังคงต้องอาศัยข้อมูลจากภาครัฐเป็นหลัก 
เนื่องจากยังขาดศักยภาพและเงินทุนในการพัฒนา 
ฐานข้อมลูของตนเอง อย่างไรกด็ ีการใช้ข้อมลูจ�านวนมาก
จะเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึง
ข้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ จึงจ�าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับ 
ก า ร จั ดท� า ฐ านข ้ อ มู ล ขน าด ใหญ ่  ( B i g  D a t a )  
ส� าหรับให ้บุคคล ท่ัวไปเข ้ า ถึ ง ได ้  
ในขณะเดียวกันต้องสร้างระบบใน 
การก�ากับดูแลและบริหารจัดการ
ข้อมลูในภาพรวมด้วย เพื่อสร้างความ
เชื่อม่ันว่าจะมีการน�าข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ไปใช้ในทางที่ ถูกต้อง  
เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
ของภาคเอกชนและประเทศชาติ 
ได้อย่างแท้จริง

การด�าเนินงานที่ผ่านมา แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่งเน้น 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากร เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสู ่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขณะท่ี 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 
2564  ซึ่งได้มีการด�าเนินการในประเด็นส�าคัญในช่วงป ี
ทีผ่่านมา เช่น หน่วยงานภาครัฐรวม 60 หน่วยงาน อาทิ 
กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าภายใน กรมการจดัหางาน 
กรมการปกครอง เป็นต้น ได้ยกเลิกการเรียกส�าเนาเอกสาร  
อาท ิส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน 
ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ 
เป็นอย่างมาก 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่13

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี 
- Big Data (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มระดับการใช้ Big Data ในการประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) ธุรกิจขนาดเล็กและกลางมีการใช้ Big Data และ 
(2) ธุรกิจทั้งหมดทุกขนาดมีการใช้ Big Data 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) และส�านกังานพฒันารัฐบาล
ดจิทิลั (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้บรูณาการการให้บริการ 
เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลกับระบบศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพ่ือให ้
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ากัดสามารถน�ารหัสผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านของนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก 
ให้ ไปใช้เข ้าระบบ Biz Portal เพื่อเข ้ารับบริการ 
ด้านข้อมูลและการขออนุมัติ/อนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจหลายประเภท เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้
สาธารณูปโภค การขออนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านค้าปลีก เป็นต้น 
โดยหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าแล้ว สามารถด�าเนินการอนุมัติ/อนุญาตในการ
ประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องผ่านทางออนไลน์ได้ทันที ซ่ึงช่วย
ลดขัน้ตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ และลด
ระยะเวลาการจดัตัง้ธรุกจิ จากเดมิ 27 วนัครึง่ เหลือเพียง 
1 วนั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านกังาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับ สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินการ
พฒันาระบบเพือ่ให้บรกิารเพิม่เตมิในเขตกรงุเทพมหานคร  
จ�านวน 15 ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตครีมบ�ารุง  
เครือ่งส�าอาง ธรุกจิการให้บรกิารดแูลผูป่้วย ธรุกจิพลังงาน
ทดแทน ธรุกิจท่องเทีย่ว เป็นต้น  รวมจ�านวน 30 ใบอนญุาต 
ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
และยกเลกิ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
แนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
เศรษฐกจิ จ�าเป็นทีจ่ะต้องยกระดบัการเข้าถงึข้อมูลดจิิทัล
ส�าคัญของภาครัฐให้มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วมาก 
ยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และตรงต่อความต้องการในการน�าไปใช้ประโยชน์ รวมถงึ
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) และบริการ
ดิจิทัล (Digital Service) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
พื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน โดยควรให้
ความส�าคัญใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได ้
และมีงานท�า (2) ด ้านสุขภาพและการสาธารณสุข  
(3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน�้า (4) ด้านการ 
ท่องเท่ียว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้า
ส�าหรับเกษตรกร วสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 
รวมทั้งพัฒนาภาครัฐสู ่องค์กรที่มีขีดความสามารถสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน รวมทั้งจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส�าหรับบริการภาครัฐ และ
การพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการน�าเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนหรือ
เอกชน และทบทวนหรือแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรค เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ 
ไปสู่องค์กรดิจิทัล และการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด 
ระบบข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสร ี
และเป็นธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ น�าไปสู่การพัฒนา 
และยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงประโยชน์โดยตรงต่อผู ้บริโภคภายในประเทศ  
หลายประเทศทั่วโลกจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้ออ�านวยเพื่อดึงดูด 
การลงทุน สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ให้เอ้ือต่อการเร่ิมต้น การเติบโต และการแข่งขันของธุรกิจ 

การด� า เนินงานที่ ผ ่ านมา  รั ฐบาลได ้ด� า เ นินการ 
เพือ่สนบัสนนุการเปิดตลาดเสรผ่ีานการเข้าร่วมการเจรจา
ความตกลงการค ้าเสรีกับภาคีต ่าง ๆ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีความตกลงทางการค้ากับคู ่เจรจารวม  
14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ (รวม RCEP) และอยู่ระหว่าง 
การเจรจาจัดท�าความตกลงอีก 3 ฉบับ ได้แก่ FTA  
ไทย - ปากสีถาน FTA ไทย - ตรุก ีและ FTA ไทย - ศรีลงักา  
ทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้า
ร่วมเจรจาในอนาคตอีก 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลง 
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive 
Trans-pacific Partnership หรือ CPTPP) FTA 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่14

การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย
  การแข่งขันทางการค้า 
  และตลาดเสรี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จ�ากัดผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการผูกขาดทางตลาด 
(Monopoly) และผลกระทบอื่น ๆ จากต�าแหน่ง
ทางการตลาดที่แข็งแกร่งเกินไปของผู ้ผลิต ขจัด
มาตรการการกีดกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาดเสรี
ตามแนวทางการเปิดตลาดเสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้
ในกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านการให้บริการ (AFAS)

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การเจรจาการค้าเสรีมีความก้าวหน้า การก�ากับดูแล
การแข่งขันทางการค้าและจ�ากัดผลกระทบต่อผู ้
บริโภคจากการผูกขาดทางตลาด (Monopoly) ที่มี
ประสิทธิภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การ
แข่งขันทางการค้าและการผูกขาดตลาดดีขึ้น

ไทย-สหภาพยุโรป / FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรี 
แห่งยโุรป และ FTA ไทย - สหราชอาณาจักรหากพิจารณา
ความก้าวหน้าการด�าเนินการในกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิท่ีส�าคญัของไทย ดังเช่น ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน จะเห็นได้ว่า การลงทุนโดยตรงจากประเทศ 
กลุ่ม ASEAN ในประเทศไทย ในปี 2562 มีมูลค่ารวม 
163,032.86 ล้านบาท เติบโตมากถึงร้อยละ 214.32  
จากปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 51,867.92 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง 
เป็นผลจากการลงนามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนเมือ่ปี 2561 

 

202

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

203

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050514



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัได้เร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมาย 
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจน 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจเทคโนโลยีและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ข้อจ�ากัดด้านทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลงานด้านการแข่งขัน
ทางการค้า รวมทั้งอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ และความพร้อมของไทยในการเจรจาเปิดเสรีตลาดสินค้าและบริการ  
และการเปิดเสรีการลงทุน ภายใต้ความตกลงที่มีมาตรฐานสูง เช่น CPTPP/ ไทย-สหภาพยุโรป ล้วนเป็นความท้าทาย
ส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัด
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน 
ทางธุรกิจ โดยการก�ากับดูและบังคับใช ้กฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้าอย่างเข้มงวดและเป็นเชิงรุก  
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้
เฉพาะทางให้แก่บุคลากร โดยอาจพิจารณาการท�า 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้เข้าใจรูปแบบและ 
เท่าทนัสภาพแวดล้อมการด�าเนนิการธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี ้ควรเร่งพฒันาปัจจยัแวดล้อม 
(Ecosystem) ที่เอื้ออ�านวยด้านการค้าและการลงทุน  

ซึง่รวมถงึการทบทวนกฎหมายและกฎระเบยีบ (Regulatory 
Guillotine) อย่างเร่งด่วน ตลอดจนเร่งหาข้อยุติในการ
ผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
ในกรอบความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน 
ระดับสูง เช่น CPTPP และ FTA ไทย-EU โดยศกึษาเชงิลกึ
และจัดท�ากรอบการเจรจาที่มีความชัดเจนก�าหนด 
ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมส�าหรับการเตรียม
ความพร้อมของประเทศ เร่งรัดการจัดท�ากลไกการ
เยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากการจัดท�าความตกลง  
พร้อมทัง้สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการลงทนุจากต่างประเทศทีเ่ข้ามาในประเทศไม่เพียง
แต่อยู ่ในรูปของเม็ดเงิน แต่ยังรวมไปถึงการถ่ายทอด 
ความรู ้และการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและ
นวัตกรรม อันจะน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย
ผ่านการลงทุนและการจ้างงาน ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุน
และการประชาสัมพันธ์ด ้านการลงทุน โดยนับเป็น 
วาระส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อนักลงทุนในต่างประเทศ เพื่อดึงดูด 
การขยายการลงทนุในประเทศไทยในทุกกลุม่อตุสาหกรรม 
และภาคบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตาม AFAS 
จะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขยาย 

การค้าและการลงทนุในสาขาบรกิารมายงัไทยได้สะดวกย่ิงขึน้  
อย่างไรกดี็ การลงทนุโดยตรงต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) ในปี 2562 มีมูลค่า 4,816.64  
ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงอย ่างมากเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้าทีมี่มลูค่าสงูถงึ 13,186.33 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563) เนื่องจากภาวการณ์
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าคู่ลงทุนหลัก 
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และอาเซียน ทั้งนี้ 
สถิติการยื่นขอรับการส ่ ง เสริมการลงทุนโดยตรง 
จากอาเซียนในปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.) มมีลูค่าเงินลงทุนรวม
ประมาณ 18,616.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68  
ของเงินลงทุนจากต ่างชาติทั้ งหมดโดยลดลงจาก 
ในปี 2561 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 48,214.3 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.28 ของเงินลงทนุจากต่างชาติ
ทั้งหมด และร ้อยละ 35.5 เป ็นโครงการลงทุนใน
อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
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คณะท�างานดา้นการประชาสัมพันธ์
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
สนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางการเปิดตลาด
เสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ใน กรอบข้อตกลงอาเซียน
ด้านการให้บริการ (AFAS)

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การลงทุนจากประเทศในเขต ASEAN เพิ่มข้ึน และ
ร้อยละของบริษัทที่ประเทศในเขต ASEAN เป็น
เจ้าของเพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ปัจจุบันแม้ยังไม่มีการจัดต้ังคณะท�างานประเทศไทยด้านการประชาสัมพันธ์ต่อนักลงทุน 
ต่างชาติ แต่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้มีการจัดกิจกรรมพบนักลงทุนกลุ ่มเป้าหมาย 
อย่างต่อเนือ่ง และมีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการด�าเนนิการด้านการประชาสมัพนัธ์ด้านการลงทนุกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง อาทิ EEC ภาคธรุกจิในกลุม่เป้าหมาย โดยในช่วงสถานการณ์โควดิ-19  สกท. เปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
อาท ิe-Submission ซึง่เป็นระบบการส่งจดหมาย และเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงมบีริการ e-Service ท่ีช่วยให้
นักลงทุนเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th และในอนาคตอันใกล้นี้ สกท. จะเปิดตัวหน่วยบริการ 
ลกูค้าสัมพันธ์ (Customer Service Unit: CSU) เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารแก่นกัลงทนุให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มบุคลากรรองรับการติดต่อของนักลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ มีระบบการนัดหมายออนไลน์  
และการให้บริการรับส่งเอกสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อส�านักงานได้อย่าง 
รวดเร็วมากขึ้น
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ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  แนวโน ้ม 

การลงทุนจากต่างประเทศที่มีมูลค่าลดลงในปี 2563  

ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งด่วนให้การประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติ 

มาลงทนุจ�าเป็นต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดยพิจารณา

ขยายกลุ ่ ม เป ้ าหมายในการประชาสัมพันธ ์ ไปยั ง 

กลุ่มนักลงทุนรายใหม่ และยกระดับการประชาสัมพันธ ์

ในเชิงรุก โดยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

ในด ้านการบริหารจัดการป ัญหาการแพร ่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 และมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษให้กับ 

นักลงทุนต ่างชาติ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุน 

ได้ทันท่วงทีเมื่อเหตุการณ์ด้านโรคระบาดคลี่คลายลง  

และการลงทุนระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น เพื่อให้ 

การประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการลงทุนในไทย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และจากอาเซียน เนื่องจาก 

สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยท�าให้บริษัทมีก�าไรลดลง หรือความจ�าเป็นที่ต้องปิดกิจการ ตลอดจนมาตรการปิดเมือง 

และการแพร่ระบาดของโรคท�าให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการลงทุนออกไป รวทท้ังมีการเคล่ือนย้ายการลงทุน 

และการถอนฐานการผลิตกลับเข้าสู่ประเทศ จึงท�าให้เม็ดเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลงจากเดิมมาก

มีเอกภาพ มีทิศทาง และน�าไปสู่การขยายกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ิมข้ึน อันจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

แห่งอนาคตที่เป็นเป้าหมายของไทยทั้งในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ  

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรพิจารณาเร่งรัดการจัดตั้ง

คณะท�างานประเทศไทยด ้านการประชาสัมพันธ ์  

โดยพิจารณาความร่วมมือกับภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ  

โดยอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ความส�าคัญต่อการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก�าลังได้รับความสนใจและมีความ

ส�าคญัมากข้ึนจากเหตุการณ์โควดิ-19 อาทิ ด้านการแพทย์ 

ด้านสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อการด�าเนินการ 

ให้บรรลุผลท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
SME เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก  
รวมทั้ ง เป ็นแหล ่งการจ ้างงานและกระจายรายได ้
ท่ีมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย  
โดยในปี 2563 ธรุกจิ SME มมีลูค่าทางเศรษฐกจิสูงถงึ 7.7 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของมูลค่า GDP 
รวมทั้งประเทศ ขณะที่มีการจ้างงานในปี 2562 รวมกว่า 
12 ล้านคน โดยเฉลีย่ประมาณ 4 คนต่อกจิการ อย่างไรกต็าม 
แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและ 
มีนโยบายส่งเสรมิการเตบิโตให้กบั SMEในรปูแบบต่าง ๆ 
แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่16

การเพ่ิมระดับทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้แขง็แกร่งท�าให้เกดิความหลากหลาย 
ทางขนาดของธุรกิจ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สัดส่วน GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(MSME) ต่อ GDP ของวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น

ของวสิาหกจิขนาดใหญ่ ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึความแขง็แกร่ง 
ของ SME ไทยในการแข่งขันกบัธรุกจิขนาดใหญ่ มแีนวโน้ม
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งนบัต้ังแต่ปี 2561 โดยมสัีดส่วนอยูท่ี่
ร้อยละ 58 และร้อยละ 60.1 ในปี 2562 และยังคง 
เพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.2 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 (เดือนมกราคม - กนัยายน 
2563) นอกจากนี้ ไทยยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
และส่งเสริมผู ้ประกอบการธุรกิจเร่ิมต้น (Startup)  
อย่างเข้มข้น โดยในปี 2562 มีจ�านวนการข้ึนทะเบียน 
ของผู้ประกอบการธุรกิจเร่ิมต้นกว่า 2,200 ราย เพิ่มข้ึน
จากปี 2561 ท่ีมจี�านวน 1,700 ราย
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีท่ีผ่านมาไทยได้มีการ
ประกาศใช้นิยามของ SME ใหม่ โดยอ้างอิงจากจ�านวน
รายได ้และการจ ้างงานที่สามารถน�าไปปรับใช ้กับ 
ทกุประเภทธรุกจิและอตุสาหกรรมได้อย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้  
ซึ่งส่งผลดีต่อการก�าหนดนโยบายส�าหรับ SME ได้ตรง 
เป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา 
รายพื้นที่ และรายประเด็นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันได้ตรงจุด 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมาก 
ยิ่งขึ้น ส�าหรับการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
ให้กับผูป้ระกอบการ MSME และ Startup ไทยนัน้ ภาครฐั
และเอกชนอยู ่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐานระยะเวลา 
สนิเชือ่ทางการค้าของภาคธรุกจิ และการพฒันามาตรการ
ส่งเสรมิ SME ให้เข้าถงึโอกาสในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม้ในภาพรวมการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจส�าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีแนวโน้ม 
ที่ดีต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม ไทยยังเผชิญกับความท้าทายส�าคัญในการส่งเสริม
ศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้กับ 
ผู้ประกอบการ MSME และ Startup ไทยให้สามารถ
แข่งขันได ้กับผู ้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
อย่างยัง่ยนืและลดความซ�า้ซ้อนในการพัฒนาผู้ประกอบการ  
MSME และ Startup ทั้งในแง่กลุ่มเป้าหมายและมิติ 
การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันมีข้อสังเกต
ส�าคัญว่า ภาครัฐขาดฐานข้อมูลในการติดตามและดูแล
พัฒนาผู้ประกอบการ MSME และ Startup อย่างเป็น
ระบบจึงน�ามาซ่ึงการด�าเนนิงานท่ีซ�า้ซ้อนดังกล่าว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นหลักส�าคญัคอืการลดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงานและเพ่ิมศักยภาพ
ในการส่งเสรมิ SME ควรเร่งรดัการพฒันาฐานข้อมลูกลางของผูป้ระกอบการ SME และ Startup เพือ่ให้เกดิประโยชน์ 
ทั้งต่อภาครัฐในการพัฒนานโยบายและต่อภาคเอกชนด�าเนินธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนในการพัฒนา
ระบบนเิวศทางธรุกจิของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่ง ท�าให้เกดิความหลากหลายทางขนาดของธรุกจิ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจูงใจให้เกิดการลงทุน 
จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ อนัจะช่วยเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

การจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business: EoDB) โดยธนาคารโลก (World Bank) 
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดส�าคัญที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สะท้อนถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่เอ้ือต่อ 
การด�าเนนิธรุกิจ ด้วยการวดัผลประเดน็ส�าคญั 10 ด้าน ครอบคลมุทัง้ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ�านวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ ตลอดวงจรธุรกิจต้ังแต่การเร่ิมต้นจัดต้ังธุรกิจ  
การด�าเนินการ จนถึงการปิดกิจการ จึงเป็นข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2020 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน
อนัดบัที ่21 จาก 190 ประเทศทัว่โลก ยกระดบัดขีึน้จากอนัดับท่ี 27 ในปี 2019 โดยได้รับการประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ทีด่ขีึน้อย่างมนียัส�าคญัใน 2 ด้าน คอื (1) การขออนญุาตการก่อสร้าง (Construction Permits) จากการปรับลดข้ันตอน 
(Procedures) และระยะเวลา (Time) การขออนุญาตก่อสร้างจากเดิม 19 ขั้นตอน ลดลงเหลือเพียง 14 ขั้นตอน  
และจากเดมิใช้ระยะเวลา 118 วนั ลดลงเหลอืเพียง 113 วนั  และ (2) ด้านการคุม้ครองผูล้งทนุเสยีงข้างน้อย (Protecting 
Minority Investors) จากเดมิอยูใ่นอนัดบัที ่15 มาสู่อนัดับท่ี 3 ในปี 2020 ตามการเพ่ิมข้ึนของคะแนนด้านการคุม้ครอง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Ease of Shareholder Suits Index) ท่ีไทยได้รับการประเมนิสูงถึง 9 คะแนน จาก 10 คะแนน 

ภาครัฐได้เร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วน ผ่านคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซ่ึงมีภารกิจในการเร่งรัดการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และเป็นที่มาของการด�าเนินโครงการ
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน (Regulatory Guillotine) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อท�าธุรกิจ โดยภายหลังจาก 
การศกึษาการทบทวนกฎหมายแล้ว

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่17

การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
– ความยากง่ายในการท�าธุรกิจ 
   (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มความง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความยากง่าย
ในการท�าธุรกิจของธนาคารโลกดีขึ้น (อันดับปีฐาน 
พ.ศ. 2560 คือ อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ) 
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ในรอบปี 2563 ได้มกีารประกาศใช้ระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. 2563 เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการลด ละ เลิก และปรับปรุงกฎหมายตามผลการศึกษาจากโครงการทบทวน
กฎหมายและกฎระเบยีบ (Regulatory Guillotine) ในเชงิปฏบิติั ขจดัมาตรการการกดีกนัเพ่ือสนบัสนนุให้เกดิตลาดเสรี 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุน ตลอดจนยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้พร้อมรับกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่รวดเร็วและรุนแรงจากการปรับตัวของเทคโนโลยียุคใหม่ 
และการเปิดตลาดการค้าเสรทีีจ่ะมมีากขึน้ในอนาคตอันใกล้ 
 
ภาครัฐ ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเงิน
ดิจิทัล (e-payment) โดยมีนโยบายสนับสนุนที่เป็น 
รูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น โครงการ Promptpay ที่เริ่ม
ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้เป็นรากฐานส�าคัญใน 
การขยายการใช้งาน e-payment รวมทั้งนโยบาย 
ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน อาทิ การคืนภาษี
ของกรมสรรพากรผ่านช่องทาง e-payment การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนของภาครัฐในช่วง
วิกฤติการณ์โควิด-19 อาทิ มาตรการเยียวยาผู้มีรายได้
น ้อย การโอนเ งินของภาคธุร กิจ การบริจาคเงิน
อิ เล็กทรอนิกส ์  ส ่งผลให ้การใช ้งาน e-payment  
ในประเทศไทยเติบโตข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเพ่ิมขึ้นถึง  
3 เท่า จาก 49 ครัง้ต่อคนต่อปี ในปี 2559 เป็น 151 คร้ัง 
ต่อคนต่อปีในปี 2563 (ณ เมษายน 2563)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม้ประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับท่ีดีข้ึนในปี 2563 
และด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่ยังมีด้านท่ีต้องเร่งรัดและยกระดับการพัฒนา
เพื่อให ้การประเมินคะแนนประกอบการจัดอันดับ 
ในปีต่อไปดีขึ้นโดยเฉพาะใน 2 ด้านคือ (1) ด้านการ 
จดทะเบียนสินทรัพย์ (registering property) และ  
(2) ด้านการช�าระภาษี (Paying Taxes) นอกจากนีย้งัคง
ต้องเผชิญความท้าทายส�าคญัในการพฒันาสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อการท�าธรุกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่นผ่าน
ไปสู ่รัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพื่อลดขั้นตอนที่เป็น
อุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 
รวมถึงการพัฒนากลไกการก�ากับดูแลให้ตอบโจทย ์
รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยดิุจิทัล

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควร 
เร ่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยลดขั้นตอน  
(Procedure) ลดระยะเวลาในการให้บริการ (Time)  
และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ (Cost) อาทิ การทบทวน
บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ และควบรวมภารกิจการให้
บริการสู ่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
เพื่ อ อ� านวยความสะดวกแก ่ แ ร ง ง าน  นั ก ธุ ร กิ จ  
และนกัลงทุนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และลดความซ�า้ซ้อน
การท�างานของภาครัฐ นอกจากนี้ภาครัฐควรเร่งรัด 
การ เปลี่ ยนผ ่ านการด� า เนิ นการภาครั ฐสู ่ ดิ จิ ทั ล 
อย่างสมบรูณ์โดยเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ ความโปร่งใส 
และความคล่องตัวในการด�าเนนิงานของภาครฐั โดยมุ่งเน้น 
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน อาทิ ระบบ Block 
Chain มาใช้ในการตรวจสอบยืนยันธุรกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างรัฐและเอกชน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบ 
พหภุาคแีละทวภิาค ีซึง่รวมถงึกรอบความร่วมมอืระดับภมูภิาคและอนภุมูภิาค อาทิ ASEAN, GMS, IMT-GT, ACMECS, 
BIMSTEC และ Mekong River Commission (MRC) ไปจนถึงกรอบความร่วมมือในลุ่มแม่น�้าโขงและประเทศ
มหาอ�านาจต่าง ๆ Mekong-Japan, Mekong-Korea, Mekong-Lancang Cooperation (MLC), Lower Mekong 
Initiatives (LMI) (ร่วมกับสหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสนใจร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก ภายใต ้
หลกัการความร่วมมอืและการบรูณาการในภมูภิาค (Regional Cooperation and Integration: RCI)  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่18

Regional Integration Committee : 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อให้มีองค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผน
นโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional  
Integration) รวมถึงประสานและติดตามผลกับ 
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินนโยบาย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มี การจั ดตั้ ง กล ไกกลาง เพื่ อ ในการบู รณาการ 
การด�าเนินงานด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.)  
เป็นกลไกทีถ่กูจดัตัง้ข้ึนเพือ่ด�าเนินการเกีย่วกบัการก�าหนด 
ต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์และท่าทีของประเทศไทยในทุกกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี 
ตั้งแต่ปี 2554 ไม่มีการใช้ประโยชน์จาก กพบ. ท�าให้ 
ขาดกลไกในการก�าหนดท่าทีของไทยในเวทีต่างประเทศ
อย่างเป็นรปูธรรม อย่างไรกต็าม ในประเดน็ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจในกรอบภมูภิาค มกีารจัดตัง้คณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ขึ้น โดยมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อหารือแนวทางการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบต่าง ๆ  
ทีเ่กดิขึน้จ�านวนมาก รวมทัง้การเจรจา FTA กบัคูเ่จรจาและการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายส�าคัญในการขับเคล่ือนการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
คือยังขาดการบูรณาการของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ปัจจุบันที่มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก และหลายกรอบความร่วมมือ
ด�าเนนิการในพืน้ทีเ่ดยีวกนั อาท ิGMS, ACMECS, BIMSTEC, Mekong River Commission (MRC), Mekong-Japan, 
Mekong-Korea, Mekong-Lancang Cooperation (MLC), Lower Mekong Initiatives (LMI) แต่ยังขาด 
การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมีหน่วยงาน
กลางหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให ้เกิดการ 
ขับเคลื่อนด้านการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อนของประเด็น
ความร่วมมอื ให้สามารถด�าเนินการเชือ่มโยงประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
จึงเสนอให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (กพบ.) ที่มีอยู่แล้วในระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศ เพื่อทดแทนการจัดต้ังคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
ตามข้อเสนอของประเด็นปฏิรูปที่  18 โดย กพบ.  
มีอ�านาจหน้าที่ ได้แก่ (1) ก�าหนดทิศทางนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
การพัฒนาภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค  
ให ้สามารถด�าเนินการได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นเอกภาพ เพ่ือความมั่นคง สันติสุข และความเจริญ
รุ ่งเรืองในภูมิภาค (2) เสนอแนะแนวทางให้ความ 
ช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศ 
เพ่ือนบ้านทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และอืน่ๆ  
เ พ่ื อส ร ้ า ง พันธมิ ต รทา ง เ ศ รษฐกิ จ ขอ งประ เทศ 
ในอนุภูมิภาค (3) พิจารณา กลั่นกรอง และบูรณาการ 
แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และน�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป (4) ก�ากับ
ดูแล และประสานการด�าเนินงานของหน ่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องให ้สามารถด�าเนินงานได้อย ่างต ่อเนื่อง  
มีเอกภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดของ
แผนงานความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการ
ประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินงานภายใต้กรอบ
ต่าง ๆ และ (5) แต่งต้ังคณะอนกุรรมการ หรือคณะท�างาน
เพื่อช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานในเรื่องใดได้ตามความ
เหมาะสม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นกลไกหลักในการด�าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่ีครอบคลุมพื้นที่ 
3 จงัหวดั ประกอบไปด้วย ชลบรุ ีระยองและฉะเชงิเทรา 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ปรับโครงสร้าง
การผลติของประเทศไทย ให้สามารถรองรับและยกระดบั
อุตสาหกรรมสู ่การเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงและ 
มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นฐานการสะสมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย ได้แก่ ด้านการเกษตร - อุตสาหกรรมอาหาร -
เศรษฐกิจชีวภาพและศูนย์กลางท่องเที่ยว และบริการใน
ภมูภิาคและสาธารณสุข และการศกึษา อีกท้ังม ีClusters 
เป็นอุตสาหกรรมที่ช ่วยยกระดับการพัฒนาประเทศ  
เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อพัฒนา Clusters และศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเป้าหมาย คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีการด�าเนินโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ (EEC Project List)  
ซึง่เป็นการลงทนุร่วมกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน อาท ิโครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ โครงการพฒันา
ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่3 ช่วงที ่1 โครงการพัฒนาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก 
 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่19

Clusters and Hubs: 
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาอุตสาหกรรมเป ้ าหมายที่ จะ เป ็นกลไก 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค
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โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 โครงการซ่อม
บ�ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance Repair and 
Overhaul :MRO) โครงการเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและ
นวตักรรมดิจทิลั (EECd) ซึง่อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการ 
โดยคาดว่าบางโครงการจะสามารถเปิดด�าเนินการได้ 
ในปี 2565 รวมถึงการก�าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ 
แบ่งออกเป็น เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษเพือ่กิจการพิเศษ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการในโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเช่น 
เขตส ่ง เสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)  
เขตส่งเสริมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (EECh) 
และเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EECi) เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้ ยั งมี เ ขตส ่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อ
อุตสาหกรรมเป ้าหมายที่ด� า เนินการด ้วยรูปแบบ 
นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
เฉพาะด้าน เพือ่ลงทนุและพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ขายหรือให้เช่า
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษยานยนต์และอตุสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษโลจิสติกส์ ที่ผ ่านมาเป็นช่วงต้นของ 
การด�าเนินในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
เพื่อรองรับการลงทุนในระยะต่อไป ซึ่งการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่ เพื่ อสร ้ างความพร ้อม 
ของพ้ืนท่ี ให้รองรับการลงทุนนับเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนกัทุนอย่างยิง่ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การที่โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอยู ่ในระหว่างการ ด�าเนินการ  
ซึง่ท�าให้การลงทนุจากภาคเอกชนมคีวามชะลอตวั รวมถงึแรงงานในพืน้ทีย่งัมทีกัษะความรู ้ทีไ่ม่เพยีงพอและสอดคล้อง
กับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในพืน้ที ่ เพือ่ดงึดูดและเสรมิสร้างประสทิธภิาพ ในการลงทุนเพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิ Clusters 
และศนูย์กลางอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภาครฐัจะต้องเร่งรดัลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานให้แล้วเสรจ็ตามแผนการด�าเนนิงาน 
เพือ่รองรบัความต้องการของนกัลงทนุ พร้อมกบัการพัฒนาศกัยภาพแรงงานให้มอีงค์ความรู้ทีเ่ป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังต้องก�าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้มีความเหมาะสมแก่กลุ่มประเภท 
ของอตุสาหกรรม ไปจนถงึการประชาสมัพนัธ์และ การท�าตลาดเชงิรุก
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ความเป็นเมืองมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของประชากร
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 ประชากรเมือง 
คิดเป ็นสัดส ่วนกว ่าร ้อยละ 50.69 ของประชากร 
ทัง้ประเทศ (ธนาคารโลก, 2563) และมกีารคาดการณ์ว่า
สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มเป็นร้อยละ 74.3 ภายใน 20 ปี 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2563) การพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติจึงเป็นประเด็น 
ที่ได้รับความสนใจในทุกระดับ และเป็นหนึ่งในประเด็น
ปฏิรูปที่มีระดับความส�าคัญสูง โดยจะส่งเสริมการพัฒนา
เมืองหลักและศูนย์กลางเพื่อเร่งรัดให้เกิดการกระจาย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่20

พัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การรวมกลุ่มกันในภูมิภาคและการสร้างอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ น�ามาซึ่งการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ ๆ และ
กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อัตราการเจริญเติบโตของเมือง (Urbanization Rate) 
ของพื้นที่เมืองหลักเพิ่มสูงขึ้น ประชากรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

ความเจรญิสูภ่มูภิาค ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ลดความเหล่ือมล�้าทางรายได้ เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
โดยในช่วงที่ผ่านมา พบว่าการด�าเนินการตามประเด็น 
การปฏิรูปท่ี 20 ยังไม ่เป ็นไปตามระดับท่ีคาดหวัง 
เนือ่งจากยงัไม่ปรากฏผลลพัธ์การปฏริปูอย่างเป็นรปูธรรม  
โดยยังไม่ได้ด�าเนินการจัดต้ังอนุกรรมการขับเคลื่อน 
ด้านการรวมกลุ ่มในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
เมืองหลักและเมืองศูนย ์กลางของภูมิภาค ร ่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งผลให้ยังขาดการศึกษาการ 
ด�าเนนิการตามแผนปฏรูิปฯ ต่อไป

ที่มา: ธนาคารโลก

สัดส่วนประชากรเมืองของประเทศไทย
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 มกีารรายงานผลจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ดังนี้ 

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในพื้นที่เมืองศูนย์กลาง (บาท)

กระทรวงอุตสาหกรรม  ได ้ด�าเนินแผนการสร ้าง
พฒันาการรวมกลุม่คลสัเตอร์อตุสาหกรรม โดยส�านกังาน
อุตสาหกรรมจังหวัดได้ด�าเนินการโครงการเพื่อยกระดับ
และพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve) ตามบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในภูมิภาค
ต่าง ๆ อาท ิโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดตาก/โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร (Food 
Cluster) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าภายใต้ 
อตัลกัษณ์ Andaman Brand ฯลฯ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย เพ่ือยกระดับและขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 
เป้าหมายจากการสร้างและเชือ่มโยงการรวมกลุม่คลัสเตอร์  
เป็นกลุ่มระดับ Super Cluster ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความ 
ร่วมมือในการรวมกลุ ่มจ�านวน 8 กลุ ่ม 160 กิจการ  
เ พ่ื อ ร ่ วมกั นหาแนวทาง ในพัฒนา ศักยภาพและ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข ่งขันทางธุรกิจ  
พร้อมเติบโตเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สามารถ 
กระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเด็นการพัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคยังขาดความชัดเจนในรายละเอียด โดยเฉพาะในการก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบด�าเนิน 
การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ในภูมิภาค การเจริญเติบโตของเมือง และการกระจายความเจริญ 
สู่ท้องถิ่นอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ จากการติดตามสถานะการด�าเนินงานในปัจจุบัน  
พบว่าการด�าเนนิงานส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิงานตามนโยบายภาครัฐ อาทิ การพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve  
ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งถึงแม้จะมีผลผลิตที่คาดหวังที่สามารถส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปฯ  
แต่ยังปรากฏเพียงนโยบายรายสาขาที่อาจน�าไปสู่การพัฒนาที่เน้นหนักไปในมิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยละเลย 
มิติอ่ืน ๆ เช่น มิติสิ่งแวดล้อม รวมถึงในมิติพื้นที่ การด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงมุ่งเป้าไปที ่
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพียงอย่างเดียว แต่ยังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิทีร่ะบใุนแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนท่ีและเมอืงน่าอยูอ่จัฉริยะ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เชยีงใหม่ ขอนแก่น ภเูกต็ สงขลา และเมอืงในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนการด�าเนินการตามเรื่องและประเด็น 
ปฏิรูปที่  20 อย ่างเป ็นรูปธรรมและปฏิบั ติได ้จริง 
ภายในช่วงระยะเวลาของแผนปฏิรูปฯ ควรพิจารณา 
ระบุประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
เพิ่มเป็นหน่ึงในวาระส�าคัญของหน่วยงาน/คณะกรรมการ
ที่มีอ�านาจหน้าท่ีด ้านการพัฒนาภูมิภาคหรือพัฒนา 
เมืองศูนย ์กลางอยู ่ แล ้ว ในป ัจจุ บัน และใช ้กลไก 
ดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้เกิดการด�าเนินการเพื่อพัฒนา
คลัส เตอร ์ ในระดับ ภูมิภาค เร ่ งสร ้ างการ เ ติบโต 
ของเมืองใหม่ และกระจายความเจริญสู ่ท้องถิ่นไทย 
อย่างเป็นรปูธรรม

216

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

217

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050520



สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการส�าคัญที่
จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานอุตสาหกรรม 
เป้าหมายและภาคการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง โดยเมื่อพิจารณา
ในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันและระบบการเงิน 
กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม พบว่า ไทยมศีกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการท�าธุรกิจ 
ในภูมิภาค โดยอาจส่งเสริมในรูปแบบมาตรการดึงดูด  
Regional Headquarters/ศนูย์วจิยัและพฒันา/Trading 
Centers/Treasury Centers ในพืน้ท่ีทุกภาคทัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้เกิดโครงข่ายเชื่อมโยง 
จากเมืองศูนย์กลางไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาค 
กล่าวคือ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ในระดับนานาชาติในส่วนกลาง ต่อยอดไปสู่การพัฒนา
อตุสาหกรรมและห่วงโซ่อปุทานในภมูภิาคได้ 

ปัจจบุนัได้มกีารจดัท�าแผนพฒันาพืน้ที ่EEC ทัง้หมด 8 แผน 
ประกอบด้วย (1) แผนปฏบิตักิารการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2) แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(3) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา  
การวิจยั และเทคโนโลย ี(4) แผนปฏิบตักิารการพฒันาและ 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่21

Regional Headquarters/
ศนูยว์จิยัและพัฒนา/Trading Centers/

Treasury Centers

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพือ่ดงึดดูให้องค์กรระดับนานาชาติเข้ามาตัง้ส�านักงาน
ในประเทศไทย (โดยเฉพาะใน กทม. และ EEC) และ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรง โดยเฉพาะการลงทุนด้านวจัิย
และพัฒนาที่จะท�าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความช�านาญสู่ประเทศไทย รวมถึงเพิ่มการจ้างงาน 
ในระดับที่มีค่าตอบแทนสูง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) เพิ่มจ�านวนส�านักงานขององค์กรระดับนานาชาติ
ในไทย (2) เพิ่มจ�านวนการจ้างงานในองค์กรระดับ
นานาชาตใินไทย และ (3) เพิม่มลูค่าการลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศ
 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว (5) แผนปฏบิตักิารการพฒันาเมือง
ใหม่และชุมชน (6) แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลาง
ธุร กิจและศูนย ์กลางการเงิน (7) แผนปฏิบัติการ 
การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการด�าเนนิโครงการกบัประชาชน และ (8) แผนปฏบิตัิ
การการเกษตร ชลประทาน และสิง่แวดล้อม ซ่ึงนอกจาก
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ปี 2563 – 
2564 แล้ว นักลงทุนยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  
เพิ่มเติม อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร 
การลดหย่อนภาษีในอัตรา 3 เท่าของต้นทุนงานวิจัยและ
พัฒนาด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการอนญุาตให้หน่วย
งานต่างประเทศสามารถถอืครองทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย์
ส�าหรับการด�าเนนิธรุกจิ เป็นต้น ดังนัน้ การมแีผนพฒันา
พ้ืนท่ีท่ีชัดเจนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็น 
รูปธรรมท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงดูด
ให้นกัลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากข้ึน 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา เมือ่พจิารณาการลงทนุโดยตรง
สทุธจิากต่างประเทศ (Net FDI) พบว่า มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ในปี 2561 จากการลงทุนในภาคการผลิต โดยเฉพาะ 
การผลิตเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องจักรและ
เครื่องมือ ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง เฟอร์นิเจอร์ 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนจากต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงในปี 2562 
และ 2563 ในไตรมาส 1 และ 2 โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
ผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ในขณะท่ีการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ขยายตัวสูงข้ึนอย่างมากในปี 2561 แต่ขยาย
ตวัลดลงในช่วงปี 2562 – 2563 ส่วนหนึง่อนัเนือ่งมาจาก
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีซึง่เป็นตลาดส่งออกหลกั
ได้ยกเลกิการน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผลจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
เ พ่ือดึงดูดการลงทุนจากผู ้ประกอบการทั้ งในและ 
ต ่างประเทศ รัฐบาลจึงได ้จัดสรรงบประมาณเพื่อ 
ด� า เนินการก ่อสร ้ า ง โครงสร ้ า งพื้ นฐานทางด ้ าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อาทิ 
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี โครงการสร้างเคร่ืองก�าเนดิ
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติ
การ และศนูย์นวตักรรมการผลิตยัง่ยนื เป็นต้น ซ่ึงจะช่วย
ยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยการกระตุ้นให้เกิดการน�าไป 
ใช ้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ของไทยในยคุ 4.0  จากความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีจะสามารถสนับสนุนการต่อยอดในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของ Inflows, Outflows และ Net FDI  (หน่วย : ล้านบาท)

 2560 2561 2562 2563  
ม.ค.-มิ.ย. 

Foreign Direct 
Investment  

281,254.60 
(122.90) 

426,209.47 
(51.54) 

150,163.45 
(-64.77) 

69,479.15 
(-7.86) 

Inflow 1,938,500.15 
(-5.88) 

1,947,776.62 
(0.48) 

1,845,540.36 
(-5.25) 

855,230.38 
(-9.40) 

Outflow 1,657,245.55 
(-14.29) 

1,521,567.15 
(-8.19) 

1,695,376.91 
(11.42) 

785,751.23 
(-9.54) 

 

ในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre  
for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นศูนย์ของอาเซียนแห่งใหม่ที่จะด�าเนินการท�าหน้าที่สนับสนุนการประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประชาคมอาเซียน เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ประเทศสมาชิก และส่งเสรมิการหารอืและความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมภายในประชาคมอาเซยีนด้วยกนัเอง และร่วมกับ
ภาคภีายนอกของภมูภิาค
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ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ได้มีการผลักดันนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งเป ็นศูนย์กลางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชน 
และผู้สนใจในทุกระดับ เปรียบเสมือนประตูผ่านเพื่อให้
ท้องถิน่มกีารพฒันาท้ังด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยอาศยั
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือ  
อีกทั้ ง เพื่อ เป ็นศูนย ์กลางการถ ่ายทอดองค ์รู ้ด ้ าน
วิทยาศาสตร ์  วิ จัยและพัฒนาไปสู ่ พ้ืนที่  ส ่ งผลให ้ 
มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร ์  วิจัยและพัฒนากระจายอยู ่ ในพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าว
ของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจ 
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศอีกทางหน่ึง 
โดยได้มอบหมายให้ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิกจิการอทุยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park 
Promotion Agency : SPA) สนับสนุนการด�าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง 14 มหาวิทยาลัย 

ได ้แก ่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern  
Science Park) 7 มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science 
Park) 4 มหาวิทยาลัย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
(Southern Science Park) 3 มหาวิทยาลัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน 
องค ์ความรู ้  ด ้านก�าลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง รวมทั้งความพร้อมด้านหลักสูตรและ
เคร่ืองมือท่ีมีจ�านวนมาก โดยผ่านการด�าเนินงานใน  
5 แผนงานหลัก ได้แก่ (1) การบ่มเพาะธรุกจิวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) การพัฒนาบริการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (3) การพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (4) การวิจัย
ร่วมกบัภาคเอกชน และ (5) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ ศูนย์อ�านวยการอุทยาน
วทิยาศาสตร์ 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนอื (จงัหวดัเชียงใหม่) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) ได้ด�าเนินการแล้วและสามารถให้บริการ
ภาคเอกชนได้ท่ัวถึงท้ังประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การส่งเสริมการค้าชายแดนเป็นนโยบายการพัฒนาที่ไทย 
ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาเมืองชายแดนการยกระดับด่านชายแดนตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงบริเวณชายแดนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นนโยบายที่ภาครัฐและภาคเอกชน 
ของไทยและภูมิภาคร่วมกันด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง มุ ่งสร้างให้ประเทศไทยและภูมิภาคเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญของ 
ห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Value Chain) โดยหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนท่ีส�าคัญในการก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ  
การเร่งรัดการขจัดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะอุปสรรคที่มีต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต การขนส่งสินค้า 
และบรกิาร

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้เร่งรดัด�าเนนิการส่งเสริมปัจจัยสนบัสนนุและลดอปุสรรคในการเคล่ือนย้ายสนิค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคในหลายรูปแบบ อาทิ การเร่งรัดการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การเชื่อมโยง 
พ้ืนท่ีเมืองและชายแดน โดยในรอบปี 2563 ภาครัฐได้ทุ่มงบประมาณกว่า 6,920.9 ล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจชายแดนต่อเน่ืองจากงบประมาณกว่า 8,757 ล้านบาทในปี 2562  รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก เพือ่ให้เป็นฐานการผลติส�าคญัของภมูภิาคด้วยงบประมาณกว่า 16,036 ล้านบาทในปี 2563 และมกีารลงทนุ
เชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจสีตกิส์เพ่ือเชือ่มพ้ืนท่ีเมอืงและชายแดน รวมท้ังการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
พิธีการทางศุลกากรการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (NSW) อย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนาระยะยาว 
นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดน
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การด�าเนินการตามข้อตกลงการส่งเสริมการขนส่งข้ามแดนในภูมิภาค GMS-CBTA ในระยะ 
ทดลอง (Early Harvest) หากพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในรอบปี 2562  
มีมูลค่ารวม 1,337 ล้านบาท หรือหดตัวลงร้อยละ 3.43 เทียบกับปีก่อนหน้า แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่22

Borderless Trade: 
ขจดัอปุสรรคทางการคา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขจัดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต 
การขนส่งสินค้าและบริการที่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ร้อยละ 9 – 21 และสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ้สู ่การเป ็นแหล่งการผลิตสินค้าและ 
บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุน 
สู่ประเทศไทยและภูมิภาคในระยะยาว รวมท้ังช่วยให้
กิจกรรมทางการผลิตที่ ใช ้แรงงานสู งกระจาย 
ไปสู่ภูมิภาคได้สะดวกขึ้น และส่งให้ประเทศไทยก้าว 
สูก่ารผลติสนิค้าและบรกิารในระดบัทีม่มีลูค่าสงูขึน้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนอุปสรรคทางการค้าลดลง มูลค่าการส่งออก 
- น�าเข้าของไทยและประเทศ - CLMV และภูมิภาค
เพิ่มขึ้น และมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศและ 
การลงทนุของไทยใน CLMV เพิม่ขึน้ 
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การค้าชายแดนในบางพื้นที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา และการน�าเข้าบริเวณ
ชายแดนไทย—เมยีนมา ในขณะทีม่ลูค่าการส่งออกของ ASEAN ในภาพรวมชะลอตัวลงในปี 2562 อยูท่ี่ 1,427,178.91 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ จากมลูค่า 1,448,056.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 แต่มลูค่าการส่งออกเฉพาะในกลุม่ประเทศ 
CLMV กลบัเตบิโตขึน้ในปี 2562 อยูท่ี ่304,311 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 278,425.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 
สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและการดึงดูดการลงทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของภูมิภาคในการเชื่อมโยงกันสู่การเป็น 
ฐนการผลิตที่ส�าคัญของ  Global Value Chain

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
เป็นความท้าทายและโอกาสส�าคัญของไทยและประเทศ
ในภูมิภาคในการพัฒนาและอ�านวยความสะดวก 
ในการเคล่ือนย้ายทางการค้าระหว่างกันเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยและภูมิภาค 
สู่การเป็นฐานการผลิตส�าคัญของโลก นอกจากนี้ไทย 
ยังเผชิญความท้าทายส�าคัญในการเร่งรัดการเจรจา 
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
เนื่องจากการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
จ�า เป ็นต ้องอาศัยความร ่วมมือในการด�า เนินการ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เร่งพัฒนากลไก
การท�างานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบรรณไว้ โดยอาจ
พจิารณากลไกการขบัเคลือ่นทีม่ภีาคส่วนทีเ่กีย่วข้องท้ังรฐั
และเอกชนของไทยและเพือ่นบ้านเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
เพือ่ให้สามารถขจดัอปุสรรคทางการค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินคะแนน Trade 
Facilitation Performance โดย OECD พบว่าในปี 2562 
ไทยได้คะแนนรวม 1.439 จาก คะแนนเต็ม 2.0 ดีขึ้น 
จากปี 2560 ทีไ่ด้คะแนนประเมนิผลดงักล่าวเพียง 1.377 
คะแนนส�าหรบัภาพรวมการด�าเนนิขจดัอุปสรรคทางการค้า
ที่มีผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
(Non-Tariff Measures) ไทยมีการลดลงของอุปสรรค
ทางการค้าในกลุ่มมาตรการปกป้องทางการค้าจากเดิม  
8 มาตรการ เหลอืเพยีง 4 มาตรการในรอบปี 2562 และ 
2563 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศใน CLMV ขยายตัวขึ้นจาก 21,362.32 
ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 เป ็น 22,837.80  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ในขณะที่การลงทุน 
ของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปี 2562 โดยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงในกลุ่ม CLMV 
สูงถึง 162,983.51 ล้านบาท จากเดิม 51,787.13  
ล้านบาทในปี 2561
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการสร ้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ระดับภูมิภาคนั้น นอกเหนือจากจะต้องอาศัยนโยบาย
พัฒนาเขตพื้นที่ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง 
พืน้ฐาน และการขจดัอปุสรรคด้านการค้าแล้ว การยกระดบั
และการเตรียมความพร ้อมด ้านก�าลั งคนก็นับว ่ า 
มีความส�าคัญมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่จ�าเป็นต้องอาศัยแรงงานทักษะสูง 
โดยเฉพาะการอ�านวยความสะดวก การเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
มูลค่าสูง ซึ่งจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้อง  
และสร ้างแรงจูงใจในการดึงดูดก�าลังคนศักยภาพ 
เข้าในประเทศ 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงมกราคม – กันยายน  
2563 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจ�านวน 6.7 ล้านคน  
ลดลงจาก 25.9 ล ้านคน ในป ี  2562 หรือลดลง 
ร้อยละ 77.3 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2563)  
เช่นเดียวกันกับแรงงานต่างด้าวทักษะสูง ตามนิยาม 
ในพระราชก�าหนดการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่าในเดือนตุลาคม 
2563 มีจ�านวน 42,131 คน ลดลงจาก 47,117 คน  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า หรอืลดลงร้อยละ 10.6 
(กรมการจัดหางาน 2563) อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และการด�าเนนิมาตรการ
จ�ากัดการเดินทางข้ามประเทศมาตรการปิดประเทศ 
(Lockdown) ท�าให้ลดปริมาณการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่23

ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพือ่ขจดัอุปสรรคในการเคล่ือนย้ายคน ดงึดดูบคุลากร
ที่มีคุณภาพ และอ�านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
การศกึษา ตลอดจนการรับบรกิารด้านการสาธารณสขุ
ในภมูภิาค 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เพิ่มนักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้เข้ารับ
บริการทางสาธารณสุขจากต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าจ�านวนการเคลื่อนย้ายคนข้ามประเทศจะลดลง
จากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า 
การแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 เป ็นข ้อจ� ากัด 
ที่ท�าให้ประเด็นปฏิรูปท่ี 23 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ก� าหนดไว ้ ได ้  นอกจากน้ี สถานการณ ์ดั งกล ่าว 
ยังอาจเป็นปัจจัยเร ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยแรงงาน 
ในประเทศเพือ่นบ้านมแีนวโน้มลกัลอบเข้ามาในประเทศไทย 
ทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน เพื่อหลีกหนี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต้นทาง 
มายังประเทศไทยที่มีการควบคุมการแพร ่ระบาด 
ได้ดีกว่า รวมทั้งแสวงหาโอกาสการท�างานในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานและควบคุมความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามพรมแดน จึงควรพิจารณาจัดต้ังคณะท�างาน
ด้านการเคลื่อนย ้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนขึ้น  
เพ่ือให้ครอบคลุมทัง้ประเด็นเร่ืองการคดักรองโรคอบัุตใิหม่ 
อาชญากรรม และปัญหาในมิติอื่น ๆ โดยร ่วมกัน 
ห า แนว วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด จ ้ า ง แ ร ง ง านต ่ า ง ด ้ า ว 
ทักษะพื้นฐาน-ทักษะสูง การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบ
และข้อบังคับในการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าว
ทักษะสูงเข้ามาท�างานในภูมิภาค อาทิ การอ�านวยความ
สะดวกด้านการต่อวีซ่า การให้ความคุ้มครองด้านสิทธิ์
ของแรงงาน และรวมไปถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล 
และความม่ันคงปลอดภัยด้านอื่น ๆ และการส่งกลับ
แรงงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน รวมท้ังเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานเข้ากับ 
ฐานข้อมูลสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ 
ในประเด็นความมั่นคง และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมภาคการผลิต
ของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ความสั มพั น ธ ์ ท า งภู มิ ศ าสตร ์ ร ะหว ่ า งประ เทศ 
มีความส� า คัญมาก ข้ึนอย ่ างต ่อ เนื่ อง  เห็นได ้จาก 
การเปลี่ยนแปลงขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ในโลก ซึ่งแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงมีเป็นประเทศ
มหาอ�านาจอันดับต้น ๆ ของโลกก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้
ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจและห ่วงโซ ่คุณค ่าโลกอย ่างมีนัยส�าคัญ  
โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษหลังนี้ที่จีนเข ้ามีบทบาท 
ในการก�าหนดทิศทางตลาดการค้า เป็นฟันเฟืองส�าคัญ 
ในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ซึ่งเน้นย�้าถึง
บทบาทที่จีนเป็นทั้งเป็นคู่ค้าและคู่แข่งของทุกประเทศ 
ในตลาดโลก

การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภมูภิาค 
เอเชีย-แปซิฟิก ทั้งกลุ่มที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
หรือระดับภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และอาเซียน (ASEAN) รวมถึง
แผนงานและกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค อาทิ 
GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC, Mekong-Japan, 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่24

เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อมุ่งเน้นการเจรจาการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ จนี อนิเดีย และบงักลาเทศ ซ่ึงมีบทบาทหลกัใน
การขยายตลาดและห่วงโซ่อุปทานสู ่ระดับภูมิภาค  
โดยเน้นการขจดัอุปสรรค การสนบัสนนุการค้าการลงทนุ 
และการเสรมิเสร้างอตุสาหกรรมระดบัภมูภิาค

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศไทยมข้ีอตกลงทางการค้ากับประเทศเป้าหมาย 
เพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในไทยและภูมิภาค

MLC, MRC, Mekong-Korea และ Mekong-Ganga ซ่ึงหากสามารถรวมตัวและมีความเป ็นป ึกแผ ่น 
กจ็ะท�าให้มีศักยภาพทีจ่ะพฒันาเป็นขัว้พลงัทีส่�าคญัในภมูภิาคและสามารถถ่วงดลุกับประเทศมหาอ�านาจได้ อย่างไรก็ตาม  
ภูมิภาคนี้ยังมีจุดล ่อแหลมต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงความขัดแย้งด ้านอธิปไตย 
และประวัติศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และคาบสมุทรเกาหลี ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงท�าให้ภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งในสมการของการด�าเนินความสัมพันธ์ภาพใหญ่ระหว่างประเทศมหาอ�านาจที่มี 
ผลประโยชน์ในระดับโลก ดังน้ัน การเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือและการเจรจาทางการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้กรอบเจรจาใหม่ ๆ จึงนับเป็นวาระการพัฒนาที่ส�าคัญของประเทศไทย
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การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในช่วงปี 2562 ในวาระ 
ทีป่ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีน ไทยได้ให้ความส�าคญั
กับการสนับสนุนและเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้า
ภายใต้กรอบ Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงพันธมิตร 
ทางการค้าในระดับภูมิภาคที่เป็นกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิระหว่าง ASEAN ทัง้ 10 ประเทศ กับคูภ่าคี 
6 ประเทศ ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อนิเดยี ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ โดยในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  
ในโอกาสการประชุมสุดยอดผู ้น�าอาเซียนคร้ังท่ี 37  
และการประชมุสดุยอดผูน้�า RCEP ครัง้ที ่4 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ผู้น�าประเทศ RCEP ทั้ง 15 ประเทศ 
(ยกเว้นอินเดีย) ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วม และเป็น 
สักขีพยานการลงนามในความตกลง RCEP ของ 
รัฐมนตรี RCEP ซึ่งถือเป็นกลุ่มความตกลงทางการค้า  
การลงทุนที่ ใหญ ่ ท่ีสุดในโลก ส ่งผลให ้ เกิดโอกาส 
ทางการค้าใหม่ ๆ แก่สินค้าและบริการที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้น
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าสู ่ตลาดใหม่ ๆ ต่อไป 
ในอนาคต ทัง้นี ้ความตกลง RCEP คาดว่าจะมีผลบังคับใช้
ในช่วงกลางปี 2564 ภายหลังท่ีแต่ละประเทศได้ให้
สตัยาบนัผ่านกระบวนการขัน้ตอนภายในประเทศแล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรกต็าม ความท้าทายส�าคญัของการบรรลเุป้าหมาย
การเจรจาการค้ากับกลุ ่มประเทศเป้าหมาย คือความ 
ไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอ�านาจที่จะมีการเปล่ียนแปลงผู้น�าตามวาระ
การครองต�าแหน่ง เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และ
ญี่ปุ ่น ซ่ึงอาจท�าให้นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
ปรับเปล่ียนตามผู้ทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่ง อกีทัง้ภาวะความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากการแพร ่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็นับเป็นปัจจัยเส่ียง 
ที่ส�าคัญที่จะส่งผลให้ประเทศมหาอ�านาจชะลอการเจรจา
การค้ากับกลุ่มประเทศเป้าหมาย และหันมามุ่งพัฒนา
เศรษฐกจิภายในประเทศมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให ้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในประเดน็การปฏริปูที ่24 
เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ประเทศไทย
ควรใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นานาประเทศมีความ 
เชือ่มัน่ต่อระบบสาธารณสุขของไทย ในการสร้างพนัธมติร
การค้าระหว่างประเทศ โดยอาจยื่นข ้อเสนอความ 
ช ่วยเหลือด ้านการสาธารณสุขในการเพิ่มข ้อตกลง 
ทางการค้ากับประเทศเป้าหมาย หรือขยายโอกาส 
ในการลงทุนท้ังในไทยและภมูภิาค นอกจากนี ้อาจส่งเสรมิ
การลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศเป้าหมาย 
ที่เป็นคู่ค้าที่ส�าคัญ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่25

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ลงทุนในต่างประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ใช้ทีต่ัง้ของประเทศไทยอนัเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัใน
ภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ส�าหรับการขยายโอกาสให้ผู้
ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ได้มีโอกาสขยาย
ตลาดและ/หรือการผลิตสู่ภูมิภาค เพ่ือช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน
ระดับนานาชาติ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
และเพ่ิมรายได้จากต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทย

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป นโยบายทางการค้าและการลงทุนที่เสรีในโลกปัจจุบันน�าไปสู่
การเสรมิสร้างให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงกระตุน้ให้เกดิการเปิดโอกาสทางธุรกจิในตลาดใหม่
จ�านวนมาก ซึง่การท่ีไทยจะมุง่เน้นการค้าแค่ตลาดในประเทศอาจไม่เพยีงพอ จงึต้องด�าเนนิยทุธศาสตร์เชงิรกุในการแสวงหา
ตลาดใหม่ ๆ และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทยไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam) และอาเซยีน เพือ่ขยายตลาดการลงทนุให้กว้างขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมอื 
ของอาเซยีนกับประเทศนอกกลุม่อาเซยีน ตลอดจนหุน้ส่วนการพัฒนานอกภมูภิาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรือ่ง 
ท่ีตัง้เชงิภมูศิาสตร์ในการแสวงหาวตัถดุบิและแรงงานเพือ่ขยายฐานการผลติ แลกเปลีย่นและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
เพ่ือสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นชาติการค้า และก้าวไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส�าคัญ 
ของภูมิภาค ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเป็นหนึ่งแนวนโยบายที่ส�าคัญ 
ของภาครฐั ซึง่ผลกัดันผ่านยทุธศาสตร์เชงิรกุว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุในต่างประเทศของนกัลงทนุไทยอย่างเร่งด่วน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยมกีารด�าเนนิการมาตรกาการส่งเสริมการลงทนุของนกัลงทนุไทยในต่างประเทศ
เป็นประเดน็ทีภ่าครฐัให้ความส�าคญัมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 การลงทนุโดยตรงของนกัลงทุนไทยในต่างประเทศ 
มมีลูค่า 314,233.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าทีม่กีารลงทนุในต่างประเทศ 561,950.91 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน
การลงทนุในประเทศกลุม่อาเซยีนสงูถึง 96,470.51 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ซ่ึงยงัไม่สามารถบรรลุ
ค่าเป้าหมายของประเดน็ปฏริปูที ่25 ทีก่�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ ท้ังนี ้การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคการผลติ 
มีมูลค่า 148,471.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการด�าเนินนโยบายอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ อาทิ  
การส่งเสรมิองค์ความรูใ้นด้านการลงทนุของผูป้ระกอบการไทยในต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในต่างประเทศแก่นักลงทุน เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง 
ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรในการบริการงานในต่างประเทศ โดยผ่านการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุทีไ่ด้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูการลงทนุไทยในต่างประเทศ (Thailand Oversea Investment Centre: TOI)  
รวมทั้งมีการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมและดูแลผู ้ประกอบการและนักลงทุนไทย 
ในต่างประเทศผ่านโครงการการทูตเพือ่ประชาชน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ดี ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจน 
การแข่งขันที่เพิ่มสูงข้ึนอันเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้า
และการลงทนุ รวมถงึความท้าทายทีก่ารเกดิข้ึนของรปูแบบ
การประกอบธรุกิจใหม่ ๆ ทีน่�าเทคโนโลยเีข้ามาเป็นตัวช่วย
ส�าคญัจนเกดิเป็นท้ังโอกาสและอปุสรรคต่อการประกอบกจิการ
หรอืลงทนุในธรุกจิใหม่ ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่ 
การยกเลกิการลงทนุนอกประเทศ และมาตรการปิดเมอืง
ทั่วโลกเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอาจส่งผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่มูลค่า ท�าให้หลายบริษัทพิจารณาเน้นการผลิต
ในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 
SMEs ยังต้องได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการไปลงทุน 
ในต่างประเทศ เน่ืองจากการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสริมการลงทนุ 
ในต่างประเทศยงัขาดยทุธศาสตร์การลงทุนในตลาดต่าง ๆ  
ทีร่ะบถุงึนโยบายทีเ่ป็นรปูธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการเน้น
ให้ข ้อมูลการลงทุนมากกว่าจัดท�ามาตรการส่งเสริม 
การลงทนุในต่างประเทศส�าหรบัผูป้ระกอบการไทย 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย การบรรลเุป้าหมาย 
ว ่ าด ้ วยการส ่ ง เสริมให ้ผู ้ ประกอบการไทยลงทุน 
ในต่างประเทศนั้น จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมมาตรการ 
เชิงรุกโดยใช้กลไกที่มีอยู่เดิมในการสนับสนุนและเร่งรัด 
ให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนของนักลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ ทั้งการแนะน�านักลงทุนเพื่อเปิดตลาด 
การลงทุนใหม่ และการบูรณาการการท�างานของทีม
ประเทศไทยในต่างประเทศให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ
และนกัลงทุนไทยรายใหม่ ๆ และยกระดับศนูย์ข้อมลูการ
ลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี 
และความท้าทายที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด เพ่ือที่จะพร้อม
รับมือและเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุน 
และผู้ประกอบการไทยท่ีประสบปัญหา และเร่งจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศซึ่งต ้องม ี
การวิเคราะห์ตลาดและสาขาการลงทุนที่ควรได้รับ 
การสนับสนุนให้มีการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจน 
มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการไทย ทั้งมาตรการจูงใจทางการเงินและ 

ไม่ใช่ทางการเงิน โดยการช่วยเหลือทางการเงินอาจรวมถึงการสร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบโดยเฉพาะ SMEs  
เข้าถึงแหล่งเงินกู ้และการประกันการลงทุน ตลอดจนนโยบายยกเว้นภาษี ในขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดตั้ง 
หน่วยงานเฉพาะที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนให้ SMEs ขยายธุรกิจ โดยเป็นตัวกลางประสานร่วมมือ 
กบับรษิทัขนาดใหญ่ เพือ่ให้สามารถขยายฐานการลงทุนไปยงัต่างประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องท�าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นโดยล�าดับ  
ซึง่ในปี 2563 อยูใ่นอนัดบัที ่44 ดขีึน้จากในปี 2562 ทีอ่ยูใ่น
อันดับที่ 45 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเดินทางและ 
ขนส่งสนิค้าของประเทศพึง่พาการเดนิทางและขนส่งสนิค้า
ทางถนน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาโครงข่ายทางถนนให้มี
ความครอบคลมุพืน้ท่ีในอดตีทีผ่่านมา ประกอบกบัการขนส่ง
ทางถนนยังมีความได้เปรียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ  
ที่เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีสามารถเชื่อมโยงการเดินทาง
และขนส่งสินค้าตั้งแต่จุดต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง 
แต่เนื่องจากการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่ง 
ท่ีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงสุด ท�าให้รัฐบาลมีนโยบาย
เร่งรดัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก
ในการเดนิทางและขนส่งสนิค้าทางรางและทางน�า้เพิม่ขึน้ 
เพ่ือลดต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและ 
ขนส่งสินค้าของประชาชนและผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศในภาพรวม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีนโยบายเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางราง รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ทีเ่กีย่วเนือ่ง เพ่ือให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลกั
ที่ใช ้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
เนือ่งจากเป็นรปูแบบการขนส่งทีส่ามารถพฒันาให้มคีวาม
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ดีกว่าการขนส่งทางน�้า 
ที่อาจจะมีข้อจ�ากัดทางกายภาพ โดยปัจจุบัน รฟท.  
อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู ่และทางสายใหม่
จ�านวนรวม 9 เส้นทาง ระยะทาง 1,674 กม. และคาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ครบทุกเส้นทางในปี 2569 เป็นต้นไป  
และ ขบ. อยู่ระหว่างการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวก
เพือ่รองรบัการขนส่งสนิค้าทางรางในบริเวณประตูการค้าหลกั
ที่ส�าคัญ ได้แก่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชยีงของ จ.เชยีงราย ท่ีคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563  
และศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ที่คาดว่าจะเปิด 
ให้บริการในปี 2567 นอกจากน้ี หน่วยงานรับผิดชอ 
บยังอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือหลัก 
ที่ส�าคัญ เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศและ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษในพื้นที่ต ่างๆ อาทิ  
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่  3 และท่าเรือ
อตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะที ่3 ท่ีคาดว่าจะเปิดให้บริการ
ในปี 2568 การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่คาดว่า 
จะเปิดให้บริการในปี 2567 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่26

Connectivity : 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขจัดอปุสรรคด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์เพือ่เชือ่มโยง
ตลาดและแหล่งการผลิตในห่วงโซ ่อุปทาน และ 
การอ�านวยความสะดวกด้านการเดนิทางซึง่จะช่วยดงึดดู
การลงทุนในภูมิภาค

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ลดต้นทนุและระยะเวลาในการเดนิทางและขนส่งสนิค้า
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยมีต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 49.7 ของต้นทุนโลจิสติกส์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศได ้ด�าเนินการโดย 

หน่วยงานรับผิดชอบที่มีอ�านาจและหน้าที่เฉพาะด้าน  

โดยมีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมเป็นราโครงการ

และยั งขาดการพิจารณาแนวทางการบูรณาการ 

การใช้ประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในพ้ืนที่ร ่วมกัน ท�าให้ม ี

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีกลุ ่มเป้าหมาย 

ที่ใกล้เคียงกันในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีปริมาณ

ความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าอยู ่ในระดับสูง 

อาทิ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ย่านชุมชนและเมือง 

นอกจากน้ี  หน ่วยงานรับผิดชอบในแต ่ละด ้าน 

ยังไมส่ามารถประสานแผนการพัฒนาร่วมกนัทั้งในด้าน

แผนการเปิดให้บริการและการให้บริการภายหลังจาก

การเปิดให้บริการ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น 

จากค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจากการขนถ่ายหลายครัง้ (Double 

Handling) และอ�านวยความสะดวกด้านการเดินทาง

และขนส่งสินค้าของประชาชนให้สามารถเช่ือมต่อกันได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิโครงการพฒันาศนูย์ขนส่งสินค้า

ทางรถไฟ (SRTO) การจัดหารถจักร 20 ตัน/เพลา และ

การสรรหาเอกร่วมลงทนุในสถานบีรรจุและแยกสนิค้ากล่อง

ที่ลาดกระบัง กระบัง ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาการขนส่ง

สินค้าทางรถไฟ ในเส้นทางดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง

แม้ว่าจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกเพ่ิมขึ้นก็ตาม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย กระทรวงคมนาคม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาจัดท�า

แผนการลงทนุพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง

เป็นรายพื้นที่บนเงื่อนไขของการก�าหนดให้ระบบขนส่ง

ทางรางเป็นโครงข่ายหลักท่ีใช้ในการเดินทางและขนส่ง

สินค้าของประเทศ โดยอาจจะเริ่มด�าเนินการในพื้นที ่

ทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิอยูใ่นล�าดบัสงูเป็นล�าดบัแรก 

ทั้งนี้ แผนการลงทุนฯ อย่างน้อยควรต้องมีการพิจารณา

จัดล�าดับความส�าคัญของโครงการลงทุน ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเดิน

ทางและขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การก�าหนด

โครงสร้างอัตราค่าบริการและรูปแบบการบริหารจัดการ

ท่ีครอบคลุมต้ังแต ่ต ้นทางจนถึงปลายทางที่ ชัดเจน  

พร้อมทั้งมีการพิจารณาน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาใช้ในการบริการจัดการด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลด

อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเชือ่มโยง

ตลาดและแหล่งการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน และการ

อ�านวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับ

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและดึงดูด 

การลงทุนในภูมิภาคได้ตามเป้าหมายต่อไป 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การผลักดันวาระพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อไทย
และประเทศในภูมิภาคและการพัฒนาการอ�านวยความ 
สะดวกทางการค้าและการลงทุน การเสริมศักยภาพ 
ของประเทศให้ก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ 
เป็นจุดเช่ือมต่อทีส่�าคญัของภูมิภาคทีใ่ช้ประโยชน์จากการ
มีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ท่ีดีของประเทศไทยในภูมิภาค  
จะท�าให้ประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมุ่งไปสู่การพัฒนา
ของภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมต่อไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ ่ม CLMV (Cambodia-Lao PDR 
-Myanmar-Vietnam) ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในระดับสูงและยังมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานอกีมากในอนาคต ซึง่จะเป็นโอกาสในความร่วมมอื
และช่วยสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในภาพรวม 

การพัฒนามีกลไกและขั้นตอนการด�าเนินงานในการสร้าง 
Platform การท�างานร่วมกันระหว่างไทยและ CLMV 
ผ่านกรอบความร่วมมือที่ส�าคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ความ
ร ่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ ้ าพระยา-แม ่ โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  
Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งเป็นกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาอย่างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย และส่งเสริม
ความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย  
- ม า เ ล เ ซี ย - ไทย  ( IMT -GT )  และความร ่ วม มือ 
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ 
(Greater Mekong Subregion: GMS)

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่27

Connectivity : 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศสามารถเสรมิ
ศักยภาพให้ก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ 
เป็นจุดเช่ือมต่อทีส่�าคัญของภมูภิาค

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มกีลไกการท�างานร่วมกันในระดบัภูมภิาคโดยเฉพาะใน
ระดบั CLMVT ให้เกดิข้ึนได้อย่างสมบรูณ์
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้ด�าเนินการ
เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงในระดับ
ภูมิภาคผ่านการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี โดยการ
เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยง
ทางกายภาพระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญ ส�าหรับความร่วมมือระดับ CLMVT ในปี 2561 
ในการประชุมผู้น�ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS  
ได้รับรองแผนแม่บท ACMECS Connectivity Master 
Plan มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเช่ือมโยงแบบ 
ไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม 
(Smart and Sustainable ACMECS) และในปี 2563 
ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS ได้เห็นชอบ 
ในหลักการการจัดตั้ง ACMECS Development Fund 
ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู ่
ระหว่างการผลักดันในการสร้างกลไกการท�างานของ  
ACMECS Development Fund และเร่งรัดให้เกิดการ
จัดตั้งส�านักเลขาธิการ AMCECS เพ่ือให้มีเจ้าภาพหลัก 
ในการผลักดันวาระการพัฒนาระดับ CLMVT รวมถึง 
การประสานงานและติดตามผลการด�าเนินงานตาม 
ข้อตกลงต่างๆ ในระดับ CLMVT นอกจากนี้ ประเทศไทย
ได้ด�าเนินการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ในระดับภูมิภาคผ่านการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี
อื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: 
GMS) ได ้ เร ่งรัดการอ�านวยความสะดวกกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้ความตกลงการอ�านวย
ความสะดวกคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค

ลุม่แม่น�า้โขง (GMS Cross Border Transport Facilitation 
Agreement: CBTA) โดยเร ่งปรับปรุงกฎระเบียบ 
การด�าเนินงานในด่านพรมแดนและโลจิสติกส์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและมีความปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข ่งขันและความพร ้อมของ 
ผู้ประกอบการสู่การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก 
ต่อไป รวมถึงได้เริ่มด�าเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้กรอบ Regional Investment Framework 
2022 ได้แก่ โครงการพัฒนารถไฟทางคู ่ในประเทศ 
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนา
เส้นทางรถไฟเด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ และความร่วมมือ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย  
-มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) ประเทศไทยได ้ เร ่งรัด 
ผลักดันการเชื่อมโยงบริเวณชายแดนรอบประเทศอย่าง
ไร้รอยต่อและอ�านวยความสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายคน 
สินค้า และบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเร่งรัด
การพัฒนาโครงการส�าคัญ เช ่น การพัฒนาบริเวณ 
ชานแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา และโครงการเมอืงยางพารา จงัหวดัสงขลาเป็นต้น  
ทั้งนี้ ความพยายามในการเร่งรัดการผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างระดับภูมิภาคเหล่านี้ก่อให้เกิดความเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ ตลอดจนสนับสนุนการค้า
ชายแดน-ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 1,337,282 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 8.88 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย 
โดยเป็นมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(มาเลเซีย-เมียนมา-สปป.ลาว-กัมพูชา) รวม 1,069,251 
ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดนแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (สิงคโปร์-จีนตอนใต้-เวียดนาม) รวม 268,031 
ล้านบาท 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศยังมี 
ข้อจ�ากัดที่หลากหลายและเป็นไปตามความพร้อมและสมัครใจของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ งบประมาณ 
เพื่อสร้างกลไกการท�างานในระดับ CLMVT  นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาคหลายโครงการ 
มีการทับซ้อนกันในหลายพื้นที่ ตลอดจนขาดความเชื่อมโยงในรายละเอียด โดยเฉพาะในมิติเชิงเวลาและบริบทการ
เช่ือมโยงกับโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวเน่ืองในพื้นท่ี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคหลายโครงการ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างกลไก
การท�างานร่วมกันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับ 
CLMVT ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศต่าง ๆ จะต้องเร่งรดัการด�าเนนิการภายในให้แล้ว
เสร็จหรอืแสวงหาแนวทางร่วมกนัในการขจดัความท้าทาย
ต่าง ๆ ทีม่อียู ่ เพือ่ให้การประสานงานและตดิตามผลการ
ด�าเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เนื่องจากความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในภูมิภาค 
จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมในการเช่ือมโยงที่เป็น
มาตรฐานเดยีวกนัและอยูบ่นพืน้ฐานระยะเวลาการพฒันา
ที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความจ�าเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งรัด
การจดัตัง้กลไกกลางคอื คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นด้าน
การรวมกลุ่มในภูมิภาค ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) หรือคณะกรรมการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(กพบ.) หรือกลไกระดับชาติอื่นๆเพื่อพิจารณาสภานะ
ภาพรวมของการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ก�าหนดทิศทางและจัดล�าดับ
ความส�าคัญในการเร่งจัดการด�าเนินการพัฒนาต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศอย่างเป็น
ระบบ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ 
เป็นศนูย์กลางการวจิยัและพฒันา เพือ่ด�าเนนิการวางแผน
ยุทธศาสตร ์การวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ และดูแล 
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านโครงสร้างการวิจัย
พัฒนาต่าง ๆ ให้สามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณ 
ของการวิจัยและพฒันาได้อย่างต่อเนือ่งในอนาคต รวมถงึ
ท�าหน้าที่ในการดูแลการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป ้าหมายอย ่างมั่นคง สอดคล ้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ศูนย์การวิจัยและ 
พัฒนากลางควรจัดท�าประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนา 
การวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น กฎหมาย ทักษะ 
มาตรการจูงใจ และมีหน้าที่ท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อ�านวย
ความสะดวกต่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่28

การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพื่อจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลการวางกลยุทธ์และ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยพัฒนาของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของ
สทิธบิตัรจากงานวิจยั รวมทัง้เพิม่รายจ่ายเพ่ือการวจัิย 
พัฒนาของภาครัฐและเอกชนการวิจัยพัฒนา และ
ออกมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพและจ�านวนนักวิจัย 
ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
คงระดับ/พฒันายกระดบั (1) อนัดับดชันนีวัตกรรมโลก  
(2) ร้อยละของการเพิ่มของการใช้จ่ายการวิจัยพัฒนา
รวมของภาคของภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยเีป้าหมาย (3) ร้อยละของการเพิม่ของการ
ใช้จ่ายการวจิยัพฒันาของภาคเอกชน (4) จ�านวนสทิธบิตัร
ที่ได้รับการอนุมัติในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป้าหมาย (5) จ�านวนของสัญญาลิขสิทธิ์ที่มาจาก
โครงการทีไ่ด้รบัทนุจากศนูย์วิจัยกลาง (6) จ�านวนสดัส่วน
ของนักวิจัยต ่างชาติในศูนย ์วิ จัยของภาครัฐและ
เอกชน (7) จ�านวนบริษัทชั้นน�าต่างชาติที่มาลงทุน 
เปิดศูนย์วิจัย (8) หลักสูตรการท�าการวิจัยร่วมได้รับ
การก�าหนดเป็นหลักสูตรจ�าเป็นส�าหรับการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานในก�ากับ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ถูกก�าหนดให้ด�าเนินการด้านจัดท�า
นโยบายแผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการ
จัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ของประเทศ โดยมีสภานโยบายการอุดม ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ท�าหน้าท่ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ รวมท้ังเสนอระบบการจัดสรรและบริหาร 
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงินดังกล่าว ซ่ึงเมื่อพิจารณาแนวโน้มของการลงทุน 
ด้านการวจัิยและพัฒนาของประเทศไทยในช่วงปี 2559 – 
2561 พบว่า ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนามลูค่ารวม 182,357 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ 60 และเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับ GDP  
ของประเทศแล้ว (GERD/GDP) พบว่า สัดส่วนดังกล่าว
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เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนมสีดัส่วน GERD/GDP คดิเป็นร้อยละ 1.11 ของ GDP ในปี 2561 โดยมค่ีาใช้จ่ายด้านการลงทนุ
ด้าน R&D จากภาคเอกชนเพิม่ข้ึนต่อเนือ่งจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 73 ซ่ึงนบัเป็นสญัญาณทีดี่ว่าภาคเอกชนเลง็เหน็
ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะแนวโน้มการปรับตัวที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0  
ส่งผลให้การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงเป้าหมายในส้ินปี 2564 ท่ีร้อยละ 1.5 ของ GDP 
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก  
ในปี 2563 อยู่ที่อันดับท่ี 44 ลดลงจากอันดับท่ี 43 ในปี 2562 จากทั้งหมด 131 ประเทศ  เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ภาพรวมการพัฒนาด้านนวัตกรรมต้องชะลอตัวลงอย่างมาก  

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในปี 2562 ประเทศไทย 
มีจ�านวนบุคลากรด้าน R&D แบบเทียบเท่าท�างาน 
เต็มเวลารวม 159,507 คน เพิ่มข้ึนจาก 138,644 คน  
ในปี 2561 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 โดยมีจ�านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�างาน 
เตม็เวลา (Full Time Equivalent: FTE) เพยีง 24.0 คน
ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งมีระดับต�่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งอยู ่ที่ระดับ  
70-111 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยส่วนใหญ่อยูใ่น
ภาคเอกชน ขณะที่จ�านวนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในป ี  2561 มีจ�านวน 
4,091,397 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 ของจ�านวน 
ผู ้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด ซึ่งยังขาดการจัดเก็บข้อมูล 
การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาเพื่อสะท ้อน 
การ เติบ โตของ เส ้นทางการประกอบอาชีพด ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตลาดแรงงานภายใน
ประเทศ โดยป ัจจุ บันแรงงานเหล ่านั้นมีแนวโน ้ม 
ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ตรงตามองค์ความรู้ที่มีอยู่ สะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการเสียโอกาส 
ในการพัฒนาบุคลากรทางด ้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก รวมถึงการเสียโอกาสในการ
สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ของประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการ
ขับ เคลื่ อนการจัดตั้ งศูนย ์ วิ จั ยและพัฒนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชน 
ผ่านความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในท้องถิน่ โดยเน้น
การส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
และตรงตามความต้องการของชุมชนไปใช้ในการแก้
ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 
วิสาหกิจ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมทั้งสร้างบุคลากร 
ในพื้นที่เพื่อท�าหน้าที่เป็นวิทยากรให้บริการด้านวิชาการ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนา 
มีกระจายอยู่ในทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่  
ภาคใต้ 2 ศนูย์ ภาคเหนอื 2 ศนูย์ ภาคกลางและภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอือย่างละ 1 ศนูย์  โดยในปี 2562 – 2563 
วช. คาดว่าจะกระจายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างด�าเนินการ 
ท่ัวประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกัน เป้าหมายการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (GERD/
GDP) เป็นร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2565 ภาครัฐควรมีการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วน 
การลงทุนภาครัฐจากปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 22 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 30 ภายในปี 2565 รวมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนา 
ระบบนิเวศส�าหรับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศในพื้นที่เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
หรือ EEC เพ่ือยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการในสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การมีระบบการดูแลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า และเป็นมาตรฐานสากลถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส�าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม ดังนั้นการยกระดับการท�างาน 
ของหน่วยงานก�ากับดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพเท่าทันกับสภาพการ 
ท�าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงเป็นประเด็นส�าคัญและเร่งด่วน โดยเฉพาะการเปล่ียนผ่าน 
การท�างานขององค์กรสูด่จิทิลั

ส่วนหนึ่งของการประเมิน ส�าหรับประเทศไทยในรอบปี 
2563 ได้รับการประเมินคะแนนด้านจ�านวนสัดส่วนสิทธิ
บัตรต่อ GDP ไว้ในอันดับท่ี 76 ลดลงจากอันดับที่ 69  
ในปี 2562

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังคงเผชิญ
ความท้าทายแม้ในระยะท่ีผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะมีการพัฒนาการท�างานของหน่วยงานเพื่อยกระดับ 
การให้บริการสู่รูปแบบดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตามเม่ือน�า 
ตัวชี้ วัดสากลมาประเมินการพัฒนาระบบทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของไทยจะพบว่า ศักยภาพของไทยยังคงไม่มี
ความก้าวหน้ามากนักโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจ�านวน
สัดส่วนสิทธิบัตรต่อ GDP ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้เร่งรัดการ 
ยกระดับศักยภาพการท�างานของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและ
รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เร่งพัฒนากฎหมาย
ทรัพย ์สินทางป ัญญาให ้ เป ็นสากลและสอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการเผย
แพร่องค์ความรูแ้ละสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นบรรทัดฐานส�าคัญของสังคม 
ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาข้อมลูสถติพิบว่า ในปี 2563 ประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับใน Global Innovation Index โดย 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization : WIPO) อยู่ในล�าดับที่ 44  
จาก 131 ประเทศปรับจากอันดับอยู ่ในอันดับที่ 43  
จาก 129 ประเทศในปี 2562 โดยไทยได้รบัการจดัอนัดับ
คงที่ในล�าดับที่ 4 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียนซึ่งการ
ประเมินดังกล่าวได้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสถาบัน สภาพ
แวดล้อมด้านกฎระเบียบ การสร้างองค์ความรู ้และ 
การขยายตัวระบบทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสัดส่วน
จ�านวนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าต่อ GDP มาเป็น

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่29

การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย ์สินทางป ัญญา 
สู ่รูปแบบดิจิทัล ระยะเวลาในการอนุมัติสิทธิบัตร
ลดลง จ�านวนการจดทรัพย ์สินทางป ัญญาเพิ่ม 
มากขึ้น/เติบโตอย ่างต ่อเ น่ือง อันดับ Global  
Innovation Index ของไทยดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นควรมุ่งเน้น
ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
เชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยเฉพาะกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ และเร่ง
พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ดีของการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยอาจ
พิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยและมุ่งสู่การปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามา
ช่วยอ�านวยความสะดวกในการจดแจ้ง การคุมครองสิทธิ 
และตรวจสอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท�างานในอัตราก้าวกระโดดและเร่งรัดให้เกิดความ
ก้าวหน้าของระบบการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็น
ส่วนส�าคัญหนึ่งของการส่งเสริมศักยภาพการเติบโต 
ด้านนวัตกรรมของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป / การด�าเนินงานที่ผ่านมา / ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
เป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยในช่วงปี 2561 มีสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินทุน 
สนับสนุน (Funded Startups) เพิ่มขึ้น 63 ราย และสตาร์ทอัพที่เป็นการร่วมลงทุนในลักษณะ Venture Capital  
และ Angel Investor เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าจ�านวน 108 และ 35 ราย ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นไปในแนวโน้ม 
เช่นเดียวกันกับการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการระดมทุนท่ีในปี 2561 มีการระดมทุนจ�านวน 61.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงจากปี 2560 ที่มีการระดมทุน 106.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Techsauce, 2019) ท้ังนี้ สตาร์ทอัพไทย 
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการลงทุนในช่วงปี 2555 - 2561 เป็นธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce/ 
Marketplace) อาหารและร้านอาหาร (Food & Restaurant) การช�าระเงิน (Payment) โลจิสติกส์ (Logistics)  
และโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel/Travel) ตามล�าดับ อย่างไรก็ดี การสร้างความตระหนักของภาครัฐ 
และการส่งเสริมผู ้ประกอบการสตาร ์ทอัพท่ีมุ ่งเน ้นทางด้านเทคโนโลยียังคงด�าเนินการอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่30

การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การวางกรอบยุทธศาสตร์และการติดตามมาตรการ
การส่งเสริม/ลดต้นทุนในประกอบธุรกิจของสตาร์ท
อัพและสเกลอัพ การเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ท
อัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 
และการเพิ่มจ�านวนและคุณภาพของบริษัทและ
บุคลากรด้าน Technology ในประเทศไทย 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สร้างสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงิน 60 
ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มจ�านวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
ที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง/ได้รับ
การสนับสนุนผ่านหน่วยงานกลาง/ได้รับการร่วม
ลงทุนจากภาครัฐ ลดงบประมาณภาครัฐจากการใช้
บริการของสตาร์อัพ เพิ่มจ�านวนสตาร์ทอัพหรือ
สเกลอัพที่ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาดหุ้นใน
ประเทศไทย เพิ่มจ�านวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุน
จากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ และเพิ่มจ�านวนบริษัท
และนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ

แม้ว่าส่วนหนึ่งยังไม่ได้เป็นการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี
เอง เพียงแต่เป็นการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับรูปแบบ
ทางธรุกจิใหม่ ๆ ผ่านเครือข่ายดิจิทัลเท่านัน้ ขณะเดียวกนั 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  
ได้มีการจัดตั้งอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park)  
เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ภาคเอกชนไทย รวมถงึธุรกจิสตาร์ทอัพ
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และสเกลอพั เพือ่ให้บรกิารแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ในทกุด้าน
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนวัตกรรม และยังเป็นแหล่งรวม
ภาคีนวัตกรรมท่ีส�าคัญของประเทศ เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมถึงศูนย ์บ ่มเพาะธุรกิจในสถาบัน 
การศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ซึ่งได้มีการพัฒนา 
ยวุสตาร์ทอพับนความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ
กว่า 40 แห่ง เพ่ือสร้างและบ่มเพาะความเป็นผูป้ระกอบการ  
ให้แก่นิสิต/นักศึกษา โดยกองทุนยุวสตาร์ทอัพยังได้
ด�าเนินการพัฒนาให้เกิดการขึ้นทะเบียนศูนย์บ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการ (Certified Incubator) จากมหาวทิยาลัย
และหน่วยงานภาคเอกชนทีส่นใจ เพือ่จะได้เป็นหน่วยงาน
กลางที่จะท�าหน้าที่ช่วยบ่มเพาะและเป็นที่ปรึกษาใน 
การจัดตั้งธุรกิจในช่วงเริ่มต้น พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาท้ัง 
ด ้านธุรกิจและการพัฒนาต ้นแบบผลิตภัณฑ์ให ้แก ่
ยุวสตาร์ทอัพในระยะต่อไปปัจจุบันมีศูนย์บ ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการ ภายใต้กองทนุยวุสตาร์ทอพั ประกอบด้วย
อทุยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยั และภาคเอกชน ทีผ่่าน
การรบัรองจาก สนช. จ�านวน 16 ศนูย์ กระจายทัง้ 4 ภมูภิาค 

ที่มา : Techsauce (2019)

2 https ://techsauce.co/report/thailand-tech-startup-ecosystem-year-2018/
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  จากภาพที่ 2 พบว่า สตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่ที่ได้รับการลงทุนใน 

ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561 เป็นสตาร์ทอัพที่ทำาธุรกิจประเภทพาณิชย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce/Marketplace) อาหารและร้านอาหาร 

(Food & Restaurant) การชำาระเงิน (Payment) โลจิสติกส์ (Logistics)  

และโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel/Travel) ตามลำาดับ อย่างไรก็ดี  

“สตาร์ทอัพ” เพ่ิงถูกแนะนำาให้กับสังคมไทยเพียง 3 ปี เท่านั้น การสร้าง 

ความตระหนักของภาครัฐและการส่งเสริมผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพ 

ที่มุ ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีถือว่าทำาได้ดี แต่ไม่ได้เป็นการพัฒนาและ 

สร้างเทคโนโลยีเอง เพียงแต่เป็นการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับรูปแบบ 

ทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ผ ่านเครือข่ายดิจิทัลเท่านั้น ทั้งนี้ จิรัฐ เจนพึ่งพร 

(2561) ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ 

สตาร์ทอัพไทย โดยใช้แบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคำานวณผลผลิต 

ของสตาร์ทอัพที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยพบว่า หากปล่อย 

ให้ระบบนิเวศเติบโตตามธรรมชาติ GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 และหาก 

สามารถเพิ่มทักษะแรงงานได้ 1 เท่า GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 จึงเป็น 

คำาถามสำาคัญที่ว่าสตาร์ทอัพจะมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคล่ือน 

เศรษฐกิจไทยได้มากน้อยเพียงใด

ภาพที่	2	:	 จ�านวนดีลและจ�านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนแบ่งตามประเภท	พ.ศ.	2555	-	2561

ภาพที่	1	:	 การเติบโตของสตาร์ทอัพในประเทศไทยปี	พ.ศ.	2554	-	2561	(ค.ศ.	2011	-	2018)

ที่มา : Techsauce (2019)2

4 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: Tachsauce (2019)2

การเติบโตของสตาร์ทออัพในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 - 2561 (ค.ศ. 2011 - 2018)

ท่ัวประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง และยังมีอีกบริษัทเอกชน 
อีก 4 แห่ง ซ่ึงล้วนมีศักยภาพท้ังในด้านการบ่มเพาะ 
แ ล ะ อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ แ ก ่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ 
ผู ้สนใจ ต้ังแต ่ขั้นเริ่มต ้นไอเดียหรือแนวความคิด  
การท�าต้นแบบของธุรกิจ ไปจนถึงการพัฒนาให้เป็น 
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ประโยชน ์ต ่อเศรษฐกิจและสังคม  
ผ่านการสนับสนุนทุนจากกองทุนยุวสตาร์ทอัพสูงสุด 
กว ่ าร ้อยละ 90 พร ้อมด ้วยหน ่วยงานพันธมิตร 
อย่างธนาคารออมสินเข้ามาร่วมสนับสนุนทุนทางธุรกิจ 
(VC) แก่ผู้ประกอบการด้วย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง
พระราชบญัญตักิารพฒันาวสิาหกจิเริม่ต้น พ.ศ. .... เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาสตาร์ทอัพภาย 
ในประเทศ ประกอบกับการสร้างโอกาสการเติบโต 
ทางธุรกิจของสตาร ์ทอัพยังเผชิญกับความท้าทาย 
ในการขยายสู่ตลาดจริงที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งรัฐบาล
ควรเร่งผลักดันกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น Regulatory 
Sandbox เพ่ือเป ็นพื้นที่ส�าหรับทดลองนวัตกรรม 
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องเข้ามาท�าการทดลอง ตรวจสอบ 
และแนะน�าว ่าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกมานั้น
สามารถท�างานได ้อย ่ างถูกต ้องมีความปลอดภัย  
และเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อน�าไปสู่การ 
เป ิดตลาดใหม ่ได ้อย ่างเป ็นรูปธรรมโดยเร็วต ่อไป  
ขณะเดียวกันภาครัฐจ�าเป็นต้องสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อน
การเข ้ าถึ งแหล ่ ง เ งิน ทุน ท่ีหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น  
เพื่อส ่งเสริมกลไกการสร้างสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

ของไทยอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจ�าเป็นต้องประเมินช่องว่าง
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
ของสตาร์ทอัพและสเกล การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน
และด้านทีไ่ม่ใช่การเงนิ เช่น การบ่มเพาะ โครงการให้ทนุ 
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส ่งเสริมต่าง ๆ รวมถึง 
ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือผลักดันนโยบายต่างๆ และสนับสนุนการเติบโต 
ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพอย่างต่อเนื่อง
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่31

การขยายผลโครงการในพระราชด�าริ
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดท�าและขยายผล
โครงการในพระราชด�าริ และเกษตรกรปรับมาท�า 
การเกษตรทฤษฎีใหม่

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนประชาชนที่น้อมน�าโครงการในพระราชด�าริไป
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น และจ�านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการในพระราชด�าริกว่า 4000 โครงกา 
รทัว่ประเทศ รวมถงึหลกัคดิเกษตรทฤษฎใีหม่เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยพัฒนาประเทศสู่ความยัง่ยนื โดยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดการการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล  
เช่ือมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
เพือ่ให้เกษตรกรรูจ้กัปรบัใช้ความรูส้มยัใหม่จากข้อมูลเทคโนโลย ีสามารถน�าแนวคดิไปใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมทางการ
เกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)  
ได้ด�าเนินการและรวบรวมข้อมูล โครงการในพระราชด�าริตั้งแต่ปี 2495 - 2562 ไว้จ�านวน 4,810 โครงการ/กิจกรรม  
ซึ่งในปี 2563 ได้มีการขยายผลการด�าเนินงานโครงการในพระราชด�าริเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 อีก 67 โครงการ  
ปัจจุบันโครงการในพระราชด�าริ รวมทั้งสิ้น 4,877 โครงการ/กิจกรรม (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 )  

ปี 62 สเีหลือง ปี 63 สเีหลือง 

โครงการพัฒนา 

  ภาค   

รวม 
เหนือ กลาง 

ตะวันออก เฉียง
เหนือ 

ใต้ ไม่ระบุ พ้ืนที่ ฯ 

ด้านแหล่งน้ า 1,310 523 889 663 1 3,386 
ด้านการเกษตร  42 43 29 28 0 142 
ด้านสิ่งแวดล้อม  72 41 47 38 1 199 
ด้านส่งเสริมอาชีพ  91 29 131 95 1 347 
ด้านสาธารณสุข  16 16 7 8 12 59 
ด้านคมนาคม / สื่อสาร  24 22 16 22 0 84 

ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 199 76 57 63 4 399 

การพัฒนาแบบบรูณาการ/อื่นๆ  107 58 48 37 11 261 
รวม 1,861 808 1,224 954 30 4,877 

 27 
ที่มา : ส านักงาน กปร. ณ กรกฎาคม 2563 28 

ในส่วนของการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ29 
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต าบลทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการ 30 
การท างานและประสานความร่วมมือกับภาคี จ านวน 7,424 แห่ง และได้มีการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น ใน31 
ปี 2563 รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดอย่างมีส่วนร่วมตามบริบท32 
จริงของแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูกอีก 650 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8,074 แห่ง (ข้อมูล ส านักงาน กปร. ณ วันที่ 3 พ.ย. 2563) 33 
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนและเริ่มการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏี34 
ใหม่ผ่านโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ซึ่งการด าเนินงานโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2564 35 
เป้ าหมายพัฒนาพ้ืนที่ เกษตรทฤษฎีใหม่  จ านวน 4,009 ต าบล  75 จังหวัด  คิดเป็น พ้ืนที่  192 ,432 ไร่ 36 
แบ่งเป็น เกษตรกร ต าบลละ 16 ราย ทุกภาคทั่วประเทศ รวม 64,144 ราย และแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบล37 
ละ 8 คน รวม 32,072 ราย 38 

แม้ว่า การด าเนินการของโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ พร้อมหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่39 
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ40 
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของ41 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาด้านการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า ช่องทางการจัด42 
จ าหน่ายผลผลิตมีความติดขัดและล่าช้า รวมถึงปัญหาของสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกษตรกรบางส่วนต้องเลื่อน 43 
การผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ขาดเงินทุน และประสบปัญหาหนี้สิน นอกจากนี้เกษตรกรยังขาด  44 

ที่มา: ส�านักงาน กปร. ณ กรกฎาคม 2563
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ในส่วนของการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 
ได้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต�าบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการ
การท�างานและประสานความร่วมมือกับภาคี จ�านวน 
7,424 แห่ง และได้มกีารขยายผลการจดัตัง้ศนูย์ฯ เพ่ิมข้ึน 
ในปี 2563 รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดอย่างมีส่วนร่วม 
ตามบริบทจริงของแต่ละพื้นท่ีเพาะปลูกอีก 650 แห่ง  
รวมทัง้สิน้ 8,074 แห่ง (ข้อมลู ส�านกังาน กปร. ณ วนัท่ี 3 
พ.ย. 2563) นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ได ้มีการวางแผนและเริ่มการด�าเนินงานขับเคลื่อน 
โครงการเกษตรทฤษฏใีหม่ผ่านโครงการ 1 ต�าบล 1 กลุม่
ทฤษฎีใหม่ ซึง่การด�าเนนิงานโครงการจะแล้วเสรจ็ภายใน
เดือนกันยายนปี 2564 เป้าหมายพัฒนาพื้นที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ จ�านวน 4,009 ต�าบล 75 จังหวัด คิดเป็น 
พื้นที่ 192,432 ไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรต�าบลละ 16 ราย  
ทกุภาคทัว่ประเทศ รวม 64,144 ราย และแรงงานเกษตร
ทฤษฎใีหม่ ต�าบลละ 8 คน รวม 32,072 ราย

แม้ว่า การด�าเนินการของโครงการในพระราชด�าริกว่า 
4,000 โครงการทั่วประเทศ พร ้อมหลักคิดเกษตร 
ทฤษฎีใหม่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เกษตรกร 
ส ่วนใหญ่ยังประสบป ัญหาในการด�าเนินชีวิตและ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ�ากัด
และอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้
เกษตรกรต้องเผชญิกับปัญหาด้านการตลาด ราคาผลผลติ
ตกต�่า ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลผลิตมีความติดขัด 
และล่าช้า รวมถึงปัญหาของสภาพภูมิอากาศ ท�าให้
เกษตรกรบางส่วนต้องเลื่อนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกร
ขาดรายได ้ ขาดเงินทุน และประสบปัญหาหนี้สิน  
นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นถึง
ประโยชน์ของการเข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงปัญหา
เหล ่านี้ท�าให ้ เกษตรกรไม ่สามารถด�าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการพระราชด�ารแิละการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ได้ 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีโอกาสเติบโตของภาคเกษตรไทยจากแรงงานรุ่นใหม่เดินทางกลับบ้าน จึงเป็นโอกาส
ของรฐับาลในการด�าเนนินโยบายจงูใจให้เกษตรกรรุน่ใหม่ท่ีสนใจท�าการเกษตร ในการเข้าถึงแหล่งท่ีดินท�ากนิ การขยาย
โครงข่ายแหล่งน�า้ และการสนบัสนนุนวตักรรมทางการเกษตรและพัฒนาทักษะทางธรุกจิและดิจิตอลให้เกษตรกรรุ่นใหม่ 
เพือ่ยกระดบัภาคเกษตรกรรมสูว่ถิใีหม่ตามหลกัคดิเกษตรทฤษฎใีหม่สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรสร้างความรู ้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การด�าเนินโครงการ 
พระราชด�าริและการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องมือ 
ที่จ�าเป็นผ่านกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนในการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการเชื่อมโยง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นไปสู่ตลาด เพื่อสร้างรายได้และให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงมีภูมิคุ้มกัน
สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรด�าเนินการแก้ไขปัญหาพื้นฐานให ้
กบัเกษตรกร อาท ิ ปัญหาทีด่นิท�าการเกษตร การเข้าถงึแหล่งเมล็ดพันธุดี์ การมฐีานข้อมลูด้านการเกษตร การส่งเสริม
การตลาด และการสร้างแรงจูงใจแก่แรงงานคืนถิ่นให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเอื้ออ�านวย 
ต่อการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูภาคเกษตรได้ให ้
ความส�าคัญ และได้มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบข้อมลู (Big Data) ต่างๆ ในรปูแบบของ Platform และ Application 
มากขึ้น สามารถน�ามาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดได้ในเชิงนโยบาย อาทิ ข้อมูลทางกายภาพ  
(ข้อมูลภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรต่าง ๆ การเพาะปลูกและการใช้ที่ดินของเกษตรกร) ข้อมูลเกษตรกร  
(ทะเบียนเกษตรกร และการเพาะปลูกในแต่ละปี) ข้อมูลด้านการตลาด ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับวางแผน 
การเพาะปลูกต้นทางไปจนถึงการตลาด ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจสามารถ 
เข้าถงึข้อมลูได้

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายจัดท�า Big Data มาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) การสร้างแพลตฟอร์ม Application และส่ือดิจิทัล 
เพื่อให้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 10 กระทรวง เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
กับหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ  ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  และในปี 2563 ได้เพิ่มการจัดตั้ง 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่32

การสร้างและใช้ Big data 
ภาคเกษตร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตร

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนฐานข้อมลูท่ีรวบรวม เก็บใหม่ และเชือ่มโยงได้ 
รวมถึงจ�านวนเกษตรกรผู้ใช้งาน Web Tool จาก  
Big Data เพ่ิมมากขึน้

กลุ่มข้อมูลด้านแผนงาน / โครงการ 

(1 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน�้า 

(13 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านดินและที่ดิน 

(4 ชุดข้อมูล)

กลุม่ข้อมลูด้านการท�าประมงและสตัว์น�า้ 

(1 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการวิจัย 

(6 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

(1 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด 

(53 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถานบันเกษตรกร 

(18 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านภัยธรรมชาต ิ

(3 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช 

(12 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต 

(9 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านพืชเศรษฐกิจ 

(8 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการท�าปศุสัตว ์

(7 ชุดข้อมูล)

กลุม่ข้อมลูด้านมาตรฐานการผลติและสนิค้าเกษตร

 (4 ชุดข้อมูล)

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
(NABC) ซึ่งมีการเชื่อมโยง
ข้อมูล 14 กลุ่มข้อมูล 229 
ชุดข้อมูล ดังนี้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จะมีการพัฒนา 
การเชื่องโยงข้อมูล การบูรณาการ และสร้างฐานข้อมูล 
Big Data เพื่อให้ข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว แต่ยังพบ
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทุกระดับที่บางข้อมูล
ส�าคัญอาจเป็นข้อมูลเก่า ขาดรายละเอียด ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากข้อจ�ากัดในเรื่องของข้อกฎหมายที่ท�าให้ 
ไม ่สามารถเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ ได ้ 
จึงท�าให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และ
รายงานได้ครบถ้วน นอกจากนี้ ทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ ยังไม่รับรู้ว่ามี Big Data ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ท�าให ้เกษตรกรไม่สามารถน�าข ้อมูลไป 
ใช้ให้เกิดประโยนชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐและ 
หน ่วยงานที่ เป ็นศูนย ์กลางข ้อมูล ควรตรวจสอบ 
รายละเอียดของข้อมูล ท้ังในเร่ืองความถูกต้อง ครบถ้วน 
และมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพ่ือเร่งพัฒนาความ
สมบู รณ ์ของข ้อมู ล ให ้มี ความชัด เจนและทันต ่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลง เพ่ือน�าไปสู่การวางแผน
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกสินค้า 
ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับโรงงานแปรรูปหรือตลาด 
เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง 
นอกจากนี้ควรพิจารณาทบทวนข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย
ต ่าง ๆ ในการรวบรวมและเผยแพร ่ข ้อมูลเพื่อให ้ 
เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการ 
ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึง โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาและ
ตลาด เพ่ือใช้ติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน ครอบคลมุ
การน�าไปใช ้ประโยชน ์ในการด�าเนินกิจกรรมทาง 
การเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปริมาณน�้าท่ีเหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการ
เพิ่มผลิตภาพของการภาคการเกษตรของประเทศ  
ด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวนที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
ในแต่ละปี ทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัย ส่งผล
ความรุนแรงและความเสียหายให้กับผลผลิตทางการ
เกษตร ระบบชลประทานจึงเป็นกลไกส�าหรับที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สามารถบริการจัดการการเพาะปลูกในพ้ืนที่
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง
ของแผนแม่บทการบริหารจัดการน�้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) โดยในแผนแม่บทที ่2 การสร้างความม่ันคงของน�า้
ภาคการผลิต มุ่งเน้นการจัดการความต้องการการใช้น�้า 
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน�้า การจัดหาน�้า 
ในพื้นที่ เกษตรน�้ าฝน การพัฒนาแหล ่งกักเก็บน�้ า  
การพัฒนาระบบผันน�้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน�้า  
การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต และการเพ่ิมน�้า
ต้นทุนจากฝนหลวง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ความเสียหาย 
ของพื้นที่เกษตรลดลง เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่33

การพัฒนาแหล่งน�้า
และการชลประทานเพ่ือการเกษตร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขยายพื้นที่การชลประทานและพัฒนาแหล ่งน�้า 
ในไร ่นา ให ้ เกษตรกรสามารถเข ้าถึงได ้มากขึ้น 
ในทุกฤดูปลูก

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน�้าในไร่นาเพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2562 พบว่า มีพื้นท่ี
ชลประทานเพิ่มขึ้นมากถึง 1,058,042 ไร่ เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลปี 2561 อย่างไรก็ดี พบว่ามีเพียงร้อยละ 57.4  
ของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพถูกพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ชลประทาน 
ซ่ึงท�าให้มีเพียงร้อยละ 23 ของพ้ืนท่ีทางการเกษตรที่ได้
รับการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทาน ซ่ึงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได ้ด�าเนินการ 
ในทุกระดับของระบบชลประทาน (ขนาดใหญ่ กลาง และ
เล็ก) ท้ังการจัดการงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน�้า
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. ก่อสร้าง
แหล่งน�้าและระบบส่งน�้าเพื่อชุมชน/ชนบท ก่อสร้าง 
และพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่รับน�้า จัดการงานก่อสร้าง
โครงการเพื่อ เพิ่มพื้นที่ ชลประทาน ปรับปรุงงาน
ชลประทาน. พัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ โครงการภายใต้กองทุนจัดรูป
ที่ดิน ก่อสร้างแหล่งน�้า เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน และแก้ไข
ปัญหาด้านน�้า (ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)  
รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าชลประทาน

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 33 การพัฒนาแหล่งน ้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 2 
เป้าหมาย ขยายพื นที่การชลประทานและพัฒนาแหล่งน ้าในไร่นาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากขึ นในทุกฤดูปลูก 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ้านวนพื นที่ชลประทานและแหล่งน ้าในไร่นาเพิ่มขึ น 4 

ปริมาณน ้าที่ เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมผลิตภาพของการภาคการเกษตรของประเทศ  5 
ด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวนที่มีความรุนแรงมากขึ นในแต่ละปี ทั งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัย ส่งผล 6 
ความรุนแรงและความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร ระบบชลประทานจึงเป็นกลไกส้าหรับที่ช่วยเหลือ7 
เกษตรกรให้สามารถบริการจัดการการเพาะปลูกในพื นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง8 
ของแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยในแผนแม่บทที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้า9 
ภาคการผลิต มุ่งเน้นการจัดการความต้องการการใช้น ้า การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้า การจัดหาน ้าในพื นที่10 
เกษตรน ้าฝน การพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า การพัฒนาระบบผันน ้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้า การเพิ่มผลิตภาพมูลค่า  11 
ภาคการผลิต และการเพิ่มน ้าต้นทุนจากฝนหลวง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ 12 
ปริมาณเพ่ิมขึ น ความเสียหายของพื นที่เกษตรลดลง เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ น  13 

ในปี 2562 พบว่า มีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ นมากถึง 1,058,042 ไร่ เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2561 อย่างไรก็ดี พบว่ามี14 
เพียงร้อยละ 57.4 ของพื นที่ที่มีศักยภาพถูกพัฒนาให้เป็นพื นที่ชลประทาน ซึ่งท้าให้มีเพียงร้อยละ 23 ของพื นที่15 
ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้16 
ด้าเนินการในทุกระดับของระบบชลประทาน (ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) ทั งการจัดการงานชลประทาน ก่อสร้าง17 
แหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ. ก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบส่งน ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท 18 
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่รับน ้า จัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพื นที่ชลประทาน ปรับปรุงงาน19 
ชลประทาน. พัฒนาแหล่งน ้ าและเพ่ิมพื นที่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่  โครงการภายใต้กองทุน 20 
จัดรูปที่ดิน ก่อสร้างแหล่งน ้า เพ่ิมพื นที่ชลประทาน และแก้ไขปัญหาด้านน ้า (ภายใต้แผนพัฒนาพื นที่ระดับภาค) 21 
รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าชลประทาน 22 

 23 
พ้ืนที่ (ไร่) / ปี 2560 2561 2562 

พื นที่ประเทศไทย 320,696,888.00  320,696,888.00  320,696,888.00  
พื นทีท่างการเกษตร 149,244,274.00  149,244,274.00  149,244,274.00  
พื นทีท่ี่มีศกัยภาพในการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทาน  60,294,241.00  60,294,241.00  60,294,241.00  
พื นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว 32,790,000.00  33,530,000.00  34,588,042.00  
ร้อยละของพื นทีท่างการเกษตร 21.97% 22.47% 23.18% 
ร้อยละของพื นทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื นที่
ชลประทาน 54.38% 55.61% 57.37% 

ที่มา กรมชลประทาน 24 

0533 
สีส้ม 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ่ในปัจจุบันเป็นไป
ได้ยาก เน่ืองจากประเด็นท้าทายในเชิงพื้นที่ ท้ังด้าน 
ความเหมาะสม และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ 
รวมถึงข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ท�าให้ไม่สามารถขยาย
พืน้ทีช่ลประทานและแหล่งน�า้ได้มากเท่าท่ีควร นอกจากนี้ 
ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการยังต้องประสบกับความ
เหมาะสมของแบบแปลนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
และไม่เอื้ออ�านวยในการสร้างพัฒนาแหล่งน�้าและพื้นที่
ชลประทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบแปลนเดิม ประกอบกับ
ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การติดช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ท�าให้ต้องด�าเนินการ 
ส ่ งน�้ า เพื่ อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรก ่อน  
แล้วจึงด�าเนินการก่อสร้างเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
เสร็จแล้ว การที่ผู้รับจ้างน�าเครื่องจักรและเครื่องมือเข้า
ปฏิบัติ งานไม ่ เป ็นไปตามแผนที่ก� าหนดไว ้  การที ่
พื้นที่ก ่อสร ้างประสบปัญหาอุทกภัย มีฝนตกหนัก  
ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังบริเวณก่อสร้าง รวมถึงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอุปสรรค 
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานและเครื่องจักรข้ามจังหวัด 
ส่งผลให้การด�าเนินการล่าช้ากว่าแผน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยข้อจ�ากัดใน
การขยายพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ่ ดังนั้นแนวทาง 
การพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทาน เพื่อการเกษตร
ในระยะต่อไปจึงต้องมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งน�้าที่มีอยู่ เพื่อลด
การน�้าสูญเสียในกระบวนการส่งน�้าสู ่พื้นท่ีการเกษตร 
โดยอาจน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่
แหล ่งน�้ าด ้วยโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก  
เพื่อกระจายแหล่งน�้าในไร่นา ซ่ึงต้องมีการศึกษาและ
ออกแบบขนาดและลักษณะของโครงการให้เหมาะสม 
กบัลกัษณะเฉพาะของพ้ืนที ่ เพือ่ให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ
ต่อเกษตรกรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี  
ในขั้นตอนของการออกแบบโครงการและวางแผน 
การด�าเนินงานควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการศึกษาสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าใจถึงความ
ต้องการใช้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงช่วง
เวลาการก่อสร้างทีเ่หมาะสมส�าหรับสภาพของแต่ละพืน้ที่ 
และท่ีส�าคัญควรเร่งส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการ
กกัเกบ็น�า้ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร โดยอาจใช้การจัดรูปทีด่นิ
ตามโคกหนองนาโมเดล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความ
ตระหนักและให้องค ์ความรู ้ ในการใช ้ทรัพยากรน�้า 
อย่างมปีระสิทธภิาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขัน 
ที่รุนแรง ข้อจ�ากัดด้านฐานทรัพยากรทางการเกษตร  
โดยเฉพาะที่ดิน และแหล่งน�้า รวมถึงจ�านวนแรงงานใน
ภาคการเกษตรท่ีลดลง ขณะท่ีแนวโน้มความต้องการ
อาหารที่เพิ่มข้ึนจากจ�านวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น 
ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้ภาคการเกษตรต้องเร่งปรับตัว 
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้  
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ เปลี่ยนไปสู ่ยุคดิ จิทัล  
เป ็นโอกาสที่ท� าให ้ เกษตรกรสามารถขายผลผลิต 
ของตนเองส่งถึงมือผู ้บริโภคโดยตรง ปัจจัยทั้งหมด 
แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีเกษตรกรต้องยกระดับ
ตนเองให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีองค์ความรู้ที่รู้จัก
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ ซ่ึงที่ผ่านมา 
ได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer/Young 
Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
ที่มีศักยภาพในด้านการผลิต การแปรรูป การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรการใช้ประโยชน ์
จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง 
การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ เพื่อการด�าเนิน
ธรุกจิอย่างทนัยคุสมยัมคีวามเข้มแขง็และพึง่พาตนเอง

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่34

ส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การส่งเสรมิ Smart Farmer และ Precision farming 
ในการยกระดับการท�าเกษตรกรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนเกษตรกรที่ผ ่านการประเมินเป็น Young 
Smart Farmer และจ�านวนเกษตรกรที่หันมาท�า 
Precision farming เพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 พบว่า เกษตรกร 
รุ ่นใหม่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart 
Farmer (YSF) จ�านวน 2,969 ราย ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ที่ 2,875 ราย โดยมีผู้ผ่านการประเมินเป็น YSF 
2,537 ราย รวมแล้วต้ังแต ่เ ร่ิมด�าเนินโครงการมา 
ในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีจ�านวนผู้ได้เข้ารับการอบรม 
15,538 และมีผู้ผ่านการประเมินเป็น YSF แล้ว 13,051 
ราย โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดอบรมและกิจกรรม
สนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ ่มเป้าหมายหลาก
หลายรูปแบบ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young Smart Farmer การอบรมหลักสูตร 
เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer การสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer การอบรมเตรียมความ
พร้อมทหารกองประจ�าการ สู ่การเป็นทายาทเกษตร 
รุ่นใหม่ การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ผลงาน Young Smart 
Farmer การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ในทั้ง 77 จังหวัด การอบรมเพิ่มศักยภาพการ
ด�าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ การอบรม
พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart 
Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด และ 
การจัดเวทีเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบและแสดงผลงานระดับประเทศ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การสนับสนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการส�าหรับผู ้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู ้ในการเพาะปลูกและ 
การจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหา
ปัจจัยเมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกและ
เป็นต้นแบบส�าหรบัการน�าไปประยกุต์ใช้ทกัษะในสาขาอืน่ 
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต ่อการขยายเครือข่าย Smart  
Farmer และ Precision farming 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรสนับสนุน 
รูปแบบหรือกลไกการด�าเนินโครงการ ที่มุ ่งเน้นการ
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึง
แหล ่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบ
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและ 
การตลาด มพีืน้ทีห่รอืเวทแีลกเปลีย่นองค์ความรู้ ความคดิเหน็ 
และประสบการณ์ ทัง้ในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะ
ระหว ่างเกษตรกรผู ้ที่สนใจการน�าเทคโนโลยีหรือ 
องค์ความรูใ้หม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมกีารสนบัสนนุจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม และกระทรวงศกึษาธกิาร 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้มี
ความเข้มแขง็ ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและน�าไปสู่
การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย�า ควบคู่ไปกับการ 
ส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน  
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง ่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยดึคน พืน้ท่ี สนิค้า
เป็นหลัก และส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนา
ระบบ ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการสนับสนุนการท�างานของเกษตรกรให้สะดวก 
มากยิง่ข้ึน

62 ส้ม 63 ส้ม 

 29 
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร 30 

การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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62 ส้ม 63 ส้ม 

 29 
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร 30 

การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
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ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐบาลได้มีการด�าเนินมาตรการประกันภัยพืชผลให้กับ 
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่ สินค้าข้าว และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพ่ือบรรเทาความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ เนื่องจากมีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น ภัยพิบัติ สถานการณ์ภัยแล้ง ราคาสินค้า
เกษตรกรตกต�่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างหลักประกันด้านต้นทุนการผลิตและลดภาระหนี้สิน เพ่ือให้เกษตรกร 
มีเงินน�ามาลงทุนปลูกพืชต่อในรอบการเพาะปลูกใหม่ ควบคู่กับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
จากรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เพื่อก�ากับดูและคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาต้ังแต่การผลิตจนถึง 
การจ�าหน่ายให้เป็นธรรม 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ระบบประกนัภยัพชืผล กรณสิีนค้าข้าว พบว่า มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกนัภยัข้าวนาปี
เพิม่มากขึน้ โดยในปี 2563 มพีืน้ทีร่บัประกนัภยัรวมแล้วกว่า 44 ล้านไร่ คดิเป็นอตัราเข้าถึงร้อยละ 72.57 จากทัง้หมด 
60 ล้านไร่ ถือว่าเป็นปีที่มีสัดส่วนสูงสุดตั้งแต่เริ่มด�าเนินการมา และมีเบี้ยประกันภัยรวม 3,758 ล้านบาท จ�านวน
เกษตรกรรวม 3 ล้านราย (เพิม่ขึน้จาก 30 ล้านไร่ในปี 2562) ส�าหรับกรณสิีนค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในปี 2562 ทีเ่ป็นปีแรก

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่35

การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
และระบบเกษตรพันธสัญญา

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีระบบประกันภัยพืชผล และเกษตรกรับรู้ สามารถใช้
ประโยชน์จากกลไกคุม้ครองในระบบเกษตรพันธสญัญา

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
และจ�านวนเกษตรกรที่เข ้าร ่วมโครงการ รวมทั้ง
จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากระบบเกษตร
พันธสัญญา

ในการด�าเนินงาน พบว่าผลการด�าเนนิงาน 1 ปี สามารถ
คุ ้มครองพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเป็นจ�านวน 1.8 ล้านไร่ 
ทั่วประเทศ มีเบี้ยประกันเข้าสู่ระบบประกันภัย จ�านวน 
76 ล้านบาทและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร
แล้วจ�านวน 348 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 โครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นท่ีประกันภัยรวมกว่า  
2 ล้านไร่ คดิเป็นอตัราเข้าถงึร้อยละ 71.82 มีเบีย้ประกนั
ภัยรวม 325 ล ้านบาท นอกจากนี้  มีการพัฒนา
แอปพลิ เคชันเพื่ อ เกษตรกร “มะลิซ ้อน- รี คัลท ์” 
ในโครงการประกันข้าวนาปีและโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส�าหรับรายงานความเสียหายจากภัย
ธรรมชาตไิด้สะดวกและรวดเรว็ รวมทัง้ยงัช่วยลดระยะเวลา
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การสร้างความเข้าใจและเพ่ิมมาตรการขยายระบบ
ประกันภัยไปยังพืชอ่ืนๆ เช่น ถ่ัวเหลือง มันส�าปะหลัง 
อ้อย เป็นต้นเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการมากข้ึน มีการประชาสัมพันธ ์  การสร ้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีทันสมัยเพื่อให ้เกษตรกรเข ้าถึง
โครงการได้ง่ายขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร 
ที่ เข ้าร ่วมโครงการว ่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีคุ ้มค ่า 
ซึ่ ง จะน� า ไปสู ่ แนวทางการปรั บลด เ งิ นสมทบจา 
กงบประมาณของรัฐในการร่วมโครงการประกันภัยพืชผล
ของเกษตรกร นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้และยอมรับ
แนวทางการท�าเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้อย่างแท้จริง

ข ้อ เสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย ภาครัฐ 
ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจ 
แก่เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้ได้รับรู ้ 
ถึงประโยชน์ของระบบประกันภัยพืชผล โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ซ่ึงจะท�าให ้
ได ้รับความสนใจจากเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง  
ควรจัดท�าต ้นแบบที่ เป ็นที่ยอมรับในการท�าเกษตร 
พันธสัญญา เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในส่วนของเกษตรกร
และผู้ประกอบการ และสามารถน�าไปขับเคล่ือนให้เกิด 
ผลเป็นรูปธรรมได้

ตรวจสอบและอนมุตัจ่ิายเคลมเหลอืระยะเวลาเพยีง 7-15 วนัเท่านัน้จากปกตินานถึง 60 วนั ส�าหรับการขับเคล่ือนระบบ
เกษตรพันธสัญญา ได้มีการประชาสัมพันธ์กลไกการด�าเนินงานและสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 รวมถึงแนะน�าระบบเกษตรพันธสัญญา พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และข้อควรรู้
ก่อนการท�าสัญญา และจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�า (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) เพือ่ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญา
ของประเทศ และสร้างการบรูณาการการขบัเคลือ่นเชงินโยบายร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญา 
ในการพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ได้มีความพยายามด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงที่ผ่านมาการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาของไทยยังมีข้อจ�ากัด  
ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือเครือข่าย 6 ภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควชิาการ และภาคเอกชน ร่วมกบัสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับชุมชนและเกษตรกรได้
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การจัดตั้ง Centre of Excellence 
ส�าหรับภาคเกษตร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การจัดต้ังศูนย์ Center of Excellence ประจ�าภาค 
ทั่วประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนเกษตรกรจ�านวนการจัดตั้ง Center of  
Excellence ส�าหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มีการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม AIC แล้ว จ�านวน 83 ศูนย์ ครอบคุลม  
77 จังหวัด  แบ่งเป็น ภาคเหนือศูนย์ AIC 17 แห่ง  
ศูนย์ความเป็นเลิศ 2 แห่ง  รวม 19 แห่ง ภาคกลางศูนย์ 
AIC 26 แห่ง ศูนย์ความเป็นเลิศ 3 แห่ง รวม 29 แห่ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ AIC 20 แห่ง ศูนย์ความ
เป็นเลิศ 1 แห่ง รวม 21 แห่งและภาคใต้ ศูนย์ AIC 14 
แห่ง โดยให้ศูนย์ AIC เป็นแหล่งผลักดันเทคโนโลยี
การเกษตรและนวัตกรรมการการเกษตร ผ่านการวิจัย 
พัฒนา การลงทุน การแปรรูป การบริหารจัดการ 
เ ชิงพาณิชย ์  รวมถึงเป ็นแหล ่งบริการองค ์ความรู  ้
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร ส�าหรับรูปแบบแนวทาง 
การขับเคลื่อนของศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม จะเน้น 
ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวมปราชญ์เกษตร ช่างเกษตร  

252

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

253

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ 050536



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
บทบาทการมีส่วนร่วมของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนงานในชุมชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่  
เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่ชุมชน การพัฒนาและประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในเชิง
พาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งต้อง
อาศัยการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือ 
ของทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ช ่วยกันสนับสนุน 
การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการด�าเนินงานในแต่ละ
ศูนย ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให ้ สอดคล ้อง กับ 
ความต้องการและความจ�าเป็นตามสภาพภูมิสังคมนั้น ๆ 
รวมทั้ งการประสานความร ่วมมือจากภาคส ่วนอ่ืน  
โดยเฉพาะภาคเอกชน และภาควิชาการในการสนับสนุน
กิจกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาภาคเกษตรในแต่ละ
พื้นท่ี ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความ 
โดดเด่น การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การเชื่อมโยงตลาด และการบริหาร 
จัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ 
ข้อจ�ากดัในห่วงโซ่การผลติ เพือ่น�าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิม่
แก่ผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ซ่ึงเป็นเกษตรกรต้นแบบ ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการพื้นที่ 
แปลงใหญ่ ดึงดูดกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้าน e-commerce การสร้าง story 
และ Packaging ด้านธุรกิจการเกษตร รวมถึงกฎระเบียบมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร  
มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง มีการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกร
หันมาสู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนผลผลิตพืชผลการเกษตรปลอดภัย เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะท�าให้เกษตรกร ลดผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตพืชในระบบแม่นย�า
เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการช่วย
เหลือเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรยากจน ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาการผลิต 
และการแปรรูปการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้าน
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน  
ในขณะทีค่วามเข้มข้นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจส่งผลให้
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแรงงานและทักษะของแรงงาน 
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยการใช้เครื่องมือ
อัตโนมัติและดิจิทัล ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร ่ง 
บูรณาการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงข้ึน
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีมีความ 
หลากหลาย ตลอดจนเพ่ือเพิ่มโอกาสในการท�างาน 
และสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ ซ่ึงเป็นแรงงานท่ีมีความหลากหลายและเป็น
แรงงานกลุ ่มใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นแรงงานที่มีทักษะต�่า และมีรายได้น้อย ท�าให้ขาด
โอกาสในการเข ้าถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
แรงงาน
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การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน
เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางที่รับผิดชอบเร่ือง
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานโดยเฉพาะ เพื่อให้
แรงงานสามารถเข้าสู่ระบบการฝึกฝนพัฒนาแรงงาน
ได้โดยไม่มีอุปสรรคในด้านแหล่งเงินทุน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒน าทั กษะและส ่ ง เ ส ริ ม ก า รป ร ะกอบอ า ชี พ  
เพื่อจัดสวัสดิการและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและ 
การประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งยังมีกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซ่ึงได้จัดท�าโครงการ
พัฒนา ระบบทดลอ งก า รพัฒนาทั กษะแ ร ง ง าน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานน� า ร ่ อ ง ใน  50  พ้ืน ท่ี ท่ั วประ เทศ  ตลอดจน 
ได ้จัดท�าความร ่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรม และส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการด�าเนินโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย ์และด ้อยโอกาสได ้ศึกษาต ่อ 
ในสายอาชีพ โดยในปี 2562-2563 มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการจ�านวน 66 แห่งจาก 40 จังหวัดท่ัวประเทศ  
มีนักศึกษาได้รับทุนแล้วท้ังสิ้น 4,890 ทุน รวมทั้งกลไก
ภาครฐัอืน่ ๆ อาท ิกองทุนพฒันาฝีมอืแรงงาน ซึง่สนบัสนนุ
กลุ ่มแรงงานให้สามารถกู ้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทักษะและฝีมือของตนเองให้สูงข้ึน การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ยั งคงมีอุปสรรคหลายประการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติของคนไทยซ่ึงมักมองว่า 
การพัฒนาทักษะไม่ใช่เรื่องจ�าเป็นและไม่คุ้มค่ากับเวลา 
ที่ต ้องสูญเสียไป เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาหรือ 
การอบรมมักมีระยะเวลาการอบรมที่ยาวนาน อีกท้ัง 
การจดัการหลกัสตูรยงัไม่ต่อเนือ่งและเป็นระบบ ขาดการ 
บูรณาการการจัดหลักสูตรและการบริหารจัดการข้อมูล
ความต้องการแรงงานระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ท�าให ้การอบรมเพื่ อพัฒนาทักษะแรงงานยังไม ่มี
ประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายเท่าที่ควร รวมทั้งกองทุน

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ด้านอาชีพ เพ่ือช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ โดยการให้ค่าจ้างวันละ 
300 บาท และมีกิจกรรมฝึกอาชีพท่ีสนับสนุนค่าอาหารแบบเหมาจ่ายมื้อละ 80 บาท และการฝึกอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น 15 วัน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น การปลูก
ผักไฮไดรโปนิกส์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยผ่านโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ของกรมการ
จัดหางาน โดยผู้อบรมจะได้รับมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพเมื่อจบการอบรม

ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับแรงงานยังไม ่มีการ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบั ติงาน 
ที่ชัดเจนและเป็นระบบ ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
และจุดอ่อนของแต่ละกองทุนหรือโครงการเพ่ือน�าไป
ต่อยอดในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และสามารถน�าไปวิเคราะห์แนวทางการด�าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ แหล่งเงินทุน 
ส่วนใหญ่ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานยังจ�ากัดอยู ่
เฉพาะแรงงานในระบบ เนื่องจากมักเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับบริษัทเอกชน ท�าให้แรงงานนอกระบบ
ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจะช่วยพัฒนาและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ส�าหรับการ
ด�าเนินงานในระยะต่อไป ภาครัฐควรร่วมกับภาคส่วน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรการเพื่อสร้าง 
แรงจงูใจให้แรงงานมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาทกัษะ
จ�าเป็น และสถานประกอบการเห็นความส�าคัญในการ 
ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะของลกูจ้างอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้
ให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผูส้นบัสนนุการศกึษาและรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เข้มข้น เพื่อให้ผลิตแรงงาน
เข้าสู ่อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง เช่น การให้ทุน 
ในลักษณะพันธะสัญญาระหว่างผู ้รับทุนและบริษัท 
ผู ้ให้ทุนหลังจากการส�าเร็จจากการฝึกอบรม อีกทั้ง  
ภาครัฐยังต้องให้ความส�าคัญกับการกระจายแหล่งเงินทุน
และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพส�าหรับแรงงาน
นอกระบบให้มากขึ้น ผ ่านการผลักดันให้เกิดกลไก 
ที่ เป ็นรูปธรรมเพื่อด�าเนินการพัฒนาแรงงานกลุ ่มนี้ 
อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การให้ความรูใ้นการประกอบอาชพี 
การพัฒนาทักษะ การจัดหาเงินทุนส�าหรับการลงทุน  

โดยมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน�าผลการด�าเนินการท่ีได้มาวิเคราะห์หา
แนวทางในการด�าเนินการและขยายผลในระยะต่อไป 
นอกจากนี้ ภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลความต้องการแรงงาน เพื่อน�าไปเป็นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง 
รวมถงึมกีารจดัเกบ็ชัว่โมงการอบรมและวดัผลประเมินผล
รายบคุคล ซึง่จะช่วยให้การพฒันาแรงงานมปีระสิทธภิาพ
และประสบความส�าเร็จมากข้ึน 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอย่างรวดเร็วจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบกับความ
ท้าทายใหม่ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวน
การวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศเพื่อ
ตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของประเทศที่มี 
อยู่เดิม ภายใต้แนวทางรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจ�าเป็นต้องมีการวางแนวทางผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการ
ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม และ
สร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน
ตามความต้องการของกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ตลอดจนการเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
ผ่านการจัดตัง้ Matching Platform ทีส่ามารถอ�านวยความ
สะดวกในด้านการจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูล 
ในส�าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่38

การสร้างแรงงานคุณภาพ 
(Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
สู่ตลาดอย่างครบวงจร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
ให้สามารถสร้างแรงงานได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน แรงงานสามารถเพิ่มหรือปรับความรู้
และทักษะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ตลอดจนการเชือ่มโยงแรงงานสูต่ลาดอย่าง
ครบวงจร ผ่านการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมแรงงานและ 
Matching Platform บูรณาการเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูลส�าหรับการ
วเิคราะห์ตลาดแรงงานในอนาคต

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศไทยมีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สามารถ
สร้างแรงงานได้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
รวมทั้งมีจ�านวนแรงงานที่จบจากหลักสูตรเข ้าสู ่
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน อัตราการว่างงาน
ลดลง และแรงงานมีรายได ้และผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
ตลอดจนมีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานและ Matching 
Platform ที่สามารถเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู ่ตลาด 
อย่างครบวงจร

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ภาครฐัได้ร่วมมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข ้องด�าเนินการพัฒนาระบบการศึกษาและ 
หลักสูตรการศึกษา อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
ก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะ มรีะยะเวลาด�าเนนิการ 7 ปี (2563 
- 2569) เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสู งส� าหรับการท� างานใน
อุตสาหกรรมใหม่สู ่ New S-Curve โดยประยุกต์ใช้
หลักสูตรและการ เรี ยนการสอนที่ เน ้นการสร ้ า ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริงผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาค
อุตสาหกรรม ท้ังในรูปแบบ degree และ non-degree 
การพัฒนาหลักสูตรน�าร่อง 30 หลักสูตร ที่ผ่านมากระ
ทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ร่วม
กบัสถาบนัอดุมศกึษา 19 แห่ง พฒันาหลกัสตูรน�าร่อง 30 
หลกัสตูร ซึง่ครอบคลมุ 9 ทกัษะใน 12 สาขาอตุสาหกรรม 
8 กลุ่มสาขาวิชาชีพ  และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ให ้กับผู ้ เรียนสาย
อาชวีศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 
3 และระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปีท่ี 2 
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ก่อนท่ีจะเข้าสู่ภาคการผลิต เพื่อให้มีทักษะไปใช้ในการ
ท�างานหรอืประกอบอาชพีได้จรงิ 

นอกจากการด�าเนินการด้านการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว ประเทศไทยยังได้ด�าเนินการพัฒนาทักษะ
แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างครอบคลุม 
ทกุกลุ่มเพือ่ผลติแรงงานให้มอีงค์ความรูแ้ละทกัษะตรงกบั
ความต้องการ ของภาคการผลิต อาทิ การพัฒนาทักษะ
ฝีมอื (Up-skill/Re -skill) ให้สอดคล้องกับต�าแหน่งงานทีท่�า 
โดยมีหลักสูตร อาทิ ภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ IOT 
เพื่อการท�างาน การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ มีการด�าเนิน
การพฒันาแรงงานคณุภาพ (Super Worker) และเชือ่มโยง
แรงงานสูต่ลาดอย่างครบวงจร โดยได้ก�าหนดแผนงานหรอื
โครงการหลกัทีมุ่ง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 
Thailand 4.0 เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
อตุสาหกรรมศกัยภาพและบรหิารแห่งอนาคต ผ่านโครงการ
ศูนย ์ฝ ึกอบรมความเป ็นเลิศด ้านเทคโนโลยีชั้นสูง  
โดยมุง่เน้นในกลุ่มอตุสาหกรรม 5 กลุม่ อาท ิอตุสาหกรรม
และบรกิารดจิทัิล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ มกีารพฒันา
แพลตฟอร ์ม thailandfutureworkforce.com  
เพ่ือรองรับบัณฑติจบใหม่ และพฒันาผูท้ีจ่บในสาขาต่าง ๆ 
ทัง้สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาบุคลากรเหล่านี้
ให้เป็นก�าลังคนดิจิทัล อาทิ User Experience Design 
(UXD) animation design data analytics python  
cybersecurity ตลอดจนโครงการ “ก้าวสู่งานที่ดี คนมี
คุณภาพ” เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมความ
ต้องการแรงงาน (Demand) และก�าลงัแรงงาน (Supply) 
และด�าเนนิการจับคูง่าน (Matching) ท�าให้เกดิการจ้างงาน 
โดยทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการโดยมผีูม้าใช้บรกิาร 62,358 คน 
และมีผู ้สมัครงานได้รับการบรรจุเข้าท�างาน จ�านวน 
45,248 คน คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของผู้สมัครงานมาใช้
บริการ และในปัจจุบันก�าลังอยู ่ระหว่างการพัฒนา
แพลตฟอร์ม (Job Matching Platform) : ผู้รับจ้าง  
โดยผู ้รับจ้างได้พัฒนาระบบสารสนเทศในข้ันของการ 
จดัเก็บความต้องการของผูใ้ช้งานแล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
รัฐบาลได้พยายามด�าเนินนโยบายและมาตรการเชิงรุก 
อาทิ การพัฒนาทักษะแรงงาน การพัฒนาระบบจับคู่
ต�าแหน่งงาน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับตลาดแรงงานและสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม และ
ดิจิทัล ซ่ึงเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมืออัตโนมัติและ
ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวยังไม่
เพียงพอกับการรับมือกับสถานการณ์ของตลาดแรงงาน
ไทยที่มีความชะลอตัว ตลอดจนการด�าเนินนโยบายเพื่อ
พัฒนาและยกระดับในบางประเด็นไม่สามารถด�าเนิน
การครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม อาทิ โครงการบัณฑิต
พันธุ ์ใหม่ เนื่องจากมีค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินการสูง 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการพัฒนา
เทคโนโลยีท�าให้เกิดอาชีพและทักษะใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้
แรงงานต้องปรับปรุงทักษะให้ท�างานร่วมกับเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีความรวดเร็วได้ อาทิ 
นักพัฒนาวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ท�าให้ภาครัฐต้องเผชิญกับความท้าทายใน
การวางแนวทางผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะ
ที่จ�าเป็นส�าหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐัจงึต้องร่วมกบั
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องในการพัฒนาก�าลังแรงงาน 
เ พื่ อ ให ้ มี ส ม ร รถนะและคุณสมบั ติ ที่ ส อด รั บกั บ 
ความเปลีย่นแปลงท้ังในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การเร่ง
ปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาดโดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ผ่านการเชื่อม
ทักษะแรงงานที่ต้องการกับระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงนวัตกรรม 
และภาษาต่างประเทศ เพือ่ลดช่องว่างทกัษะ มกีารด�าเนนิ
การช ่ วยเหลือบัณฑิตจบใหม ่  ซึ่ งขาดทักษะและ
ประสบการณ์การท�างาน โดยมีระบบบริการจัดหางานให้
กับบัณฑิตใหม่ มีการเร่งพัฒนาความรู้และทักษะแรงงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวัยแรงงานและวัยสูงอายุ  
ผ่านการปรบัเปลีย่นรปูแบบและหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ทีต่อบโจทย์การพฒันา อาท ิการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
Non-Degree เช่น การเรยีนแบบชดุการเรยีนรูย่้อย หรอื 
Micro-Credentials ทีม่กีารก�าหนดผลลพัธ์ของการเรยีนรู้
โดยเน้นสมรรถนะท่ีจ�าเป็นในตลาดงาน ตลอดจนการเร่ง
พัฒนาการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและ
พฒันาก�าลงัคนอย่างเป็นเอกภาพและมพีลวัตจากทุกภาคส่วน 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความส�าคัญในฐานะจุดเร่ิมต้น
ของการวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคน ซ่ึงจะสามารถ
สะท้อนสภาพที่แท้จริงที่จ�าเป็นต่อการวางแผนและ
ออกแบบนโยบายได้ นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องร่วมกับ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าระบบการติดตามและ
ประเมินผลแรงงานที่ผ่านการอบรมว่าแรงงานสามารถ 
น�าทักษะท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
และเกดิผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นรปูธรรมหรอืไม่ เพือ่วางแผนการ
พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่39

การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีการจัดต้ังโครงข ่ายสถาบันการเงินประชาชน 
ธนาคารผู ้ประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการให้บริการทางการเงินและ 
ส่งมอบโครงข่าย และมี Matching Fund ส�าหรับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จัดตัง้โครงข่ายสถาบนัการเงนิชมุชนให้พร้อมให้บรกิาร
ทางการเงิน และจัดให้มี Matching Fund ส�าหรับ
กองทนุสวสัดกิารชมุชน

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
สถาบันการเงินชุมชน เป็นหนึ่งในกลไกในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นเครือข่ายส�าคัญ 
ในการท�าหน้าที่ให้บริการทางการเงิน สร้างธุรกิจชุมชน
ผ่านการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างระบบสวัสดิการ
ให้สมาชิกในชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ  
รวมทั้งแก้ปัญหาที่ดินหลุดมือให้แก่สมาชิกในชุมชน 
ผ ่านการท�าหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน  
ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อย่างยั่งยืน 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา พระราชบญัญตัสิถาบนัการเงิน
ประชาชน พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และมผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2562 ซ่ึงส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นการยกระดับ
องค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
ธนาคารผู้ประสานงานเป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดท�าและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะน�าไปสู ่การจัดตั้ง 
โครงข่ายสถาบนัการเงนิประชาชน โดยข้อมลู ณ ส้ินเดือน
กันยายน 2563 ธนาคารชุมชนเปิดให้บริการ 477 แห่ง 
โดยไม่เปิดบริการเพิ่มนับตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ธรุกจิบรกิาร e-Payment) ต้องปฏิบตัติามพระราชบัญญัต ิ
ระบบการช�าระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงระบบ GSB Corporate Internet 
Banking (CoIB) ร่วมกับ Mobile Banking (MyMo)  
ยังมีข ้อจ�ากัดในด้านการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า  
ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตดิงักล่าวได้ 
ทั้ งนี้  ธนาคารอยู ่ระหว ่างการพัฒนาเคร่ืองมือการ 
ให้บริการให้มีความเหมาะสมและปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด และให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับสถาบนัการเงินชมุชนต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
บริการธนาคารชุมชนบางแห่งที่ตั้งอยู ่ในแหล่งชุมชน 
ยังไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินและเคาน์เตอร์
เซอร์วสิได้ รวมทัง้การยกเว้นค่าธรรมเนยีมการท�าธรุกรรม
ทางการเงินของรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนสามารถ 
ท�าธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ท�าให้สถาบันการเงินชุมชน 
มี ป ริ ม าณการท� า ธุ ร ก ร รมที่ น ้ อ ยลง  นอกจากนี้  
การสนับสนุนงบประมาณสวัสดิการชุมชน (Matching 
Fund) ยังไม่ครอบคลุมสมาชิกทั้งหมด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในฐานะพ่ีเล้ียงสถาบันการเงินชุมชนควรปรับปรุงระบบ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน  
พ.ศ. 2560 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
และขยายการช่วยเหลือไปยังสถาบันการเงินชุมชน 
เพ่ิมเติม ขณะเดียวกันควรประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
รบัรูข้้อมลูข่าวสารการให้บรกิารของสถาบนัการเงนิชมุชน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีเข้าถึงบริการ
ทางการเงินมากขึ้น อันจะน�าไปสู ่การแก้ปัญหาความ
เหลือ่มล�า้ของการเข้าถงึแหล่งทนุของชมุชนได้ นอกจากนี้ 
ควรจัดให้มีการอบรมหรือด�าเนินการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจความเหลื่อมล�้าและรับรู้สิทธิที่พึงได้ของ
ตนด้วย ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนอย่าง
แท้จริงและยัง่ยนื
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่40

การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ชุมชนมีเครือข่าย (cluster – based) และมีสินค้า
ประจ�าพื้นที่ (Product Champion) ทั่วประเทศ 
ประชาชนในชุมชนสามารถใช ้  E-Commerce  
platform ในการสร้างรายได้ ม ีcenter of excellence 
ในทุกพื้นที่เป ้าหมาย และทั่วทุกภาคทั่วประเทศ  
รวมทั้งสถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในทุกพื้นที่เป้าหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ชมุชนมกีารรวมกลุม่สร้างเครอืข่าย มสีนิค้าประจ�าพ้ืนที่ 
และสามารถใช้ E-Commerce platform ในการสร้าง
รายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ สถาบันการเงินชุมชนมี
อนิเตอร์เนต็ใช้อย่างครอบคลมุ

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ธุรกิจชุมชน เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างย่ังยืน โดยปัจจุบันยังคงประสบปัญหาการ
พัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างครบวงจร  
ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน เนื่องจากหน่วยงาน
ยังคงท�างานในลักษณะต่างคนต่างท�า ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน แต่ละหน่วยมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจในเครือข่ายของตน ชุมชนท่ีด�าเนินการโดยสมาชิก
ในชุมชนยังต้องการการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู ้  
ทั้งในด้านการบริหารจัดการและช่องทางตลาด เพื่อให้
สามารถอยู่รอดและขยายกิจการได้ การปฏิรูปจึงมุ่งเน้น
การสร้างกลไกการสนับสนุนในรูปแบบใหม่อย่างเป็น
ระบบ บูรณาการการท�างานในระยะยาว โดยการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนและต ่อยอด  
เพื่อยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562 มีจ�านวนวิสาหกิจ
ชุมชน 85,436 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการขยายตัวร้อยละ  
2.68 จากปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในด้าน
รายได้ จากการขายสินค้า OTOP ในปี 2563 อัตราการ
เติบโตของมูลค่าสินค้า OTOP เมื่อเทียบกับปีฐาน  
(ปี 2560) เพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 68.1 โดยปัจจุบนัส่วนราชการ
ได้มีการด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูปดังกล่าว 
ด้วยการสร้างกลไกสนับสนุนรูปแบบใหม่เพ่ือยกระดับ
ธุรกิจชุมชน โดยการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื ภายใต้ศนูย์แห่งความเป็นเลศิ หรอื  
Excellence Center ซ่ึงมอียูจ่�านวน 8 ศนูย์ โดยคดัเลอืก
ผู ้ ประกอบการ SMEs ที่ มี ศักยภาพทั่ วประเทศ 
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและต่อยอดธรุกจิ จ�านวน 8 แห่ง 
ใน 4 ภมูภิาคท่ัวประเทศ เพ่ือพัฒนายกระดับสินค้าชมุชน 
โดยม ี8 Product Champions ท่ีมศีกัยภาพพร้อมแข่งขนั
ในตลาดทั้ งในและต ่างประเทศ รวมทั้ งการจัดให ้
ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าชุมชนที่ต้องการเป็นจุดบริการ 
e-Commerce ชุมชน ขึ้นทะเบียนผ ่านเว็บไซต ์  
www.thailandpostmart.com ด้านการยกระดับ 
การจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิาร (Operation Improvement)  
เพื่อให้ร้านค้าชุมชนปรับรูปแบบการจ�าหน่ายสินค้า/
บริการให้เป็นดิจิทัล

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 40 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน 2 

เป้าหมาย ชุมชนมีเครือข่าย (cluster – based) และมีสินค้าประจ าพ้ืนที่ (Product Champion) 3 
ทั่วประเทศ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ E-Commerce platform ในการสร้างรายได้ มี center of 4 
excellence ในทุกพ้ืนที่เป้าหมาย และทั่วทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การ5 
เรียนรู้ชุมชนในทุกพ้ืนที่เป้าหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้  6 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 ชุมชนมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย มีสินค้าประจ าพ้ืนที่ และ7 
สามารถใช้ E-Commerce platform ในการสร้างรายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ สถาบันการเงินชุมชนมี8 
อินเตอร์เน็ตใช้อย่างครอบคลุม 9 

ธุรกิจชุมชน เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันยังคงประสบปัญหาการ10 
พัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่าง 11 
ครบวงจร ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน เนื่องจากหน่วยงานยังคงท างานในลักษณะต่างคนต่างท า   12 
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แต่ละหน่วยมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจในเครือข่ายของตน ชุมชน 13 
ที่ด าเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและ14 
ช่องทางตลาด เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและขยายกิจการได้  การปฏิรูปจึงมุ่งเน้นการสร้างกลไกการสนับสนุน 15 
ในรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ บูรณาการการท างานในระยะยาว โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 16 
มาสนับสนุนและต่อยอด เพ่ือยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 17 

ปี 2562 มีจ านวนวิสาหกิจชุมชน 85,436 ราย 18 
คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ19 
ขนาดย่อม โดยมีการขยายตัวร้อยละ 2.68 จาก 20 
ปี ก่ อ น ห น้ า  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า 21 
ใ น ด้ า น ร า ย ไ ด้  จ า ก ก า ร ข า ย สิ น ค้ า  OTOP 22 
ในปี 2563 อัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้า 23 
OTOP เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2560) เพ่ิมขึ้นที่ร้อย24 
ละ 68.1 โ ดยปั จ จุ บั นส่ วนราชการ ได้ มี กา ร25 
ด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปดังกล่าว 26 
ด้ ว ย การสร้ า งกล ไกสนั บสนุ น รู ปแบบใหม่ 27 
เพ่ือยกระดับธุรกิจชุมชน โดยการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ศูนย์แห่ง 28 
ความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ซึ่งมีอยู่จ านวน 8 ศูนย์ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มี29 
ศักยภาพท่ัวประเทศเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ จ านวน 8 แห่งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 30 
เพ่ือพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน โดยมี 8 Product Champions ที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งในและ31 
ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าชุมชนที่ต้องการเป็นจุดบริการ e-Commerce ชุมชน 32 
ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ด้านการยกระดับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 33 
(Operation Improvement) เพ่ือให้ร้านค้าชุมชนปรับรูปแบบการจ าหน่ายสินค้า/บริการให้เป็นดิจิทัล 34 
มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเพ่ือน าสินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ตั้งแต่ปี 2560 - 35 
กันยายน 2563 รวม 2,671 ราย โดยในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2563 (ก.ค.-ก.ย.) มีรายได้จาก 36 

ปี 62 สีเหลือง ปี 63 สีเหลือง 

0539 
สีเหลือง 
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มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อน�าสินค้ามาจ�าหน่ายผ่าน
เว็บไซต์ thailandpostmart.com ต้ังแต่ปี 2560 - 
กันยายน 2563 รวม 2,671 ราย โดยในไตรมาส 4  
ของปีงบประมาณ 2563 (ก.ค.-ก.ย.) มีรายได้จากการ
จ�าหน่ายสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมท้ังส้ิน 
31.09 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา Smart  
Farmer น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�าการเกษตร 
ปีละ 100,000 ราย และส่งเสริมการเติบโตของ SMEs  
ภาคเกษตรกรรมให้เป็นหวัขบวน ปีละ 10,000 ราย ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนภารกิจที่ท�าร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงเดิม
ธนาคารเป็นเพียงผู ้ ให ้บริการและสนับสนุนสินเชื่อ  
มาเป็นการท�าแผนแม่บทชุมชนร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน 
เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให ้ชัดเจนและ 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรกต็าม ในการพัฒนาธรุกิจชมุชนให้มคีวามสามารถ
ในการแข่งขัน ยังมีความจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการส่งเสรมิองค์ความรู้
ด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน การสร้างจุดเด่น/จุดขายให้กับสินค้าชุมชน 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว การสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวตักรรม โดยเฉพาะความรู้เร่ือง Back office เพ่ือ
ให้สามารถบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ของชุมชน
ได้เอง รวมถึงการพัฒนากลไกเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้า
ถงึเทคโนโลยทีางการเกษตร ทัง้นี ้การส่งเสรมิให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการและให้เกิด
ความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับ
ธรุกจิชมุชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองและมคีวามยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด�าเนินการใน
ลักษณะให้มีการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน สร้างกลไกที่เอื้อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมให้มกีารพฒันาทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่ชมุชน โดยเฉพาะทักษะการสร้างอัตลักษณ์สนิค้า
ในแต่ละชุมชน ทกัษะตลาด และทกัษะด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าเกษตรหรืออตุสาหกรรม
เกษตรในชมุชน เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการและพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาวและยัง่ยนื
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่41

การจัดตั้งกองทุน 
Social Investment Fund (SIF)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จดัต้ัง Social Investment Fund (SIF) ภายในปี 2561

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกองทุน Social Investment Fund (SIF)

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป เนื่องจากข้อจ�ากัดด้วยงบประมาณ ท�าให้การจัดสวัสดิการ 
ของภาครัฐไม่เพียงพอต่อการลงทุนพัฒนาชุมชนขาดความครอบคลุมท่ัวถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ประกอบกับ 
ในแต่ละพืน้ทีม่คีวามพยายามจดัตัง้กลุม่สวสัดกิารชมุชนของตน เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี แต่กระนัน้
จากข้อมูลของ พอช. ยังพบว่ามีชุมชนมากกว่า 60,000 แห่ง ท่ัวประเทศต้องการเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการ 
ด้านต่างๆ 

การด� า เนินงานที่ ผ ่ านมา รัฐบาลจึงผลักดันให ้ม ี
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  
โดยมีผลบังคับใช ้แล ้วเมื่อ 19 พฤษภาคม 2562  
และได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ  
และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีกิจการ 
ที่จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจ�านวน 
141 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2563) ทั้งน้ี  
ภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าวก�าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุน  
Social Investment Fund (SIF) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยให้
วิสาหกิจเพื่อสังคมกู้ยืมส�าหรับด�าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง 
และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้ความช่วยเหลือด้านเงิน
ทุนในการประกอบกิจการในระยะแรก โดยมีก�าหนด 

เวลาไม่เกนิ 2 ปี ซ่ึงสามารถก�าหนดระยะเวลาได้รวมแล้ว
ไม่เกิน 4 ปี ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชนเพื่อใช ้ด�าเนินการ 
ตามแผนปฏิบั ติ การส ่ ง เส ริม วิสาหกิ จ เพื่ อสั งคม  
ให้ความช่วยเหลือหรืออดุหนนุ ร่วมทุน หรือด�าเนนิการใด
ร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ 
การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ให้มปีระสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม อยู่ระหว่างจัดท�า (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบริหารกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรียมการขอจัดตั้ง
กองทุน Social Investment Fund (SIF) ต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะมกีารก�าหนดเง่ือนไขและมาตรการต่าง ๆ  แต่การด�าเนนิงานของกองทนุ
ยังไม่ได้เริ่มต้น ประกอบกับปัจจุบันยังมีกิจการท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นจ�านวนน้อย ดังนั้น การด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป ยงัคงต้องมุง่เน้นให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้กิจการเข้ามาเป็นวสิาหกจิเพือ่สังคมมากขึน้ และเร่งรดั
การจัดต้องกองทุน Social Investment Fund (SIF) เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมด�าเนินการ 
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้นีเ้มือ่ด�าเนนิการจดัต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) ควรผลักดันให้วสิาหกจิ
เพือ่สงัคมขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากกองทนุ เพ่ือใช้ในการด�าเนนิงานของวสิาหกจิของตนให้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่42

การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการ
การแก้ไขปญัหาความยากจนและเหลือ่มล�า้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประเทศมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ด ้านความยากจนและความเหลื่อมล�้ า  รวมทั้ ง 
มงีบบรูณาการด้านความยากจนและเหลือ่มล�า้ ฐานข้อมลู 
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่ครบวงจร  
การวิจัยและรายงานสถานการณ์ความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าผ่านเครื่องช้ีด้านต่าง ๆ เพื่อก�าหนด
นโยบาย กระบวนการติดตามและประเมินผลที่มี
ประสทิธภิาพ และ ex ante assessment ส�าหรบัการ
จดัสรรงบประมาณ น�าไปสู่ผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ด ้านความยากจนและความเหลื่อมล�้ า  รวมทั้ ง 
มงีบบรูณาการด้านความยากจนและเหลือ่มล�า้ ฐานข้อมลู 
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่ครบวงจร  
การวิจัยและรายงานสถานการณ์ความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าผ่านเครื่องชี้ด้านต่าง ๆ เพื่อก�าหนด
นโยบาย กระบวนการติดตามและประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ และ ex ante assessment ส�าหรับ
การจัดสรรงบประมาณ น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าของการกระจาย
รายได ้ เป ็นป ัญหาส�าคัญที่ด�ารงอยู ่ ในสังคมไทยมา 
โดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งกลไกการจัดการ 
แก ้ ไ ขป ัญหาความ เหลื่ อมล�้ า มี หลากหลายและ
กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ จ�านวนมาก ท�าให้
การก�าหนดทิศทางการแก ้ ไขป ัญหาไม ่มี เอกภาพ  
จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล�้า เพื่อเป็นกลไกการแก้ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการ ทั้งในด้านนโยบาย งบประมาณ 
และแผนงาน/โครงการส�าคัญ ที่จะส่งผลกระทบเชิงบวก
ในวงกว้างทั้งในระดับประเทศ หน่วยงาน และพื้นที่ โดย
มีปัจจัยที่ส�าคัญ คือ ระบบข้อมูล เครื่องมือและกลไก
ความร ่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน วิชาการ และ 
ประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีก่�าลังประสบกบั
ปัญหาความเหลื่อมล�้าหลายมิติ 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางสังคม พ.ศ. 2563 
เ ม่ื อ วันที่  9  มิ ถุ น ายน  2563  และประกาศ ใน 
ราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้
ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีฯ ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ 
บูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสั งคม (กบสท. )  เป ็นกลไกระดับนโยบายใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาความเสมอภาคและความ 
เท ่ า เที ยมทางสั งคม ให ้ เป ็ น ไปอย ่ า งบู รณาการ  
และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมี  สศช .  ท� าหน ้ าที่ เ ลขานุ การของ  กบสท .  
เพื่อสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานให ้ เ กิด 
การบูรณาการการพัฒนาความเสมอภาคและความ 
เท่าเทยีมทางสงัคมระหว่างหน่วยงานของรฐัและภาคส่วน
ต ่าง  ๆ ที่ เ ก่ียวข ้องบั ง เกิดผลอย ่าง เป ็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงระหว่างการผลักดัน  
ร ่ า ง ระ เบี ยบส� านั กนายกรั ฐมนตรี ฯ  ส� านั ก ง าน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ท�าการศึกษา รวบรวม ประมวลองค์ความรู ้เรื่องการ 
แก ้ไขป ัญหาความเหลื่อมล�้า และการพัฒนาความ 
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อสนับสนุน 
การจัดท�าข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการและ
แนวทางการบูรณาการการลดความเหลื่อมล�้าและ 
ความยากจนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงหลัง
สถานการณ์โควดิ – 19 หรอืสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีส่งผลกระทบต่อการเพิ่มความ
เหลื่อมล�้าหลายมิติในประชากรกลุ ่มต่าง ๆ ในภาพ 
รวมและในระดับพื้นที่ อาทิ ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ 
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาด้านสวัสดิการสังคม 
บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ และกลไกการแก้ไขปัญหาทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนากรอบแนวคิด
การตดิตามสถานการณ์ความ ยากจนและความเหลือ่มล�า้
ในระดบัพืน้ที ่ โดยใช้ดชันคีวามก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index : HAI) ดชันคีวามยากจนหลายมติิ
ระดบัประเทศ (National Multidimensional Poverty 
Index : MPI) เป็นกรอบการคดัเลอืกพืน้ท่ีส�าหรบัติดตาม
สถานการณ ์ ค ว ามยากจนและความ เหลื่ อ มล�้ า  
เพือ่ประเมนิสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ และวเิคราะห์ช่องว่าง
ผลการพัฒนาในพื้นท่ีตามแต่ละมิติของ MPI และ HAI  
น�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในพื้นที่

ที่ส่งผลต่อการลดความยากจนและเหลื่อมล�้า นอกจากนี้ 
ได ้จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เพื่อจัดการความรู ้การ 
ขับเคล่ือนการลดความเหล่ือมล�้าและแก ้ไขป ัญหา 
ความยากจนทีส่ะท้อนผลลัพธ์การพฒันาทีส่ามารถปฏบัิติ
ได้จริงในบริบทของประเทศไทย จากตัวอย่างต้นแบบ 
ที่ดี (Best Practice) ของการขับเคลื่อนงานเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปัญหาความยากจนกับภาคส่วน
อื่ น  ๆ  เพื่ อแสวงหาแนวทางร ่ วมในการผลักดัน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการลดความเหลื่อมล�้า 
และแก้ไขปัญหาความยากจนที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ ได้แก่ เวที “บทเรียนจาก 
พื้นที่ - การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างพลัง
ทางสังคม เพื่อแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล�้า” 
ตัวอย่างการขยายผลการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล�้าในระดับพื้นที่  จ�านวน 4 พ้ืนที่  
ประกอบด้วย (1) เครือข่ายผู้มีรายได้น้อยแก้ไขปัญหา 
ที่อยู ่อาศัย เทศบาลนครนครสวรรค์ (2) เครือข่าย 
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (3) สถาบัน 
การเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี 
และ (4) สภาองค์กรชุมชนต�าบลปลาบ่า จังหวัดเลย  
ซึ่ งมี กระบวนการแก ้ ไขป ัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น  

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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มีการแลกเปลีย่นความเหน็ข้อเสนอแนะแนวทางการสนบัสนนุจากภาครฐัในการขยายผลการด�าเนนิการให้ครอบคลุมใน
ระดบัพืน้ทีท่ัว่ประเทศ และ เวท ี“มมุมองคนรุน่ใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ – 19” รวมทัง้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างคนรุน่ใหม่ ภาคประชาสงัคม และหน่วยงานภาครฐัในการ 
ขบัเคลือ่นการการพฒันาประเทศให้กว้างขวางมากยิง่ข้ึน

อีกทั้ง รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเร่งแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า จึงได้จัดตั้งศูนย์
อ�านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ศจพ.) 
เพ่ือขจัดความยากจนและความเหล่ือมล�้าของประชาชน
ในประเทศ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้
ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนามากขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซ่ึงใช้ข้อมูลจาก
ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เป็นข้อมูลหลัก
ในการด�าเนนิการการขจดัความยากจนและความเหลือ่มล�า้ 
รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (คจพ.) ซึง่มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และอ�านวยการ สั่งการ 
เร่งรัด ก�ากับดูแลตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินงาน

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้ สศช. ยังได้ขับเคลื่อนการใช้ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP) เพ่ือพัฒนา
แก้ไขปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาระดับพื้นที่ EEC ลงพ้ืนที่ส�ารวจ 
ครัวเรือนตามการชี้เป้าความยากจนหลายมิติจากระบบ 
TPMAP ณ อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งน�าไปสู่การ
พัฒนาการบริหารและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตเมือง
มากขึ้น เพื่อให้เกิดการหาวิธีการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าให้ครอบคลุมประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง
มากขึ้น โดยอาศัยกลไกจากภาคีพัฒนาระดับพื้นที่ มีการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลโดยเริ่มจากวิธีการส�ารวจ/จัดเก็บ 
กระบวนการพัฒนาข้อมูล และการตรวจสอบ/ตรวจทาน
ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาเวทีความร่วมมือระหว่าง 
ภาคีพัฒนาเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างบูรณาการ 
ในทกุภาคส่วน
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ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ โดยมุ ่งเน้นต่อการบรรลุผล 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ ์
เ ชิง เหตุและผล อีก ท้ังจัดตั้ ง ศูนย ์อ� านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวยัอย่างยัง่ยนืตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 
และระดับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมและประเด็น
การพฒันา 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชวีติของคนในวงกว้าง ท�าให้สถานการณ์ความ
ยากจนและความเหลื่อมล�้าปรากฏชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางท่ีไม่สามารถตั้งรับปรับตัวได้
ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ข้อมูล  
เครื่องมือและกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน 
จึงมีความจ�าเป็นในการออกแบบและจัดท�ามาตรการให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล�้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
และฟ้ืนฟสูภาพความเป็นอยูข่องผูไ้ด้รบัผลกระทบ รวมท้ัง
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศในการรับมือกับปัญหาความ
เปลีย่นแปลงในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งด�าเนิน
การเชือ่มโยงข้อมลูในระบบ TPMAP กบัฐานข้อมลูต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ ข้อมลูผู้พ้นโทษของกระทรวงยติุธรรม ข้อมลูแรงงาน
นอกระบบของกระทรวงแรงงาน ข้อมูลเกษตรกรของ
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เ พ่ือให ้มีข ้อมูล 
ท่ีครบถ้วน ครอบคลุมครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึง่จะช่วยให้
มีข ้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การเข ้าถึงและ 
การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐที่เหมาะสม รวมทั้ง 
ลดปัญหา “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ ่ม 
เป้าหมายที่แท้จริง (Exclusion error) อันจะท�าให้
ประเทศไทยมีเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลือ่มล�า้และการพัฒนาคนทกุช่วงวยัทีม่ปีระสทิธภิาพได้ 
รวมท้ังผลักดันกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความ 
เท่าเทยีมทางสงัคม พ.ศ. 2563 และศนูย์อ�านวยการขจดั
ความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวยัอย่างยัง่ยนืตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ในการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่43

การขยายความคุม้ครอง
ของกองทนุประกนัสงัคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสงัคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานนอก
ระบบจะเพิม่ขึน้ แต่ยงัคงมจี�านวนค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบ
กบัแรงงานนอกระบบทัง้หมด โดยสิง่ส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่ความคุ ้มครองของระบบ
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น ได ้แก ่ การปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ที่สามารถจูงใจแรงงานนอกระบบ การสร้าง
ความตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของการมหีลกัประกนั และ
การเพิ่มช่องทางในการจ่ายเงินสมทบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย ซึง่จะท�าให้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิการให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรปูธรรม

เป็นผู้ท�างานที่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานนอกระบบสามารถขอรับสิทธิเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นการประกันตน 
ในรูปแบบภาคสมัครใจได้ โดยในปี 2562  มีจ�านวน 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 39 จ�านวน 1.6 ล ้านคน 
ขณะที่จ�านวนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 มีจ�านวน
ทั้งหมด 3.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.04  
ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด

การด�าเนินงานที่ผ่านมา  ในปี 2563 (ข้อมูล ณ  30 
ก.ย.) ผู ้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 มีจ�านวน 
เพ่ิมข้ึน โดยผู้ประกนัตนมาตรา 39 มจี�านวน 1.8 ล้านคน 
เพิม่ขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 7.4 ขณะทีจ่�านวนผูป้ระกนัตน
ตามมาตรา 40 มีจ�านวนทั้งหมด 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 
จากปี 2562 ร้อยละ 9.6 ท้ังนี ้ท่ีผ่านมาส�านกังานประกนั
สังคมได้มีการด�าเนินการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในกลุ ่ม 
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพ่ือจูงใจให้แรงงานนอกระบบ 
เข ้ามาเป ็นสมาชิกในกองทุนประกันสังคม รวมทั้ง  
การปรบัปรงุกฎหมายเพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกัน
ตนมาตรา 40 ได้ (จากเดิม 60 ปี)การใช้กลไกกลุ ่ม 
เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) เพ่ือเพิม่
ช่องทางสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง 
สิทธิประ โยชน ์ประกัน สั งคม และการน� าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการให้บรกิารประกนัสงัคมเพือ่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 

จากการส�ารวจการท�างานของประชากร ของส�านักงาน
สถติแิห่งชาต ิพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมจี�านวนผู้ท่ีมี
งานท�าทั้งสิ้น 37.5 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอกระบบ 
20.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานท�า
ทัง้หมด ซึง่มจี�านวนลดลงจากปี 2561 โดยประชากรกลุม่นี้
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 43 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 2 

เป้าหมาย แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 แรงงานนอกระบบและเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มข้ึน 4 

แม้ว่าการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงาน5 
นอกระบบทั้งหมด โดยสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองของระบบประกันสังคมเพิ่ม6 
มากขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่สามารถจูงใจแรงงานนอกระบบ การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ7 
ของการมีหลักประกัน และการเพิ ่มช่องทางในการจ่ายเงินสมทบที ่เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย  ซึ ่งจะท าให้ 8 
การขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 9 

จากการส ารวจการท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ที่มีงานท า10 
ทั้งสิ้น 37.5 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมี11 
จ านวนลดลงจากปี 2561 โดยประชากรกลุ่มนี้เป็นผู้ท างานที่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ อย่างไรก็ตาม แรงงานนอก12 
ระบบสามารถขอรับสิทธิเป็นผู้ประกันตนตาม13 
มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นการประกันตนใน14 
รูปแบบภาคสมัครใจได้ โดยในปี 2562  มีจ านวน15 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ านวน 1.6 ล้านคน16 
ขณะที่จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีจ านวน17 
ทั้งหมด 3.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.04 18 
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปี 19 
2563 (ข้อมูล ณ  30 ก.ย.) ผู้ประกันตนตามมาตรา 20 
39 และ 40 มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกันตน21 
มาตรา 39 มีจ านวน 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 22 

2562 ร้อยละ 7.4 ขณะที่จ านวนผู้ประกันตนตาม23 
มาตรา 40 มีจ านวนทั้งหมด 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น24 
จากปี 2562 ร้อยละ 9.6 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาส านักงานประกันสังคมได้มีการด าเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกลุ่มผู้ประกันตน25 
มาตรา 40 เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกในกองทุนประกันสังคม รวมทั้ง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิด26 
โอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ (จากเดิม 60 ปี) 27 
การใช้กลไกกลุ่มเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และ 28 
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ29 
ประกันสังคมเพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ  30 

แม้ว่าภาครัฐจะมีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปยังแรงงานนอกระบบและ31 
จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่แรงงานนอกระบบ 32 
ที่เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมยังมีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากสิทธิ33 
ประโยชน์หรือเงื่อนไขที่มีอาจจะยังไม่จูงใจ การมีข้อจ ากัดจากการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ รวมถึง 34 
การไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีหลักประกันทางสังคม  35 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสังคม  
หมายเหต ุ: แรงงานนอกระบบรวมถึงเกษตรกร 
 
 

 

 

0543  
สสี้ม 

 

 

62 สสี้ม 63 สีส้ม 
 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: แรงงานนอกระบบรวมถึงเกษตรกร

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว ่าภาครัฐจะมีการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อขยาย 
ความคุม้ครองของกองทนุประกนัสังคมไปยงัแรงงานนอก
ระบบและจ�านวนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 และมาตรา 
40 จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แรงงาน 
นอกระบบที่เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมยังมีจ�านวน 
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด  
ซ่ึงส่วนหนึง่เนือ่งจากสิทธปิระโยชน์หรอืเงือ่นไขท่ีมอีาจจะ
ยังไม่จูงใจ การมีข้อจ�ากัดจากการอยู ่ในพื้นที่ห่างไกล  
การมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการไม่ตระหนักถึง 
ความส�าคญัของการมหีลกัประกนัทางสงัคม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ การด�าเนนิ
งานในระยะต่อไป ยังคงต้องมุ ่งเน้นให้ส�าคัญกับการ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขที่สามารถจูงใจ
แรงงานนอกระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
(ผูม้รีายได้น้อย) เช่น การเพิม่ความคุ้มครองให้แก่แรงงาน
นอกระบบทั้งในด้านการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
รวมถงึหลังวยัเกษยีณ การพิจารณาเงินสมทบทีเ่หมาะสม
กบัรายได้และความสามารถในการจ่าย เป็นต้น นอกจาก
นี้ควรให้ความส�าคัญในการปรับปรุงกลไกการท�างานของ
ระบบประกันสังคมเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้ที่อยู ่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการสร้าง
การตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการมี
หลักประกันทางสังคมในการเป็นเครื่องมือบริหารการ
จัดการความเสี่ยงที่จะสามารถช่วยคุ้มครองให้สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ที่ ไม ่คาดคิดประเภทต่าง ๆ ได ้  
และช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนทางการเงนิ ท้ังนี ้ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ โควดิ-19 อาจจะเป็นตวัแปรส�าคัญ 
ที่ท�าให้แรงงานนอกระบบได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการมีหลักประกันทางสังคมและเข้าร่วมกองทุน
ประกนัสังคมเพ่ิมข้ึน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่44

การประสานโครงการสวสัดกิารในปัจจบุนั
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพือ่บรูณาการการจดัสรรสวัสดิการของหน่วยงานรฐัแบบ
ถกูฝาถกูตวัโดยใช้ระบบ Big Data

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสวัสดิการต่อหัวลดลง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส�าคัญ
กบัการก�าหนดให้มสีวสัดกิารและมาตรการทางสงัคมต่าง ๆ 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรอบด้าน
ในทุกมิติและครอบคลุมในทุกกลุ ่มเป ้าหมายอย่าง 
เหมาะสมโดยปัจจุบันการจัดสวัสดิการและมาตรการทาง
สงัคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีมากกว่า 50 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ
ตลอดช่วงชีวิตที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด วัยเรียน  
วยัท�างาน และวยัสูงอายุ เช่น เงนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดู
เด็กแรกเกิด ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
การกู ้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู ้สูงอายุ 
เป ็นต ้น  สวั สดิ การส� าหรับกลุ ่ ม เป ้ าหมาย เช ่น  
เงนิช่วยเหลอืเกษตรกร สวสัดกิารช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย 
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบ้ียยังชีพคนพิการ เป็นต้น 
และสวัสดกิารส�าหรบัผูป้ระสบปัญหา อาท ิ เงนิช่วยเหลอื
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือ

เกษตรกรผู ้ประสบภัยพิบัติ และกองทุนยุติธรรมให ้
ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สวัสดิการและ
มาตรการสังคมดังกล่าวได้ถูกออกแบบและขับเคลื่อน
อย่างแยกส่วนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
บนฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ท�าให้ภาพรวมการจัดสรร
สวัสดิการและงบประมาณของภาครัฐยังไม่สามารถ
ก�าหนดนโยบายการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
และมีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะข้อมูลงบประมาณ
ทีใ่ช้ในการจดัสรรสวสัดกิารต่อหวัซึง่เป็นเป้าหมายตวัชีว้ดั
ส�าคัญในการสะท้อนความส�าเร็จของประเด็นการปฏิรูป
ดังกล่าว ดังนั้น การมีฐานข้อมูลกลางท่ีสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันจะเป็น
ปัจจัยส�าคญัท่ีสนบัสนนุให้การประสานโครงการสวัสดกิาร
สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา  หน่วยงานรัฐและหน่วยงานอืน่
ท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการโครงการ
สวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยมีการสร้างระบบฐาน
ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) และระบบการบริหารจดัการ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือช่วยในการออกแบบและจัดสรร
สวัสดิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการ
ด�าเนนิงานทีส่�าคญัในช่วงทีผ่่านมา อาท ิ1) ระบบบรหิาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform: TPMAP) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมและเชือ่มโยงฐานข้อมลูต่าง ๆ ของภาครฐัไว้ด้วยกนั
เพื่อช่วยให้การก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคนเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการเช่ือมโยง
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ระหว่างฐานข้อมลูต่าง ๆ ทีส่�าคญัของภาครฐั เช่น ข้อมลูความจ�าเป็นพ้ืนฐาน กระทรวงมหาดไทย ข้อมลูมรีายได้น้อย 
กระทรวงการคลงั ข้อมลูการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ข้อมลูสิทธกิารรักษาพยาบาล ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ ข้อมลูนกัเรยีนทีไ่ด้รบัสวสัดกิารช่วยเหลอื กองทนุให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา เป็นต้น 2) โครงการจัดท�าฐานข้อมูล
เป้าหมายตามช่วงวยัเพือ่บรูณาการแผนงานพฒันาคณุภาพชวีติ ซ่ึงเป็นการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างการเคหะแห่ง
ชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาต ิและ 3) การบรูณการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั (Population Information Linkage 
Center) โดยการให้ส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนของ
ส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ศกึษาธกิาร และกระทรวงกลาโหม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การบูรณาการการจัดสรรสวัสดิการและมาตรการสังคม
ของหน่วยงานรัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนในแต่ละกลุ ่มยังคงมี
ประเด็นท้าทายส�าคัญหลายประการ อาทิ ความแตกต่าง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการฐานข้อมูล
สารสนเทศทีเ่กีย่วเนือ่งและจ�าเป็น การขาดเจ้าหน้าทีแ่ละ
บุคลากรท่ีมีสมรรถะเฉพาะด้านในการพัฒนาและเชื่อม
โยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ความร่วมมือร่วมระหว่างหน่วยงานในการเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลในระดับบุคคลภายใต้ประเด็นและข้อจ�ากัด
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
การผลักดันให ้เกิดการใช ้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ทีร่วบรวมสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเป็นรปูธรรมเพือ่ส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความ 
ถูกต้องและความส�าคัญของการประสานความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไปจ�าเป็นท่ีจะต้องมุ ่งเน้นท่ีการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยสีารเทศ และสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าท่ีบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อน�าไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นฐาน
ข้อมูลเดียวกัน โดยอาจสร้างแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยง
ระหว่างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยงานที่ได้เริ่ม
ด�าเนินการแล้วเพื่อต่อยอดจากการสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ท่ีมีหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงานเข้าเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลกลาง (Collective big data center)  
เช่น TPMAP ฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั 
ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้อง 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสวัสดิการส�าหรับ
การออกแบบนโยบาย และการติดตามประเมินผล 
เพ่ือช่วยให้กระบวนการจัดสรรสวัสดิการแต่ละหน่วยงาน
มคีวามเชือ่มโยงระหว่างกนั และสามารถจัดสรรสวสัดกิาร
ให้ตรงกับความจ�าเป็นและบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมบนหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่45

ระบบเงนิโอนเพ่ือผูม้รีายไดน้อ้ย 
(Negative Income Tax: NIT)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
วเิคราะห์ ออกแบบ และน�าระบบ NIT มาประยกุต์ใช้ 
ในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนผู้มีรายได้น้อยลดลง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
นโยบายที่ส�าคัญของภาครัฐท่ีมีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ในการกระจาย
รายได้ คือ โครงการประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดเก็บรายได้ภาษีแบบติดลบ 
(Negative Income Tax: NIT) โดยการเปิดให้ผูม้รีายได้
น้อยมาลงทะเบียนรับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการด�ารงชีพ และรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนให ้
ผ่านการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายเดือนตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นมาตรการ
พัฒนาระบบภาษีภายใต้แนวคิด NIT ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ให้ผู ้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งภาครัฐ
สามารถน�าฐานข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนของผู้มีราย
ได้น้อยไปใช้ในการด�าเนินมาตรการสวัสดิการต่าง ๆ  
ผ่านมาตรการทางการเงินการคลังได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ การด�าเนิน
มาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
มีส่วนช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยในประเทศลดลง โดยข้อมูล
ล่าสุดจากการรายงานภาวะสังคมไตรมาสที่สามของปี 
2563 ของ สศช. เมือ่วนัที ่16 พฤศจิกายน 2563 พบว่า 
สัดส่วนความยากจนมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 9.85 
ในปี 2561 เหลอืร้อยละ 6.24 ในปี 2562 คดิเป็นจ�านวน 
4.3 ล้านคน หรอืคดิเป็นครวัเรอืนยากจนทัง้สิน้ 1.31 ล้าน
ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากระบบบริหารจัดการ
ข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform : TPMA) โดยใช้ข้อมูลจากข้อมูล

ความจ�าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ของกระทรวงมหาดไทย และ
ข้อมูลผู้มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งพิจารณาความ
ยากจนใน 5 มติิ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู ่การศึกษา 
รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยภาพรวม
ประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มคีนจนจ�านวน 983,316 คน 
คิดเป็นสัดส่วนคนจนเป้าหมาย ร้อยละ 2.67 ของคนที ่
ได้รับการส�ารวจ (จปฐ.) (จ�านวน 36,893,084 คน) ซึง่เมือ่
เทยีบกบัปี 2561 มจี�านวนคนจนจ�านวน 1,336,145 คน 
แต่มีสัดส่วนคนจนเป้าหมายร้อยละ 3.65 ของคนที่ได้รับ
การส�ารวจ (จปฐ.) (จ�านวน 36,647,817 คน) อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลสัดส่วนความยากจนของ สศช. เป็นข้อมูลที่
ค�านวณมาจากผลการส�ารวจไม่สามารถลงลึกเป็นราย
บุคคลได้ แต่ข้อมูลจาก TPMAP เป็นข้อมูลรายบุคคล 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบอื่นๆ ได้ ดังนั้น  
จึ งจ� า เป ็นต ้ องด� า เนินการ เชื่ อม โยงระบบข ้อมู ล 
ของ TPMAP ให้ครอบคลุมจ�านวนประชากรทั้งหมด 
ของประเทศ อาทิ ประชากรในเขตเมือง ผู ้ใช้บริการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ 
หดตัวอย่างรุนแรง และการว่างงานมากขึน้ ถอืเป็นปัจจยั
เส่ียงส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก
การมีรายได้ท่ีลดลง ซ่ึงจะกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่
และความยากจน โดยหากพิจารณาผลกระทบต่อ 
ความยากจนจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เช่น วิกฤต
ต้มย�ากุ้ง วิกฤตซับไพรม์ เป็นต้น จะส่งผลให้ครัวเรือน 
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เป็นคนยากจนเพิ่มขึ้นโดยจากปัญหาวิกฤตโควิด-19  
ดังกล่าว ภาครัฐยังคงด�าเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ที่ผ ่านการลงทะเบียนและมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด 
จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินโอนส�าหรับซื้อสินค้า 
ที่จ�าเป็นต่อการครองชีพ และค่าโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะ และส ่วนลดค่าสาธารณูปโภค เป ็นต ้น  
โดยจ�านวนเงินโอนที่ได้รับจะแตกต่างกันตามเงื่อนไข 
ที่รัฐบาลก�าหนด รวมท้ังได้มีการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ิมเติมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยการให้ความช่วยเหลอื เยยีวยา และชดเชยแก่ผู้มีราย
ได้น้อย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรฐัทีต่กหล่นจากมาตรการเยยีวยาอืน่ ๆ โดยการโอน
เงินเข ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 3,000 บาท  
แบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 
(พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทัง้นี ้ระบบฐานข้อมลูของภาครัฐทีย่งัไม่มีความเชือ่มโยงกนั 
ถือเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายในการวิเคราะห์และออกแบบการด�าเนิน
นโยบาย และเป็นอุปสรรคในการจัดท�าระบบ NIT  
ในประเทศไทย รวมท้ังส่งผลให้การจัดท�านโยบายหรือการ
ด�าเนินมาตรการประสบปัญหาด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบให้สวัสดิการให้มี
ประสิทธภิาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรศกึษาแนวทางเชือ่มโยงฐานข้อมลูทัง้ใน
ส่วนส�าหรับจัดท�าระบบภาษีและสวัสดิการสังคมให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผล
การให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และน�ามาปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาน�าฐานข้อมูล TPMAP ซ่ึงเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชีเ้ป้าทีส่ามารถใช้ระบุปัญหาท้ังความยากจน เด็กแรกเกดิ การศกึษา ผูส้งูอาย ุรวมทัง้ การพฒันาสภาพทีอ่ยู่อาศยั 
มาใช้ส�าหรบัพฒันาต่อยอดการวเิคราะห์และออกแบบ NIT ท่ีเหมาะสมกบับริบทการพัฒนาของประเทศไทยได้ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่46

เงนิบ�านาญ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
กระบบประกันสังคมมคีวามยัง่ยนืและประชาชนออมเงนิ
เพือ่การเกษียณอายเุพิม่ขึน้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระบบระบบประกันสังคมมีความยั่งยืนและประชาชน
ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุต้ังแต่ พ.ศ. 2548 และ
ก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2566 โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2576 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู ่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู ่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ  
มรีายได้และชวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีและช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐในการดูแลผู ้สูงอายุจึงท�าให้เกิดระบบ 
การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการออมภาคบังคับ และการออมภาคสมัครใจ ส�าหรับการออม 
ภาคบังคับ เป็นการออมที่ภาครัฐจัดให้กับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบ ส่วนแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
ซึง่ไม่มีการออมภาคบงัคบั มเีพยีงการออมภาคสมคัรใจทีร่ฐัจดัให้ คอื ประกนัสงัคมมาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุน 
การออมแห่งชาต ิ (กอช.) ซึง่ปัจจบัุนแม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเข้าเป็นสมาชกิประกนัสงัคมตามมาตรา 39 มาตรา 40 
และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มขึ้น แต่ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด นอกจากนี้ 
สังคมสูงอายุได้ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพ่ิมขึ้น โดยผลจากการศึกษา 
ของส�านักงานประกนัคมร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงประเมนิค่าทางคณติศาสตร์ประกนัภยัของกองทนุชราภาพ 
พบว่า หากไม่ด�าเนนิการปฏรูิประบบบ�านาญประกนัสังคมแล้ว รายรับจะไม่เพียงพอกบัรายจ่ายในแต่ละปีท�าให้ต้องดึง
กองทุนสะสมออกมาใช้ภายใน 28 ปี และเงินสะสมจะหมดภายใน 38 ปี นับจากปี 2559 ท้ังนี้ ปัจจุบันประเทศไทย 
ได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันประเด็นข้างต้น โดยที่ผ่านมายังมีความท้าทายในหลายประการในการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินการ อาทิ การสร้างดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการออมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ ่มแรงงาน 
นอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ การเร่งผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกหนุนเสริมการสร้าง 
หลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการด�าเนินการต่าง ๆ 
อาท ิกองทนุการออมแห่งชาต ิ (กอช.) ได้มุง่เน้นการสร้าง
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ผ่านตัวแทน กอช. ที่เป็นบุคคล
ประจ�าหมู่บ้านเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้สมาชิกและ
ประชาชนได้เข ้าถึงการออมกับ กอช. เพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี ้ยงัเพ่ิมช่องทางบรกิารผ่าน บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท แกร็บแท็กซี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่จากเดมิ กอช. มช่ีองทางรับสมคัร
สมาชิกผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
อาหารสงเคราะห์ ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานคลังจังหวัด 
สถาบันการเงินชุมชน เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
และตู้บุญเติม รวมแล้วกว่า 160,000 หน่วยทั่วประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 46 เงินบ านาญ 2 

เป้าหมาย การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบประกันสังคม และประชาชนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระบบประกันสังคมมีความยั่งยืนและประชาชนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ4 

เพิ่มขึ้น 5 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน 6 
พ.ศ. 2566 โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชน7 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของ8 
ภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุจึงท าให้เกิดระบบการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการออมภาคบังคับ และ9 
การออมภาคสมัครใจ ส าหรับการออมภาคบังคับ เป็นการออมที่ภาครัฐจัดให้กับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบ ส่วนแรงงานนอก10 
ระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งไม่มีการออมภาคบังคับ มีเพียงการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้  คือ ประกันสังคม11 
มาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเข้าเป็นสมาชิก12 
ประกันสังคมตามมาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มขึ้น แต่ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับแรงงาน13 
นอกระบบทั้งหมด นอกจากนี้สังคมสูงอายุได้ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น 14 
โดยผลจากการศึกษาของส านักงานประกันคมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัย15 
ของกองทุนชราภาพ พบว่า หากไม่ด าเนินการปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคมแล้ว รายรับจะไม่เพียงพอกับรายจ่าย  16 
ในแต่ละปีท าให้ต้องดึงกองทุนสะสมออกมาใช้ภายใน 28 ปี และเงินสะสมจะหมดภายใน 38 ปีนับจากปี 2559 17 
ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันประเด็นข้างต้น โดยที่ผ่านมายังมีความท้าทายในหลายประการ 18 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ อาทิ การสร้างดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการออมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม19 
แรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ การเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกหนุนเสริมการสร้าง20 
หลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน 21 

โดยในปีที่ผ่านมาภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ด า เนินการ22 
ขับเคลื่อนการด าเนินการต่าง ๆ อาทิ กองทุนการออม23 
แห่งชาติ (กอช.) ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 24 
ผ่านตัวแทน กอช. ที่เป็นบุคคลประจ าหมู่บ้านเพื่ออ านวย25 
ความสะดวกให้สมาชิกและประชาชนได้เข้าถึงการออมกับ 26 
กอช. เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางบริการ 27 
ผ่าน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และ28 
บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจากเดิม กอช.  29 
มีช่องทางรับสมัครสมาชิกผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย 30 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์31 
การเกษตร ธนาคารอาหารสงเคราะห์ ที่ว่าการอ าเภอ 32 
ส านักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน เทสโก้โลตัส 33 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส และตู้บุญเติม รวมแล้วกว่า 160,000 34 
หน่วยทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. โดยการพัฒนาช่องทางแอปพลิเคชัน 35 
ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเงินออมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบสิทธิ สมัครส่งเงินออมสะสมอีกด้วย ปัจจุบัน กอช. มีจ านวน36 
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จ านวนสมาชิก กอช. 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ที่มา : กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ

จ�านวนสวมชิก กอช.

นอกจากนี้ยังเพิ่มการอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก 
กอช. โดยการพัฒนาช่องทางแอปพลิเคชันให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงเงินออมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบสิทธิ์ 
สมัครส่งเงินออมสะสมอีกด้วย ปัจจุบัน กอช. มีจ�านวน
สมาชิกประมาณ 2.39 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 
ประมาณ 52,424 คน นอกจากนี ้ส�านกังานประกนัสงัคม 
อยู่ระหว่างด�าเนินการผลักดันการปฏิรูประบบบ�านาญ
ชราภาพ ซ่ึงได้ด�าเนนิการดังนี ้ (1) การขยายอายกุารเกิด
สิทธิการรับบ�านาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี  
(2) การปรับฐานเงินเดือนที่ใช้ในการค�านวณเงินชราภาพ 
และ (3) การปรับสูตรค�านวณการจ่ายเงินบ�านาญชราภาพ
เพื่อสร้างเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมให้สามารถ
รองรบัสงัคมสงูวยัในอนาคตเพือ่ให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชีวติ
ท่ีดีมรีายได้เพียงพอต่อการด�ารงชวีติ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ ยงัคงต้อง
ให้ความส�าคัญในการสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ส่งเสรมิและดึงดูดให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายเกดิการออม
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มี
สวัสดิการรองรับการเร่งผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
รวมทัง้การปรับปรงุสทิธปิระโยชน์หรอืเงือ่นไขทีส่ามารถจูงใจ
แรงงานนอกระบบให้เข้ามาเป็นสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นโดย
เฉพาะกลุ่มเปราะบาง (ผู้มีรายได้น้อย) ทั้งนี้ ผลกระทบ
จากโควิดอาจจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ความส�าคัญของระบบการออมเพ่ือการเกษียณมากยิ่งขึ้น 
และเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้องเร่งหา
มาตรการหรือแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การบริหารการลงทุน เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่สูงสุด
เนื่องจากเงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นเงิน
ออมจ�านวนมาก ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนจงึเป็นอกี
ปัจจัยหนึง่ ท่ีจะท�าให้ประกนัสังคมความยัง่ยนืเพิม่ขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีการด�าเนินการเพื่อจูงใจให้
แรงงานนอกระบบออมเงินเพื่อการเกษียณอายุและมี 
แรงงงานนอกระบบออมเงินเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามยังคงมีจ�านวนน้อยเหมือน
เทยีบกบัแรงงานนอกระบบทัง้หมด ทัง้นี ้ เนือ่งจากระบบ
การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุอาจมีสิทธิประโยชน์ที่ไม่
น่าดึงดูดใจ การไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมี
ระบบการออมเพื่อการเกษียณ และการประชาสัมพันธ์ที่
อาจยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนี้
ประเดน็ความยัง่ยนืของระบบประสงัคมเป็นเร่ืองทีจ่ะต้อง
ตระหนกัถงึความส�าคญั
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่47

การบริหารจัดเก็บภาษี
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้เสียภาษี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษี

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
รายได ้สุทธิของรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศไม่ต�่ากว่าร้อยละ 19.0 ภายในปี 2565

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การจัดเก็บภาษีขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมท้ังต้องมีการบริหารจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิรูปการบริหารจัดเก็บ
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี และ
บรูณาการการจัดเกบ็ภาษขีองหน่วยงานจดัเกบ็ภาษต่ีาง ๆ 
โดยน�ารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi –  
autonomous Revenue Agency: SARA) มาใช้  
เพื่อสร้างความเป็นอิสระของหน่วยงานจัดเก็บภาษี  
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์กรเพื่อท�าหน้าที่หลัก 
ในการจดัเกบ็ภาษ ี ส่งผลให้เกดิความซ�า้ซ้อนกบัหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปีที่ผ ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีความพยายามปรับปรุงการบริหารจัดเก็บ
ภาษโีดยการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัใช้กบักระบวนการ
ท�างานต่าง ๆ ให้มคีวามเชือ่มโยงตัง้แต่ต้นจนจบ สร้างการ
มีส ่วนร ่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให ้ผลลัพธ ์ของทุก
กระบวนการตรงตามความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้มกีารบูรณาการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ภายในกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น ๆ ด�าเนินการแทน  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น 
การพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
ผ่าน “Application Thailand VRT” ด้วย Blockchain 
แบบ Digital เต็มรูปแบบที่แรกของโลก (The World’s 
First VAT Refund for Tourists App powered by 
Blockchain) การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่อ�านวยความสะดวก 
ในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านการสื่อสาร 
ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการเปิดให้บริการ 
Open API เพื่อให้ผู้เสียภาษีจัดเตรียมและน�าส่งข้อมูล 
การย่ืนแบบฯ ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ออนไลน์ของ  
startup เช่น iTAX และ noon.in.th เป็นต้น หรอืการให้บรกิาร  
e-Stamp Duty ของ Digital Access Platform เพ่ือเพิม่
ความสะดวกสบายและท�าให้การจดัการภาษเีป็นเรือ่งง่าย 
นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบ My Tax Account  
ให้ผู ้เสียภาษีเข้าตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีที ่
เชือ่มโยงข้อมลูจากหน่วยงานภายนอก อ�านวยความสะดวก 
และลดการเก็บรักษาเอกสารรูปแบบกระดาษ ได้แก่  
เงินสะสมเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 
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เงนิบรจิาค (e-Donation) เบ้ียประกนัสขุภาพ และประกนัสงัคม ดังนัน้ การด�าเนนิการพฒันาและปรบัปรุงการบรหิาร 
จัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้เสียภาษ ี
ยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษมีากขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส�าหรับแนวคิดการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ หรือ 
SARA ซึ่งได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) เป็นผูร้บัผดิชอบในการศกึษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของการจดัตัง้องค์กร เพือ่ท�า
หน้าที่เป็นกลไกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัเก็บภาษ ีแต่อย่างไรกต็าม การจัดตัง้องค์กรดงักล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความซ�้าซ้อนของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ซึ่งถือ
เป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่จะต้อง
ด�าเนินการศกึษาให้เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไปกระทรวงการคลงั ควรให้ความส�าคัญกับการ
เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษอีย่างต่อเนือ่งในรปูแบบ
การเสียภาษีที่เหมาะสมและสามารถอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดเก็บภาษีมีความ 
ทนัสมยัและสอดคล้องกบับรบิททางสงัคมอยูเ่สมอ
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่48

ระบบภาษี
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบภาษีมีความเป็นธรรมและสะท้อนความสามารถ
ในการจ่ายภาษขีองผูเ้สยีภาษี

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ระบบภาษีที่ดีควรมีโครงสร้างภาษีที่สอดคล้องกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งโครงสร้างรายได้จากภาษี
อากรของไทยยังพึ่งพิงจากฐานการบริโภคหรือภาษีทาง
อ้อมเป็นหลัก หน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการทบทวนและมี
การบังคับใช้ภาษีในหลายรูปแบบทั้งภาษีฐานรายได้และ
ภาษีฐานทรัพย์สิน แต่ความพยายามใช้ภาษีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้าโดยหาแนวทางให้ผู้มี
รายได้สูงมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนั้น ยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่
มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีก่อให้เกิดรายได้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่ยังไม่ได้น�ามารวมเป็น
ฐานการเสียภาษี ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องศึกษาวิเคราะห์
แนวทางในการเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ๆ ให ้มีความ
ครอบคลุมบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

การด�าเนินงานทีผ่่านมา ในปีท่ีผ่านมาภาครัฐมกีารศกึษา
แนวทางการจัดเกบ็ภาษกีจิกรรมทางเศรษฐกจิรปูแบบใหม่ ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดรายได้และยังไม่ได้น�ามารวมเป็นฐานการ 
เสยีภาษี เพ่ือท�าให้การจัดเกบ็ภาษมีคีวามครอบคลุมกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และ
สนับสนุนการลดความเหลื่อมล�้าโดยค�านึงถึงความเป็น
ธรรมของระบบภาษแีละท�าให้การจัดเกบ็ภาษเีป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะ
รฐัมนตรไีด้มมีตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก 
ต่างประเทศ (e-Service) ) ซ่ึงเป็นการแก้ไขปรบัปรงุหลกั
เกณฑ์ในการจัดเก็บภาษมีลูค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการทีอ่ยู่
นอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร โดยก�าหนด
ให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่าง
ประเทศแก่ผู้ท่ีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มลูค่าเพิม่ในประเทศ และได้มกีารใช้บริการนัน้ในประเทศ 
เช่น Facebook, Google, Netflix, Grab, LINE,  
Shopee และ Lazada เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกส่งผลกระทบ 
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 – 2564  
ซึ่ งมีข ้อจ�ากัดจากการฟ ื ้นตัวของภาคการส ่งออก  
ภาคบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ังมีความเสี่ยง 
ทีจ่ะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกจิโลก และความไม่แน่นอน 
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ 
ของภาคธุรกิจและครัวเรือนภายในประเทศได้รับผล 
กระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ประการหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม 
เป ้าหมายการปฏิรูประบบภาษี เ น่ืองจากภาครัฐมี  
ความจ�าเป็นต้องด�าเนินมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือ
และเยียวยาให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างเร ่งด่วน เช่น มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ 
ผู้ประกอบการในประเทศ มาตรการลดอตัราดอกเบีย้จ่าย
ของผู้ประกอบการนิติบุคคล มาตรการภาษีสนับสนุนให ้
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีย่งัคงการจ้างงานลูกจ้างไว้และจ่าย
ค่าจ้าง โดยให้สามารถหักรายจ่ายค่าจ้างในเดือนเมษายน 
– กรกฎาคม 2563 ได้ 3 เท่า รวมถึงยงัให้มกีารลดอตัรา
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในอตัราร้อยละ 90 ของจ�านวน
ภาษีที่ค�านวณได้ส�าหรับภาษีที่ต้องช�าระภายในเดือน
สงิหาคม 2563 ส�าหรบัท่ีดนิหรอืสิง่ปลกูสร้าง 4 ประเภท
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม  
ทีอ่ยูอ่าศยั พาณิชยกรรม และทีร่กร้างว่างเปล่า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรมีการศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี 
ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการเงิน
รปูแบบใหม่ ๆ ในปัจจบุนัตามบรบิทการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีรวมถงึควรมกีารพิจารณา
ทบทวนเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ ค่าลดหย่อน และทบทวน
ปรบัอตัราภาษใีห้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะกลบัมา
ขยายตัวหลังจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการขยายฐาน
ภาษีให้เพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
สามารถกลับมาเติบโตได้ตามศักยภาพหลังจากวิกฤต 
โควดิ-19 ควรให้ความส�าคญัในการปรับโครงสร้างการจดั
เก็บภาษีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และเทคโนโลย ีเช่น การจดัเก็บภาษ ีE-commerce,  
Online-trade และ E-logistics เป็นต้น เพือ่ให้การจัดเก็บ
ภาษีสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่49

การสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน
ให้กับประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กลุ่มเกษตรกรและผู ้มีรายได้น้อยมีทีดินท�ากินและ 
ทีอ่ยูอ่าศยั

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนโครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย และ
จ�านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในด้านความมั่นคง
ทางที่ดิน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การครอบครองที่ดินในประเทศไทยกว่าร ้อยละ 90 
กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ประชากรเพียงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ 
โดยที่ดินในการถือครองของกลุ่มดังกล่าวกว่า 45 ล้านไร่ 
ถูกปล่อยทิ้งร ้างไม่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ ในขณะที่
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งไม่มีที่ดิน
ท�ากินและที่อยู ่อาศัยเป ็นของตัวเองมีแนวโน้มเพิ่ม
จ�านวนสูงข้ึนอย ่างต ่อเนื่อง จากข้อมูลจากการจด
ทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย ระบุว ่ามี
เกษตรกรและคนจนในสั งคมไทยท่ีมีป ัญหาที่ ดิน  
มีจ�านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 3.2 ล้านครอบครัว นอกจาก
นี้ยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.84) ถือครอง
ท่ีดินจ�านวน 10 – 19 ไร่ รองลงมาเป็น 20 – 39 ไร่  
ที่มีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 25.95 และมีเกษตรกร
ร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ (มากกว่า 40 ไร่) 
นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างภาคเกษตรที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน
และไม่ได ้เช ่าที่ดินอีกร ้อยละ 0.85 ของผู ้ ท่ีท�างาน 
ในภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นคนจนและ 
กลุ่มเปราะบาง (bottom 40) กว่าร้อยละ 68

ทั้งนี้ การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในสังคมไทย 
นับเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศมาอย่างยาวนานและ 
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น โดยการสูญเสียที่อยู่อาศัย
และที่ดินท�ากิน เป็นสาเหตุส�าคัญที่ส่งผลให้ประชาชน 
ต้องอพยพโยกย้ายเข้ามาท�างานในเมืองและก่อให้เกิด

วังวนของปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยในเขตเมืองตามมา 
การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย และการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางที่ดินให้แก่เกษตรกร ครัวเรือนผู้ขาดแคลนที่ 
ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย จึงมีความท้าทายสูง ทั้งในมิติ
ด ้านแหล่งเงินทุนเพื่อการกู ้ยืมให้แก ่เกษตรกรและ 
ผู ้ยากจน เพื่อรักษาสิทธิในท่ีดินท�ากินและที่พักอาศัย 
ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อจัดสรรพื้นที่สาธารณะ 
พื้นที่รกร้างว่างเปล่าและพื้นที่ป ่าเส่ือมโทรมเพ่ือน�า 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและ 
ผู้ไร้ที่ดินท�ากินได้อย่างยั่งยืน 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา การบังคบัใช้พระราชบญัญติัท่ีดนิ
และสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 
เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงถึงความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินงานเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้าในเร่ือง
ที่ดินท�ากิน ที่เน้นบริหารจัดการการการถือครองที่ดิน 
ว่างเปล่าด้วยอัตราภาษี นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง  
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ยังได้ด�าเนินงาน
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการทบทวน รวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข ้องเพ่ือน�าไปประกอบการจัดท�าร ่าง 
พระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... เพ่ือให้เกษตรกร 
และผู้ยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับการกู้ยืม
เพ่ือให้ได้มท่ีีดินท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ยิง่ไป
กว่านั้น คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ยังผลักดัน
การด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนมาอย่างต่อ
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เนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ปัจจุบัน 
ได้มีการจดัทีด่นิท�ากนิให้ประชาชแล้วเป็นจ�านวน
ถงึ 919 พืน้ที ่ครอบคลมุ 70 จงัหวดั ประชาชนทีไ่ด้รบั
การจัดสรรพืน้ท่ีท�ากนิเป็นจ�านวน 56,726 ราย รวมทัง้ ได้มกีารส่งเสริมและพฒันาอาชพีให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการแล้ว 176 
พ้ืนทีใ่น 60 จงัหวดั ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านการจดัทีอ่ยูอ่าศยัให้ชมุชนนัน้ การเคหะแห่งชาต ิได้วางแผนด�าเนนิการ
ก่อสร้างในปี 2563 จ�านวน 5,262 หน่วย แบ่งเป็นโครงการเคหะชมุชน และบรกิารชุมชน 4,448 หน่วย โครงการอาคาร
เช่า 224 หน่วย และโครงการบ้านเอ้ืออาทร 590 หน่วย 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย มุง่ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารจดัการประเด็นทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ความไม่เสมอภาคในการถอืครองทรพัย์สนิ ทัง้ท่ีเป็นบ้าน ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการประกอบธรุกจิเกษตรฯ และ
ทรพัย์สนิทางการเงนิ เนือ่งจากการถอืครองทรพัย์สนิทีก่ระจุกตวัสงูอยูใ่นความครอบครองของกลุม่คน/สถาบนั/กลุ่มธรุกิจ
เพยีงไม่ก่ีกลุ่ม เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลให้ความเหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้ในภาพรวมของประเทศสงูขึน้ เพราะทีด่นินบัเป็น
ทรพัย์สนิประเภทปัจจยัการผลติทีส่�าคญัในการสร้างผลตอบแทนทีม่อัีตราการตอบแทนสงูและยงัคงเป็นปัจจัยพืน้ฐานของ
การด�าเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่เสรมิสร้างรายได้ให้เพ่ิมสูงขึน้และน�าไปสู่กระบวนการสะสมความมัง่คัง่ทีไ่ม่สิน้สดุต่อไป 
จุดมุ่งเน้นในการด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของประเทศในทุกมิติ พร้อมไปกับการกระจายความ 
เท่าเทียมทางรายได้ระหว่างกลุ่ม/พื้นที่ลงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในระยะต่อไป จึงควรให้ความส�าคัญกับการกระจายสิทธิ 
ในการถอืครองทีดิ่นโดยเฉพาะท่ีดินท�ากินของเกษตรกร ผ่านการปฏริปูทีด่นิ และการจดัสรรท่ีดินท�ากนิให้แก่ผูข้าดโอกาส  
มรีายได้น้อยในสงัคมอย่างเป็นธรรม เพือ่ให้กลุ่มเปราะบางในภาคการเกษตรเหล่านีไ้ด้มีทีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง ร่วมกับ
การด�าเนินงานด้านการจดัเกบ็ภาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสร้างในอตัราท่ีจะช่วยเสรมิสร้างให้เกดิการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
ทัง้นี ้บทบาทภารกจิการด�าเนนิงานของหน่วยงานท่ีเกีย่วเนือ่งกบัท่ีดินท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยั ท้ังในมติิด้านระเบยีบ กลไก 
สถาบนัและการด�าเนินมาตรการทางภาษ ีรวมถึงการบังคบัใช้กฎหมาย จ�าเป็นต้องจ�าแนกให้ชดัเจนเพือ่ทีก่ารด�าเนนิงาน
ซึ่งมีแนวโน้มทับซ้อนกันของแต่ละหน่วยงานจะได้ประสานงานกันได้อย่างลงตัวเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักได้อย่างเป็น 
รปูธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ควรมุ่งขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นกลไกในการ 
กระจายรายได้และลดความเหลื่อมล�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยปรับ
โครงสร้างภาษีให้มกีารพึง่พงิภาษทีางอ้อมน้อยลง ทบทวนมาตรการทางด้านรายจ่ายภาษ ี(การหกัค่าใช้จ่าย การลดหย่อน
ภาษี) ให้มีความเป็นธรรม รวมถงึการจดัเกบ็ภาษจีากฐานทรพัย์สนิในอตัราทีช่่วยให้เกดิการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ภาษีก�าไรส่วนเกินทุน (Capital gains tax) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ 
และดงึทรพัยากรจากกลุม่ผู้มรีายได้สงู กระจายไปยงักลุม่ผูม้รีายได้น้อยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ๆ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้า โดยเฉพาะการลดปัญหาความ
เหลื่อมล�้ า ในระดับพื้นที่ ในช ่วงสถานการณ ์ความ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบการวิกฤติการแพร่ระบาด
โควิด – 19 โดยที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหล่ือมล�้า
ผ่านกลไกประชารัฐที่มีคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ เป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
สร ้างสัมมาชีพเต็มพื้น ท่ี  และสนับสนุนการสร ้าง
แพลตฟอร ์ม  ได ้ แก ่  เครื อข ่ าย เพื่ อความยั่ ง ยื น 
แห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business 
Network : TRBN) เพื่อเป ็นตัวกลางในการเชื่อม 
ภาคเอกชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ ้นส่วนใน
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งการสร้างโอกาส 
สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข ้มแข็งอันจะน�าไป 
สู ่การแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล�้าของประเทศได้ 
โดยมีปัจจัยความส�าเร็จ ได้แก่ บทบาทในการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานท่ี
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากและประชารัฐ ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าและสร ้างความยั่งยืนให ้กับ 

เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนกว ่ า  900 โครงการ  
ใน 3,000 กว ่าชุมชนซ่ึงภาคเอกชนได ้มีบทบาท 
ในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาดส�าหรับ 
สินค ้าชุมชน และการใช ้วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)  
เพื่อตอบโจทย์ด้านสังคม อาทิ การเปิดร้านประชารัฐ 
รักสามัคคี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาช่องทางการขาย
ระดับประเทศ โดยใช้เป็นศูนย์รวมจัดแสดงและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข ่ายประชารัฐรักสามัคคี  
ปัจจุบันร้านประชารัฐรักสามัคคี สนับสนุนช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมแล้วกว่า 159,000 
รายการ  จาก 425 ชุมชน  ได้แก่ เครื่องดื่ม (8.88%)  
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (0.31%) อาหาร (22.56%) ของใช้
ในครัวเรือน (63.93%) สมุนไพร ไม่ใช่อาหาร (0.97%) 
และเกษตร (2.88%) สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
รวมกว่า 13 ล้านบาท  และในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โควิด – 19 ภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วม
เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผูไ้ด้รบัผลกระทบทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ประกอบด้วย 
(1) มาตรการช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น ธรุกจิขนาดใหญ่
ช่วยแก้ไขสภาพคล่องให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุน 
Credit Term โดยช�าระเงินให้คู่ค้าเร็วขึ้น กลุ่มธนาคาร
และสถาบันการ เงินช ่ วยบรรเทาผลกระทบตาม 
ความรุนแรงของแต่ละราย ออกมาตรการ Soft Loan  
ให้แก่ผู ้ประกอบการรายย่อยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ 
ทุกประเภท ปรับโครงสร ้างหนี้  รวมถึงมาตรการ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่50

การสรา้งความมสีว่นรว่มจากภาคเอกชน
ในการลดความเหลือ่มล�า้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกลไกในการจับคู ่ภาคเอกชนและธุรกิจชุมชน 
ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งแบบออนไลน์และระดับพื้นที ่
ขับเคลื่อนโดยประชารัฐ ภายในปี 2561 และชุมชนมี 
รายได้และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น
จากการสนบัสนนุของภาคเอกชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกลไกในการจับคู ่ภาคเอกชนและธุรกิจชุมชน 
ผ่านแพลตฟอร์ม ทั ้งแบบออนไลน์และระดับพ้ืนที่ 
ขับเคลื่อนโดยประชารัฐ และชุมชนมีรายได้และองค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น
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ลดค่าครองชพี เป็นต้น (2) การช่วยเหลอืสงัคมจากภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การผลิตหน้ากากอนามยัแจกจ่าย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ การจ้างงานเพิ่มหรือการประกาศนโยบายไม่ปลดพนักงาน การร่วมกันแจกจ่ายอาหาร 
ให้กลุ่มเปราะบาง การเปิดให้รายย่อยใช้พื้นที่ในการขายอาหาร ส่งเสริมให้ความรู้และนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ
หรือแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยน�าไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤติ  
อกีทัง้ ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสนบัสนนุการท�างาน Online แก่ประชาชน โดยเปิดบรกิาร
แพลทฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้ฟรี อาทิ การประชุมออนไลน์ การขายของออนไลน์ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม (SE)  
มีการรวบรวมกองทุนช่วยเหลือ หรือระดมพลังชุมชนช่วยเหลือสังคมโดยการระดมทุน จัดหาอาหารราคาถูก  
หรือการตั้งกองทุนทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือบุคลกรทางการแพทย์ (3) การจับมือของกลุ่มเอกชนเสนอมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีการตั้งคณะท�างานเอกชน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มมาตรการสินเช่ือ
ดอกเบีย้ต�า่ กลุ่มมาตรการส�าหรบัการกลบัมาเปิดธรุกิจใหม่ กลุ่มมาตรการเพือ่ธุรกจิ SMEs กลุม่มาตรการเพือ่ภาคเกษตร 
และกลุ่มมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล โดยมีองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่าง ๆ  
ของประเทศมาร่วมมอืกนั

อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ต่อยอดการด�าเนินโครงการ 
วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ที่ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจด
ทะเบียนไทยและบริษัทเอกชน 31 บริษัท ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาสู  ่
การแก้ปัญหาขยะจากการใช้บริการเดลิเวอรี่อาหาร 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ในโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”  
รวมไปถึงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ริเริ่มโครงการสนับสนุน
ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมโครงการพื้นฐานในการผลิตและ
สร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม บรรเทาผลกระทบของ
ประชาชนที่อพยพกลับท้องถิ่น และสร้างกลไกการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว ลดผลกระทบเชิงลบ 
และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในทกุกระบวนการ นอกจากน้ี ภาคเอกชนได้มกีารบรูณาการ
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น 
โดยใช้ระบบ TPMAP Logbook เป็นเครื่องมือในการ
ค้นหา คัดกรอง และติดตามกลุ่มเป้าหมายยากจนแบบ 
ชีเ้ป้าได้อย่างตรงจดุ รวดเรว็ และไม่ซ�า้ซ้อน เพ่ือเป็นข้อมูล
ต้ังต ้นให ้แก ่ ผู ้ เ กี่ยวข ้องใช ้ในการแก ้ไขป ัญหาและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายยากจนภายใต้
โครงการ “คู ่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”  
ซึ่ งภาคเอกชนเข ้ ามามีส ่ วนร ่วมในการสนับสนุน 
ด้านการประกอบอาชีพ การจ้างงาน การตลาด และ
สวัสดิการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนคนขอนแก่น  

รวมทั้ ง เครือข ่ายเพื่อความยั่ งยืนแห ่งประเทศไทย  
(TRBN) ได้ขับเคลื่อนการท�างานโดยช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโควดิ – 19 โดยจดัท�าแผนระยะเร่งด่วน
เพื่อสนับสนุนการรับมือ วิกฤติของภาคธุรกิจหรือ  
ESG in COVID ภายใต้แนวคิด “Business for Better 
Future” ซ่ึงใช้ TRBN เป็นพ้ืนที่กลางในการเชื่อม 
องค์ความรู ้และทรัพยากรเพื่อสร้างพลังร ่วมในการ 
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับผลลัพธ์ 
ในการด�าเนินการ ESG (Environmental-Social- 
Governance) ของธุรกิจและลดความเสี่ยงปัญหาสังคม
และสิง่แวดล้อมในภาพรวม ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของธรุกจิ ดงันี ้ (1) การสร้างแรงบันดาลใจ ESG 
Best Practices เกี่ยวกับมาตรการขององค์กรต่าง ๆ  
ในการรบัมอืกับโควดิ-19 และบทพสิจูน์ของธรุกจิทีใ่ช้ ESG 
เพื่อสร ้างภูมิคุ ้มกันองค์กร และรับมือสถานการณ์ 
ความเปลี่ยนแปลง สามารถดูแลสวัสดิการพนักงานด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนคู่ค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ไปจนถึงการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ในมิตต่ิาง ๆ ทางสงัคม และร่วมกนัสร้าง New Normal  
ที่น�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนข้ึนในภาพรวม และสามารถ 
เป็นผูใ้ห้ในภาวะวกิฤตไิด้ (2) เชือ่มให้เกดิ: ESG in Action 
โดย TRBN ร่วมกบัภาคต่ีาง ๆ ผนกึพลงัสังคมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
จากผลกระทบการแพร ่ ระบาดของโควิด  –  19  
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และลดความเหลื่อมล�้าของสังคมโดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้  มีสุขภาพท่ีดี มีทักษะ มีความรู้  
มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ ต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพ้นจากปัญหาความยากจน 
ได้อย่างยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ต้องเร่งขยายและ
บูรณาการการด�าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนให้มีความ
สอดคล้องเชือ่มโยงกนั ขยายโอกาสการพฒันาผูป้ระกอบการ 
SMEs และกิจการเพือ่สงัคม (SE) ในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาความเป็นอยู ่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  
นอกเหนือจากการด�าเนินงานผ่านกลไกบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีประเทศไทย จ�ากัด และเครือข่ายเพื่อความ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภาคเอกชนถือเป็นภาคีการพัฒนาท่ีส�าคัญท่ีมีบทบาทใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า โดย
เฉพาะในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ยงัคงสร้างผลกระทบอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั 
และได้ส ่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล�้า 
อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาความเหลือ่มล�า้ในระดบัพืน้ที่ 
ซึง่ภาคต่ีาง ๆ จะช่วยหนนุเสรมิการท�างานให้กบัหน่วยงาน
ของภาครฐัได้เป็นอย่างดี ยั่งยืนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นผู้

ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า 
ทีผ่่านมา รวมทัง้เชือ่มโยงกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีท่ีมีความ 
เจริญกับพื้นที่ชนบทโดยรอบผ่าน
กลไกความร่วมมอืของภาคเอกชน 
ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยยกระดับรายได้
และกระจายความเจรญิไปสูภ่มูภิาค 
และท้องถิ่น รับมือกับความเสี่ยง
และก้าวผ่านวิกฤติต่าง ๆ อย่างมี
ภูมิคุ้นกันที่ดีได้
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่51

ปฏรูิปสถาบนั
เพ่ือการบรหิารจดัการยทุธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การเสริมสร้างสมรรถภาพและความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ 
และการมีสถาบนัเพือ่การบรหิารจดัการยทุธศาสตร์การ
พฒันาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สถาบันทางเศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง 
กับบรบิทของสถานการณ์โลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจจ�าเป็นจะต้องอาศัย
การท�างานร ่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างสถาบัน 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านงบประมาณ การคลัง และข้อมูล
ทางด ้ านเศรษฐกิจ  โดยการปฏิรูปกฎหมายและ 
กฎระเบียบจะช่วยยกระดับและอ�านวยความสะดวก 
ในการปรับโครงสร้างและกลไกในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปฏิรูประบบเทคโนโลยีและ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งการด�าเนินงาน
ของสถาบันทางเศรษฐกิจที่ผ ่านมาจะเน้นหนักไปท่ี 
การยกระดับสถาบันทางเศรษฐกิจด ้านฐานข ้อมูล 
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าสถาบันด้านงบประมาณ 
และด้านการคลัง

ส�าหรับการยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ
สถาบันเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ภายใต้
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรของส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขึ้น เพื่อเป ็น 

หน่วยงานวิจัยส�าหรับการจัดท�านโยบายที่เหมาะสมและ
เสริมสร ้างศักยภาพในประเด็นการพัฒนาที่มีความ
ท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ  
การพัฒนาเคร่ืองมือและระบบการวิเคราะห์ข ้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การออกแบบและ
การพัฒนานโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ ในช่วงที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สศช.  
ได ้มีการจัดท�า (ร ่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 
พ.ศ. 2564 - 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟู
ด ้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดล้มแล้วลุกไว (Resilience) 
ใน 3 มิติการพัฒนา ได้แก่ การพร้อมรับ (Cope) การปรับ
ตัว (Adapt) และการเปล่ียนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต 
อย่างยั่งยืน (Transform) หรือ C.A.T. พร้อมแนวทาง 
การพัฒนาใน 4 ด้านที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ 
ได้แก่ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน
ประเทศ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน และการ
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟื้นฟู
และพัฒนาประเทศ 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในส่วนของกระทรวงดจิทัิลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข. หรือ 
GBDi) เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดจิทิลั (DEPA) เพือ่ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก Big Data 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ส�าหรบัการตดัสนิใจและด�าเนนิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ค�าปรึกษาในการน�า 
Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
การออกแบบต้นแบบน�าร่อง การสร้างแพลตฟอร์ม 
พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบสนอง 
ความต ้องการของภาครัฐและเอกชน และการให ้
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อท่ีจะสามารถ 
ให้บรกิารประชาชนได้อย่างเป็นรปูธรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจควรมีการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
ในด้านงบประมาณ การคลงั และข้อมลูทางด้านเศรษฐกจิ
ควบคู่กันไป โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียน�ามาใช้ในการปรับปรุง เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ในอนาคตมคีวามครอบคลมุและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ท้ังนี ้ในการเสรมิ
สร้างสมรรถภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจ�าเป็นจะ
ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างเชิงสถาบันของ
หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการยทุธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่น เตรียมพร้อมรับวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกจิ ทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
ของโลก และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีความเป็นพลวัตสูงในปัจจุบัน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล โดยอาศัยกลไก PDCA ในการติดตาม
ประเมินผลและบูรณาการความเชื่อมโยงร่วมกับหน่วย
งานอื่น รวมถึงอาจมีการเพิ่มเติมกระบวนการตรวจสอบ
ควบคมุซึง่กันและกัน (Check and Balance) เพื่อสร้าง
สมดุลอ�านาจระหว่างหน่วยงาน 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่52

การปฏริปูหนว่ยงานบริหารสินทรพัย์
ของภาครฐั (รัฐวิสาหกจิ)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
รัฐวิสาหกิจด�าเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
รัฐวิสาหกิจด�าเนินงานตามบทบาทและเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดได้อย่างครบถ้วน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังน้ัน ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป 
การก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมาตรการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลซ่ึงครอบคลุมถึง 
การก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 
และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อก�าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทาง 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีภารกิจ 
ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของเศรษฐกจิและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส�าหรับประเด็นการเพ่ิมประสิทธภิาพ เพ่ิมความเป็นอสิระ
และความคล่องตัวให้กับรัฐวิสาหกิจโดยการจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห ่ งชาตินั้ น  ป ั จจุบันมีพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2562 เป็นกลไกทดแทนที่สามารถก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจให ้สามารถด�าเนินกิจการเป ็นไปอย ่าง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา 
ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นผู ้ก�าหนดนโยบาย 
การด�า เนินงานของรัฐวิสาหกิจ  และมีส� านักงาน 
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคล่ือนนโยบาย

การด�าเนินงานที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจสามารถจ�าแนก
ประเภทได้เป็น (1) รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชน  
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่สามารถหารายได้ได้ด้วยตนเอง 
(2) รัฐวิสาหกิจประเภททีแ่สวงหาก�าไรได้โดยไม่เป็นภาระ
งบประมาณ (3) รัฐวิสาหกิจท่ีด�าเนินการในเชิงสังคม 
โดยไม่แสวงหาก�าไร และ (4) รัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุน  
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ 
เมื่ อพิจารณาการน�าส ่ งรายได ้ของรัฐวิสาหกิจใน
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า รฐัวสิาหกจิมกีารน�าส่งรายได้
รวมทั้งสิน้ 188,861 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัประมาณการ 
และสงูกว่าปีก่อนร้อยละ 11.6 เนือ่งจากมกีารน�าส่งรายได้
บางส่วนเหลือ่มมาจากปีงบประมาณ 2562 โดยรัฐวสิาหกจิ 
ที่น�าส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 3 อันดับแรก ได้แก่  
(1)  บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  
(2) ส่านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ (3) การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ นอกจากนี้ ในระยะต่อไป คนร. ควรเร่งด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ เพื่อก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาประเทศใน ด้านต่าง ๆ โดยค�านึงถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นส�าคัญ ตลอดจนให้มีการจัดท�าแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐ
ไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการด�าเนินงาน รวมทั้ง 
มแีนวทางทีชั่ดเจนในการก�าหนดบทบาทและทศิทางการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ โดยค�านงึถงึสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท�าให้ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นการปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเป็นหลัก (Operator) ลดการด�าเนินงานท่ีซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง 
มกีารปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการสนบัสนนุบทบาทท่ีชัดเจนของรัฐวสิาหกจิ
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่53

การปฏริปูสถาบนัดา้นการสง่เสรมิ
ผลติภาพ (Productivity) 

การมาตรฐาน (Standardization) 
และนวตักรรม (Innovation) 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยบูรณาการการท�างานด้านการเพิ่มผลิตภาพ  
การมาตรฐาน และนวตักรรมของประเทศให้เป็นระบบ
ครบวงจร

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าท่ีวางแผนและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภาพและการมาตรฐานของ
ประเทศในภาพรวมและรายสาขาอย่างมีบูรณาการ 
เพื่ อ เ สริ มสร ้ า งความสามารถ ในการแข ่ ง ขัน 
ของประเทศ และภายในปี 2564 ต้องมีการบูรณาการ
หน่วยงานด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน 
และนวัตกรรรมเป็นหน่วยงานเดียวกันที่มีเอกภาพใน
ลักษณะ Single Agency เพื่อท�าหน้าที่ ในการ 
บรูณาการระดับนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย และ
การติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
ทั้งระบบของประเทศ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูปและการด�าเนินงานที่ผ่านมา การเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศผ่านกลไกการยกระดับการตรวจรับรองและการพัฒนาระบบการมาตรฐาน จะช่วยผลักดันให้เกิด
การพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร อกีทัง้ปัจจบุนัการต่อสูเ้พ่ือการแข่งขนัด้านการค้าและ
การปกป้องผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศจ�าเป็นต้องพึ่งพาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน
มาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ดังนั้น การควบรวมเพื่อจัดตั้งสถาบันใหม่ท่ีมีภารกิจเฉพาะด้านผลิตภาพและการ
มาตรฐาน จะเป็นการปรับระบบการมาตรฐานของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความสามารถเทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงพฒันาห้องทดสอบทีม่เีคร่ืองมอืทนัสมยั รองรับความต้องการของระบบตลาดทีป่รับเปลีย่นตาม
กระแสโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องมกีารบรูณาการการท�างานด้านการ
เพิม่ผลติภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมอย่างครบวงจร ในรูปแบบหน่วยงานกลางท่ีไม่อยูภ่ายใต้สังกดักระทรวงใด ๆ 
เพื่อท�าหนา้ที่ก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการบรหิารจดัการด้านผลติภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม 
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง  
ได้แก ส�านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ภายใต้ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ส�านกังาน
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เข้าไว้ด้วยกัน รวมเป็นหน่วยงานกลางโดยใช้ชือ่ว่า ส�านกังานคณะกรรมการบริหารการส่งเสรมิผลติภาพ การมาตรฐาน
และนวตักรรมแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวเป็นการด�าเนินการภายใต้แนวทาง 
การควบรวมหน่วยงานเดมิทีม่อียูแ่ล้ว โดยไม่ใช่การต้ังหน่วยงานใหม่พร้อมอตัราก�าลังคนใหม่ ซ่ึงแนวทางการด�าเนนิการ
จ�าเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้เป็น พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริม
ผลติภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. .... ควบคูไ่ปด้วย โดยปัจจบุนั กระทรวงอตุสาหกรรมอยูร่ะหว่าง 
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยก�าหนดกรอบการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวทาง 
การด�าเนินงานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานแต่ละแห่งต่างมีภารกิจท่ีแยกจากกันมาโดยตลอด  
การควบรวมหน่วยงานจงึเป็นกระบวนการทีจ่ะต้องหารอืร่วมกนัเพือ่ออกแบบโครงสร้างหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่52

การปฏริปูหนว่ยงานบริหารสินทรพัย์
ของภาครฐั (รัฐวิสาหกจิ)
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่54

การปฏริปูสถาบนัทางเศรษฐกจิ
เพ่ือบรหิารการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดเลก็ SMEs

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service for SMEs) ทีส่ามารถเข้าถงึแก้ปัญหา 
และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ  
ของภาครฐั  SME เป็นมอือาชพี สามารถปรับตวัรบัมอื
กระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความ
รอบรู ้  และสามารถประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
และผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการ 
จัดท�าคลังข้อมูลภาครัฐ  และเช่ือมต่อระบบข้อมูล 
ทกุประเภทของหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารประชาชนของรฐั 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การขยายตัวของ GDP SME เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ความคุ้มค่าของการส่งเสริมและพัฒนา 
SME ภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริม SME เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า และมีระบบฐานข้อมูล SME ที่มีการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน

สถานการณ ์ในภาพรวมของเรื่ องและ
ประเด็นปฏิรูป ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันของ SME ในฐานะท่ี
เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจทีส่�าคญั ช่วยให้เกิด
กระจายรายได ้และลดความเหลื่ อมล�้ า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากจ�านวน 
ผูป้ระกอบการ SME กว่า 3 ล้านราย และมีการ
จ้างงานกว่า 12 ล้านคน ทั้งนี้ หากพิจารณา
สถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมของ SME (GDP SME) 
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 (เดอืนมกราคม  
– มิถุนายน 2563) มีมูลค่ารวม 3,251,139 
ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 8.30 หลังจากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 7.40 ในปี 2561 และร้อยละ 

4.05 ในปี 2562 อันเป็นผลกระทบจากการจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
การขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของประชาชน ท�าให้อัตราการขยายตัวเฉล่ียระหว่างปี 2561 – 2563 อยู่ที่ร้อยละ 
1.05 ซึง่ต�า่กว่าค่าเป้าหมายเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 5.0

งบประมาณบูรณาการฯ SME  (หน่วย: ล้านบาท)
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ปี 62 สีเขียว ปี 63 สีเหลือง 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรปูที่ 54 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกจิเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด2 
เล็ก SMEs 3 

เป้าหมาย  มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึงแก้ปัญหา 4 
และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ   SME เป็นมืออาชีพ สามารถปรับตัวรับมือกระแสการ5 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม SME ให้มีขีดความสามารถ6 
ในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดท าคลังข้อมูลภาครัฐ  และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุก7 
ประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐ  8 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 การขยายตัวของ GDP SME เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ความคุ้มค่าของ9 
การส่งเสริมและพัฒนา SME ภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริม SME เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และมีระบบฐานข้อมูล SME ที่มี10 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 11 

ภาครัฐได้ ให้ความส าคัญกับการ12 
ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับ13 
ความสามารถในการแข่งขันของ 14 
SME ในฐานะที่เป็นรากฐานทาง15 
เ ศ รษฐกิ จที่ ส า คัญ  ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด16 
กระจายรายได้และลดความเหลื่อม17 
ล้ าทางเศรษฐกิจของประเทศ จาก18 
จ านวนผู้ประกอบการ SME กว่า 3 19 
ล้านราย และมีการจ้างงานกว่า 12 20 
ล้านคน ทั้ งนี้  หากพิจารณาสถิติ21 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME (GDP 22 
SME) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 23 
2563 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 24 
2563) มีมูลค่ารวม 3,251,139 ล้าน25 
บาท หดตัวลงร้อยละ 8.30 หลังจาก26 
ที่ขยายตัวร้อยละ 7.40 ในปี  2561 และร้อยละ 4.05 ในปี  2562 อันเป็นผลกระทบจาก 27 
การจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของ28 
ประชาชน ท าให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหว่างปี 2561 – 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 29 
ร้อยละ 5.0 30 

ส าหรับการด าเนินงานในการส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2563 มีจ านวน SME ที่ได้รับการพัฒนา 31 
รวม 460,325 ราย จากเป้าหมายจ านวน 387,000 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 25,843.43 ล้านบาท คิดเป็น 32 
15 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม เพิ่มขึ้นจาก 6 เท่าในปี 2561 และปี 2562 เนื่องจากหลายหน่วยงานได้33 
ปรับวิธีการส่งเสริม SME ไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสะดวกต่อ34 
การเข้าถึงของผู้ประกอบการ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเพิ่มคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น 35 

0554 
สเีหลือง 

3,487.34

  วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ ปี 2563 (ไม่รวม สสว.)

  วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ ปี 2563 รวมงบประมาณ สสว.

  วงเงินคงเหลือตามแผนบูรณาการฯ ภายหลังการโอนคืนงบประมาณจากสถานการณ์ COVID-19

3,810.41

3,328.37

1,738

949 1,711

ที่มา: สสว.

2560 2561 2562 2563
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา  ส�าหรบัการด�าเนนิงานในการส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2563 มจี�านวน 
SME ที่ได้รับการพัฒนารวม 460,325 ราย จากเป้าหมายจ�านวน 387,000 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวม 25,843.43 ล้านบาท คดิเป็น 15 เท่าของวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรวม เพ่ิมข้ึนจาก 6 เท่าในปี 2561 และ 
ปี 2562 เน่ืองจากหลายหน่วยงานได้ปรับวิธีการส่งเสริม SME ไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ประกอบการ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการเพิ่มคุณภาพ 
การให้บรกิารมากยิง่ขึน้

ภาครัฐได้ให้ความส�าคญักบัการส่งเสริมและพฒันา SME โดยได้จดัสรรงบประมาณในลกัษณะบรูณาการด้านการพัฒนา 
SME อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 ส�าหรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการประจ�าปีงบประมาณ 2563  
(ไม่รวมงบประมาณของส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) มจี�านวนรวม 1,738.04 ล้านบาท 
ภายหลังมีการโอนคืนงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ�านวน 27.38 ล้านบาท  
คงเหลอืงบประมาณด�าเนนิการจ�านวน 1,710.67 ล้านบาท โดยมหีน่วยงานร่วมด�าเนนิการ 8 กระทรวง รวม 22 หน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นการด�าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ที่แตกต่างกันตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้ 
เอ้ืออ�านวยต่อการส่งเสริม SME ส่วนใหญ่จัดสรรเป็นงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ร้อยละ 54  
และวสิาหกจิในระยะเริม่ต้น ร้อยละ 30 ขณะทีก่ารพฒันาปัจจยัแวดล้อมต่อการส่งเสรมิ SME ยงัได้รบัความส�าคญัน้อยอยู่
ทีเ่พยีงร้อยละ 5 ของงบประมาณรวม 
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ในส่วนของ สสว. ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระสานการบรูณาการ (System Integrator) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2563 และงบประมาณจากกองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินรวม 1,893.74 ล้านบาท 
เพื่อใช้การส่งเสริมและสนับสนุน SME โดยจัดสรรเป็นงบประมาณในการพัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล เกือบร้อยละ 80 และการยกระดับ 
การบรูณการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA ร้อยละ 4 ของวงเงินท่ี สสว. ได้รับการจัดสรรรวม โดยมกีารด�าเนนิงาน
ที่ส�าคัญ อาทิ 1) โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) โดยบริการ 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าหรือบริการส่งต่อภาครัฐแก่ SME จ�านวน 186,558 ราย 2) โครงการพัฒนา SME PORTAL  
และระบบกลางในการให้บรกิารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านเวบ็ไซด์ smeone.info 3) การพัฒนาฐานข้อมลู
การส่งเสริม SME แห่งชาติ และงานพัฒนาองค์ความรู้ส�าหรับ SME (Knowledge Center) ผ่านเว็บไซต ์
www.smeknowledgecenter.com ซึง่มผีูเ้ข้าใช้บริการ ณ 30 กนัยายน 2563 จ�านวน 226,098 ครัง้ 4) การด�าเนนิงาน
ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนบูรณาการด้านการพัฒนา SME  เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส�าหรับการปรับปรุงมาตรการและกลไกการพัฒนา SME ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น  
5) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ให้เอกชนสามารถ 
เป็นหน่วยงานส่งเสริม SME (Business Development Service : BDS) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 6) การส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�าเนินการ 
ร่วมกบักรมบญัชกีลาง ซึง่ ณ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 มจี�านวน SME ท่ีข้ึนทะเบยีนจ�านวน 601 ราย นอกจากนี ้ยงัอยู่
ระหว่างการพฒันาโครงการ SME Academy 365 เพ่ือให้บริการองค์ความรู้ในการด�าเนนิธรุกจิแก่ SME อย่างเป็นระบบ
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพฒันาระบบการประเมนิศกัยภาพ SME (SME Scoring) และฐานข้อมลู SME 
Big Data เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิศกัยภาพของผู้ประกอบการและคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการของภาครฐั
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การบริหารการส่งเสริม SME ของภาครัฐ ยังมีประเด็น
ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายและต้องเร่งปรบัปรงุ 
อาทิ การด�าเนินกิจกรรมของบางหน่วยงานมีความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนจากการระบาดของโควิด-19 การขึ้น
ทะเบยีน SME ทีย่งัคงมจี�านวนผูป้ระกอบการขึน้ทะเบยีน
เป็นจ�านวนน้อย โครงการบูรณาการยังมีลักษณะเป็นการ
รวบรวมกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโครงการในลักษณะเดิม ๆ โดยการให้ความรู ้
พื้นฐานทั่วไปซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของ 
SMEแต่ละกลุม่ ทัง้ยงัขาดการเชือ่มโยงส่งต่อการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และน�าบทเรียนที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงหรือยกเลิก
โครงการเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามคุม้ค่ามากยิง่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งปฏรูิปและพัฒนาระบบการส่งเสริม SME ให้สามารถตอบความต้องการ 
โดยมีหลกัการท่ีส�าคัญคอื มุง่เน้นให้ผู้ประกอบการทกุระดับสามารถเข้าถงึได้ง่ายและมต้ีนทนุต�า่ การจดัท�าแผนงานและ
โครงการของภาครัฐได้คุณภาพมาตรฐานสามารถแก้ปัญหาเชิงลึกของผู้ประกอบการท่ีมีระดับการพัฒนาแตกต่างกัน 
โดยก�าหนดตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพแทนตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณเพือ่ให้สามารถวดัผลและน�าไปสูก่ารปรบัปรงุแผนงาน/โครงการที่
มปีระสทิธภิาพตอบโจทย์ผูป้ระกอบการได้ดยีิง่ข้ึน โดยเร่งรัดการด�าเนนิการท่ีส�าคญั ดังนี้
1. จูงใจให้ SME ขึ้นทะเบียน และเร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล SME ระบบวินิจฉัยเพื่อประเมินปัญหาและ 

ความต้องการเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและส่งต่อการให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน  
ตลอดจนระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมมาตรการและแผนงาน/โครงการของภาครัฐ 
พร้อมทัง้เชือ่มโยงให้เป็นระบบเดยีวกนั

2. ทบทวนการจดัท�าแผนงาน/โครงการให้ได้คณุภาพมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาเชงิลึกของผู้ประกอบการท่ีมรีะดบัการ
พฒันาแตกต่างกนัตามขนาด สาขาธรุกจิ และความเชีย่วชาญ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ มุง่เน้นให้บริการความรูพ้ืน้ฐาน
ทัว่ไปและความรูข้ัน้สงู สถาบนัเฉพาะทาง เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชงิลึกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
สถาบนัวชิาการ เน้นการวจิยัพฒันาและต่อยอดในเชงิพาณชิย์ พร้อมท้ังปรับปรงุรูปแบบการส่งเสริมให้อยูใ่นช่องทาง
ออนไลน์มากยิง่ขึน้ และมกีารรายงานผลเพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงทบทวนอย่างเป็นระบบ 

3. เร่งพัฒนาระบบ BDS และการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ท่ีสามารถจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
SME โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ และ 
การพฒันามาตรฐานสนิค้าและบรกิารสูส่ากล 

4. เร่งรัดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจและมีผลกระทบสูง โดย 1) เร่งรัดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท�าธุรกิจ อาทิ การก�าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า
ของภาคธรุกจิและบงัคับใช้โดยเรว็เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า รวมทัง้ผลักดันการบงัคบัใช้พระราชบัญญตัิ
หลกัประกนัทางธรุกจิให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมเพ่ือสนบัสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 2) ส่งเสรมิ
ตลาด โดยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคเอกชน 3) สร้างแรง
จงูใจและสทิธปิระโยชนให้ SME ประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละดิจิทัลเพ่ือรองรับการท�าธรุกจิรูปแบบใหม่ อาทิ สนบัสนนุ
ให้ SME ใช้ ERP Platform หรอืซอฟท์แวร์ในการบริหารจัดการธุรกจิ และพัฒนา Platform กลางในการรวบรวม
ข้อมลูของ SMEs ทีเ่ชือ่มโยงกบัสถาบนัการเงินเป็น Information Based Lending เพ่ือให้ SMEs เข้าถึงสนิเชือ่ได้
ง่ายขึ้น 4) ขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือธุรกิจ (Biz Portal) ให้ครอบคลุมทุกการให้บริการและการ
พิจารณาอนญุาตของภาครฐัเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการ รวมทัง้เร่งรดัการพฒันา SME Academy 
Online Platform เพือ่เป็นคลงัรวบรวมความรู้ออนไลน์ทีผู้่ประกอบการเข้าถึงได้
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 55

ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม  
และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
(1) ระบบประเมินผลการพัฒนาประเทศมีความ
สอดคล้องกบัลักษณะของนโยบายทีเ่น้นการบรูณาการใน
หลายมติแิละการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน (2) แนวคดิ 
วธิกีาร และสร้างตวัแบบ และระบบการตดิตามประเมนิ
ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะ ยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิการพัฒนา 
ท่ีถกูต้อง ชดัเจน ทนัต่อสถานการณ์ และมส่ีวนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน (3) เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ ให้สามารถมีเทคนิค 
วธิกีาร และเครือ่งมอืการวัดผลทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรบั และ (4) ใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิตามประเมนิ
ผลยทุธศาสตร์ส�าคญัของประเทศทีไ่ด้มาตรฐานสากลโดย
เฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
และยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระความส�า เร็จในการจัดท�าระบบติดตามและ
ประเมินผลทีม่กีารบรูณาการร่วมกนัของหลายภาคส่วน

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกจิทีมี่ประสทิธภิาพจะเป็นกลไกส�าคญัท่ีช่วยให้การ
ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปได้
อย่างเป็นบรูณาการ สามารถสะท้อนผลสมัฤทธ์ิการพัฒนา
ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์ และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้การออกแบบมาตรการการพัฒนา
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องตามข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีระบบติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่ มี ก ารบู รณาการร ่ วมกั นของหลายภาคส ่ วน  
ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยแล้ว  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2563 สศช.  
ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform :  
eMENSCR) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตามระเบยีบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
แล้วเสร็จ โดยระบบ eMENSCR เป็นระบบข้อมูล 
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลการด�าเนินการภาครัฐ
ในระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงการด�าเนนิการ
ทีส่อดคล้องกบั 6 ยทุธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส่งผลให้
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สามารถทราบถึงสถานะของการด�าเนินการ และปัญหาอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
จ�าแนกตามหน่วยงาน จ�าแนกตามพืน้ที ่และประเด็นการพัฒนา ซ่ึงจะช่วยให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการ
ด�าเนนิงาน เป็นระบบบนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์ ท�าให้สามารถออกแบบนโยบาย และมาตรการการด�าเนนิการต่อไปได้
สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยระยะต่อไป 
สศช. จะด�าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนา
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลและวเิคราะห์โดยระบบ ส�าหรบัประยกุต์ใช้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งเป็นเครื่องมือส�าหรับ 
ผู้บริหารประเทศ คณะกรรมการระดับชาติ หน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคกีารพฒันาและภาคประชาชน ในการติดตาม
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน
ของหน่วยงาน เกิดการบูรณาการร่วมกันในหลายมิติ 
ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และเกิดความยั่งยืนส�าหรับ
การขับเคล่ือน ติดตาม และประเมนิผล 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามเพือ่ให้การขับเคลือ่น ตดิตาม และประเมนิผล 
ผ ่านระบบ eMENSCR มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยน�าเข้า  
ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด 
เ พ่ือการพัฒนาท้ังในส ่วนของระบบที่ จะสามารถ 
ตอบสนองผ่านแพลตฟอร์มที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  
และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาช่องว่างของนโยบาย 
(Pol i cy  Gap)  วิ เคราะห ์แนวโน ้มสถานการณ ์  
เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดท�านโยบายและวางแผนการ
พัฒนาประเทศให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

“ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไดรั้บการรักษา ฟื้นฟู ท�าใหเ้กดิความยัง่ยนื  

เปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศ 
สร้างความสมดลุระหวา่งการอนรุกัษ ์

และการใชป้ระโยชน ์ทัง้ทรัพยากรทางบก 
ทรัพยากรทางน�า้ ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชวีภาพ 
สิง่แวดลอ้ม และระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม”

การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ 
เ กิ ดก า ร เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด ้ า น เศ รษฐกิ จ  สั ง คม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังปรากฏ
ผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ท�าให ้รายได ้ต ่อหัว 
ของคนไทยเ พ่ิมสูง ข้ึนกว ่ า  10 เท ่ า  การเพิ่ มขึ้น 
ของประชากรเป ็นจ� านวนรวมกว ่ า  66 ล ้ านคน  
ในปี พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเร่ืองขยะ น�้าเสีย มลภาวะ รวมถึง
ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรทั้งทางบก ทางน�้า  
และทางทะเล ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพชีวิต และความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว 
นอกจากนี้ ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท� า ให ้ เกิ ดภั ย พิบัติที่ รุ นแรงและบ ่อยครั้ ง เพิ่ มขึ้ น  
การขาดความต่อเนื่องของนโยบายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความล้าสมัย
ของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อจ�ากัด
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นเหตุให้
จ�าเป็นต้องมกีารปฏริปูการด�าเนนิการด้านทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้เกิดการรักษาฟื้นฟ ู
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย ่างเป ็นธรรม น�าไปสู  ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก 
ได ้แก ่  (1) ทรัพยากรทางบก (2) ทรัพยากรน�้า 
(3) ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (4) ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ (5) สิง่แวดล้อม และ (6) ระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม  ซึ่ ง มี เ ร่ื อ ง 
และประเด็นปฏิรูป จ�านวนรวม 36 ประเด็น โดยมี 
เป ้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ (1) ทรัพยากรธรรมชาติได้
รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็น
ฐานการพัฒนาประเทศ ท้ังทาง เศรษฐกิจ  สั งคม  
และสิ่งแวดล้อม (2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
อย่างเป ็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ 
และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
(3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช ้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ (4) มีระบบบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีมปีระสทิธภิาพ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าสร้างความเป็นธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) ทรัพยากรทางบก  ป ัญหาคุณภาพดิน 
ยังคงเป ็นป ัญหาส�าคัญที่ต ้องเร ่งด�าเนินการแก ้ไข 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาทีต้่นเหตุ อาท ิการให้เกษตรกรหนัมาท�าการเกษตร 
แบบยั่ งยืน การลดการใช ้สารเคมี  รวมทั้ งป ัญหา 
ของหน่วยงานรฐัในการก�ากบัดแูล ยงัคงมีความทบัซ้อนกัน
ทัง้เรือ่งการบรหิารจดัการและพืน้ทีท่ีด่แูล ท�าให้เกดิปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ 
ดังนั้น ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ เกี่ ยวข ้องในการเร ่ งพัฒนาปรับปรุ งฐานข ้อมูล 
ของแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ 
หน่วยงานให้เป็นเอกภาพ อยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลกลางของประเทศในด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ ทีไ่ด้มาตรฐาน 
 2)   ทรัพยากรน�า้      การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้  
อาทิ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่  ระบบเส้นทางน�้า  
การสร ้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ า
ระดับชุมชน และการจัดการองค์ความรู ้ท่ีเหมาะสม 
ในการบริหารจัดทรัพยากรน�้า ดังนั้นการมีส ่วนร่วม
ขอ งป ร ะช าช นและภ าคี เ ค รื อ ข ่ า ยที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 
ในระดับพ้ืนท่ีจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ ท่ีต้องด�าเนินการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน�้าตั้งแต่ 
ในระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ โดยการเตรียม 
ความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การวางแผนการด� า เนินงานตามยุทธศาสตร ์น�้ า  
และความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อให้สามารถ
ขับ เคลื่ อ นกา รด� า เ นิ นกา รบ ริหา ร จั ดกา รน�้ า ไ ด ้ 
อย่างมปีระสทิธิภาพ
 3) ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การด�าเนินงาน 
ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเกี่ยวข้อง 
กั บมาตรการและกฎหมายหลายฉบั บ  ซึ่ ง ต ้ อ ง 
ด� า เนินการปรับปรุงแก ้ ไขให ้ทันต ่อสภาพการณ ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
ค.ศ. 1982 ทีป่ระเทศไทยให้ได้เข้าร่วมเป็นภาค ีจงึท�าให้
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เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงานในหลายส่วน อีกทั้ง
ควรให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรักษาทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ดังนั้น การด�าเนินการระยะต่อไป 
ควรตรากฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ  มาใช้เป็นการชัว่คราว
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และเพื่อน�าปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการออกกฎหมายดังกล่าว 
มาปรับปรุงและแก้ไขร่างกฎหมายที่จะด�าเนินการต่อไป 
ในอนาคต รวมท้ังควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามา 
มีส ่วนร ่วมตั้ งแต ่การออกนโยบายการจัดท�าแผน  
และร่วมด�าเนนิการแก้ไขปัญหาในพืน้ทีข่องตนเอง 
 4) ความหลากหลายทางชวีภาพ การด�าเนินการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ต้องให้ความส�าคัญ
กับการบูรณาการท�างานร่วมกันในหลายส่วน อาทิ  
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ   การวจิยัและพฒันาด้านความหลากหลาย 
ทางชี วภาพที่ ตรงต ่อความต ้องการของประเทศ  
การสร้างบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่มีความรู้ความสามารถ และการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชนผู ้เป็นเจ้าของและดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไป  
ควรมุ่งเน้นการก�าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ  
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
กลางเพื่อประสานงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
ในการด�าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล 
ด ้ านความหลากหลายทางชี วภาพให ้มีครบถ ้ วน  
และสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติ 
ต่าง ๆ ได้อย่างยัง่ยนื
 5) ส่ิงแวดล้อม การจัดการมลพิษทางสิง่แวดล้อม
เป็นปัญหาเชงิโครงสร้าง เกิดจากสาเหตใุนหลายมติ ิซึง่ต้อง
อาศยัระยะเวลา องค์ความรู ้ความเข้าใจ และความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากการใช้

รถยนต์ในเขตเมืองท่ีก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 ที่ส่งผล 
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวันของประชาชนจ�านวนมาก อีกท้ังยังมีความ 
ซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
กับการจัดการมลพิษ ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป
ควรมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาโดยบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหามลพิษ 
ท้ังระบบ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการร่วมมอืกนั
ของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการ โดยยึดกรอบแนวคิด
การป้องกันไว ้ก ่อน (Precautionary Principle)  
เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าตลอดจนการสร้าง
จิตส�านึกความรับผิดชอบโดยเฉพาะในระดับปัจเจก 
ที่ต้องกระท�าอย่างต่อเนื่อง
 6) ระบบบรหิารจดัการด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมจากภาครฐั  
เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
ให ้ได ้รับการดูแลและควบคุมอย ่างมีมาตรฐานนั้น  
ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร 
เหตุเพราะยังขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากภาค 
ประชาชน อีกทั้งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายในการจัดท�า เนือ่งด้วยการขาดปัจจยั
ต่าง ๆ ในการด�าเนินงาน อาทิ การขาดผู ้ เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขาดกลไกเชิงสถาบัน
ที่จะมาขับเคลื่อน ดังน้ันในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่ ง แวดล ้ อมระ ดับ ยุทธศาสตร ์ ให ้ เป ็ นที่ ยอมรั บ 
ของทกุภาคส่วนนัน้ จงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการสร้างบุคลากร
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และสร้างกลไกเชงิสถาบนั เพื่อให้ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการท�าให้เครื่องมือการประเมิน
สิง่แวดล้อมจากภาครฐัอืน่ ๆ เป็นทีย่อมรับจากทกุภาคส่วน 
โดยปรับปรุงขั้นตอนหรือกลไกในการจัดท�าการประเมิน
สิ่ ง แ วดล ้ อม ให ้ ค รอบคลุ มการ รับฟ ั ง คว าม เห็ น 
จากทุกภาคส่วนด้วย
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตามประเดน็ปฏิรปู 6 เร่ืองหลกั ดงันี้

      0601  ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ทรพัยากรดนิ และทรพัยากรแร่  
   มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 1 เรื่อง 
ซึง่มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดังนี ้  (1) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้มกีารปรับปรงุ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศไทย อาทิ พระราชบัญญตัป่ิาไม้ (ฉบบัที ่8) พ.ศ.2562 พระราชบัญญตัป่ิาชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่มีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่าง 
มีเอกภาพ (2) ทรพัยากรดนิ โครงการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ จ�านวน 3,945 ราย การฝึกอบรมด้านการพฒันา
เกษตรอนิทรย์ี พัฒนาต่อยอดศนูย์เรยีนรู้ PGS โดยสนับสนนุอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถงึจดัท�าเขตเกษตรอนิทรีย์ เพือ่สนองต่อ
นโยบายของรัฐ (3) ทรัพยากรแร่ ได้ด�าเนินการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ 
แร่โพแทช โดยด�าเนินการจ้างท่ีปรึกษา และปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น 
ในการก�าหนดพ้ืนทีท่ีม่ศัีกยภาพในการท�าเหมอืง และเหมอืงหินปนูพร้อมจ�าแนกประเภท

0602 - 0606 ทรัพยากรน�้า มีเร่ืองและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 5 เรื่อง  
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้  (1) การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผน
ยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรน�า้ อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุพระราชบญัญตัชิลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 และอยูร่ะหว่างการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง แก้ไขพระราชบญัญตัิ
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้จัดให้มีกลไกการพิจารณาโครงการ 
และการบริหารแผนโครงการส�าคัญฯ ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคัญ ภายใต้
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห ่งชาติ  (กนช.) ตามกรอบของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 
(2) การบริหารเชิงพ้ืนท่ี ด�าเนินงานถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงานชลประทานขนาดเล็ก และมุ่งผลักดันให้ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
ให้แก่ท้องถิน่ อยูร่ะหว่างการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกจิให้เป็นไปตามสภาพข้อเทจ็จรงิ และเน้นในส่วนของการเพ่ิม
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  (3) ระบบเส้นทางน�้า ได้ด�าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการระบบแหล่งน�า้ธรรมชาตอิย่างเหมาะสมและยัง่ยนื มุง่เน้นการจดัท�าแผนทีท่างอทุกศาสตร์ และจัดท�า
แผนทีผ่งักรอบความคดิในแต่ละลุม่น�า้สาขาทัง้ 254 สาขา ให้สามารถเหน็ถงึกรอบความคดิในการพัฒนาและการบรหิาร
จดัการของแม่น�า้ ล�าห้วย คลอง หนอง บึง แหล่งน�า้ธรรมชาต ิและเพือ่ให้การจดัระบบเส้นทางน�า้ตามธรรมชาตมีิความ
เหมาะสม ชดัเจน  (4) ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเรจ็ สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน) ได้ถ่ายทอด
และขยายผลการประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาให้ชมุชนสามารถจดัท�าข้อมลูน�า้ แผนทีน่�า้ มข้ีอมูล
แหล่งน�า้เชงิพืน้ทีค่รบถ้วน สามารถใช้สนบัสนนุการปฏบิติังาน บริหารจัดการในสภาวะต่าง ๆ และวางแผนงานพฒันา 
ดแูล บ�ารงุรกัษา แหล่งน�า้ในพ้ืนทีข่องตนเองได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  (5) ความรู ้เทคโนโลยแีละทรพัยากรมนษุย์เพือ่การ
บริหารจัดการน�้า มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน�้าบาดาลแบบดิจิทัล และมีการพัฒนามาตรฐาน 
และเทคโนโลยเีพ่ือสนบัสนนุการจดัการนอกเขตชลประทาน อาท ิโครงการบ�ารงุรกัษาระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
โครงการพฒันา Mobile Application ท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูความต้องการ ปรมิาณน�า้ และสถานการณ์ด้านน�า้ เป็นต้น 
โครงการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีส�าหรบัการบรกิารการประกอบกจิการน�า้บาดาลออนไลน์
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0607 - 0619 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 5 เรื่อง  
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดังนี้  (1) การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ังรายจงัหวดั อยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างพระราชบญัญตักิารก�าหนดและปรบัปรงุพืน้ทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดั
ทางทะเล พ.ศ. .... (2) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด�าเนินการจัดท�า 
อนบุญัญัตภิายใต้พระราชบัญญตักิารรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. 2562 (3) การบรหิารจดัการขยะในทะเล
และชายฝั่ง ได้ด�าเนินงาน อาทิ โครงการ Clean Seas Campaign ภายใต้โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Environment Programme) เพื่อมุ่งลดปริมาณขยะพลาสตกิแบบใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสตกิ 
โครงการตดิตัง้ทุน่ดักขยะทะเลบรเิวณปากแม่น�า้ใน 21 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล (4) การบรหิารจดัการองค์ความรู้ทางทะเล  
ได้ด�าเนินการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) แล้ว โดยเป็นหน่วยงานภายใต้
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (5) การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ได้จัดท�าแผนงานสนับสนุน 
การเฝ้าระวังและฝึกซ้อมขจดัคราบน�า้มนัในพืน้ทีเ่สีย่งทางทะเลด้วยเรอืขจดัคราบน�า้มนั และการท�าบนัทกึความร่วมมือ
ทางวชิาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งของผลติภณัฑ์น�า้มนั รวมถงึได้จดัท�าแอปพลเิคชัน่ WPWatch เพือ่ใช้ใน
การแจ้งปัญหาน�า้เสยี คราบน�า้มนั หรอืแหล่งน�า้เปลีย่นส ีและ HW network เพือ่ใช้ในการแจ้งเหตปัุญหาการลักลอบ 
ทิ้งขยะและของเสียอันตราย (6) การบริหารจัดการการประมงทะเล ได้ด�าเนินการก�าหนดประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
ทางทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU การก�าหนดมาตรการในการท�าประมงเพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง
ประมงพาณชิย์กบัประมงพืน้บ้าน การประกาศปิดอ่าวไทยในฤดวูางไข่ หรอืการก�าหนดประเภทเครือ่งมือของการท�าการ
ประมงพาณชิย์ (7) การบรหิารจดัการทรพัยากรสนิแร่และแหล่งพลงังานในทะเล ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องสร้างปะการงั
เทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจ�านวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม 
ทีเ่กาะพะงนั (8) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องในการแบ่ง 
เขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังตามแนวคดิการวางแผนเชงิพ้ืนทีท่างทะเล (Marine Spatial Planning)  
ใน 3 พืน้ที ่ได้แก่ พ้ืนทีเ่กาะสชีงั พืน้ทีอ่่าวพงังา และพ้ืนทีเ่กาะพยาม (9) การอนรุกัษ์ปะการงัอย่างยัง่ยนื ได้มกีารด�าเนนิการ
จดัท�ารายงานสถานการณ์ปะการงัและหญ้าทะเลประจ�าปี 2562 โครงการส�ารวจประเมนิสถานภาพทรัพยากรปะการงั 
โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (10) การแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่ง ได้ด�าเนินโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผงกันคลื่น นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์และ
ก�าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด (11) การส่งเสริม
ความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟทูรพัยากรและสิง่แวดล้อมทางทะเล ได้มกีารใช้ข้อมลูจาก
ระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลีย่นแปลงทางสมทุรศาสตร์เพ่ือการอนรัุกษ์ปะการัง การจัดสมัมนาเชงิปฏบิติัการว่าด้วย
ความร่วมมอืระหว่าง ไทย-จนี ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลย ีรวมถงึได้มกีารจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิการ 
ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (12) การบริหารจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล ได้ประกาศให้หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเล  
และ (13) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
ทางทะเล ค.ศ. 1982 ได้เริ่มศึกษาและด�าเนินการแก้ไขกฎหมายบางฉบับแล้ว เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน�า้ไทย พ.ศ. .... เป็นต้น
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 0620 - 0625 ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 6 เรื่อง   
ซึง่มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดังนี ้  (1) ปฏรูิปกลไกด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
ทัง้ระดบัชาต ิและ ได้จัดท�า (ร่าง) พระราชบญัญตัคิวามหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. .... และด�าเนนิการจัดประชมุเพ่ือรบัฟัง
ความเหน็ทีม่ต่ีอ (ร่าง) พระราชบัญญตัฯิ จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี (2) ปฏรูิประบบการวจิยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้ด�าเนนิการความเข้มแข็งด้านงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่การวจิยัในระดบัแนวหน้าของประเทศ (Frontier research) 
ซึง่กลุม่เป้าหมายการพฒันางานวจิยัสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 กลุม่หลกั โดยเฉพาะ เกษตรสมัยใหม่ (Precision agriculture)   
(3) ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม ได้มกีารจดัท�าระบบคลงัข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย โดยส�านกังานพฒันา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) ได้จดัท�าระบบฐานข้อมลูทรพัยากรชวีภาพ (https://www.thaibiodiversity.org)  
(4) ปฏิรปูระบบและเครอืข่ายฐานทรพัยากรท้องถิน่ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ รวมถงึเครอืข่ายระดับประเทศและอาเซยีน 
ได้มกีารจดัตัง้ธนาคารความหลากหลายทางชวีภาพ 15 แห่ง พร้อมจัดท�า (ร่าง) คูม่อืการจัดท�าธนาคารความหลากหลาย
ระดับชุมชน และได้ด�าเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ (5) ปฏิรูประบบบุคลากร 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด�าเนินกิจกรรมการจัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ตามความต้องการของหน่วยงานทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา และ (6) ปฏริปูระบบกลไกรองรบัการใช้ประโยชน์
และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื ได้มกีารจดัท�าข้อเสนอ BCG In Action: The New Sustainable 
Growth Engine เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 สาขา  
ได้แก่ 1) การเกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยว 
และเศรษฐกจิสร้างสรรค์

0626 - 0628 สิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 3 เรื่อง    
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังน้ี (1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่ง
ก�าเนิดให้มีประสทิธภิาพ ได้ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างพฒันาระบบบรหิารจัดการมลพษิจากแหล่งก�าเนดิผ่านการยกร่าง
กฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในปัญหาและแนวทางการแก้ไข ลดมลพิษจากชุมชน อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม เพือ่น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ  
ได้การก�าหนดกฎระเบยีบ มาตรการต่าง ๆ ในการบรหิารจดัการมลพษิให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ผ่านการด�าเนนิงาน 
และโครงการต่าง ๆ อาท ิโครงการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการก�ากบัแหล่งก�าเนดิมลพษิและการจดัการเรือ่งร้องเรยีน
ด้านมลพิษ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรในระดับมหาวิทยาลัย และการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบมลพิษด้านการปศุสัตว์  
และ (3) ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  
การเปิดรบัฟังความคดิเหน็ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... โครงการประเมนิ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม จัดท�าร่างกฎหมายรายงานการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานและอาคาร ร่างกฎหมายระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนากลไก 
ทางเศรษฐศาสตร์
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0629-0636  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
   จ�านวน 8 เรื่อง 
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้า  
(2) ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ต้อง 
จัดท�า SEA ตาม ร่าง ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  
(ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (มกราคม พ.ศ. 2563)  
เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับการน�าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และจัดฝึกอบรม 
ทางวชิาการด้าน SEA ทัว่ประเทศ (3) ปฏิรปูระบบการบริหารจัดการเขตควบคมุมลพิษ ได้ด�าเนินการโครงการการด�าเนนิงาน
เขตควบคมุมลพษิ โดยจดัท�าหลักเกณฑ์ทางด้านวชิาการ ประเมนิผลกระทบการด�าเนนิงานเขตควบคุมมลพษิ 18 พืน้ที่  
ใน 13 จังหวัดแล้วเสร็จ (4) ปฏิรูปการผังเมือง โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง
อตุสาหกรรมยัง่ยนื ในปี 2563 จ�านวน 1 เมอืง คอืเทศบาลพนสันคิม และขยายผลการขบัเคล่ือนตามแนวคิดต้นแบบ 
เมอืงนเิวศ (Eco-City) ในปี 2563 ที ่อบต.เมืองมาย จังหวดัล�าปาง (5) ปฏรูิปเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่ิงแวดล้อม  
อยูร่ะหว่างการด�าเนินการศกึษาแนวทางการน�าเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรกัษาสิง่แวดล้อม โดยมกีารศกึษา
แนวทางการปฏรูิปกองทนุส่ิงแวดล้อมให้มคีวามเป็นอสิระ และเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการจดัการขยะ น�า้เสยี และของเสีย
อนัตราย (6) ปฏริปูองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครือ่งมอืบริหารจัดการ ได้ให้หน่วยงานในสังกดัทบทวน
สถานภาพองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีการปรับโครงสร้างใน 2 ส่วนราชการ คือ กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรน�้า ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานที่อยู ่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง 
ของกลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสส.) และส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาค (7) ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน  
ได้แก่ การจดัท�า (ร่าง) พระราชบัญญตัวิธิพีจิารณาคดีสิง่แวดล้อม พ.ศ. .... พฒันากระบวนการพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม 
ให้มีมาตรฐานและเกิดการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (8) ปฏิรูปกฎหมาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรปูประเทศด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิให้เป็นไปในทศิทางทีก่�าหนด โดยมกีฎหมายทีป่ระกาศใช้ 
ในช่วงทีผ่่านมา จ�านวน 13 ฉบบั
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 อย ่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นที่อยู ่ ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ เป ้าหมายจ�านวน 4 ประเด็น ได ้แก ่  
(1) 0601 ทรัพยากรทางบก ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายท้ังทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรแร่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ชลประทาน กฎหมายด้านป่าไม้ และกฎหมายอื่น ๆ ท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางบกในภาพรวมยังคงมี
ความท้าทายในการบูรณาการและประสานงานการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการรับรู ้
ของภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และยั่งยืน (2) 0609 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งนั้น
จ�าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการลดปริมาณขยะจากต้นทางมากกว่าการด�าเนินงานเก็บขยะตามชายฝั่ง
หรือในทะเล และการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด รวมทั้งให้การสนับสนุนในการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับประชาชนในการช่วยลดปริมาณขยะจากแหล่งก�าเนิด (3) 0614 การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning) 
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั ่งได ้รับการดูแล รักษาและมีการวางแผนเพื่อใช ้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้น ต ้องอาศัยการร่วมมือ 
ของหน่วยงานภาครัฐในการแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างชัดเจน รวมทั้ง
จัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ีอย่างยุติธรรม (4) 0621 ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การต่อยอดงานวิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่ง
ด�าเนินการ โดยการก�าหนดทิศทางเพื่อให้มีการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ตรงประเด็นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้เกิดการน�างานวิจัยไปพัฒนาการใช้ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรม
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0601 
ป ี2562 • -  ป ี2563 • 

0602 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0603 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0604 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0605 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0606 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0607 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0608 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0609 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0610 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0611 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0612 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0613 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0614 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0615 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0616 
ป ี2562 • -   ป ี2563 •

0617 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0618 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0619 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0620 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0621 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0622 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0623 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0624 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0625 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0626 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0627 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0628 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0629 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0630 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0631 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0632 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0633 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0634 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0635 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0636 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ทรัพยากรทางบก ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่ที่ผ่านมา
ทรัพยากรเหล่านี้ ได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย่างส้ินเปลือง 
ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมและลดลงเป็นจ�านวนมาก 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ 
กับการคุ้มครอง รักษาฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทางบก ให้ควบคู่ไปกับการเติบโตท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยในป ัจจุบันประเทศไทยมี พ้ืนที่ป ่าไม ้ประมาณ  
102.48 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.68 เมื่อเทียบกับ
พืน้ทีป่ระเทศไทย มปีระเภทของสตัว์ป่าประมาณ 1,951 ชนดิ 
โดยพบว่ามีจ�านวนที่ถูกคุกคาม 361 ชนิด โดยส่วนมาก
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในส่วนของทรัพยากรดินพบว่า 
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินของไทยสามารถจ�าแนกออก
ได้เป ็น 2 ประเภท คือ ปัญหาที่ เกิดขึ้นตามสภาพ
ธรรมชาติ อาทิ ดินเค็ม ดินตื้น และปัญหาที่เกิดจาก 
การใช้ประโยชน์ อาทิ ดินในพื้นที่นากุ ้ง ดินปนเปื้อน  
โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ดินต้ืน มีเนื้อท่ีประมาณ 
38,192,449 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพื้นที่
ประเทศ และหากแบ่งตามการใช้ประโยชน์พบว่าที่ดิน
ส่วนมากถูกใช้เพื่อเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 
55 จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารอันตรายทางการเกษตร  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

ทรัพยากรทางบก
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
(1) ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความ
สม ดุลของระบบนิ เ วศและการ ใช ้ ป ระ โยชน ์  
(2) ประเทศไทยมีแผนการใช้ท่ีดินของชาติทั้งระบบ 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
(3) มีการใช้ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม 
และค�านงึถงึดลุยภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 
และสขุภาพของประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) มีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศไทย (2) พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าปีก่อน (3) ประเทศไทยมีแผนที่ศักยภาพแร่  
แหล่งแร่ การจ�าแนกเขตศักยภาพแร่ และบัญชี
ทรัพยากรแร่ เพื่อเป็นฐานส�าหรับการใช้

ที่มา: กรมป่าไม้

  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

5 บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

แผนที่ ส ภ ำพพื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ข อ งป ร ะ เท ศ ไทย  ปี  พ . ศ .  25 61  -  2 562  
 

 

312

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

313

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 060601



ส่งผลดินเสื่อมสภาพ เกิดสารตกค้างและขาดความอุดมสมบูรณ์ ในส่วนของทรัพยากรแร่ พบว่าในปี 2562  
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตแร่ประมาณ 248.76 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 71,947 ล้านบาท   
ซึ่งต�่ากว่าปี 2561 ประมาณร้อยละ 6.66  โดยสามารถผลิตแร่ได้ประมาณ 38 ชนิด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นการผลิต
เพื่อใช้ภายในประเทศ    

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
การจัดท� า  ปรับปรุ ง  และพัฒนากฎหมาย ให ้มี 
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว อาทิ  
พระราชบญัญัตป่ิาไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2562 พระราชบัญญตั ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้
ด�าเนนิการออกอนบุญัญตัไิปแล้วบางส่วน เพือ่ใช้เป็นระเบียบ  
ข้อบังคับ ที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เพ่ือหยุดยั้ง 
ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการเพิม่พืน้ทีป่่าไม้ให้ได้ร้อยละ 
40 ของพืน้ทีป่ระเทศ รวมทัง้ยงัมกีลไกทีส่�าคญัต่าง ๆ อาท ิ
คณะกรรมการนโยบายป ่าไม ้แห ่งชาติ  ที่มีหน ้าที ่
และอ�านาจในการขบัเคลือ่นนโยบายของประเทศเกีย่วกบั
การบริหารจัดการป่าไม้ท้ังระบบให้ทันต่อสถานการณ ์
และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และเกดิดลุยภาพกบัการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และยงัมกีารด�าเนนิการ
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีส�าคัญ เช่น การปรับปรุงข้อมูล 
และเพ่ิมเตมิขนาดพืน้ทีส่เีขยีวในเขตเทศบาลนคร การผลติ
กล้าไม้ การสนับสนุนเงินทุนและกล้าไม้ในการปลูกไม้
เศรษฐกจิ การสนบัสนนุหน่วยงาน ภาครฐั องค์กรเอกชน 
รฐัวสิาหกจิ วดั สถานศกึษา และประชาชนทัว่ไป น�าไปปลกู
เพือ่เพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว การจดัท�าแผนปฏบัิตกิารเพ่ือคุม้ครอง
สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 13 ชนิด ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
การถ ่ายทอดแผนไปสู ่การวางแผนในพื้นท่ีอนุรักษ์  
พร้อมทั้งด�าเนินโครงการศึกษาประชากรช้างโดยติด
ปลอกคอสญัญาณดาวเทยีม (GPS Collar) ให้ช้าง ในส่วน
ของการด�าเนินการเรื่องที่ดิน ได้มีการประชุมหารือ
ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ร่วมกนัขบัเคล่ือน
การด�าเนนิการเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาทีด่นิ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินโครงการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน อาทิ การรังวัดแปลงที่ดินให ้
กับราษฎรในบริเวณที่ปรากฎร่องรอยการท�าประโยชน์  
ตามภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 (ortho photo)  
เพื่อน�าข้อมูลไปจัดการตามระเบียบและกฎหมาย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลด�าเนินการตามโครงการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จ�านวน 3,945 ราย  
การฝึกอบรมด้านการพฒันาเกษตรอนิทรย์ี พฒันาต่อยอด
ศนูย์เรียนรู ้PGS โดยสนบัสนุนอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดท�า
เขตเกษตรอนิทรย์ี เพือ่สนองต่อนโยบายของรฐั โดยจดัท�า
ในรปูแบบของข้อมลูเชิงพืน้ทีท่ี่เป็นปัจจบุนั โดยได้ด�าเนนิการ
ไปแล้วทัง้สิน้ 43,031.26 ไร่ และยงัด�าเนนิโครงการสาธติ
การปรับปรุงดินส�าหรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ยกระดบัมาตรฐานสนิค้าข้าวของไทย และได้มกีารด�าเนนิการ
จดัท่ีดนิท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายของรฐั (คทช.) มาอย่าง
ต่อเนือ่ง นอกจากนีก้ารด�าเนินงานเพ่ือปฏรูิปทรพัยากรแร่  
ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการปรับปรุงรูปแบบ
โครงสร้างช้ันข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้น
ในการก�าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท�าเหมือง และ
เหมอืงหนิปนูพร้อมจ�าแนกประเภท โดยรวมพืน้ทีศั่กยภาพ
แร่ปี 2561 – 2563 มพีืน้ที ่6.95 ล้านไร่ พร้อมทัง้ได้ด�าเนิน
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เพือ่การบรหิารจดัการแร่โพแทช โดยด�าเนนิการจ้างทีป่รกึษา 
และการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่
วิกฤต (จ.สระบุรี) โดยอยู่ในระหว่างเตรียมการส�าหรับ 
จัดประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (AAR)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญในส่วนของข้อมูลพื้นที ่
สี เ ขี ย ว ในภาพรวมของประ เทศ  ซ่ึ งยั ง มี ป ัญหา 
การทับซ้อนของพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐก�ากับดูแล  
โดยการจดัเก็บข้อมลูของแต่ละหน่วยงานนัน้ใช้เทคโนโลยี 
ที่ต่างกัน ส่งผลให้ขนาดพื้นที่ไม่เท่ากัน จึงเกิดปัญหา 
การทับซ้อนและการนับซ�้ากันในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อกัน 
ของแต่ละหน่วยงาน และยังขาดสิ่งจูงใจให้เกษตรกร
เข ้ามาสู ่ระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน ซ่ึงเป ็นรูปแบบ 
ของการเกษตรที่มิตรต่อธรรมชาติ ไม่ท�าลายทรัพยากร
และระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาของคุณภาพดินส่วนมาก 
เป ็นผลมาจากการใช ้สารเคมีในการเพาะปลูกของ
เกษตรกร

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ดังนัน้ ในการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางบกของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างการรับรู้ต่อเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พร้อมท้ังกลไกทาง
นโยบายการเงินหรือการคลังเพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูก 
ทีเ่ป็นมติรต่อระบบนเิวศและคุณภาพของดนิ เช่น รปูแบบ
การเพาะปลูกแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และควรมีการ 
ร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ในการเร่งพฒันาปรบัปรงุฐานข้อมลูของแนวเขตทีด่นิป่าไม้
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่หน่วยงานให้เป็นเอกภาพ 
อยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลาง
ของประเทศในด้านทรัพยากรป่าไม ้ที่ ได ้มาตรฐาน  
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงกฎระเบียบ 

เพือ่สร้างกลไกทางการคลงั เพือ่น�าผลตอบแทนทีพ่งึเกดิขึน้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชวีภาพจากป่าไม้และสัตว์ป่า 
ทรพัยากรแร่ และต้นทนุในการฟ้ืนฟทูรพัยากรดนิให้กลับมาอดุมสมบรูณ์ เข้ามาผนวกรวมไว้ในการพิจารณาความคุม้ค่า 
ในการลงทุนของแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่ท�าให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดังกล่าว  
รวมทัง้ ก�าหนดให้น�าผลตอบแทนท่ีจดัเกบ็ได้นัน้ไปด�าเนนิการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรม 
ให้สามารถฟื้นตัว เพื่อสร้างการยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และท�าให้มีทรัพยากรทางบกที่สมบูรณ์สามารถ 
เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรน�้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแล
รักษาทรัพยากรน�้า

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ร่วมกันทุกภาคส่วนและมีกลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
ขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
พบว่าการพัฒนาแหล่งน�้าที่ส�าคัญตามยุทธศาสตร  ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการด�าเนินโครงการ
ส�าคัญระดบัประเทศ มคีวามล่าช้าไม่สามารถด�าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากข้อจ�ากัดในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท้ังในมิติของภารกิจและ
กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ อีกทั้งสภาพปัญหา
และข้อมูลด้านทรัพยากรน�้ามีความซับซ้อนสูง เนื่องจาก
ความแตกต่างของสภาพพื้นที่ จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านน�้า 
ทัง้ในระดบันโยบายและกลไกระดบัปฏบัิตใินพืน้ท่ี รวมถงึ
การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าทั้งระบบ เพื่อให้การขับเคล่ือนโครงการ 
ด้านน�้า การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใช้พื้นที่
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้า ตลอดจนการจัดท�างบประมาณ 
ด้านน�้าด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ความยั่งยืน โดยอาศัยกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
เป ็นกลไกผลักดันแผนงานโครงการพัฒนาลุ ่มน�้ า 
บนพื้นฐานของการมีความเข ้าใจบริบทของพื้นที ่
และค�านึงถึงการอนุรักษ์ รักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้การบริหารแผน
โครงการที่ส�า คัญตามแผนยุทธศาสตร ์การบริหาร
ทรพัยากรน�า้สามารถขบัเคลือ่นต่อไปได้  

การด�าเนินงานส�าคญัทีผ่่านมา การจดัท�าพระราชบัญญัติ 
ทรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว  
เมือ่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และได้ม ีการด�าเนนิการแก้ไข
และจัดท� ากฎหมายที่ เกี่ ยวข ้องแล ้ว เสร็จ  ได ้แก ่  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศลงราชกจิจานเุบกษา 
เมื่ อ วั น ท่ี  19  เมษายน 2561  พระราช บัญญัต ิ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติชลประทานหลวง 
พ.ศ. 2485 ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ 
พ.ศ. 2561 และอยู ่ระหว่างการเตรียมความพร้อม 
ในการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2558 และส�านักงานทรัพยากรน�้า 
แห่งชาติได ้จัดให้มีกลไกการพิจารณาโครงการและ 
การบริหารแผนโครงการส�าคัญฯ ผ่านคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคญั ภายใต้ 
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) ตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส่วนส�าคัญที่จะส่งผลให้การบริหารแผนงานโครงการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
มีความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ การควบคุม
ดแูลการเข้าถงึทรัพยากรน�า้ของชาตภิายใต้การก�ากับดแูล
ของข้อกฎหมายเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 
ที่มีความสอดคล้องกันท้ังระบบ รวมถึงการสร้างการมี
ส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจของประชาชนและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทุกลุ่มน�้าทั่วประเทศใน
รูปแบบกลไกคณะกรรมการลุ่มน�้า และคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ที่มีความเช่ือมโยงกับคณะกรรมการระดับ
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย ต้องให้ความส�าคญั
กบัการปรบัปรงุแก้ไขข้อกฎหมายเกีย่วข้องกบัการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้าทั้งระบบให้แล้วเสร็จ เร ่งออก
กฎหมายรองและขับเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้า เร่งบูรณาการกลไกคณะกรรมการระดับ
พื้นที่ลุ่มน�้า เพื่อผลักดันแผนงาน/โครงการพัฒนาลุ่มน�้า
บนพื้นฐานความเข้าใจบริบทของพื้นที่ โดยสนับสนุนให ้
ทุกภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัญหาด้านทรัพยากรน�้าโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 
จัดเป็นปัญหาท่ีประเทศไทยประสบมาอย่างต่อเนื่องโดย
ตลอดเนื่องจากการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรน�้าระดับพื้นที่ในปัจจุบันยังขาดการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเป ็นผลให้ขาดความเช่ือมโยงและ 
มกีารด�าเนินงานท่ีทบัซ้อนกันของหน่วยงานในระดับพืน้ที่
เป ็นจ�านวนมาก เป็นผลให้เกิดปัญหาในระดับพื้นที่
มากมาย เช่น เส้นทางระบายน�า้ตามธรรมชาติถูกกดีขวาง
จากสิ่งปลูกสร้าง การเสียสมดุลระหว่างการใช้น�้าผิวดิน
และใต้ดิน การขาดการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ร่วมกัน การด�าเนินงานด้านการชลประทานเพื่อก่อสร้าง
อ่างเกบ็น�า้ ฝายน�า้ล้น ระบบส่งน�า้ บ่อบาดาล และระบบ
ประปาบาดาล ท่ีไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุม เป็นต้น จงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะต้องเร่งผลกัดนั
ประเด็นปฏิ รูปการบริหารเชิ งพื้นที่  เพื่ อแบ ่ง เขต 
การบริ ห ารจั ดการและก� าหนดผู ้ รั บผิ ดชอบที่ มี 
ความชดัเจน แก้ไขปัญหาความซ�า้ซ้อนและเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการด�าเนนิงานเร่งเสริมสร้างความพร้อมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงขีดความสามารถ
เชิงเทคนิคและศักยภาพในการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการที่จะถูกถ ่ายโอนลงมายังพื้นที่ รับผิดชอบ 
ของบคุลากรในแต่ละพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3

การบริหารเชิงพ้ืนที่
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
มรีะบบบริหารจัดการทรพัยากรน�า้เชิงพืน้ท่ีบนพืน้ฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้าร่วมกันทุกภาคส่วน (2) การแก้ไขพระราชบัญญัติ
ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ. 2542 ในแผนการกระจายอ�านาจให้แก่ 
อปท. และแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.... (ฉบับที่ 3) แล้วเสร็จ 
ตามแผน (3) จ�านวนพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ (4) จ�านวนพื้นที่ ที่มีการใช้ระบบ
เติมน�้ากลับลงสู่แหล่งน�้าใต้ดิน 
 

ที่มา: โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
กลุ่มลุ่มน�้าเจ้าพระยาใหญ่ (สทนช.)
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา การปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสมดุลการใช้น�้าผิวดินและใต้ดิน ผ่านการด�าเนินงานถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงาน
ชลประทานขนาดเลก็ และมุง่ผลกัดนัให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการ
ถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถ่ิน อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตาม
สภาพข้อเท็จจริง และเน้นในส่วนของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก�าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 การปรับสมดุลการใช้น�้าทั้งผิวดิน
และใต้ดิน อยู่ในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน�้าบาดาลเชิงลุ่มน�้าและพื้นที่แบบบูรณาการ โดนได้มีการ
ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการน�า้บาดาลแล้วเสร็จและมผีลบงัคบัใช้แล้ว จ�านวน 5 ฉบบั และอยูใ่น
ระหว่างด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง จ�านวน 3 ฉบบั พร้อมท้ังได้ด�าเนนิโครงการ อาทิ การพฒันา
แหล่งน�้าบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค จ�านวน 832 แห่ง การพฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่การเกษตร จ�านวน 997 แห่ง  
(คิดเป็นความส�าเร็จมากกว่าร้อยละ 90) โครงการเติมน�้าใต้ดินระดับต้ืนในพื้นที่แอ่งน�้าบาดาลเจ้าพระยาตอนบน  
จ�านวน 500 แห่ง (แล้วเสร็จ 250 แห่ง) และได้ด�าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือก�ากับและติดตาม 
การบรหิารจดัการน�า้แล้วเสรจ็ในปี 2563 จ�านวน 1 ระบบ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
เชิงพ้ืนที่  คือ ศักยภาพและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการขับเคลื่อนโครงการที่จะ 
ถูกถ่ายโอนลงมายังพื้นท่ีรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละ
พืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ดังนัน้ การบรหิาร
เชิงพื้นท่ีในระยะต่อไปต้องให้ความส�าคัญกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดองค์ความรู ้ทาง
เทคนิค วิธีการด�าเนินการ และการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ เพ่ือให้ภารกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานส่วนกลาง 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับ 
ทุกภาคส่วน 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4

ระบบเส้นทางน�้า 
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สามารถใช้
ระบบเส้นทางน�้าที่มีหลักเกณฑ์ คู่มือ องค์ความรู้ และ
ระบบสารสนเทศทางน�้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มแีผนทีเ่ส้นทางน�า้ 25 ลุม่น�า้ ผงัเส้นทางน�า้ในผงัเมอืง
รวมจังหวัดทั่วประเทศ การปรับปรุงกฎหมาย 
เส้นทางน�้า มาตรฐานเส้นทางน�้า มาตรฐานระบบ
สารสนเทศทางน�้า 

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ระบบเส้นทางน�้า มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งในแง่ของการกระจายน�้าซึ่งเป็นต้นทุนส�าหรับการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะส�าหรับการเกษตรกรรม  
การระบายน�า้และการป้องกันการเกดิน�า้ท่วมและอทุกภยั การเป็นเส้นทางคมนาคมเพือ่การสญัจรทางน�า้ และยงัเป็นแหล่ง 
ผลิตพลังงานทดแทนท่ีส�าคัญ โดยการด�าเนินงานเพ่ือสร้างให้ระบบเส้นทางน�้ามีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น  
จะต้องอาศัยความครอบคลุมของการศึกษาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการก�าหนดล�าดับศักย์ของพื้นที่ลุ่มน�้า และการ
เส่ือมสภาพของระบบเส้นทางน�้าจากการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อาทิ การคมนาคม การท�าพื้นที่การเกษตร การตัดไม้
ท�าลายป่าต้นน�้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการชะล้างหน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน�้าและทางน�้า ส่งผลให้ธรรมชาติ
แปรปรวน เกดิภาวะไม่สมดลุ

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้มีการวางแผนออกแบบทางน�า้
และระบบแผนท่ีเส้นทางน�้า ผังระบบระบายน�้าควบคู่กับ
ผังการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และการก�าหนดเกณฑ์ทีจ่ะน�ามา
ใช้ในการออกแบบขนาดองค์ประกอบของระบบเส้นทาง
น�้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ด�าเนินโครงการศึกษา
และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
แหล่งน�้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มุ่งเน้นการ
จั ดท� าแผนที่ ท า งอุ ทกศาสตร ์  และจั ดท� าแผนที่ 
ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ ่มน�้าสาขาทั้ง 254 สาขา  
ให้สามารถเห็นถึงกรอบความคิดในการพัฒนาและ 
การบริหารจัดการของแม่น�้า ล�าห้วย คลอง หนอง บึง 
แหล่งน�้าธรรมชาติ และเพื่อให้การจัดระบบเส้นทางน�้า
ตามธรรมชาติมีความเหมาะสม ชัดเจน มีการก�าหนด
ล�าดับศักย์ และขนาดของทางน�้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทัง้ค�านงึถงึมาตรการใช้สิง่ก่อสร้างทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อเส้นทางน�้า ท�าให้ระบบเส้นทางน�้าเสื่อมโทรมได้  
มกีารด�าเนนิการจดัท�าแผนทีเ่ส้นทางน�า้สายหลกั 25 ลุ่มน�า้  
เพื่อวางแผนขุดลอกร่องน�้าแล้วเสร็จจ�านวน 25 ลุ่มน�้า 

และเพ่ือให้เกดิผลบงัคบัใช้อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมาได้มี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเส้นทางน�้า
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า  
พ.ศ. 2561 ได้นิยามเรื่องผังน�้าและเส้นทางน�้าไว้ชัดเจน  
อกีทัง้ก�าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติและ
ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติจัดท�าและประกาศใช้ 
ผังน�้าในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือประโยชน์ในการจัดท�า
ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
และการดูแลรักษาเส้นทางน�้าไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบน
ทางน�้าหรือกระแสน�้า หรือกีดขวางการไหลของน�้าใน
ระบบทางน�้า และพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 103 ยังระบุไว้อีกว่าในวาระเริ่มแรก  
ให้ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิจดัท�าผงัน�า้และรายการ
ประกอบผังน�้าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัต ิ
ใช้บงัคบั    
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การปฏิรูประบบเส้นทางน�้าให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย
การจัดท�าองค์ประกอบของระบบเส้นทางน�้าที่ เป ็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการจัดล�าดับความส�าคัญของ 
เส้นทางน�า้ ที่มีความเชื่อมโยงกับผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้ชุดข้อมูลท่ีน�ามาใช้ 
มีความครอบคลุมของการศึกษาและบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับการก�าหนดล�าดับศักย์ของพื้นที่ลุ ่มน�้า และ 
การเสื่อมสภาพของระบบเส้นทางน�้าจากการพัฒนาใน 
ด้านอื่น ๆ อาทิ การคมนาคม การท�าพื้นท่ีการเกษตร  
การตัดไม้ท�าลายป่าต้นน�้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการชะล้าง
หน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน�้าและทางน�้า  
ส่งผลให้ธรรมชาตแิปรปรวน เกดิภาวะไม่สมดลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ 
การด�าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จะต้องเร่ง
ด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีเส้นทางน�้า 25 ลุ่มน�้าและผัง 
เส้นทางน�้าในผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง 
การปรับปรุงมาตรฐานเส้นทางน�้า มาตรฐานระบบ
สารสนเทศทางน�้าให้แล้วเสร็จ และเพื่อให้ผังน�้าที่จัดท�า
ข้ึนใหม่สามารถด�าเนินการได้จริงจะต้องเร่งก�าหนด 
กฏหมายรองรับส�าหรับการน�าไปใช ้ปฏิบั ติของทุก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพในหลายมิติ และเกิดการขยายผลความ
ส�าเร็จไปสู่วงกว้าง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนตัวอย่างความส�าเร็จจากกลไกการขยายผล

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การบริหารจัดการน�้าในหลายพ้ืนที่ ยังขาดความสมดุล 
ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างต้นทุนน�้าที่มีอยู ่และ
ปริมาณน�้าที่ถูกใช้ไป ส่งผลให้เกิดปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง
ซ�้าซากในทุก ๆ ปี เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน�้าที่ผ่านมา มักด�าเนินการด้วยความเร่งรีบ 
เพื่อสนองตอบนโยบายและปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก  
จึงอาจท�าให้การวิเคราะห์จัดการปัญหาต่าง ๆ ขาดความ
สมบรูณ์ไม่ครบถ้วนทกุมติ ิจงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการขยาย
ผลด ้านการบริหารจัดการน�้ าและดูแลรักษาอย ่าง 
มีส่วนร่วมและยั่งยืนท่ีประสบผลส�าเร็จ โดยให้ชุมชน 
และประชาชนในพื้นที่ ใช ้วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือสร้าง
ให ้การบริหารจัดการน�้าทั้ งในแนวดิ่งและแนวราบ  
มีการใช้ประโยชน์จากผิวน�้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในทกุพืน้ที ่เกดิการขยายผลจากต้นแบบความส�าเร็จสู่การ
บรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน�า้ 
(องค์การมหาชน) ได้ถ่ายทอดและขยายผลการประยกุต์ใช้
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาให้ชมุชนสามารถ
จัดท�าข้อมูลน�้า แผนที่น�้า มีข ้อมูลแหล่งน�้าเชิงพ้ืนท่ี 
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหาร
จัดการในสภาวะต่าง ๆ และวางแผนงานพัฒนา ดูแล 
บ�ารุงรักษา แหล่งน�้าในพื้นท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)

เหมาะสม มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนและเกษตรกรใช้ข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์สมดุลน�้า  
วางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม และพร้อมรับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถเพ่ิมผลผลิต
และเกิดความม่ันคงด้านอาหาร รวมทั้งสามารถประสาน 
การท�างานร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนได้
อย่างเข้มแข็ง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส่วนส�าคัญในการขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ คือ  
การสร้างกลไกเพื่อขยายผลสู่ความส�าเร็จที่มีความชัดเจน
และเป็นรปูธรรม รวมทัง้การสร้างให้ชมุชนมคีวามเข้มแข็ง
รวมถึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะน�าเอาองค ์ความรู  ้
มาขยายผลในพื้นที่ของตนให้มีความเหมาะสมตามบริบท
ของปัญหาในพื้นที่ สภาพภูมิสังคม และความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ 
การด�าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้จะต้องเร่ง 
ผลักดันให้เกิดกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการน�้า 
ระดับชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรน�้า เพื่อน�ามาปรับใช ้ให ้เหมาะสม 
กบับริบทและความต้องการของชมุชน สร้างกระบวนการ
ในการคิด ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของชุมชนบนพ้ืนฐาน 
ข้อเท็จจริงทางวทิยาศาสตร์
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือการบริหารจัดการน�้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
บุคลากรทุกระดับท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้า
มีความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถด้านการใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนศูนย ์น�้าระดับจังหวัด จ�านวนหน่วยงาน 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานและหน่วยงาน 
ที่มีการประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยี  B ig  Data ใน 
การบริหารจัดการน�้า

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
จากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
ต ้ นทุ นน�้ าหรื อปริ มาณน�้ า ฝน ท่ีตก ในแต ่ ละพื้ นที่
ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มีความแปรปรวนท้ังใน 
เชิงปรมิาณและความถี ่ ส่งผลให้การคาดการณ์ปรมิาณน�า้ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
และบริหารจัดการน�้ามีความยากทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา 
ประกอบกับในปัจจุบันยังขาดการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
งานอย่างเหมาะสม ข้อมลูกระจดักระจาย ซ�า้ซ้อน ไม่เป็น
มาตรฐาน และถูกน�ามาใช ้ได ้ไม ่ เต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากยังขาดบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึง่ต้องท�าหน้าทีใ่นฐานะผูด้แูลบรหิารจดัการจดัเกบ็ข้อมลู 
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
น�้าในพื้นที่ ทั้งในมิติด้านอุปสงค์และอุปทานน�้า จึงมี
จ�าเป็นต้องปฏิรูปความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการบริหารจัดการน�้า ด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน�้า
ระดับจังหวัด เพื่อประสานและรวบรวมข้อมูลให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์น�า้ในอนาคต สร้างองค์ความรูแ้ละบ่มเพาะ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น  
ผูเ้ชีย่วชาญด้านผงัเมอืง นกัเศรษฐศาสตร์ นกัคณติศาสตร์ 
เป ็นต ้น เพ่ือติดตามและวิเคราะห์ข ้อมูลได ้ทันต ่อ
สถานการณ์ทั้งในเชิงภาพรวมของประเทศและในระดับ
พืน้ทีย่่อย ในลกัษณะของศนูย์ปฏบิตักิาร

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมทรัพยากรน�้าบาดาลแบบดิจิทัล และมีการพัฒนา
มาตรฐานและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการนอก
เขตชลประทาน อาทิ  โครงการบ�ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการพัฒนา Mobile  
Application ที่ เ ก่ียวข ้องกับข ้อมูลความต ้องการ  
ปริมาณน�้า และสถานการณ์ด้านน�้า เป็นต้น โครงการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส�าหรับการบริการ 
การประกอบกิจการน�้าบาดาลออนไลน์ และมีการด�าเนิน
ในส่วนของการสร ้างการรับรู ้  เช ่น โครงการสร ้าง 
การรบัรู ้ความเข้าใจ และการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน 
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้บาดาล โครงการเสรมิสร้าง 
องค์ความรู้ด้านน�้าบาดาลและเครือข่าย เพื่อการบริหาร
จัดการน�้าบาดาลอย่างยั่งยืนเป ็นรายแอ่งตามหลัก 
ธรรมาภบิาล พัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรของ อปท. 
ภาคเอกชน ผู ้ประกอบวิชาชีพน�้าบาดาลและองค์กร 
ผู ้ ใช ้น�้ า ให ้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการ 
ด้านน�า้บาดาล 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ประเด็นส�าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ทรพัยากรมนษุย์เพือ่การบรหิารจดัการน�า้ คอื การบริหาร
จดัการข้อมูลด้านทรพัยากรน�า้ผ่านการใช้เทคโนโลยอีย่าง
เท่าทันสถานการณ์ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์น�้า
รวมถงึการคาดการณ์ข้อมลูในระยะยาว จนสามารถจัดท�า
เป็น “คลงัข้อมลูน�า้แห่งชาต”ิ ได้  ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารเชือ่มโยง
ข้อมูลจากหลายภาคส่วนทั้งในมิติอุปสงค์ และอุปทาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานระดบัท้องถิน่ รวมถงึการการพฒันาบคุลากรท่ีมี
ศักยภาพเพียงพอต่อการร่วมกันบริหารจัดการข้อมูลด้าน
ทรพัยากรน�า้ขนาดใหญ่  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ข้อมูล 
ทีม่คีวามซับซ้อน และกระจดักระจายกนัสามารถรวบรวม
เพื่อน�ามาวิเคราะห์ และประเมินเป็นข้อมูลกลางได้  
จะต้องให้ความส�าคัญกับการเร่งการจัดต้ังศูนย์น�้าจังหวัด 
รวมถึงสร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลน�้าระดับ
จังหวัดท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เร ่งผลักดันการน�า
เทคโนโลย ีCloud เข้ามาช่วยในการจัดเกบ็ข้อมลู และน�า
เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์น�้ารวมถึงการคาดการณ์
ในระยะยาว พร้อมกับยกระดับองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�า้ในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

324

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

325

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 060606



เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7

การบริหารจัดการ
เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

รายจังหวัด

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีการก�าหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  
และจัดท�า One Marine Chart

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ต้นฉบับแผนที่การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด กลุ ่มจังหวัด และภาพรวมของพื้นที ่
ทางทะเล

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีขอบเขตติดทะเล 23 จังหวัด  
แบ่งเป็นทะเลฝ่ังตะวนัตก ได้แก่ ทะเลอนัดามนั รวมไปถึง
ช่องแคบมะละกา 6 จงัหวดั และทะเลฝ่ังตะวนัออก ได้แก่
ทะเลฝั ่งอ่าวไทย 17 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย 
มีจงัหวดัทีมี่การก�าหนดเขตจังหวดัในการบริหารทรพัยากร 
จากการแบ่งเขตทางทะเลได้อย่างชัดเจนเพียง 7 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัชลบรุ ีและกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นจงัหวดัในเขต
อ่าวไทยตอนใน ท้ังนี ้อกี 16 จงัหวัดท่ีมขีอบเขตติดทะเล
ยังไม่มีแผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเลท่ีชัดเจน ส่งผลให้
ภาพรวมการใช้ประโยชน์และการแบ่งเขตทางทะเลของ
ประเทศไทยยังขาดความชัดเจน ดังนั้น การจัดท�าแผนที่
การใช้ประโยชน์ทางทะเล และการวางแผนเชิงพื้นที่ทาง
ทะเลของไทย จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการจัด
ท�าแผนที่ภาพรวมของประเทศและแผนที่เฉพาะท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช ้
ในภารกจิทีร่บัผดิชอบต่อไป และเพือ่การรกัษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล โดยการสร้างความสมดลุของทรัพยากร
และสิง่แวดล้อมทางทะเลให้เป็นฐานทีม่ัน่คงในการพฒันา
ด้านเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน
ต่อไปในอนาคต

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ได้ร่วมกันผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลของ
ประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทย 
ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติในการตกลงเรื่องเขตจังหวัด 
ทางทะเลของทัง้ 23 จงัหวดัแล้ว ซึง่อยูใ่นระหว่างการท�า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของจังหวัดต่าง ๆ ท้ัง 23 จังหวัด 
เ พ่ือที่จะน�ารายละเอียดของข ้อตกลงดังกล ่าวนั้น  
มาด�าเนินการจัดท�ากฎหมายในการแบ่งเขตทางทะเล 
ของประเทศไทยรายจังหวัด คือ ร่างพระราชบัญญัติ 
การก�าหนดและปรับปรุงพ้ืนทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดั
ทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนของเขต
การปกครองของจงัหวดัทางทะเลทัง้ 23 จงัหวดัชายทะเลต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
นอกจากจะมีการผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเล
ของประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้ว จังหวัดยังต้อง
ก�าหนดพื้นที่ คุ ้มครองทางทะเลหลายประเภทตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละพื้นท่ีด้วย ดังนั้น ประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญคือ การก�าหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และ 
การอนุรักษ์ให้มีความชัดเจน เพื่อลดความทับซ้อนและ 
ความสับสนของหน่วยงานปฏิบัติและผู ้ใช ้ประโยชน  ์
จากทะเล และการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให ้แก ่ประชาชนในทุกเพศทุกวัย ถึงอาณาเขตของ
ประเทศไทยที่ได้รวมเขตจังหวัดทางทะเลทั้ง 23 จังหวัด 
โดยควรมีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
บริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ ง 
รายจงัหวดัทีช่ดัเจนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการด�าเนินงาน
ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจ�าเป ็นต ้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระบวนการ 
มี ส ่ ว น ร ่ ว ม จ า ก ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่  เ พ่ื อ จั ด ท� า  
(ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัดให้แล้วเสร็จ  
และก� าหนดพื้ นที่ คุ ้ มครองทางทะเลที่ มี ลั กษณะ 
การใช้ประโยชน์และการอนรุกัษ์ทีช่ดัเจน และเหน็ชอบร่วมกัน 
เพือ่เป็นมาตรการคุม้ครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ให้คงความสมบรูณ์มากขึน้ ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการ
พื้นที่คุ ้มครองทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ประชาชนได้รบัผลประโยชน์สงูสดุอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ควร
เร ่งสร้างการตระหนักรู ้ถึงเขตทางทะเลและชายฝั ่ง 
ทั้ง 23 จังหวัดของประเทศไทยให้แก่ทุกภาคส่วนได้รับรู้ 
และควรมีการเร ่งบรรจุเร่ืองดังกล่าวไว ้ในหลักสูตร 
การศึกษา เพื่อให้เกิดการรับรู ้ที่ถูกต้องถึงอาณาเขต 
ทางทะเลต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8

การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดท�าร ่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล มคีวามเกีย่วข้อง
กับภาคส่วนราชการในระดับนโยบายและหน่วยด�าเนิน
การระดบัปฏิบตัเิป็นจ�านวนมาก ซึง่แต่ละหน่วยงานต่างมี
กฎหมายเพ่ือควบคมุก�ากบัและสอดส่องการด�าเนนิงานให้
เป็นไปตามบทบาทภารกิจของตนเอง จึงส่งผลให้การ
ด�าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ขาดเอกภาพและไม่สามารถขบัเคลือ่นให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยมี
วั ตถุประสงค ์ เพื่ อบั งคับ ใช ้ ใน เขตทางทะ เลของ
ประเทศไทย พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
รับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติงานและการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีเอกภาพและ 
บูรณาการ ซ่ึงปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็น 
หน่วยงานหลักในการด�าเนินการตามกฎหมายข้างต้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ด�าเนินการจัดท�าอนุบัญญัติ
ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 แล้ว เพื่อใช้เป็นระเบียบ ข้อบังคับในทาง
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้างต้น และได้มีการด�าเนิน
การฝึกอบรมบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พร้อมในการปฏบิติัภารกจิต่าง ๆ ได้อย่างทนัท่วงท ีอาท ิการฝึกภาคสนาม
ทางทะเล (Field Training Exercise : FTX) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise 
: C-MEX) การป้องกนัและปราบปรามเรอืประมงผิดกฎหมายตามแนวทางของศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้าออก (Port In 
Port Out Controlling Center : PIPO) เป็นต้น และได้มกีารบรูณาการการด�าเนนิงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ทางทะเลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การด�าเนินงานด้านการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายหลงัจาก
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2562 ได้ใช ้เป ็นกฎหมายหลักด้านการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คือการเร่งสร้างการรับรู้
แก ่หน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง รวมถึงภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน เ ก่ี ยวกับสาระส� าคัญของตั วบท 
และมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติฯ และอนุบัญญัต ิ
ดังกล่าว เพื่อให้ภาคีท่ีเกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการ 
ทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักการของกฎหมาย ส่งผลให้การขับเคลื่อนการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางทะเล ตลอดจนอ�านวยการและประสานงาน
ในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง 
ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ศูนย์อ�านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในฐานะ
หน่วยงานหลกัตามกฎหมายดงักล่าวควรร่วมกบัหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง  ในการสร ้ า งการรับรู ้ และ เผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
รายละเอียดของกฎหมาย พร้อมทั้งด�าเนินการควบคุม
ก�ากบัและติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถบรรลผุล 
ที่ต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นการปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทันสมัย เท ่ าทันกับกระแสการ เปลี่ ยนแปลงหลัก 
ของประเทศและโลกทีม่คีวามซบัซ้อน ตลอดจนผลกระทบ
ต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยังเป็นสิ่งท่ีต้องให้
ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่9

การบริหารจัดการขยะ
ในทะเลและชายฝ่ัง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
ที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ปริมาณขยะทะเลดีขึ้นกว ่ าป ัจจุบันอย ่างน ้อย 
ร้อยละ 60

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  ขยะมูลฝอยในทะเลและชายฝ ั ่ งนับเป ็นป ัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล สัตว์ทะเล การประมง และการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็น 
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้คุณภาพของน�้าทะเลเสื่อมโทรมลง โดยข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมปี 2562 พบว่าประเทศไทยมปีรมิาณขยะมูลฝอยรวม 28.71 ล้านตัน  โดยได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง 
เพียง 9.81 ล้านตัน และเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที ่12.52 ล้านตนั คงเหลอืขยะมลูฝอยทีไ่ม่ได้ 
น�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง จ�านวน 6.38 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอยดังกล่าวส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงแหล่งน�้าและลงสู่ 
ท้องทะเล ในปี 2562 พบว่าปรมิาณขยะมีโอกาสไหลลงสู่ทะเลในพ้ืนท่ี 23 จังหวดัชายฝ่ังทะเล จ�านวนประมาณ 26,800 
- 40,200 ตนั/ปี ซึง่มแีนวโน้มทีด่ขีึน้ อย่างไรกต็ามในปี 2562 พบว่าขยะทะเล 2 อันดับแรกเป็นขยะประเภทพลาสติก  
ส่งผลให้ทศันียภาพทางทะเลเสือ่มโทรมลง และเป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติของสตัว์ทะเล เช่น พะยนูทีเ่สยีชวีติจากการ
อดุตนัของขยะพลาสตกิในล�าไส้ หรอืการเสยีชวีติของเต่าทะเลจากการกนิขยะพลาสติกจ�านวนมาก

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในทะเลและ 
ชายฝ่ังอย่างต่อเนือ่ง อาท ิโครงการ Clean Seas Campaign 
ภายใต ้ โครงการ สิ่ งแวดล ้อมแห ่ งสหประชาชาติ  
(United Nations Environment Programme)  
เพื่อมุ ่งลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและ
ไมโครพลาสติก โครงการติดตั้งทุ่นดักขยะทะเลบริเวณ 
ปากแม่น�้าใน 21 จังหวัดชายฝั ่งทะเล ที่สามารถลด
ปริมาณขยะได้จ�านวนทั้ง ส้ินมากกว่า 1.3 ล ้านชิ้น  
มีน�้าหนักรวมมากกว่า 1.4 แสนกิโลกรัม โดยด�าเนิน

กิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 112 พื้นที่ จ�านวน 471 คร้ัง โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจร  
ซึง่เริม่ด�าเนนิการน�าร่องในจงัหวดัระยองแล้ว และโครงการในการศกึษาวจัิยถึงผลกระทบต่าง ๆ  อาทิ ผลกระทบของขยะ
ต่อสตัว์ทะเล ผลกระทบของขยะต่อระบบนเิวศชายหาด เป็นต้น และยงัมกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส�านกึ
ให้ประชาชนตระหนกัและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้ังแต่ต้นทางโดยประชาชนผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ อาท ิFacebook คลืน่วทิยทุ้องถ่ิน เป็นต้น รวมถงึได้มกีารจดัท�าแนวทางการปฏบิติัการภายใต้แผนปฏิบตักิารที่
เป็นกลไกในการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเลแล้ว อาทิ แผนปฏิบัติการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นต้น ส่งผลให้สถานการณ์ขยะในทะเลของประเทศไทยมแีนวโน้มดีข้ึน

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ถูกน�าไปก�าจัดอย่าง 
ถูกต้องและตกค้างอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ 
ด้วยกัน เช่น ขาดจิตส�านึกต่อพื้นที่สาธารณะ การใช้ถุง
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ขาดแรงจูงใจในการจัดการ
ขยะและการแยกขยะ รวมถึงการไม่เห็นประโยชน์อย่าง
คุม้ค่าในการทีจ่ะน�าขยะกลบัมาใช้ใหม่ และขาดมาตรการ
ทางกฎหมายทีจ่ะลดการใช้ขยะอย่างจริงจงั 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนนิงานเพือ่
ที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการขยะทะเล  
จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการขยะ 
ทีต้่นทางในระดับครวัเรอืนมากกว่าการด�าเนินงานทีป่ลาย
ทางด้วยการตามเก็บขยะในทะเลและชายฝั่ง โดยภาครัฐ
และเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนโครงการ
หรอืมาตรการทีส่�าคญั เช่น การสร้างจติส�านกึการลดขยะ 
การใช้ซ�้า และการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง โครงการลงทุน
สร ้ า งนวั ตกรรม เพื่ อการจั ดการขยะอย ่ า ง ถูกวิ ธี  
การสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้
เกิดขยะน้อยที่สุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติที่ย ่อยสลายได้จริงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต และการเพิ่มภาษีต่อการใช้
ผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว เป็นต้น 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่10

การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค ์ความรู  ้
ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หน่วยงาน ภาคประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจใน
บริบทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง และ 
การมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์และใช ้ทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างถูกต้อง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในหลายกิจกรรม อาทิ การค้าและการขนส่งทาง
ทะเล (พาณชิย์นาว)ี การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรมชีวีติ
และไม ่มีชี วิตจากทะเล การท ่อง เที่ ยวทางทะเล 
อุตสาหกรรมชายฝั ่ง และมีแนวโน้มว ่าจะมีการใช ้
ประโยชน์ทางทะเลเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน
สถานภาพของทะเลไทยเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง  
อันมีสาเหตุหลักมาจากการขาดความตระหนักรู้ในเรื่อง
ความส�าคญัของทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ประกอบ
กับขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ทั้งที่เป็น
ระบบฐานข้อมูล เรื่องราวท่ีควรทราบเกี่ยวกับทะเล และ
วิธีการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง จึงส่งผลให้หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องและประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจในบริบท
ของทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง น�าไปสูค่วามไม่เข้าใจ 
การเพิกเฉย และละเลย ในการมีส่วนร่วมของการใช้
ประโยชน์และดูแลรักษาท่ีถูกต้อง อีกท้ัง การบริหาร
จดัการหรอืการบญัญตักิฎหมายต่าง ๆ ต้องพิจารณาจาก
ฐานความรู้ งานวิชาการและงานวิจัยท่ีถูกต้อง จึงมีความ
จ�าเป ็นต ้องด�าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ทางทะเลให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนในการน�าไปใช้ต่อยอด 
การด�าเนนิงานได้อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

ที่มา: หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดท�าโดย ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) แล้ว  
โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานภาพของการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศ กิจกรรมการใช้ประโยชน ์
จากทะเลทีถู่กต้อง รวมถงึด�าเนนิการด้านการสร้างความตระหนกัรู้และสร้างเครือข่ายการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม
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ในการรกัษาผลประโยชน์ทางทะเล ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามท่ีระบไุว้ในพระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. 2562 และได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาต ิ
ทางทะเล ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล มหีน้าที ่
ให้ค�าปรกึษาและประสานส่วนราชการอืน่ ๆ รวมทัง้มหาวิทยาลยั เพือ่เป็นองค์ความรูใ้นการเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู ้
เรื่องความม่ันคงทางทะเลในระดับเยาวชนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อีกท้ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ยังได้ด�าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลให้แก่ทุกภาคส่วน โดยปี 2563 ได้จัดงานวิชาการวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบเตือนภัยสถานการณ์ปะการังฟอกขาว การจัดท�าและเผยแพร่องค์ความรู้สู ่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์  
อาทิ เรื่องปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ขยะทะเล เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ 
แห่งชาติทางทะเล มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่  อาทิ  
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมประมง กรมเจ้าท่า 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น ความท้าทายท่ีส�าคญั คอื การรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู ้ทางทะเลของ อจชล. เพื่อน�ามาใช้
ประโยชน์ต่อยอดในการจัดท�าแผนงาน โครงการด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรทางทะเลให้มีการเช่ือมต่อ/ส่งมอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมบูรณาการการจัดเก็บ 
สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลร่วมกับหน่วยงาน 
จัดเก็บข้อมูลหลักทางทะเลแต่ละด้าน เพื่อร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมลูองค์ความรูท้างทะเลทีไ่ด้รบัการยอมรบัร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การ
บรหิารจดัการองค์ความรูท้างทะเลมปีระสทิธภิาพ ควรมุง่
เน้นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะ อจชล. และองค์กรในระดับพื้นที ่
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการรับรู ้ถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรทางทะเลให้กบัประชาชนอย่างท่ัวถงึ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือการประชาสัมพนัธ์
ทางส่ือออนไลน์ เพ่ือให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความ
ครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลทุกมิติอย่างรอบด้าน  
และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการสงวน 
รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรให้มคีวามยัง่ยนืต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่11

การบริหารจัดการมลพิษ
ในทะเลและชายฝ่ัง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สามารถบ�าบดัน�า้เสยีตามชายฝ่ังและเกาะได้อย่างน้อย
ร้อยละ 30 ทัว่ประเทศ และร้อยละ 50 ในเขตพืน้ทีท่่อง
เทีย่วหนาแน่นอย่างน้อย 10 แห่ง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่องมลพิษในทะเลและชายฝั่งยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง โดยพบว่าพืน้ทีอ่่าวไทยตอนในมค่ีาคณุภาพของน�า้ทะเลไม่ได้มาตรฐานสูงกว่าพ้ืนท่ีอืน่ ๆ โดยมสีาเหตหุลกั
จากภาคอุตสาหกรรมติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซ่ึงส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมหนัก ภาคครัวเรือนท่ีพักอาศัยอยู่ติดทะเล  
และภาคการท่องเท่ียวในทะเลท่ีมีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  อย่างไรก็ตาม คุณภาพของน�้าทะเล
ชายฝั่งในประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยในปี 2562 คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก 
ร้อยละ 95 โดยพบว่าส่วนมากจะอยูบ่รเิวณแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั และคณุภาพน�า้ทะเลชายฝ่ังอยูใ่นเกณฑ์เสือ่มโทรม
ถึงเสื่อมโทรมมากร้อยละ 5 โดยพบว่าส่วนมากอยู่ในบริเวณแหล่งนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงประเทศไทยยังขาดเครื่องมือ 
ในการเฝ้าระวงัหรอืแจ้งเตอืนได้อย่างทนัต่อเหตุการณ์ และการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมปีระสิทธภิาพ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการ
ด� า เ นิ น ก า ร ติ ด ต าม ต ร ว จ ส อบ 
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 
ในฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการไปแล้ว 
ทั้งสิ้น 217 สถานี พร ้อมทั้งได  ้
ด�าเนนิการเผยแพร่ผลการด�าเนนิงาน 
ด้านการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน�้า 
(WQI) ผ่านเว็บไซด์กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างสม�่าเสมอ 
รวมถึ ง ได ้ มีการด� า เนินการตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 ในการตดิตามความเสยีหาย
ของทรพัยากรทางทะเลอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 17 (สถานการณ์ฉุกเฉิน) กรณนี�า้มนัรัว่ไหล/ปรากฏการณ์น�า้เปลีย่นสี 
อย่างต่อเนื่อง และยังมีแอปพลิเคชัน ส�าหรับรับแจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษ จากประชาชนในกรณีที่พบเห็น 
การทิ้งน�้าเสียลงแหล่งน�้าสาธารณะ ปัญหาน�้าเสีย สัตว์น�้าหรือปลาตายจ�านวนมาก คราบน�้ามัน หรือแหล่งน�้าเปลี่ยนสี 
สามารถแจ้งผ่านโทรศพัท์มอืถอื จ�านวน 2 แอปพลิเคชนั ได้แก่ WPWatch และ HW network และได้เร่ิมมกีารน�าระบบ 
ภมูสิารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม เตอืนภยัมลพษิ และภยัพบิตัทิางทะเล เพือ่ประมวลผลและคาดการณ์สิง่แวดล้อมทางทะเล  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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โดยได้มีการติดต้ังและพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้ว จ�านวน 2 สถานี อีกทั้ง กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้บรรจเุรือ่งมลพษิในทะเลและชายฝ่ังไว้ในแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิติังานแล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ปัญหามลพิษทางน�้าในทะเลมีสาเหตุมาจากการขาด 
การบ�าบัดน�้าเสียอย่างถูกต้องของผู ้ใช้น�้ากลุ ่มต่าง ๆ  
ทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจท่องเท่ียว
และโรงแรม และภาคการเกษตร ดังนั้น ความท้าทาย
ส�าคัญ คือการเร่งสร้างจิตส�านึกให้แก่ประชาชนและ 
ผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการน�า้ก่อนปล่อยลงสูท่ะเล
อย่างถกูต้องทัง้ระบบ และการน�าหลกัผูก่้อมลพษิเป็นผู้จ่าย 
รวมท้ัง การบังคับใช้กฎหมายการบริหารจัดการน�้าเสีย 
อย่างเข้มงวด เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการ
มลพษิในทะเลและชายฝ่ังทีด่ขีึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการ
มลพิษในทะเลและชายฝั ่งในระยะต่อไป จึงต้องให  ้
ความส�าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษทั้งระบบตั้งแต่
ต้นทาง ทั้งในเร่ืองของขยะ น�้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ  
ควรมกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมอืในการ
ติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึง
ควรสร้างการตระหนักรู ้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหา และควร
น�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความส�าคญัและผลกระทบท่ีจะตามมา
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่12

การบริหารจัดการการประมงทะเล
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการประมงทะเล 
ที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนบริหารจัดการประมงทะเลรายจังหวัด ปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวกับการประมงทะเลให้มีความเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ และการท�าประมงที่ค�านึงถึง
ศกัยภาพของปริมาณสงูสดุของสตัว์น�า้ทีส่ามารถจับได้

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ในปี 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของ 
ภาคการประมงของไทย เพือ่แสดงการยอมรบัต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย การขาด
การรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทย
มีระดับของอุตสาหกรรมการประมงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยสถานการณ์การประมงไทยในปี 2562 พบว่า  
มีปรมิาณการจบัสตัว์น�า้เคม็ 1,858.09 พันตนั ลดลงร้อยละ 1.44 จากปี 2561 แต่มมีลูค่าสัตว์น�า้เคม็ 139,900.50 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 6.64 โดยแบ่งเป็นการจับแบบธรรมชาติในน่านน�า้ไทย 1,495.47 พนัตัน มูลค่า 68,630 ล้านบาท  
และจับแบบธรรมชาติจากนอกน่านน�้าไทย 251 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท และการเพาะเลี้ยงชายฝั ่งมีปริมาณ  
495.19 พันตัน มูลค่า 73,782.68 ล้านบาท โดยสถิติการจับสัตว์น�้าเค็มในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า มีปริมาณ 
การจบัสัตว์น�้าเค็มจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีแนวโน้มลดลง แต่มูลค่าสัตว์น�้าเค็มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 การบริหารจัดการการประมงทะเล 
เป้าหมาย ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
ค่าเป้าหมาย มีแผนบริหารจัดการประมงทะเลรายจังหวัด ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการท าประมงที่ค านึงถึงศักยภาพของปริมาณสูงสุดของสัตว์น  าที่สามารถจับได้ 
 

ปริมาณและมูลค่าสัตว์น  าเค็ม จ าแนกตามวิธีท าการประมง พ.ศ. 2551-2562 
       

พ.ศ. ปริมาณสัตว์น  าเค็ม (พันตัน) มูลค่าสัตว์น  าเค็ม (ล้านบาท) 
จับจาก

ธรรมชาติ 
เพาะเลี ยง
ชายฝั่ง 

รวม จับจาก
ธรรมชาติ 

เพาะเลี ยง
ชายฝั่ง 

รวม 

2551 1,644.80 808.3 2,453.10 42,147.00 55,145.30 97,292.30 
2552 1,663.80 894.8 2,558.60 42,758.10 66,566.90 109,325.00 
2553 1,601.30 755.4 2,356.70 45,505.60 64,620.40 110,126.00 
2554 1,610.40 817 2,427.40 49,630.60 81,422.70 131,053.30 
2555 1,500.20 817.7 2,317.90 54,911.10 83,217.20 138,128.30 
2556 1,614.50 561.5 2,176.00 56,191.90 65,352.20 121,544.10 
2557 1,488.30 482.6 1,970.90 52,242.90 58,213.30 110,456.20 
2558 1,317.20 508.7 1,825.90 50,900.20 54,605.80 105,506.00 
2559 1,302.00 499.6 1,801.60 55,787.20 63,464.40 119,251.60 
2560 1,300.40 408.2 1,808.60 58,222.10 69,230.70 127,452.80 
2561 1,393.00 495.5 1,888.50 62,000.70 71,868.70 133,869.40 
2562 1,362.90 495.19 1,858.09 66,117.88 73,782.62 139,900.50 
ที่มา: กรมประมง  

ในปี 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคการประมงของไทย เพ่ือแสดงการยอมรับต่อ
ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย การขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing : IUU) ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีระดับของอุตสาหกรรมการประมง
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยสถานการณ์การประมงไทยในปี 2562 พบว่า มีปริมาณการจับสัตว์น  าเค็ม 1,858.09 
พันตัน ลดลงร้อยละ 1.44 จากปี 2561 แต่มีมูลค่าสัตว์น  าเค็ม 139 ,900.50 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปี 2561 ร้อยละ 6.64 
โดยแบ่งเป็นการจับแบบธรรมชาติในน่านน  าไทย 1,495.47 พันตัน มูลค่า 68,630 ล้านบาท และจับแบบธรรมชาติจาก
นอกน่านน  าไทย 251 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท และการเพาะเลี ยงชายฝั่งมีปริมาณ 495.19 พันตัน มูลค่า 73,782.68 ล้าน

0612 
ส้ม 

62 ส้ม 63 เหลอืง 

ที่มา: กรมประมง 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
กจิกรรมเพือ่บรหิารจดัการประมงทะเล ได้แก่ การก�าหนด
ประกาศเขตพื้นท่ีคุ ้มครองทางทะเลเพื่อแก้ไขปัญหา
ประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยมีการติดตามเฝ้าระวัง  
รวมถึงการลาดตระเวนตรวจจับเรือประมงผิดกฎหมาย
อย่างต่อเน่ือง รวมถงึมกีารก�าหนดมาตรการในการท�าประมง 
เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประมงพาณิชย์กับประมง 
พื้นบ้าน อีกทั้งส่งเสริมการท�าการประมงให้มีความยั่งยืน 
เช่น การประกาศปิดอ่าวไทยในฤดวูางไข่ หรอืการก�าหนด
ประเภทเครื่องมือของการท�าการประมงพาณิชย์ เป็นต้น 
และได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมพระราชก�าหนดประมง (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2560 (ฉบับแก ้ไข) ให ้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากข้ึน ได้แก่ (1) การปรับปรุง 
กฎกระทรวง การขออนญุาตและการอนญุาตท�าการประมง
พาณชิย์ พ.ศ. 2562 เพือ่ให้สอดคล้องกบัวถิกีารท�าประมง
ของชาวประมง ยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขใบอนุญาตได้  
(2) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 มกราคม 2563  
เรือ่ง เง่ือนไขทีผู่ร้บัใบอนญุาตให้เปล่ียนพืน้ทีท่�าการประมง 
ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 โดยออกประกาศผ่อนปรนให ้

ผู้รับใบอนุญาตเครื่องมืออวนล้อมจับ อวนครอบหมึก  
และเรือป่ันไฟ ในพ้ืนทีฝ่ั่งอ่าวไทยย้ายฝ่ังไปท�าการประมง
ในพ้ืนท่ีฝ ั ่งทะเลอันดามันได้ ในช่วง 1 ตุลาคม ถึง  
31 มีนาคมของทุกปี (3) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดเครื่องมือท�าการประมง วิธีการ
ท�าการประมง และพ้ืนท่ีท�าการประมง ที่ห้ามใช้ท�าการ
ประมงในท่ีจับสัตว์น�า้เขตทะเลชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 
9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระส�าคัญประกาศห้ามใช้
เครื่องมือประมง 12 ชนิด ท�าการประมงในเขตชายฝั่ง  
เว้นแต่อวนครอบ ช้อน ยกหมกึ ให้คณะกรรมการประมง
ประจ�าจังหวดัออกประกาศก�าหนดให้ท�าการ (4) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดเครื่องมือ
ท�าการประมง วิธีการท�าการประมง และพื้นที่ท�าการ
ประมง ที่ห้ามใช้ท�าการประมงในที่จับสัตว์น�้าเขตทะเล
ชายฝ่ัง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่8 พฤศจิกายน 2562 
โดยตั้งแต่ช่วงปี 2562 – ปัจจุบัน ได้มีการด�าเนินคด ี
เ ก่ียวกับการท�าการประมงไปแล ้วทั้ งสิ้น 930 คดี  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการจัดท�าแผน 
การบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการปลดจากสถานการณ์ 
การท�าประมงผดิกฎจากสหภาพยโุรป และได้มกีารด�าเนนิ
คดีกับผู ้ที่ท�าการประมงท่ีผิดกฎหมาย แต ่ก็ยังพบ 
การลกัลอบในการท�าการประมงผดิกฎหมายมาอย่างต่อเนือ่ง  
ซึ่งกรอบของกฎหมายในการก�าหนดมาตรการติดตาม 
ควบคุม เฝ้าระวัง และลงโทษการท�าการประมงอาจ 
ไม ่ เพียงพอที่จะป ้องกัน ระงับ และยับยั้ งการท�า 
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงหากภาครัฐ 
ไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยด่วน 
อาจส่งผลกระทบขัน้รนุแรงต่อไปได้
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงทะเล ต้องอาศัยการร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร ่วมกันด�าเนินงาน  
มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายพระราชก�าหนดการประมง 
ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนส�ารวจกองเรือประมงและทบทวน 
การอนุญาตท�าการประมงท้ังระบบ รวมถึงเร่ิมจัดท�าและ
ใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติ แผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเลของประเทศไทย และมาตรการอื่น ๆ  
เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการการประมงทางทะเล
ให้เกดิความยัง่ยนืและมปีระสิทธภิาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลถือเป็นทรัพยากร
ทางทะเลที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ท้ังเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ  
เพ่ือทดแทนการน�าเข้า และเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ แหล่งสินแร่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบและชายฝั่งทะเล จึงมีปัญหาเรื่อง 
ที่ตั้งของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งแหล่งพลังงานในทะเล 
ทั้งที่เป็นแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีไม่น้อยกว่า 400 แท่นในอ่าวไทย ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติที่จะต้องก�ากับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ที่ผ่านมาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล พบว่ามีหน่วยงานที่ปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หลายหน่วย ซึ่งต้องประสานงานหรือบูรณาการในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความซ�้าซ้อน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสร้างกลไกก�ากับดูแล 
การใช้ประโยชน์ดงักล่าว และสร้างการบรหิารจดัการสินแร่ทีอ่าจมกีารค้นพบเพิม่มากขึน้ด้วยเทคโนโลยใีนอนาคตได้

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่13

การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลงังานในทะเลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มียุทธศาสตร์การแสวงหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มูลค่าการผลิต การบริโภค การน�าเข้า และการส่งออกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2561

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562)
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง คอื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้จดัท�าโครงการน�าร่อง
สร้างปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจ�านวน 7 ขาแท่น ไปจัดวาง 
เป็นปะการังเทียมที่เกาะพะงัน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั ่ง  
กระทรวงพลังงาน จัดท�ายุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งมีการบรรจุเรื่องการบริหารจัดการ 
แหล่งพลังงานปิโตรเลียมทางทะเล โดยค�านึงถึงความมั่นคง การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าแผนซ่ึงบรรจุเรื่องทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้ว คือ (1) แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2560 – 2579 (2) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งจะท�าให้กระบวนการการบริหารจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ 
แหล่งพลงังานในทะเลเป็นรปูธรรมมากขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรกต็าม ประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเล มหีน่วยงานท่ีปฏบัิตงิานในทะเล
เพือ่ควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์จากทะเลหลายหน่วยงาน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน
ในทะเล ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความซ�้าซ ้อน นอกจากนั้น  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องให้ความส�าคัญกับ 
การมีส ่ วนร ่ วมจากชุมชนในพื้นที่ เป ็นส� าคัญเพื่ อ 
ลดผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินงาน

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลเป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการทบทวนและ
รวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันและระบุจุดต�าแหน่ง
พื้นท่ีของทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล  
เพื่อก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเลที่มีประสิทธิภาพ อยู ่บน 
พื้นฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ สามารถตรวจสอบ
และพสิจูน์ได้และมคีวามสอดรบักบัลกัษณะของทะเลไทย 
รวมทั้งการพิจารณาใช้ประโยชน์จากขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียมที่เลิกใช้งานอย่างมีระบบ และเร่งด�าเนินการ
ก�ากับการยกร่างกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแสวงหาและ
การใช้ประโยชน์จากสินแร่และแหล่งพลังงานทางทะเล 
ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
มากข้ึน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning : 
MSP) นับเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
บนหลักของความยั่งยืน โดยมีแนวทางการจัดการแบบองค์รวม ที่ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจสีน�้าเงิน (Blue Economy) ดังนั้น แนวเขตทางทะเล 
ที่มีการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล จะช่วยให้ประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ 
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการส�ารวจ ศึกษา ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล เพื่อศึกษา 
ถึงการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง กระแสน�้า รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรณีทางทะเลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เช่น จังหวัดจันทบุรี  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นต้น และได้ร่วมหารอืถงึขอบเขตการด�าเนนิการ หน้าท่ีและอ�านาจของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่ เพือ่ก�าหนดการวางแผนเชงิพ้ืนทีใ่ห้เหมาะสม รวมถงึรวมกนัขบัเคล่ือนการวางแผนเชงิพืน้ที่
ทางทะเลและพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลภายใต้บรบิทของเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ (Blue Economy) และได้เริม่ด�าเนนิโครงการ
น�าร่องในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล  
(Marine Spatial Planning) ใน 3 พืน้ที ่ได้แก่ พืน้ทีเ่กาะสชีงั พ้ืนทีอ่่าวพังงา และพืน้ทีเ่กาะพยาม

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่14

การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ตามแนวคดิการวางแผนเชงิพ้ืนทีท่างทะเล 
(Marine Spatial Planning)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลงังานในทะเล ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มียุทธศาสตร์การแสวงหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลในการจัดท�าเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�าคัญ 
ขอบเขตภารกิจในการด�าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานที่ส่งเสริม
การสร้างรายได้จากการใช้ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(กรมประมง กรมการท่องเที่ยว กรมธุรกิจพลังงาน และ
กรมเจ้าท่า) กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสงวนรักษา
ทรัพยากรฯ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) ซึง่แต่ละหน่วยงาน
มกีฎหมาย ระเบียบปฏบิตั ิหน้าทีแ่ละอ�านาจทีแ่ตกต่างกนั 
รวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายฝั ่งทะเลรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ในพื้นท่ี ท่ีจะส่งผลให้การจัดท�าเขตการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังจ�าเป็นต้องมี
การหารืออย่างเข้มข้น เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจและ
แสวงหาทางออกร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรพัยากรได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเล โดยค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งได้รับการดูแล 
รักษาและมีการวางแผนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้น 
จ�าเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการด�าเนินงานอย่าง
รอบด้านเพือ่ให้ทกุภาคส่วนเข้ามามบีทบาทและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอย ่ าง เต็มที่ทุก ข้ันตอน  
ซึ่งเคร่ืองมือการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว  
อาจพิจารณาใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ทีไ่ด้มี
การขับเคล่ือนการด�าเนินงานในหลายพ้ืนท่ีมาด�าเนิน 
การประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนและยุทธศาสตร์ให้ 
เหมาะสมสอดคล้องกันสภาพพื้นที่ ได ้  ทั้งนี้ เพื่อให ้ 
การด�าเนินงานที่จะสร ้างประโยชน์ให ้ กับประเทศ 
มีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป แนวปะการังมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจาก
เป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน หากปะการังถูกท�าลายจนเส่ือมโทรมย่อมส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ
ทางทะเลที่จะถูกท�าลายไปด้วย สถานการณ์ปะการังในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการัง 
ทั้งสิ้นประมาณ 149,025 ไร่ จากการเปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ระหว่าง  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่15

การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการการอนรุกัษ์ปะการงั
อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสงัคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีพื้นที่ปะการังสมบูรณ์มากกว่าร ้อยละ 9 พ้ืนที่
ปะการังเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 50 เรือตรวจของ
ภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเกิน 20 
คน ทั้งหมดในพื้นที่ตัวอย่างอ่าวพังงา/เกาะพีพี ได้รับ
การติดตั้งระบบติดตามเรือ และมีศูนย์ตรวจสอบ
ประจ�าพื้นที่ 

พ.ศ. 2560 และ 2561 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น มีการฟื้นตัว
หลั ง จาก เกิ ดปรากฏการณ ์ปะการั งฟอกขาว ใน  
พ.ศ. 2553 ซึ่งท�าให้แนวปะการังเสียหายเป็นจ�านวนมาก 
โดยทางฝั่งทะเลอันดามัน แนวปะการังส่วนใหญ่ไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการังท่ีชัดเจน อาจเนื่อง
มาจากยังได ้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย  ์
ในหลายบริเวณ ท�าให้การฟื้นตัวยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี 
ในบริเวณที่ห่างจากแผ่นดินหรือมีกิจกรรมของมนุษย์
ค ่ อ น ข ้ า ง น ้ อ ย  ก า ร ฟ ื ้ น ตั ว มี แ น ว โ น ้ ม เ พ่ิ ม ขึ้ น  
ส�าหรับปะการงัทางฝ่ังอ่าวไทย แนวปะการงัหลายบริเวณ 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ดีขึ้น

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�าเนนิ
การตามแนวทางการปฏิรูปเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง 
อย่างยัง่ยนื ผ่านการด�าเนนิงาน และโครงการต่าง  ๆอาท ิจดัท�า
รายงานสถานการณ์ปะการงัและหญ้าทะเลประจ�าปี 2562 
โครงการส�ารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปะการัง 
โครงการประเมนิสถานการณ์ปะการงัฟอกขาวเพือ่รองรบั
การเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศ โครงการศกึษาพฒันา
รูปแบบและวิธีการน�าวัสดุที่เหมาะสมส�าหรับการฟื้นฟู
ปะการัง จดัท�าระบบการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนเรือประมงพื้นบ้าน 

แผนที่แนวปะการัง ปี 2562

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ท�าการประมงในเขตแนวปะการงั จดัท�า (One Reef Map) โดยใช้ข้อมลูการส�ารวจแนวปะการงัในรอบปี 2554 – 2558  
อีกทัง้คณะกรรมการปฏิรปูประเทศฯ ได้ด�าเนนิการรณรงค์สร้างการรบัรูแ้ละด�าเนนิกจิกรรมการอนรุกัษ์ปะการงัร่วมกับ 
ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บรรจุเรื่องการอนุรักษ์ปะการัง 
อย่างยัง่ยนื ไว้ในแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏบิตังิานแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน การสร้าง
จิตส�านึกและการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการ 
ผู้น�ากลุ่มนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ในแนวปะการัง ให้ด�าเนินกิจกรรมโดยค�านึงถึง 
ผลกระทบต ่ อสิ่ ง แวดล ้ อม เป ็ น ส่ิ งที่ ต ้ อ งกระท� า 
อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของน�้าทะเลควรได้รับการควบคุม 
ดูแลให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ควรเร่งพัฒนาระบบ 
เ ตื อ น ภั ย  สั ง เ ก ต ก า ร ณ ์ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง 
สภาพแวดล้อม เพ่ือลดความเสียหายของพ้ืนที่ปะการัง 
และควรมีระบบการติดตามเรือ และศูนย์ตรวจสอบ
ประจ�าพ้ืนท่ี 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความท้าทายของการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน คือ 
ปะการังเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีความบอบบางและอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ด้วยปัญหาทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นอย ่างรวดเร็วในปัจจุบัน อาทิ  
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในน�้าทะเล การร่ัวไหล 
ของสารเคมี ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของปะการัง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการสร้างระบบ 
ในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบปะกา รังที่ ม ี
ประสิทธิภาพ และควรมี การจั ดท� า เขตอนุ รั กษ ์ 
และฟ ื ้นฟูอย ่างต ่อเนื่อง ตลอดจนการบูรณาการ 
แผนการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง
ทั้ งหมด  เ พ่ื อลดผลกระทบการท� าลายปะการั ง 
จากภาคการท่องเท่ียวที่เป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก
ให้กบัประเทศไทย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ในปี 2561 พบว่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั ่งของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพื้นที่กัดเซาะรุนแรง เท่ากับ 22.50 กิโลเมตร ลดลงจาก 42.17 กิโลเมตรในปี 2560 
พ้ืนที่ กัดเซาะปานกลาง เท ่ากับ 29.37 กิโลเมตร เพ่ิมขึ้นจาก 7.64 ในปี 2560 และพ้ืนที่กัดเซาะน้อย  
เท่ากับ 37.40 กิโลเมตร ลดลงจาก 95.92 กิโลเมตร ในปี 2560 (ข้อมูลจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง)  
โดยสาเหตุส�าคัญของการกัดเซาะชายฝ ั ่ งสามารถแบ ่ งออกได ้ เป ็น 3 กลุ ่ ม  ได ้แก ่  (1 )  การถูกท�าลาย 
ของแนวเขตป้องกันตามธรรมชาติ อาทิ ป ่าชายเลน หาดทราย (2) การรบกวนหรือเปล่ียนแปลงสภาพ 
ตามธรรมชาติ อาทิ การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพดัพาหรอืเคลือ่นทีข่องดนิและตะกอน และ  
(3) การกดัเซาะจากสาเหตุอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น�้า การเกิดลมพายุท่ีรุนแรงกว่าปกติ  
โดยข้อมลูในปี 2561 พบว่าสาเหตุของการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีส�าคญัในประเทศไทยเกดิจาก การเลีย้วเบนจากโครงสร้างแขง็ 
โครงสร้างการดักตะกอน และพื้นที่ป่าชายเลนถูกท�าลาย ตามล�าดับ 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการจัดท�ามาตรการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง มาตรการสขีาว  
สีเขียว และสีเทา การจัดท�าข้อมูลทางวิชาการเพ่ือน�าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ การจัดท�า 
หลกัเกณฑ์ประกอบการจดัท�าแผนงาน/โครงการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง การปักไม้ไผ่เพ่ือชะลอ 
ความรุนแรงของคลื่นใน 6 จังหวัด จ�านวน 8 พื้นท่ี รวมระยะทาง 16,300 เมตร การปลูกป่าชายเลนใน 19 จังหวัด  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่16

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง

• เป้าหมาย •
มแีนวทางการบรหิารจดัการการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
พื้นท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไข
ไม่น้อยกว่าปีก่อนหน้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ยังไม่ได้ด�าเนินการแก้ไข

ที่มา: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2 

เป้าหมาย มีแนวทางการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าปีก่อนหน้า  4 

ในปี 2561  พบว่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพื้นที่กัดเซาะรุนแรง เท่ากับ 22.50 5 

กิโลเมตร ลดลงจาก 42.17 กิโลเมตรในปี 2560 พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เท่ากับ 29.37 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจาก 7.64 ในปี 6 

2560 และพ้ืนที่กัดเซาะน้อย เท่ากับ 37.40 กิโลเมตร ลดลงจาก 95.92 กิโลเมตร ในปี 2560 (ข้อมูลจากกรมทรัพยากร  7 

ทางทะเลและชายฝั่ง) โดยสาเหตุส าคัญของการกัดเซาะชายฝั่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การถูกท าลาย8 

ของแนวเขตป้องกันตามธรรมชาติ อาทิ ป่าชายเลน หาดทราย (2) การรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ อาทิ 9 

การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัดพาหรือเคลื่อนที่ของดินและตะกอน และ (3) การกัดเซาะจากสาเหตุ10 

อ่ืน ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้ า การเกิดลมพายุที่รุนแรงกว่าปกติ โดยข้อมูลในปี 2561 พบว่าสาเหตุ11 

ของการกัดเซาะชายฝั่งท่ีส าคัญในประเทศไทยเกิดจาก การเลี้ยวเบนจากโครงสร้างแข็ง โครงสร้างการดักตะกอน และ12 

พื้นที่ป่าชายเลนถูกท าลาย ตามล าดับ  13 

การด าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีขาว  14 

สีเขียว และสีเทา การจัดท าข้อมูลทางวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ การจัดท า15 

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การปักไม้ไผ่เพื่อชะลอ16 

ความรุนแรงของคลื่นใน 6 จังหวัด จ านวน 8 พื้นที่ รวมระยะทาง 16 ,300 เมตร การปลูกป่าชายเลนใน 19 จังหวัด รวม 17 

7,675.22 ไร่ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยน าระบบ (Environmental Checklist) มาใช้ประกอบการ18 

ก่อสร้าง การเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ รวมถึงการจัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการ19 

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลืน่ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล 20 
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รวม 7,675.22 ไร่ การก่อสร้างเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยน�าระบบ (Environmental Checklist) มาใช้ประกอบ
การก่อสร้าง การเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ รวมถึงการจัดท�า (ร่าง) กฎกระทรวงก�าหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการใน 
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส�าหรับการด�าเนินโครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมทะเล พ.ศ. .... และเตรยีมการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง นอกจากนี้
คณะอนกุรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้ร่วมประชมุกับผู้แทน 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทัง้นกัวชิาการ ในการก�าหนดแนวทางการจัดท�าแนวทางการจัดท�ารายการข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) และด�าเนินการแก้ไขสิ่งก่อสร้างริมทะเล อาทิ ก�าแพงป้องกันคล่ืน 
รมิชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิง่

ข ้ อ เสนอแนะ เ พ่ื อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ดั งนั้ น  
ในการด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง 
ควรเร ่งจัดท�ามาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ได้รับรู้และรับทราบ และเพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละพื้นที่  ได ้น�ามาตรการหรือแนวทางข้างต้น 
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง คอื การด�าเนนิการ
อย่างเป็นระบบเนื่องจากด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างผิด
วิธีในจุดใดจุดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการ 
กดัเซาะในจดุอืน่ ๆ แทนหรอืทวคีวามรนุแรงข้ึนได้ ดังนัน้ 
ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่จ�าเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ และมีกรอบแนวทางการด�าเนินการ 
ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคง
เป็นเรื่องที่ส ่งผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและ 
การด�าเนินงานของประเทศต่าง ๆ ท้ังในภูมิภาค ในทวีป 
และทั่วโลก เพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศใกล ้ เคียง รวมถึงภูมิภาคหรือประเทศ 
ท่ีห่างออกไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งนั้นมีหลากหลาย  
อาทิ ปัญหาขยะทะเล ปัญหามลพิษและน�้ามันรั่วไหล  
การกดัเซาะของชายฝ่ัง เป็นต้น จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 
ที่ทุกประเทศจะต้องบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม 
กับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพื่อร ่วมกันก�าหนดแนวทางบริหารจัดการ ส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและ
ฟ ื ้นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล ้อมทางทะเลให ้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่17

การสง่เสรมิความรว่มมือระหวา่งประเทศ 
ดา้นการปกปอ้ง รกัษา และฟื้นฟูทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มทางทะเล

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และ
ฟ ื ้นฟูทรัพยากรและ ส่ิงแวดล ้อมทางทะเลที่ มี
ประสทิธภิาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ป ี2562 •ป ี2563 •

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ในการที่จะเกิดแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จ�าเป็น 
จะต้องมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการ
ตามแนวทางปฏิ บั ติ หรื อข ้ อตกลงอย ่ า งถู กต ้ อ ง  
ซึ่งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การปฏบัิตทิีถ่กูต้อง นับเป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคญัในระยะต่อไป 
ทีจ่ะส่งผลให้การร่วมมอืกนัของประเทศต่าง ๆ นัน้เหน็ผล 
อย่างเป็นรปูธรรม

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้มกีารพฒันาและเพิม่พนูทกัษะความรูแ้ก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนานาประเทศได้ อาทิ 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ 
เพือ่การอนรุกัษ์ปะการัง การจดัสัมมนาเชงิปฏบิตักิารว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ไทย-จนี ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
เทคโนโลยี รวมถึงได ้มีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของเรื่องทรัพยากรทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุม 
คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีส�าคัญ ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วม 
ไทย-จนี ด้านสภาพภูมอิากาศและระบบนเิวศทางทะเล การประชมุเชงิปฏบิติัการคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ด้านทะเล
เป็นต้น และยงัมกีารจดัท�าเอกสารความร่วมมอืกบัต่างประเทศ และจดัท�า MOU ในเรือ่งการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ อีกทั้งยังมีการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล  
ไว้ในแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 แล้วด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรด�าเนินการประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร ่องค ์ความรู ้ เ ก่ียวกับการปฏิบัติที่ ถูกต ้อง 
ในการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิง่แวดล้อม
ทางทะเล เพื่ อ ให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ ามามีส ่ วนร ่ วม 
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สามารถเกิดผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
พืน้ท่ีคุม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง (Marine and Coastal 
Protected Areas) คือ พื้นที่ชายฝั่งและในทะเลที่เป็น
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีลักษณะส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงได ้ รับ 
การคุม้ครองคณุค่าของพืน้ทีน่ัน้ไว้ด้วยกฎหมายหรอืสิง่อืน่
ที่สามารถรับรองได้ว่ามีขีดความสามารถเพียงพอใน 
การคุ้มครองพื้นที่ได้ ซึ่งในปัจจุบันสหภาพนานาชาติเพื่อ
การอนรัุกษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International 
Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources : IUCN) โดยมีประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
สมาชิก โดยที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก�าหนดพื้นที่น�าร่องตามพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 อาศัยมาตรา 20 ภายใต้เงื่อนไข (1) พื้นที่ที่มี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์อัน
สมควรสงวนไว้ให้คงอยู ่ ในสภาพทางธรรมชาติเดิม  
(2) พืน้ทีท่ีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว์และพชืตามสภาพทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ (3) พื้นที่ที่มีความส�าคัญด้านระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันควรแก่การอนุรักษ์ พ้ืนที ่
ที่ก�าหนดให้เป็นพื้นที่คุ ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั ่ งตามวรรคหนึ่ งต ้อง เป ็นพื้ นที่ที่ มิ ได ้อยู ่ ใน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่18

การบรหิารจดัการพ้ืนทีคุ่ม้ครองทางทะเล
และสตัวท์ะเล

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและสตัว์ทะเลทีม่ปีระสทิธภิาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนพื้นที่คุ ้มครองทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
ปีละ 1,000 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่คุ ้มครอง 
ทางทะเลมากกว่า 32,000 ตารางกิโลเมตร ภายใน 
พ.ศ. 2573

ป ี2562 •ป ี2563 •

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

เขตอนุรักษ์ หรือเขตท่ีได้รับอนุญาตให้ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และส�าหรับมาตรา 22  
ใช้ในกรณีท่ีปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งอาจถูกท�าลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร ้ายแรง 
เข้าขั้นวิกฤต หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงวน คุ้มครอง หรืออนุรักษ์ไว ้
เพื่อประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั ่ง ซ่ึงกรณีการออกประกาศกระทรวง 
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และแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชิด 
แหล่งชมุชน และเป็นพืน้ทีม่ศัีกยภาพรองรบัการท่องเทีย่ว 
ทางทะเล 4) กลุ่มเกาะกง พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชิดแหล่งชุมชน  
และเป็นพื้นที่มีศักยภาพรองรับ การท่องเที่ยวทางทะเล  
5) เกาะพิทักษ ์ จังหวัดชุมพร มีปะการังที่มีความ 
อดุมสมบรูณ์ ชมุชนในพืน้ทีม่คีวามเข้มแขง็ในการอนรุกัษ์ 
และมกีารท่องเท่ียวเชงินิเวศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การให้ความส�าคัญในการจัดท�าพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเล 
ด้วยการส�ารวจและพิจารณา เพ่ือประกาศเป็นพื้นท่ี
คุ้มครองทางทะเลให้มีผลเป็นรูปธรรมและครอบคลุมใน
ทุกมิติ และเพื่อให้การประกาศพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเล
ตอบโจทย์ความยั่งยืนไม่เพียงแต่การใช้กฎหมายบังคับ
เท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงการสร้างการตระหนักรู ้และ 
เข ้ าถึ งการใช ้ทรัพยากรทางทะเลอย ่ างรู ้ คุณค ่ า  
และอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท�าพื้นที่
คุ ้มครองทางทะเล เพื่อยกระดับกระบวนการค้นหา  
และอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่คุ ้มครองทางทะเลและ 
ชายฝั ่งที่ส�าคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และในการประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองทางทะเลควรสร้าง 
ความตระหนักรู ้ และความส�าคัญของระบบนิ เวศ 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ให้มีความต่อเนื่องและเข้มข้น
เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ไม่มข้ีอก�าหนดห้ามพืน้ทีท่ีจ่ะประกาศ โดยการด�าเนนิการ 
ประกาศพ้ืนทีเ่ป้าหมายดงักล่าว จะส่งผลให้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในเขตทะเลของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมีเป้าหมายในการเสนอพื้นที่คุ ้มครองทางทะเล  
ตามมาตรา 20 และมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมท้ังส้ิน 
จ�านวน 35 พ้ืนที ่โดยแต่ละพืน้ทีใ่ช้เวลาด�าเนนิการพืน้ทีล่ะ 
3 ปี ในปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังเสนอ ภายใต้มาตรา 20 มแีล้ว 1 แห่ง 
คอื หมูเ่กาะกระ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยผ่านความเหน็
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่าง 
กฎกระทรวงต่อคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยหมูเ่กาะกระ 
ยงัมสีภาพธรรมชาตทิีส่มบูรณ์อยู ่ทัง้นี ้เริม่มภียัคุกคามจาก
การประมงและการท่องเท่ียว จึงท�าให้มีสภาพธรรมชาต ิ
ทีเ่สือ่มโทรมลง แม้จะมกีารประกาศขึน้ทะเบียนหมูเ่กาะกระ
เป ็น พ้ืนที่ ชุ ่ มน�้ า ท่ีมีความส� าคัญระหว ่ างประเทศ  
แต่กย็งัไม่มกีารบรหิารจัดการและกฎหมายท่ีคุม้ครองดูแล
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการประกาศ
พืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล เพือ่สงวนไว้ซึง่สภาพธรรมชาตเิดมิ
ให้เป็นแหล่งพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเลหายากใกล้ 
สูญพันธุ ์ในฝั่งอ่าวไทยและเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และพื้นที่ที่เริ่มด�าเนินการปี 2563  
จ�านวน 5 พืน้ที ่ได้แก่ 1) จงัหวดัตราด เนือ่งด้วยในพืน้ทีม่ี
แหล่งทรพัยากรทางทะเลอดุมสมบรูณ์ และมศัีกยภาพสูง
ในการพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยว 2) กลุ่มเกาะล้านจังหวัด
ชลบุรี เนื่องด้วยในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรทางทะเล 
อุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป ็น 
แหล่งท่องเที่ยว 3) สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปะการัง 348
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่19

การปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทางทะเล
ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบั
อนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
ค.ศ. 1982 ทีม่ปีระสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละของกฎหมายที่แก้ไข/ปรับปรุง/ก�าหนดขึ้นใหม่
ให ้มีการบูรณาการความสอดคล้องและทันสมัย 
สามารถน�าไปใช้ได้อย่างสอดรับกับสภาพความเป็น
จริ งของประเทศไทย และเป ็นประโยชน ์ต ่ อ
ประเทศไทย

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว ่ าด ้ วยกฎหมายทางทะเล ค .ศ .1982 เมื่ อวันที่  
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982 เป็นอนุสัญญาเพียง
ฉบับเดียว แต่รวมหัวข้อของกฎหมายทางทะเลไว้ทั้งหมด 
มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 320 ข้อ กับอีก 9 ผนวก ครอบคลุม 
เร่ืองทะเลอาณาเขต เขตต่อเน่ืองการเดินเรือ และช่องแคบ  
รัฐหมู่เกาะ เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง  
การบรหิารและอนรุกัษ์สิง่ทีม่ชีวีติในทะเลหลวง รฐัไร้ฝ่ังทะเล 
การแสวงประโยชน์ในพ้ืนท่ีก้นทะเลระหว่างประเทศ  

ที่มา: Presentation by Justin Ordoyo, University of the Philippines 
College of Law

การส�ารวจทางวทิยาศาสตร์ในทะเล และการระงบักรณพีพิาทระหว่างประเทศเกีย่วกบัทะเล เป็นต้น และการเข้าเป็นภาคี 
ของรัฐ/ประเทศจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติท้ังหมด โดยไม่มีข้อสงวน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องกับการดูและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับสิทธิและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้ให้ไว้ในอนุสัญญาฯ ซ่ึงในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับทะเลเป็นจ�านวนกว่า 70 ฉบับ จ�าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม โดยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน
ระดับกระทรวงทั้งสิ้น จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเริม่ศกึษาและด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายบางฉบบัแล้ว เช่น พระราชบัญญัตแิร่ 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. .... เป็นต้น พร้อมทัง้ได้มกีารจดัประชมุร่วมกนัของหน่วยงานในเรือ่งกฎหมายทางทะเล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และข้อบัญญตัทิีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิ จนได้ข้อยตุใินเบือ้งต้นและจดัส�าดบัความเร่งด่วน 
ของร่างกฎหมายทีจ่ะต้องปรบัปรงุแก้ไข ส�าหรบัหารือกบักรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 
ค.ศ.1982 คอื ขดีความสามารถในการแสวงหาประโยชน์
ก้นทะเลระหว่างประเทศของประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่ 
ไม่ยอมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ ท�าให้ไม่สามารถ
ด�าเนินการให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบในบางเร่ือง เช่น ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากหลักการเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะในเรื่องการประมง 
เนื่องจากหลักการนี้ท�าให้พื้นที่ประมงของเรือประมงไทย
ทีเ่คยใช้เป็นท่ีท�ากนิในฐานะเป็นทะเลหลวงต้องเปลีย่นสภาพ
เป็นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านไปกว่า 
300,000 ตารางไมล ์ทะเล ประกอบกับกฎหมาย 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บทรั พยากรทางทะ เลของ ไทยที่ มี 
ความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้นมีความเกี่ยวข้อง 
กบัหน่วยงานหลายหน่วยงาน จงึต้องอาศยัการด�าเนนิการ
แก้ไขกฎหมายอย่างบูรณาการ ส่งผลให้การการแก้ไข 
ปรบัปรงุข้อกฎหมายให้สอดรบักับอนสุญัญาฯ ไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่ง 
ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับทะเล 
ซ่ึงมีอยู่ประมาณมากกว่า 70 ฉบับ ให้สอดคล้องกับ 
ตัวอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ.1982 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการบูรณาการ 
การแก้ปัญหาทางทะเลตามภารกจิของแต่ละส่วนงานให้มีการ 
มองเห็นปัญหาและเป้าหมายร่วมกันแบบองค์รวมที่มุ่งสู่ 
การรักษาผลประโยชน ์ของชาติ เป ็นส� า คัญ ทั้ งนี้  
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของประเทศไทยที่พึงมีจากการให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของโลกในการบริหารจัดการในทกุมติิทีเ่กีย่วข้องกับทะเล
และมหาสมุทร ครอบคลุมบริเวณทั้งที่อยู่ภายใต้อ�านาจ
แห่งชาติและภายนอก อนัจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล อันได้แก่ 
ป ัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล ปัญหาความ
ปลอดภัยของเส ้นทางเดินเรือ ปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทางทะเล และปัญหาภัยธรรมชาติทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธภิาพต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยมี
ทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท้ังพันธุ ์พืช 
พันธุ์สัตว์ รวมทั้งทรัพยากรชีวภาพ 
ท่ีเป ็นฐานส�าคัญของการเกษตร  
ยารักษาโรค และเศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อจ�านวนประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้นประกอบกับการน�าเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ท�าให้เกิดการน�าทรัพยากรชีวภาพ 
ไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลติยา อาหาร 
มากข้ึน ส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยได  ้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมดุล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่20

ปฏริปูกลไกดา้นความหลากหลาย
ทางชวีภาพทัง้ระดบัชาตแิละพ้ืนที่

• เป้าหมาย •
พระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของ
ประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มกีารบงัคบัใช้พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

ขาดการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื และขาดการส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง ในการควบคุม ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และมีบทบาท อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการภายใต้กลไกการท�างานที่เข้าถึงทุกภาคส่วนทุกระดับ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงจ�าเป็นที่จะต้องทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และก�าหนด
นโยบาย และทิศทางของการด�าเนินงานที่มีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลและคุ้มครองทรัพยากรท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์  
ดูแล คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างกลไกด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งในระดับชาติและพื้นท่ีอย่างแท้จริง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
(ร ่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. .... ถือเป็นกฎหมายกลางส�าหรับบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพ
และครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
ซึง่มหีลกัการท่ีสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและสอดคล้องกบั 
เจตนารมณ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ เพื่อก ่อให ้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการด�าเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ ความท้าทายท่ีส�าคัญ  
คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในระดับพื้นที่ ในการควบคุม ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และมีบทบาท อ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการ ผ่านการ 
จัดตั้ งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับจังหวัด หรือแต่งตั้งบุคคลในภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ในชดุต่าง ๆ เพือ่ก่อให้เกดิการการอนรุกัษ์ ดแูล คุม้ครอง 
และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค จงัหวดั ท้องถ่ิน 
และชมุชนอย่างแท้จรงิ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การด�าเนิน
การในระยะตอ่ไป ควรเร่งผลกัดนั (ร่าง) พระราชบญัญตัิ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... เพ่ือก่อให้เกิด 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศอย่างบูรณาการและมีทิศทางการด�าเนินการ 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการด�าเนินงานและบริบท 
ของประเทศ และควรเร่งสร้างกลไกของคณะกรรมการ 
ในระดบัระดบัพืน้ที ่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการ
ด้านความหลากหลายท่ีเชื่อมโยงท้ังในระดับประเทศ 
ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศไทยอย่างยัง่ยนืต่อไป

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้จดัท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และด�าเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ  
จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี เพือ่จดัท�ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบญัญตัฯิ ในการน�าเสนอต่อส�านกังาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามล�าดับต่อไป และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้พัฒนาพระราชบัญญัติด้านพืชแล้วเสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการด�าเนินงานในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .... โดยในส่วนของการด�าเนินการปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่ อยู่ระหว่าง 
จดัตัง้คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวดั เพ่ือประสานการด�าเนนิงานปฏรูิประบบและเครอืข่าย
ของศูนย์อนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่ ต�าบล ให้เป็นไปในทิศทางทีช่ดัเจนต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อดุมสมบรูณ์  
ในการพฒันาประเทศด้านต่าง ๆ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ และระดับชุมชน อย่างไรก็ตาม 
ทรัพยากรชีวภาพไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ส�าคัญได้ เช่น การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นท่ีเกษตร เป็นต้น   
ดงันัน้ ประเทศไทยควรมอีงค์ความรูแ้ละการวจิยัทีส่ามารถน�าไปต่อยอดให้เกดิการพัฒนาท่ีสมดุลต่อการใช้ประโยชน์และ 
การอนุรักษ์ไปพร้อมกัน และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนานั้น จึงจ�าเป็นต้อง
ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยให้ครอบคลุม
การวิจัยขั้นพื้นฐานและอนุกรมวิธาน การวิจัยเชิงลึกและการวิจัยเชิงนิเวศในระยะยาว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ขั้นสูงและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริม 
ให้มีการจัดท�าแผนการวิจัยและส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุน และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางความรู้และเทคโนโลยีและเพ่ือต่อยอดงานวิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและตรงต่อความต้องการของประเทศ รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนา
เพื่อต่อยอดการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่21

ปฏิรูประบบการวิจัย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีระบบวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัย 
ขัน้พืน้ฐานและอนกุรมวธิาน นวัตกรรม และการประยกุต์
ใช้เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีระบบ 
การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ และสามารถน�างานวิจัยไป
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนใช้
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การด�าเนินงานทีผ่่านมา การด�าเนนิการในช่วงปี 2563 ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.)  
มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ (Frontier research)  
ซึง่กลุม่เป้าหมายการพฒันางานวจิยัสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 กลุ่มหลัก คอื (1) Biochemical (2) Cosmeceutical  
(3) Bio pharmaceutical (4) Precision medicine (5) Medical devices & implants (6) Food & feed (7) Precision  
agriculture (8) Mobility & logistic (9) Energy และ (10) Dual-use defense แต่มีประเด็นหลักท่ี สวทช.  
ได้มุ่งเน้นการพัฒนามาโดยตลอด คือ เกษตรสมัยใหม่ (Precision agriculture) ที่เร่ิมต้ังแต่กระบวนการต้นน�้า 
สู ่การเก็บเกี่ยวที่เป็นการดึงศักยภาพนักวิจัยของ สวทช. ในการด�าเนินการวิจัยร่วมกับพันธมิตร ทั้งในส่วน 
ของการเพิ่มมูลค่าของสารตั้งต้นชีวภาพเพื่อให้เกิดสาระส�าคัญที่มีมูลค่าสูง เช่น การผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส 
เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ และการใช้เชือ้แบคทเีรียและการผลิตต้นเชือ้อาหารหมกัสตัว์ เป็นต้น และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้สนบัสนนุทนุการวจิยัภาคเกษตรด้านความหลากหลายทางชวีภาพ โดยแบ่งเป็นความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และความหลากหลายของพันธุกรรม โดยได้สนบัสนนุทนุไปแล้วทัง้สิน้  
30 โครงการ เพือ่ก่อให้เกดิองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการวิจัยในเชิงวิชาการ  
เพือ่น�าไปต่อยอดการใช้ทรพัยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยงัคงรักษาสภาพความหลากหลายทางชวีภาพไว้ได้  
ซึง่สอดคล้องกบัการสนบัสนนุงบประมาณตามแนวทางการปฏริปูการวจิยัและนวตักรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความต่อเนื่องในการให้ทุนการวิจัยใน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนากลไกการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และนวตักรรม เพือ่การก�าหนด
นโยบายและแผนของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความต้องการของชุมชน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังมีความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การต ่อยอด 
งานวิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการก�าหนดทิศทางเพื่อให้มีการ
วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ตรงประเด็น
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้เกิด
การน�างานวิจัยไปพัฒนาการใช้ทรัพยากรชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ควรให้ 
ความส�าคญักบัการวจิยัในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยก�าหนดทิศทางการวิจัยที่ตรงประเด็น มีความ
ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องกับทิศการพัฒนาของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถน�าไปประยุกต  ์
ใช้ได้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะน�าไปสู ่ 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สนบัสนนุ รวมทัง้ส่งเสริมให้มกีารถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
บทเรยีนและประสบการณ์ในการวจิยั โดยเฉพาะการวจิยั
เชิงปฏิบัติการ ระหว่างชุมชน สถาบันศึกษา และองค์กร 
ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่22

ปฏริปูระบบขอ้มูล
ความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ
เพ่ือการอนรุกัษ ์คุม้ครอง ใช้ประโยชน์ 
และแบง่ปนัผลประโยชน์ทีเ่ปน็ธรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงได้รับ 
การจัดอนัดับให้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ
สูงสุด 8 อันดับแรกของโลก โดยมีพืช สัตว์ จุลินทรีย์  
รวมกนัประมาณ 56,874 ชนดิ โดยแบ่งเป็นพชื 16,255 ชนดิ 
สัตว ์  32 ,269 ชนิด และจุลินทรีย ์  8 ,354 ชนิด  
(ที่มา : BEDO (2561) ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ใช้ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเกิดความเป็นธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
โดยการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระดับชาติ  
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ และส่งเสริมให้มีการจัดท�าบัญชี
รายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ

แหล่งตัวอย่าง เพื่อให้หน่วยงานและชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้ข้อมูล และมีการน�าข้อมูลและตัวอย่างดังกล่าวไปสร้าง
องค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ได ้มีการจัดท�าระบบคลังข ้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
โดยส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
(www.thaibiodiversity.org) ท่ีรองรับการแสดงผลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  
ผูเ้ช่ียวชาญ สถานภาพการคกุคาม สถานภาพการคุม้ครองตามกฎหมาย งานวจิยั องค์ความรู ้ภมูปัิญญาท้องถิน่ท่ีเกีย่วข้อง
กบัความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชนทีป่ระสบความส�าเร็จในการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ซ่ึงเชือ่มโยง
ข้อมลูอย่างเป็นระบบให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง โดยการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั และเผยแพร่ข้อมลูเป็นสาธารณะ 
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในชื่อ Thai Biodiversity ปัจจุบันมีการจัดท�าข้อมูล 

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ด้วยเรือ่งทีส่�าคญัในการปฏริปูระบบข้อมลูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ คือ การพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
ในระดับชาติที่ครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทยมีความหลากหลายและขาด 
การเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้
การจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพให้ครบถ้วน 
ในทุกมิติเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อาจต้องใช้ระยะเวลา 
ในการด�าเนินการมากกว่าปกติ เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ 
คุ ้มครอง ใช้ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน ์
ที่เป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ การด�าเนนิการ
ในระยะต่อไป ควรมกีารพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มคีวามครอบคลุมและครบถ้วน 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่มีความจ�าเพาะหรือข้อมูลเชิง
พื้นท่ี ซึ่งด�าเนินการจัดท�าบัญชีรายการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง และการพัฒนาฐานข้อมูล
ของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National  
Biobank of Thailand) ซึง่จ�าเป็นต้องเร่งบรูณาการฐาน
ข้อมลูด้านความหลากหลายทางชวีภาพระหว่างหน่วยงาน
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
เพ่ือสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้
เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ ้มครอง ใช้ประโยชน์  
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อไป

ให้อยู่ในรูปแบบของการแสดงบนแผนท่ี เพื่อสร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีข้อมูล 
หลายมติ ิน�าไปสูก่ารใช้ข้อมลูเพือ่ขับเคลือ่นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม ซ่ึงได้รวบรวมอนุรักษ์  
พนัธุไ์ม้หายากใกล้สญูพนัธ์ุหรอือยูใ่นภาวะคุกคาม ได้จ�านวน 252 ชนดิ และน�าพชืคนืถิน่ฟ้ืนฟ ูจ�านวน 17 ชนดิ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่23

ปฏริปูระบบและเครอืข่ายฐานทรพัยากร
ทอ้งถิน่ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ 
รวมถงึเครอืขา่ยระดับประเทศและอาเซยีน

• เป้าหมาย •
มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต�าบล
ครอบคลุมท่ัวประเทศ และมีการเช่ือมโยงเครือข่าย 
สู ่ ระดับประเทศ ระหว ่างประเทศและภู มิภาค  
และมีการบูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในท้องถิน่อย่างยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มศีนูย์อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่ ครอบคลมุ 
ทัว่ประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
เครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นยังขาดการบูรณาการ 
เช่ือมกันระหว่างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่  ส ่งผลให้การบริหารจัดการและใช ้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นยากต่อการด�าเนินการในระดับนโยบาย
ที่ครอบคลุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงจ�าเป็น
ต้องมีการปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากร 
ท้องถิ่นให ้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข ่าย 
ระดับประเทศและอาเซียน เพื่อให้เกิดมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและ 
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยมุ ่งให้ความส�าคัญกับการ 
บูรณาการฐานข ้อมูลทรัพยากรท ้องถิ่นและการมี 
ส่วนร ่วมของภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง ได ้แก ่ โรงเรียน  
และชุมชนทีเ่ป็นเจ้าของทรพัยากรเป็นหลกัในการอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน 
การศึกษา เป ็นพี่ เลี้ยงและก�าหนดพื้นที่ เป ้าหมาย  
(ระดบัจงัหวดั) รวมทัง้ยกระดับกลไกและเครือข่ายจาก 
หน ่วยงานภาคีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) ขึ้นเป็นเครือข่ายศนูย์อนรุกัษ์
และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต�าบล พร้อมขยายให้ครบ 
ทุกต�าบลทั่วประเทศ ตลอดจนก�าหนดพื้นที่ต ้นแบบ  
พื้นที่เป้าหมาย และขยายผลการด�าเนินการต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
ที่เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ  
และภูมิภาคต่อไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้มกีารด�าเนนิการ
จัดท�า (ร่าง) พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ....  
เพื่อก�าหนดแนวทางการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิป ัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ ์
อย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 
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ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ 
คุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิด 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม เป็นธรรมแก่
ชุมชนผู ้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที ่
ให้ด�ารงอยูด้่วยความเป็นธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการใน
ระยะต่อไป ควรส่งเสริมการด�าเนนิการอนรัุกษ์พนัธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่อนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากรความหลาก
หลายทางชีวภาพของชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
และควรขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ในระดับต�าบล ให้ครบทุกต�าบลทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู ้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน และเช่ือมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค พร้อมทั้งบูรณาการฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องและเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในท้องถ่ินอย่างเป็นระบบเป็นธรรม และยัง่ยนื

และ สพภ. ได้สนบัสนนุการจดัตัง้ธนาคารความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 15 แห่ง พร้อมจัดท�า (ร่าง) คู่มือการจัดท�า 
ธนาคารความหลากหลายระดับชุมชน และได้ด�าเนินการ
ศกึษา รวบรวม ข้อมูลด้านภมูปัิญญาท้องถ่ินในพืน้ทีต่่าง ๆ  
อาทิ แนวโน้มการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
เพื่อเป ็นพืชเศรษฐกิจใหม่ 1 เรื่อง พัฒนาการเก็บ 
รักษาพันธุกรรมพืชตระกูลหัว 58 สายพันธุ ์ ส�ารวจ  
รวบรวมข้อมูลไม้มีค่า สถานการณ์ตลาด ทั้งในและ 
ต ่ างประเทศ เป ็นต ้น  นอกจากนี้  กรมส ่ ง เสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ได้ด�าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ . )  เพื่ ออนุ รักษ ์และ 
พัฒนาทรั พยากรความหลากหลายทางชี วภาพ 
ของชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 
ด�าเนินการจ�านวน 4,216 แห่ง 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การขบัเคลือ่นให้เกดิศนูย์อนรัุกษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่
ให้ครบทุกต�าบลท่ัวประเทศนั้น ยังคงมีข้อจ�ากัดด้าน 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบคุลากร
ในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ ฯ รวมทั้งความรู  ้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ทรัพยากรชีวภาพสามารถน�ามาพัฒนาและต่อยอดใน 
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสามารถน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพได้ 
โดยขึ้นอยู ่กับการศึกษา การวิจัยพื้นฐานและการวิจัย 
เชิงลึก รวมถึงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 
ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องอาศยัองค์ความรูด้้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ถูกต ้องและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านอนุกรมวิธาน
และสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
อนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ 
การพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเชิงสหสาขา 
วิชาที่เก่ียวข้อง (multidisciplinary science) เช่น  
นั กส รี ร วิ ทย า  นั กก ายวิ ภ าค  นั กสัณฐาน วิทยา  
นักชีวโมเลกุล นักเกษตร นักเคมีวิเคราะห์ นักกฎหมาย  
นักอนุกรมวิธานในสาขาที่ขาดแคลน นักอนุกรมวิธาน
สมทบ นักชีวสารสนเทศ นัก วิศวะกรรมชีวภาพ 
นักพันธุศาสตร์ นักพันธุวิศวกรรม ฯลฯ ท้ังในระดับ  
formal และ non - formal education รวมท้ังในมิติ
ของการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ 
สอดคล้องกับบรบิทการพฒันาประเทศท่ีมุง่สร้างเศรษฐกจิ 
ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ รวมท้ังการจัดท�าแผนพัฒนาระบบ

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่24

ปฏิรูประบบบุคลากร
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีต�าแหน่งงาน เส้นทาง
อาชีพ และความมั่นคง

บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
อนุกรมวิธานและสาขาที่ เกี่ ยวข ้องสอดคล ้อง กับ
สถานการณ์และการพัฒนาประเทศในด้านต ่าง ๆ  
และสร้างอัตราก�าลัง ต�าแหน่งงาน และเส้นทางอาชีพ
ของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ัง
สนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
ต�าแหน่งงาน และสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษา 
ทางด ้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน 
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ พร้อมสร้างภาวะผู้น�าและทักษะองค์ความรู ้
ที่จ�าเป็นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางด้านการวิจัย
และพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน
   
การด�าเนินงานท่ีผ่านมา มีการด�าเนินกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการพัฒนาบคุลากรในด้านต่าง ๆ อาท ิกจิกรรม
การจัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขา 
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการ 
ฝึกอบรมและดูงานด้านอนกุรมวธิานอย่างต่อเนือ่ง กจิกรรม 
สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศกึษา รวมถงึบคุลากรในท้องถิน่และชมุชน 
เพือ่ขับเคลือ่นสงัคมไทยสูค่วามเป็นสงัคมบนฐานของความรู้ 
ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการวิจยัและ
พัฒนาให้เช่ือมโยงกับชีวิตจริงในสังคมและให้สามารถใช้
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ความรู้ของโลกได้อย่างชาญฉลาด และมีการด�าเนินการ 
Biodiversity Research and Training Program - BRT 
หรือเรยีกโดยย่อว่า “โครงการบอีาร์ท”ี เพือ่สนบัสนนุทนุ
วิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก เพ่ือศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการ 
ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทยให้มัน่คงและยัง่ยนื 
โดยมุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของงานวิจัยด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชุมชนท้องถิน่เพือ่ค้นคว้าหาแหล่งทรพัยากรพนัธกุรรม
ของสิ่ งมีชีวิต ท่ีสามารถน�ามาพัฒนาให ้ เกิดคุณค ่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ 
(อสส.) ด�าเนินการด้านสวนสัตว์ เพื่อสร้างเป็นสังคม 
การเรียนรู้ แบ่งปัน ผ่านการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ซ่ึงเป็นแหล่งศกึษา รวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเป็นศูนย์การเรียนรู ้ ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ 
ส�าหรับนกัเรยีน เยาวชน และประชาชนทัว่ไป และส่งเสรมิ
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียน 
ที่เข ้าร่วมแผนงานน�านักเรียนเข้าเรียนรู ้ในสวนสัตว์  
ในปี 2563 จ�านวน 578,042 คน เพือ่การพฒันาบคุลากร 
ทีส่อดคล้องกบัการพฒันาประเทศ และสามารถด�าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้
ทรพัยากรชวีภาพให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสดุ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความท้าทาย 
ที่ส�าคัญ คือ การสร ้างแรงจูงใจเพื่อสร ้างบุคลากร 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากสาขาความ
หลากหลายทางชวีภาพ สาขาอนกุรมวธิาน และสาขาอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นสาขาวิชาเฉพาะ ต้องอาศัยกระบวนการ
วางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ด้านดังกล่าวเข ้ามาปฏิบัติงาน รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรที่มีอยู ่ เดิม มุ ่งให ้ความส�าคัญใน 
การศกึษาเพ่ิมเติม และแสดงให้เหน็เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชพีของตน เพือ่สร้างบคุลากรทีโ่ดดเด่นด้วยคุณภาพ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะเป็นพลังส�าคัญ 
ในการพัฒนางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของไทย เพือ่ให้เกิดการอนรุกัษ์และประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างยัง่ยนืต่อไป
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป ในประเด็นปฏิรูประบบบุคลากรด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมุง่เน้นการให้ทนุการศึกษา
และการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับต�าแหน่งงาน รวมทั้งการก�าหนดข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าและผลประโยชน ์
ที่ได้รับจากอนุกรมวิธานและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและเสริมสร ้ างศักยภาพของบุคลากร 
ด้านอนกุรมวทิยาและสาขาทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนเสรมิสร้าง
ความตระหนกัและความรูค้วามเข้าใจด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพผ่านการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วข้องต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การขับเคลื่อนกลไกเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย ่างยั่ งยืน 
มี 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับนโยบาย มุ่งเน้นการผลักดัน
เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นหนึ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยจัดท�าแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
ของประเทศ ผลักดันการด�าเนินงานในทุกภาคส่วน 
การพัฒนาและการผลิต เร่งรวบรวมข้อมูลและประเมิน
มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และประมาณการศักยภาพในอนาคต  
ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า  
รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาแต่ละ 
ภาคส่วนให้ค�านึงถึงต้นทุนธรรมชาติและความมั่นคง 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่25

ปฏริปูระบบกลไกรองรบัการใชป้ระโยชน์
และอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ
อยา่งยัง่ยนื

• เป้าหมาย •
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นหนึ่งใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผลักดัน 
การด�าเนินงานในทุกภาคส่วนการพัฒนาและการผลิต
ในทิศทางที่สมดุลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ 

ป ี2562 •ป ี2563 •

ทางชีวภาพเป็นความส�าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร สาธารณสุข 
พลังงาน ท่องเที่ยว การศึกษาวิจัย และภาคประชาชน ในการผลักดันกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน  
รวมทั้งสร ้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วน เพ่ือเข ้ามามีบทบาทในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ และในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น เพือ่การสร้างศักยภาพในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถ่ิน  
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซ่ึงการยกระดับกลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคีภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) ให้มีความเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของหน่วยงานอื่นท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน และปรับรูปแบบและ 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากความส�าคัญของการด�าเนินงานท้ัง 3 ระดับข้างต้น  
จึงน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562

เศรษฐกิจชีวภาพแก้ปัญหาโลก
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
ที่ส�าคัญ คือ การผลักดันการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ไปจนถึงระดับท้องถ่ินนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ 
ในการด�าเนินงาน ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครฐัอาจ
ไม่เพียงพอที่จะผลักดันการน�าทรัพยากรทางชีวภาพไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ
ไปพร้อมกนัอย่างยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการใน
ระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านระบบกลไกรองรบั
การใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติโดย
ยึดข้อเสนอ BCG In Action: The New Sustainable 
Growth Engine เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และการสร้าง
กลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน�้า  
กลางน�้า ปลายน�้า ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้ง  
3 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย ระดับภาคส่วน และระดับ
พ้ืนท่ี/ชมุชนท้องถ่ิน ในการบรรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
ได้อย่างยัง่ยนื

มาตรการส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ “Boost BIO Pathway”

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ผลักดันให้
เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทีม่กีารจดัท�าข้อเสนอ BCG In Action: The New 
Sustainable Growth Engine เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาใน 4 สาขา ได้แก่ 1) การเกษตรและอาหาร  
2) สขุภาพและการแพทย์ 3) พลงังาน วสัด ุและเคมชีีวภาพ 
และ 4) การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมจดัตัง้
คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ จัดต้ังส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG และอว. ได้จัดตั้งหน่วยบริหารจัดการ
โครงการยุทธศาสตร์รายสาขาของเศรฐกิจ BCG 8 สาขา 
(เกษตร อาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลงังาน วสัดแุละ
เคมีชีวภาพ ท่องเท่ียวบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน และดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม) พร้อมท้ัง
เสนอแผนการด�าเนนิงาน ระยะ 10 ปี (Roadmap and 
Milestone) ของเศรษฐกจิ BCG ท้ัง 8 สาขา อกีทัง้ ยงัมี
การด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการก�าหนดกลไกและแนวทาง
การเช่ือมโยงผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์ โดยส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศใช้ 
BEDO Concept ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ และหนึง่ในหลกัการส�าคญั คอื 
เม่ือมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องปันรายได้ 
กลับไปอนุรักษ์ ทั้งนี้ สพภ. ใช้เครื่องหมายส่งเสริม  
Bio Economy Promotion Mark เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
เพ่ือการนัตคุีณภาพของสนิค้าทีม่กีารน�าทรพัยากรชวีภาพ
มาใช้เป็นทนุในการประกอบธรุกจิ

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่26

เสรมิสรา้งระบบบรหิารจดัการมลพิษ
ทีแ่หลง่ก�าเนดิใหม้ปีระสทิธภิาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบบริ ห า รจั ดก า รมลพิ ษที่ แหล ่ ง ก� า เ นิ ดมี
ประสิทธิภาพส่งผลต ่อคุณภาพสิ่งแวดล ้อมและ
คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
ลดลงเหลือ 25.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร น�้าเสีย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 
50 ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่อง
โฟมบรรจุอาหารที่ท�าจากวัสดุย่อยสลายยากลดลง
อย ่างน ้อยร ้อยละ 50 มลพิษที่ เ กิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 85

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
จากข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2562 
โดยกรมควบคุมมลพษิ พบว่า  มลพษิทางอากาศในภาพรวม 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย ปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ทุกพื้นที่มีค่าเฉลี่ยรายปี 
เกนิมาตรฐาน) ฝุ่นละออง PM 10 (ค่าเฉลีย่รายปีทัง้ประเทศ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล) และก๊าซโอโซน (ปริมาณลดลงจากปี 2561 
แต่ยังมีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว (extreme 
weather) การขยายตัวของเมือง การเติบโตของภาค
อุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง ตลอดจนปัญหาหมอกควัน
ข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ทัศนวิสัยการมองเห็น ธุรกิจการท่องเที่ยวและ
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพแหล่งน�้าผิวดิน
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีแหล่งน�้าที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมร้อยละ 18 ส่วนใหญ่อยู ่ในภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก โดยผลกระทบต่อคุณภาพน�้าผิวดินเกิด
จากหลายปัจจัย อาทิ จ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมชุมชนมีจ�านวนไม ่ เพียงพอ  
ตลอดจนการลักลอบทิ้งน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

คุณภาพน�้าทะเล ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึงดีมาก พ้ืนท่ีอ ่าวไทยตอนในมีค ่าไม ่ เป ็นไปตาม
มาตรฐานคณุภาพน�า้ทะเลมากกว่าพ้ืนทีอ่ืน่ โดยผลกระทบ
ต่อคุณภาพน�้าทะเลชายฝั ่งปี 2562 เกิดจากจ�านวน
ประชากรและนกัท่องเทีย่วทีเ่พ่ิมขึน้และการระบายน�า้เสยี
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกสู ่ทะเลโดยตรง ส�าหรับ 
สถานการณ ์ขยะมูลฝอย  ในป ี  2562 มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ร้อยละ 3 เนื่องจากชุมชนเมืองมีการขยายตัว 
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค  
ผู้บริโภคยคุใหม่นยิมความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสัง่ซือ้
สินค ้ าและบริการ ส่ั งอาหารออนไลน ์  ท� า ให ้ เกิด 
ขยะพลาสติกบรรจุอาหารเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม  
การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน�ากลับไปใช้ใหม่ 
12.52 ล้านตัน หรือร้อยละ 44 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ มีการศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป้าหมายในปี 2561 จากปริมาณ 2.22 ล้านตัน 
พบว่า เกิดเป็นขยะในปี 2562 จ�านวน 1.91 ล้านตัน 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�าเนนิ
โครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษจาก
แหล่งก�าเนิดผ่านการยกร่างกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิด
การด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้  
ให้ประชนชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวทาง 
การลดมลพิษจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพฒันาท่ียัง่ยนื ตลอดจนการสร้างแรงจงูใจแก่
ผู ้ประกอบการในการผลิตสินค ้าบริการและพัฒนา
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการด�าเนินงาน
และโครงการส�าคัญ ๆ อาทิ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
โครงการพัฒนาและขยายผลการลดใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตร วางโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... จดัท�า (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารด้านการจดัการขยะ

พลาสติกระยะที ่1 (2563 - 2565) จัดท�าสือ่และประสาน
กับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
สร้างความเข้าใจการพัฒนาไปสู่ “เมืองอุตสาหกรรม 
เชงินเิวศ” และจดัท�าร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เพือ่ช่วยกระตุ้นอปุสงค์การใช้พลาสตกิทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ไม่เพียงแต่ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
เท่านั้นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัญหามลพิษ
จากการใช้รถยนต์ในเขตเมืองก็เป็นปัญหาส�าคัญที่ก่อให้
เกดิมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชนจ�านวนมาก 

 

ที่มา: รายงานสถานการ์มลพิษของปรเทศไทย ปี 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ ปี 2558 - 2562
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย แนวทางการด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ 
และการร่วมมอืกนัของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการอย่างบรูณาการและเป็นระบบ โดยยดึกรอบแนวคดิการป้องกนัไว้ก่อน 
(Precautionary Principle) เน้นการป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมคิุม้กนัให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นท่ีเสี่ยง ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการมลพิษและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และมุ ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตลอดจนการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบโดยเฉพาะในระดับปัจเจก 
ทีต้่องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่27

ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบมลพิษที่
ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน พัฒนากลไกการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จัดท�าท�าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(PRTR) ของจังหวัดที่ถูกก�าหนดเป็นพื้นท่ีส�าคัญ 
กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตามและตรวจสอบมลพิษ 
ได้รับการพัฒนาและถูกน�าไปใช้จริง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรมและจากชุมชน ปัญหามลพิษเหล่านี้มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางน�้า และปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ประกอบกับ  
ในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการท�างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังขาดความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�าให้ระบบการด�าเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม
และตรวจสอบมลพิษไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การด�าเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อตุสาหกรรม ได้ด�าเนนิการตามแนวทางการปฏิรปูเพือ่ปรบัปรงุระบบและกลไกการเฝ้าระวงั ตดิตามและตรวจสอบมลพิษ 
โดยมเีจ้าภาพหลกัท่ีมอี�านาจชดัเจนในการประสานงานและก�ากบัดูแล รวมไปถงึการก�าหนดกฎระเบยีบ มาตรการต่าง ๆ 
ในการบรหิารจดัการมลพษิให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ผ่านการด�าเนนิงาน และโครงการต่าง ๆ อาท ิโครงการตดิตาม
ตรวจสอบและบังคับการก�ากับแหล่งก�าเนิดมลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โครงการพัฒนาเครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรในระดับมหาวิทยาลัย  
และการเพิม่ขดีความสามารถในการตรวจสอบมลพษิด้านการปศสุตัว์ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ปัญหาความซ�้าซ้อนในภารกิจของหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับประเดน็สิง่แวดล้อมยงัคงเป็นความท้าทายในการด�าเนนิงาน การเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานในการ
แก้ไขปัญหาการจดัการด้านสิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งส�าคญั กระบวนการปรบัปรงุ แก้ไข กฎระเบยีบข้อบงัคบั ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ให้หน่วยงานเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนอย่างชดัเจน
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยระยะเวลา ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน  
ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือปรบัปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวงั ติดตามและตรวจสอบมลพิษให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและน�าไปสู ่จุดมุ ่งหมายเดียวกัน  
หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เหมาะสม ทันท่วงที  
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การน�าเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททั้งในส่วนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจน
ในภาคประชาชนที่สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานการก่อมลพิษ
ที่พบเห็น นับเป ็นอีกหนทางหนึ่ งที่จะช ่วยยกระดับกลไกในการควบคุมการก ่อมลพิษจากแหล ่งก�าเนิด 
ได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่28

ผลกัดันทกุภาคสว่นใหร้ว่มแกป้ญัหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ในการร ่ วมแก ้ป ัญหาการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ สร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศได้รับการพัฒนาและมีผลบังคับใช้

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความ
ผันผวน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จากรายงาน Global Climate Risk  
Index 2019 (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562)  ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2562 มีอุณหภูมิสูงที่สุด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศจะต้องเตรียมการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ  
โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อปี พ.ศ. 2559 ระบุเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ขั้นต�่าที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ (Business as Usual) และเป้าหมาย 
ขั้นสูงที่ร้อยละ 25 ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปพบได้ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ซ่ึงเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาคการเกษตร ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหาร 
รายใหญ่ของโลก นอกจากจะต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม ดินเค็มและอัคคีภัยซึ่งล้วนส่งผล
ต่อผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมกับปัญหาโรคระบาดที่อาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บทเรียนจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กระตุ ้นเตือนให้ทุกประเทศตระหนักและให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล 
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการด�าเนินงานเพื่อผลักดันให้
ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในหลายรูปแบบ ส่งผลให้เกิดกระแสตื่นตัวใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น  
มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) มนีโยบาย 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเปิดรับฟังความ 
คดิเหน็ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... โครงการประเมินปัจจัยที่
เกี่ยวข ้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร ์บอนในภาค
เกษตรกรรม จัดท�าร ่างกฎหมายรายงานการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานและอาคาร ร่างกฎหมาย 
ระบบซื้ อขายสิท ธิ ในการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก  
พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร ์  ผ ่านกระบวนการ 
ซื้อขายสิทธิ์ภาคสมัครใจของไทย (Thailand V-ETS)  
สร ้างความร ่วมมือกับภาคส่วนต ่าง ๆ เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ พ.ศ. .... ซ่ึงมวีตัถุประสงค์ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีกฎหมายกลางในการบริหารจัดการป ัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย ่างมี เอกภาพและ 
เป็นระบบ ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐในการเรียกเก็บข้อมูล
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยครบถ้วน 
จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความรอบคอบในการออกข้อบังคับ 
กฎหมาย ทั้งในส่วนของการเรียกเก็บข้อมูลการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดจนการน�าข้อมูล 
ไปใช้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วน 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมแก้
ปัญหา กระบวนการการออกข้อกฎหมายต่าง ๆ จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก�าหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให้ข้อก�าหนด กฎหมาย 
สะท้อนความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาครัฐควรเร่ง 
ขับเคลื่อนการพัฒนาหลังวิกฤตโควิด-19 บนพื้นฐาน
แนวคิดการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ  
เร ่งสร ้างความร ่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศทีน่บัวนัจะยิง่ทวคีวามรนุแรงขึน้อย่างต่อเน่ือง
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่29

ปฏรูิประบบและโครงสร้าง
การจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
(EIA และ EHIA)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาและยกระดับระบบ EIA/EHIA ให้เป็นที่เชื่อมั่น  
ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA และ EHIA 
มากขึ้น

1 
 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 29 ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ2 
สุขภาพ (EIA และ EHIA) 3 

เป้าหมาย พัฒนาและยกระดับระบบ EIA/EHIA ให้เป็นที่เชื่อม่ัน ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับ4 
รัฐธรรมนูญ 5 

ค่าเป้าหมาย มีการยอมรับ และเชื่อม่ันต่อระบบ EIA และ EHIA มากขึ้น 6 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็น7 
เครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม8 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ 9 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม10 
แห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึง 11 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม12 
แห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมี13 
ข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับ14 
ใช้ ใ ห้ เข้ ากั บบริบทของประ เทศที่ มี การพัฒนาและ15 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้16 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผล17 
กระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ18 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการ19 
พัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ20 
ประชาชน ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง21 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ได้มีการ22 
บัญญัติเก่ียวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 23 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ24 
สิ่ งแวดล้อม (สผ . )  จึ ง ได้ด า เนินการปรับปรุ งแก้ ไ ข25 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม26 
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงาน27 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 28 
เพื่อให้สอดรับกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท า29 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 30 

 สผ. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินการโครงการท่ี31 
ส าคัญ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการ รวมทั้งได้มีการชี้แจงความ32 
คืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ33 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้า และทิศทางการด าเนินงานของการปฏิรูประบบและโครงสร้าง34 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา ดังนี้ การออกกฎหมายล าดับรอง35 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 36 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน 7 ฉบับ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลใช้บังคับ 1 ฉบับ รวมทั้งได้ด าเนินการ37 
โครงการส ารวจการยอมรับและความเชื่อม่ันต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลปี38 
ฐาน (Baseline Data) โดยผลการส ารวจระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA ในภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่างผู้39 
มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 400 คน ได้แก่ 1) เจ้าของโครงการ 2) คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) 3) นิติบุคคลผู้มีสิทธิ40 
ท ารายงานฯ 4) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 5) ประชาชน/องค์กรอิสระ/สื่อมวลชน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 41 

 

0629 
เหลือง 

62 ส้ม  63 เหลือง 

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เป็นเครื่องมือ
ทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ นับตั้งแต่พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2518 และมกีารพฒันาต่อเนือ่งมาถงึพระราชบญัญตั ิ
ส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่ งชาติ  
พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัด
และปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ 
ให้เข้ากับบรบิทของประเทศทีมี่การพฒันาและเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ท�าให้ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นท่ียอมรับ 
และเชื่อมั่นของประชาชน ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา  58  ได ้ มี ก ารบัญญัติ เ กี่ ย วกับการศึ กษา 
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดรับกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EIA และ EHIA)
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2 
 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 

  42 
 ความท้าทายที่ส าคัญ ของการปรับปรุงพัฒนาระบบ EIA และ EHIA คือ การสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดท า43 
รายงาน EIA และ EHIA และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อให้สามารถเพื่อใช้44 
ระบบ EIA / EHIA เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการบริหารจัดการ45 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 46 
 การด าเนินงานในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบ47 
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตาม48 
ประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล49 
กระทบสิ่งแวดล้อม (SMART EIA) และการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย รวมทั้ง50 
จัดท าคู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการ51 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ52 
สิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดท าแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับคณะกรรมการ53 
ผู้ช านาญการฯ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ54 
พิจารณา EIA เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 55 
พ.ศ. 2561 และกฎหมายล าดับรองที่เก่ียวข้อง 56 
  57 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่น 
การปฏิรปูระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยการด�าเนนิการโครงการทีส่�าคญั ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
การจัดท�าและการพจิารณา EIA เพือ่การบรหิารจดัการ รวมทัง้ได้มกีารชีแ้จงความคบืหน้าการปฏริปูระบบและโครงสร้าง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รับทราบความคืบหน้า และทิศทางการด�าเนินงานของการปฏรูิประบบและโครงสร้างการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โดยสามารถสรปุผลการด�าเนนิงานส�าคญัท่ีผ่านมา ดงันี ้การออกกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว  
จ�านวน 7 ฉบับ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือมีผลใช้บังคับ 1 ฉบับ รวมท้ังได้ด�าเนินการโครงการส�ารวจ 
การยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลปีฐาน  
(Baseline Data) โดยผลการส�ารวจระดับการยอมรับและความเชื่อม่ันต่อระบบ EIA ในภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ�านวน 400 คน ได้แก่ 1) เจ้าของโครงการ 2) คณะกรรมการผู้ช�านาญการ (คชก.) 3) นิติบุคคล 
ผู ้มีสิทธิท�ารายงานฯ 4) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 5) ประชาชน/องค์กรอิสระ/ส่ือมวลชน อยู ่ในระดับมาก  
คดิเป็นร้อยละ 81

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การปรบัปรงุพฒันาระบบ EIA และ EHIA คือ การสร้างความเชือ่มัน่ต่อ
การจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน  
เพื่อให้สามารถใช้ระบบ EIA / EHIA เป็นเครื่องมือที่ช ่วยลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการพัฒนา 
กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยนืได้อย่างแท้จริง

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม  
การปรับปรุงและพฒันากฎหมายเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพระบบ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามประเมิน
ผลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (SMART EIA) และการพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ 
เครือข่าย รวมทั้งจัดท�าคู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้อง อีกท้ัง 
ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าและการพิจารณา EIA  

เพื่ อการบริหารจัดการท รัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื ซ่ึงประกอบด้วยการจัดท�าแนวทาง
การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) การจัดท�าแนวทางการพิจารณารายงานการประเมนิ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัคณะกรรมการผูช้�านาญการฯ 
และการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ส�าหรับผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับ 
การพิจารณา EIA เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายล�าดับรอง 
ทีเ่ก่ียวข้อง

กฎหมายล�าดบัรอง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมาย 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการด�าเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการรายงานผลการปฏบัิตงิานต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดโครงการ กิจการ  
หรือการด�าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  
วธิกีาร และเง่ือนไขในการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก�าหนดโครงการ กจิการ หรือการ
ด�าเนนิการท่ีอาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพ อนามยั คุณภาพชีวติ 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขในการจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัท�ารายงาน
ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่�าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ซ่ึงผูด้�าเนนิการ 
หรอืผูข้ออนญุาตจะต้องจัดท�า เมือ่ได้รบัอนุญาตให้ด�าเนนิโครงการหรอืกิจการแล้ว

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว ่าด ้วยการส ่งเสริม 
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

- พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช�านาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบัน 
ทีค่ณะกรรมการผูช้�านาญการมอบหมาย

- ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑ์การมอบหมายให้บคุคลหรือสถาบนั
ให้ความเห็นประกอบการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของคณะกรรมการ 
ผูช้�านาญการ

ปี พ.ศ.
2561

2562

2563
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่30

ระบบการประเมินยทุธศาสตร์
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (Strategic 
Environmental Assessment : SEA)

• เป้าหมาย •
เพื่อใช้ระบบ SEA เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในสังคม และบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มยีทุธศาสตร์การพัฒนารายสาขาทีม่คีวามสอดคล้องและ
สนับสนุนยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ทีม่ากขึน้

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ ์ในภาพรวมของเ ร่ืองและประเด็นปฏิรูป  การประเมินยุทธศาสตร ์การพัฒนาอย ่างยั่ งยืน  
หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เป็นกระบวนการ 
ที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม  
และการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซ่ึงต้องน�าผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ควรให้ความส�าคัญกับเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA การสร้างองค์ความรู้และการตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดท�า SEA รวมทั้ง 
สร้างกลไกเชิงสถาบันและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการน�า SEA ไปใช้ในการตัดสิน 
และวางแผนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยทุธศาสตร์ เพ่ือผลักดันมาใช้กบัการวางแผนพฒันา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้การน�ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการ
วางแผนยังไม่ประสบความส�าเร็จ คือ การขาดกลไกเชิง
สถาบัน และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะมา
บังคับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการบริหาร
จัดการด้านองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ข่าวสารให้กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้ทราบถงึประโยชน์
ของการน�ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย หรือการวางแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ท่ีเกีย่วข้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นการ
สร ้างความรู ้ความเข ้าใจในประโยชน ์ของการน�า
กระบวนการ SEA ไปด�าเนินการในการจัดท�าแผนหรือ
แผนงานของหน่วยงาน ซ่ึงให้ความส�าคญักับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และควรเร่งออกระเบียบ/ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย
ส�าหรับการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร ์ ไป สู ่ ก ารปฏิบั ติ  รวม ถึ งการน� า ร ่ อ ง 
ในการน�ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดท�าแผน 
หรือแผนงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นประโยชน์รอบด้าน  
และการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพ่ือให้เป็นต้นแบบ 
ในการด�าเนินงานและขยายผลการพัฒนา

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ในปี 2563 สศช. ได้ด�าเนนิการ 
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ดังนี้ (1) หารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 
ทีต้่องจดัท�า SEA ตาม (ร่าง) ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับปรับปรุง) โดยมี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
ก ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร ่  
กรมทรัพยากรธรณี และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
ใน 2 แผนหรือแผนงาน (แผนการบริหารจัดการแร่ และ
แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้) ซึง่ทัง้สองหน่วยงาน
เห็นด้วยกับการจัดท�า SEA (2) ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 
(มกราคม พ.ศ. 2563 เพือ่ให้มคีวามถกูต้องเหมาะสมกับ
การน�าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย (3) จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  
ทัว่ประเทศ จ�านวน 900 คน เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบั SEA ตลอดจนรายละเอยีดของแนวทาง
การจัดท�า SEA (4) จดัท�าคู่มอื SEA ฉบบัประชาชน ส�าหรบั
เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไป จ�านวน 10,000 เล่ม  (5) ผลติ 
วดีทิศัน์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ เกีย่วกบั SEA เพ่ือใช้
เป็นสื่อในการฝึกอบรมทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ 
งานด้าน SEA ทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและระดับ 
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่31

ปฏริปูระบบการบริหารจดัการ
เขตควบคมุมลพิษ

• เป้าหมาย •
พื้นที่ เขตควบคุมมลพิษได ้รับการปรับปรุงแก ้ไข
วกิฤติการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ยกเลกิเขตควบคมุมลพษิซ่ึงเป็นผลจากการแก้ไขปัญหา
คณุภาพสิง่แวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 พืน้ที ่และมมีาตรการ
การจัดการสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืในพ้ืนทีท่ีย่กเลกิประกาศ
เขตควบคมุมลพษิ

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ปัจจุบันประเทศไทยมีบางพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ส ่งผล 
กระทบให้เกิดปัญหาต่อสขุภาพของประชาชนและปัญหาต่อ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จากการเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ มีการประกอบกิจการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ การท�าเหมือง ดังนั้นจึงได้มีการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาสุขภาพของ
ประชาชนและเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี  
ซึ่งประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้วจ�านวน 18 พื้นที่  
ใน 13 จังหวัด ได้แก่ 1) เมืองพัทยา 2) จังหวัดภูเก็ต  
3) อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 4) อ�าเภอหาดใหญ ่ 
จังหวัดสงขลา 5) หมู่เกาะพีพี 6) จังหวัดสมุทรปราการ  
7) จังหวัดปทุมธานี 8) จังหวัดนนทบุรี 9) จังหวัด
สมุทรสาคร 10) จังหวัดนครปฐม 11) อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 12) อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
13) อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 14) อ�าเภอชะอ�า 
จังหวัดเพชรบุรี 15) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
16) อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17) บริเวณ
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ 18) บริเวณมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ซ่ึงการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษใน
พื้นที่ข้างต้นนั้น ยังมิได้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษให้
ลดลงและกลับสู ่ภาวะปกติ ท�าให้การประกาศเป็น 
เขตควบคุมมลพิษได ้ส ่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ัน 

ที่มา: วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

ของประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ รวมถึงบรรยากาศในการลงทุนทางเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศ  
ดังนั้น จึงควรมีการเร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพของประชาชนและด้านสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพษิให้ดีข้ึน พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม เพ่ือทดแทนประกาศเขตควบคมุมลพิษ และก�าหนดมาตรการเพ่ิมเตมิ 
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กรมควบคมุมลพษิ ได้ด�าเนนิโครงการการด�าเนนิงานเขตควบคมุมลพิษ โดยจัดท�าหลกัเกณฑ์ 
ทางด้านวชิาการ ประเมินผลกระทบการด�าเนนิงานเขตควบคมุมลพษิ 18 พืน้ที ่ ใน 13 จังหวดัแล้วเสรจ็ ซึง่มหีลกัเกณฑ์ 
ได้แก่ การวเิคราะห์และจดัท�าข้อเสนอพืน้ท่ีเป้าหมายทีจ่ะยกเลิกเขตควบคมุมลพษิ มกีารก�าหนดมาตรการและแผนงาน
ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษ และพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษ 
สาเหตขุองปัญหา และแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคมุมลพษิ และมกีลไกคณะอนกุรรมการก�ากับดแูล
และติดตามระดับจังหวัดทั้ง 13 จังหวัด ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ 
ของเขตควบคุมมลพษิแต่ละพืน้ท่ี โดยจากการประเมนิผลกระทบการด�าเนนิงานเขตควบคมุมลพษิ 18 พืน้ที ่ใน 13 จงัหวดั  
พบว่า ยังไม่มีเขตควบคุมมลพิษใดมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึงได้มีการจัดท�าข้อเสนอ 
ในการด�าเนนิการเพือ่ยกเลกิเขตควบคมุมลพษิแล้วในบางพ้ืนที ่ ได้แก่ 1) เมอืงพัทยา จังหวดัชลบรีุ 2) บริเวณมาบตาพดุ 
จังหวัดระยอง และ 3) อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ก�าหนดให้เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่  
เป็นพื้นท่ีเป้าหมายการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษอีก 1 แห่ง ซึ่งข้อเสนอการด�าเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 
หมู ่เกาะพีพี จ.กระบ่ี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน 
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่ และได้จัดท�าข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแล้ว

ในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียม 
มาปรบัใช้แทนการประกาศเป็นเขตควบคมุมลพษิ ภายหลังจากมกีารแก้ไขปัญหามลพษิส�าเร็จแล้ว เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ในการท�าให้เกิดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ดี ในการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษและ
ด�าเนนิมาตรการอืน่ ๆ แทนในพืน้ที ่มคีวามท้าทายส�าคญั
คือ การก�าหนดให้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับในมาตรการ
ใหม่ ๆ นั้น ให้มีความเข้มข้นมากกว่าการประกาศเป็น  
เขตควบคุมมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติตามของ 
ผู ้ประกอบการใน พ้ืนมีความเข ้มข ้นมากขึ้ นและ 
เกิดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส ่งผลเสียต ่อ 
สภาพแวดล้อมน้อยลง รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ 
ผู ้ประกอบการให ้หันมาใช ้การผลิตที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและให้ผู ้ประกอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ เพือ่จะเปลีย่นผ่านไปสูก่ารผลิต
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ข ้ อ เสนอแนะ เ พ่ื อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ดั งนั้ น 
การด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ก�าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการประกาศ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ควรก�าหนดมาตรการในการ
จูงใจให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากแบบ
เดิมสู่วถีิท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ มาตรการลดหย่อน
ภาษีส�าหรับผู้ประกอบการท่ีสามารถลดปริมาณมลพิษที่
เกิดจากอุตสาหกรรมได ้ตามที่ก�าหนด หรือการน�า
มาตรการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ร่วมด้วย เป็นต้น 
 รวมท้ังควรสร้างความตระหนกัให้ผู้ประกอบการรับรูแ้ละ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรการที่ก�าหนด  
และรับรู้ถึงโทษท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเป็นเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนสู่วิถีการผลิตที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนืต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่32

ปฏรูิปการผงัเมือง
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ผังเมืองมีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเมืองและ ชุมชน 
ระบบนิ เวศเมือง และเป ็นเครื่องมือขับเคลื่อน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นและชุมชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เทศบาลเมืองของแต ่ละ จังห วัดมีผั ง พ้ืนที่ โล ่ ง  
พืน้ทีส่เีขยีวเมือง และผงัการระบายน�า้ และมกีารจดัท�า
ผังเมือง ระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่ เฉพาะ 
ท้องถ่ิน ในแต่ละจังหวัด

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  การวางและจัดท�าผังเมืองในปัจจุบันที่ได้มีการประกาศเป็น 
กฎกระทรวงบังคับใช้ในพื้นท่ี เมือง และจังหวัดต่าง ๆ ตามภารกิจที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2558 แม้ว่าการวางผังเมืองจะมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทางกายภาพ 
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม แต่เมื่อมีการน�าไปสู ่การปฏิบัติตามผังที่วางไว้นั้นมักพบกับอุปสรรค 
ที่ไม่สามารถก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุลตามหลักการที่วางไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
สิ่งแวดล้อมของเมืองตลอดจนวิถีชีวิตของประชากรเมือง ท้ังนี้มีสาเหตุส�าคัญมาจากการขาดกลไกการบูรณาการ 
ร่วมกันในแต่ละระดับ ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศด้วยระบบการผังเมือง 
โดยเฉพาะในภาคประชาชนท่ีมีทัศนคติมองว่าการวางผังเมืองเป็นการควบคุมมากกว่าการชี้น�าการพัฒนา จึงมักส่งผล
ให้เกิดแรงต่อต้านจากความกังวลต่อวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพ่ือให้มีการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วม
กันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองจึงจ�าเป็นต้องใช้การขับเคล่ือนทางด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศที่
เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
สมดุลตามหลักการผังเมืองที่วางไว้ จึงจ�าเป็นต้องมีการวางผังเมืองและก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เพื่อให้มีการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน 

ที่มา: https://ecocitybuilders.org/ecocity-standards/ ที่มา: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects
/hmmarby-sjostad-stockholm-sweden/

แผนผังเมืองสตอกโฮล์ม
เกณฑ์เมืองนิเวศ 15 ด้านของ

International Eco-city Framework and Standards

378

แผนการปฏรูิปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

379

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 06 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm0632



ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในการก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุล และต้องด�าเนินการ
ให้เกิดการวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในระดับท้องถ่ินมีองค์ความรู้ท่ีสามารถวางและจัดท�าเป็นผังเมืองหน่วยย่อยของเมืองและ
ชุมชน ซึ่งสามารถด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ การขยายตัวของเมือง
ใหญ่ในปัจจุบันท�าให้พื้นท่ีสีเขียวของเมืองลดลง ประกอบกับผู้ลงทุนมีความต้องการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารให้ได้
ประโยชน์มากที่สุด ท�าให้การก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน�้าดังกล่าวนั้น 
ยังไม่ประสบผลเท่าท่ีควร จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยรักษาพ้ืนที่ที่ต้องการอนุรักษ์และสามารถพัฒนาพื้นที่ท่ีต้องการ มาประยุกต์ใช้
กับการวางและจัดท�าผังเมืองรวม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินการ
ที่ส�าคัญ ดังนี้ 1) โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพื่อ
รักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน ในปี 2563 
จ�านวน 1 เมือง คือ เทศบาลพนัสนิคม โดย สผ. ได้จัดท�า
แผนปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา พร้อมท้ังส่งมอบ 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นท่ีสีเขียวในเมือง ให้แก่ เทศบาล
พนัสนิคม ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) ได้ขยายผลการ 
ขับเคลื่อนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City)  
ในปี 2563 ที่ อบต.เมืองมาย จังหวัดล�าปาง พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีน�าร่องในการ
จัดท�าผังชุมชน ไม่น้อยกว่า 150 คน และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ได้ด�าเนินการด้านการวางผังเมืองระดับ
ชุมชนและผังพื้นที่เฉพาะท้องถ่ิน ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมือง
และการจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอ�าเภอ  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถ่ินมีความรู้ด้านการผังเมือง
และส่งเสริมการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ระดับอ�าเภอ นอกจากน้ี กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนการวางผังเมืองและก�ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถ่ินและชุมชน เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยมีการจัดท�าแผนแม่บท
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีส่วนร่วมภาคีการพัฒนาระดับ
ภมูภิาค 5 ภาค และการด�าเนนิโครงการผลักดนัการจัดท�า
ผงัชมุชนเพือ่รักษาพืน้ท่ีสเีขยีวในเมอืง อุตสาหกรรมยัง่ยนื
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การปฏิรูปการผังเมืองมีความท้าทายส�าคัญคือ การจัดท�า
ผังเมืองเป็นการท�าให้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินในปัจจุบัน แต่อาจท�าให้การพัฒนาในพื้นที ่
ไม่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เนื่องจากการใช้ประโยชน์
ในทีด่นิในพืน้ทีถ่กูก�าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของท่ีดิน อาทิ  
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ 
เป็นต้น หรือถูกก�าหนดโดยสภาพภูมิประเทศและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม ยงัขาดการผนวก
ความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที ่
อย่างเป็นรปูธรรม ดังน้ัน จงึต้องจดัให้มกีารจดัท�าผังเมอืง
ระดับท้องถิ่นเพื่อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี 
น้ัน ๆ ให้สอดคล้องกับการจัดท�าผังเมืองในระดับจังหวัด 
และส่งเสริมความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบต่อ 
วิถีชีวิตที่จะเปล่ียนแปลงไป และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิตามทีก่�าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป เพื่อการปฏิรูปผังเมืองให้บรรลุตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการ
จัดท�าผังเมืองระดับท้องถิ่นเพ่ือก�าหนดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ โดยการสร้างความเข้าใจกบัประชาชน
ถึงรายละเอียดในการจัดท�าหรือเปลี่ยนแปลงผังเมือง  
และให้ความส�าคัญกับความเห็นของประชาชนในท้องที่ 
และควรก�าหนดมาตรการในการก�ากับการใช้ประโยชน์
และการลงโทษผู้ละเมิดข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยที่ผ่านมา มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมา
ภาครัฐมักใช้มาตรการก�ากับและควบคุมในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การใช ้
มาตรการก�ากับและควบคุมแต่เพียงอย่างเดียวมีข้อจ�ากัด 
เน่ืองจากขาดการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การมี
บทลงโทษ และค่าปรับตามกฎหมายขั้นต�่า ในปัจจุบัน
นานาประเทศได้น�าเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
instrument) มาเสรมิมาตรการก�ากบัและควบคมุในการจดัการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
จึงถือเป็นกลไกส�าคัญอันหนึ่งในการท�าให้สินค้าและ
บริการสะท้อนต้นทุนทางด้านสิง่แวดล้อม ตามหลกัการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย (Polluter Pays Principle)  
เป็นมาตรการท่ีสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษและผู้บริโภค
เปลีย่นแปลงพฤติกรรม ดังนัน้ประเทศไทยจงึควรมกีารใช้
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุน 
การบริหารจัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม เช่น ภาษีมลพษิ
เพ่ือจงูใจให้มกีารปล่อยมลพษิลดลง การให้เงินช่วยเหลือ 
ในกิจกรรมบางประเภทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
หันมาท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควรต้องมีมาตรการหรือกฎหมาย
มารองรั บอย ่ า งถู กต ้ อ ง เพื่อให ้การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่33

ปฏริปูเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์
เพ่ือสิง่แวดลอ้ม

• เป้าหมาย •
การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
มี ประสิ ท ธิภาพมากขึ้ น จากการ ใช ้ เ ค รื่ อ งมื อ
เศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดล้อม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
น�าเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดล้อมมาสนับสนนุ 
การบริ ห า ร จั ดกา รทรั พย ากรธ ร รมชา ติ และ 
สิ่งแวดล้อม เช่น หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 
Pay Principle) และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
(Beneficiary Pay Principle) เป็นต้น 

ป ี2562 •ป ี2563 •

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) อยูร่ะหว่างการ
เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณา และ สผ.  
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการศึกษาแนวทางการน�าเคร่ืองมอืทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ศกึษาแนวทางการปฏรูิปกองทุนส่ิงแวดล้อมให้มคีวามเป็น
อสิระ และเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการจดัการขยะ น�า้เสีย 
และของเสียอันตราย ซ่ึงเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ถูก
บรรจุอยู ่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 
และกระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการทางภาษีเพื่อลด
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 และมลพิษต่าง ๆ ที่ปล่อยสู ่ชั้น
บรรยากาศ ระยะที ่2 โดยการจดัเกบ็ภาษีรถจกัรยานยนต์
ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนการจดั
เก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ (ซีซี) และออก
ประกาศก�าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา
พิเศษส�าหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
รถยนต์กระบะ และรถยนต์กระบะ 4 ประต ูเพือ่ช่วยแก้ไข
ปัญหามลพิษจากท่อไอเสียท่ีก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันและ
มลพิษในอากาศ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาต
ท�างานประมงอิเล็กทรอนิกส์ โดยในรอบปีการประมง 
2563 ออกใบอนุญาตแล้ว 10,377 ฉบับ ถูกเพิกถอน  
11 ฉบับ และยกเลิก 1 ฉบบั
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
ความท้าทายในการจะน�าเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์มาใช้
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น คือ การพัฒนาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ให้เป็นมากกว่ากลไกทางการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นั้นสามารถก�าหนด
โมเดลการก่อให้เกิดผลกระทบในมิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนที ่
ที่ เกี่ยวข้องได้ และจ�าเป ็นที่จะต้องมีกฎหมายหรือ
มาตรการมารองรับอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้การ
เก็บค่าชดเชยจากการผู้ก่อมลพิษและผู้ได้ประโยชน์มีผล
บงัคบัใช้ได้อย่างเป็นทางการได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป เพ่ือน�าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษา
และพัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ให้สามารถน�ามา
วิเคราะห์ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาท่ีจะ 
เกดิข้ึนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องได้ และควรพฒันากฎหมายเพือ่
รองรับการใช้เคร่ืองมอืเศรษฐศาสตร์เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม 
เ พ่ือให ้ภาครัฐสามารถใช ้ เค ร่ืองมือเศรษฐศาสตร  ์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื ้นฟ ู
ส่ิงแวดล้อมให้เกดิผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปฏิรูปประเทศด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม มหีลากหลายประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น ทรพัยากรทางบก 
ทรพัยากรน�า้ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการปฏิรปูประเทศ
ด ้ า น ร ะบบบริ ห า ร จั ด ก า รทรั พ ย าก ร ธ ร รมชา ติ 
และสิ่ งแวดล ้อม เป ็นประเด็นปฏิรูป ท่ี เ ช่ือมโยง 
สัมพันธ ์และส ่งเสริมการด�าเนินการในการพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างไรกต็าม  
ภาครั ฐยั งคงแก ้ป ัญหาด ้ านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมแบบแยกส่วนตามภารกจิของแต่ละส่วนงาน  
ขาดการมองแบบองค์รวมเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกัน 
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของประเทศทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก ซึ่งยากต่อการจัดการภายใต้ภาวะภัยคุกคาม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีนับวันจะทวี
ความรุนแรงและซับซ้อนยากแก่การฟื้นฟูแก้ไข ดังนั้น
การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และ
เค ร่ืองมือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม จงึมคีวามจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนนิการ เพือ่เชือ่มโยง
นโยบายและแผนด ้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดล้อม และการปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
ให้เกิดความชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและ
ระบบการประสานเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานในการ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่34

ปฏริปูองคก์ร ระบบแผน ระบบงบประมาณ 
และเครือ่งมอืบรหิารจดัการ

• เป้าหมาย •
ระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบรูณาการ
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และระหว่างนโยบายการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดบัท้องถิน่

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการบูรณาการนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีระบบ 
งบประมาณท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติการ ไปสู่การ
ปฏบิตัใิห้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้

ป ี2562 •ป ี2563 •

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของทุกภาคส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดความ
ขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (ทส.) ได้ให้หน่วยงานในสังกัดทบทวน
สถานภาพองค์กรเพือ่ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต ิและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม 
นโยบายและแผนที่ส�าคัญระดับชาติ โดยการทบทวน
สถานภาพองค์การ เพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง และบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามภารกจิทีร่บัผดิชอบ ซึง่มกีารปรับโครงสร้างใน 2 ส่วน
ราชการคอื กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และกรม
ทรัพยากรน�้าและก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างของกลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม (สผ./คพ./กสส./
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค) เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ
การด�าเนนิแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ ให้เกิดการท�างานที่เช่ือมโยงกัน
อย่างมีเอกภาพ ด้วยกรอบแนวคิดในการด�าเนินงานบน 
พืน้ฐานทีย่ดึงานเป็นเป้าหมาย และปรับโครงสร้างองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน
ให้บรรลุผล นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการตามเป้าหมายที่จะ
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ปรับบทบาทหน้าที่และเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับภารกิจด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนการท�างานด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
เชือ่มโยงระหว่างนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากขอบเขตของการด�าเนินงาน
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มคีวามเกีย่วข้อง
กับแผนงาน โครงการในหลายระดับ อาทิ ระดับแผน
แม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทต่าง ๆ 
การจัดท�าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การประกาศ
ก�าหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น และประเด็นความชัดเจนของความสัมพันธ์ 
เชงิอ�านาจและระบบการประสานเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงาน 
เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนเป็นจ�านวนมาก  
ทัง้ในระดบัชาต ิระดบักระทรวง และระดบัจงัหวดัมากมาย 
โดยการสร้างความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุง/สนับสนุนการจัดสรร 
งบประมาณด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม เป็นระบบ มุง่เน้น
การมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของแผนงาน โครงการ
เป็นทีต่ัง้ รวมทัง้ต้องอาศยัการร่วมมอืของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ทีแ่ละใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างสมดุล

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานใน
ระยะต ่ อ ไป  ควรบู รณาการการบริ ห า ร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่หน่วยงาน
ระดับนโยบายส่วนกลางไปสู่หน่วยงานในระดับภูมิภาค
และท้องถ่ินมากขึ้น เพื่อให้ภาคส่วนในระดับภูมิภาค/
พื้นที่/ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในระดับพื้นที่ที่จะ
ท�าให้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งควรปรับปรุงระบบ
งบประมาณที่ เน ้นให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
และจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ขององค์กรและผู้น�า
องค์กรให้มีความสามารถในการท่ีจะเลือกใช้ระบบ
สนับสนุน/ก�าหนดการตัดสินใจทางนโยบาย ระบบและ
ก ล ไ ก ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินการตาม
นโยบายและแผนให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาให้เกิดระบบ
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีระบบสืบสวนสอบสวน 
ระบบนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการพิจารณาคดี ระบบบังคับคดี การเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนการเลือกใช้
กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉันท์เป็นทางเลอืก สร้างการตระหนักถงึการรักษาส่ิงแวดล้อมในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ด้วยบทลงโทษทางแพ่งและอาญาและการเข้าถึงการพิจารณาความได้คล่องตัวมากขึ้น 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่35

ระบบยตุธิรรมสิง่แวดลอ้ม

• เป้าหมาย •
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และ
สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ ยวชาญในกระบวนการยุ ติ ธรรมด ้ าน 
สิ่งแวดล้อมเพียงพอ

ป ี2562 •ป ี2563 •

แสดงสถิติเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี 2563

ที่มา: ศาลปกครอง

การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีีพ         การพัสดุ สัญญาทางปกครอง        การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม        อื่น ๆ        ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน         การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม        การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม        ค่าเฉลี่ย
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะท�างานพัฒนา 
วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมฯ  คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองฯ และผู ้เกี่ยวข้อง มีการประชุมหารือ  
เพื่อหาแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
พัฒนากระบวนการพิจารณาคดีสิ่ งแวดล ้อมให ้มีมาตรฐานและเกิดการบังคับใช ้กฎหมายสิ่ งแวดล ้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ให้มีการจดัฝึกอบรม
ผู ้พิพากษากับหน่วยงานระหว่างประเทศจัดอบรม 
วธิพิีจารณาคดีให้กบัผู้เชีย่วชาญ และมอบประกาศนยีบตัร
รับรองแก่ตุลาการผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร เพื่อให้
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความเชี่ยวชาญ และ
ตระหนักถึงมิติความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และประเด็นประชาธิปไตย  
สทิธิมนษุยชน และสิทธิชุมชน เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบยุติธรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
ใช ้สิทธิทางศาลในการระงับข ้อพิพาท และเข ้าถึง 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการก�าหนดทิศทางนโยบาย  
แนวปฏบิติั เพ่ือพัฒนาระบบให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในระบบยตุธิรรมสิง่แวดล้อม เพือ่ให้การด�าเนนิการประสบ 
ความส�าเรจ็จ�าเป็นต้องมบุีคลากรท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และมีความสนใจในการด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 
ทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ภาคประชาชนหรือ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่จะต้องเข้าใจถึงสิทธิและกฎหมาย 
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้การด�าเนิน 
การประสบความส�าเรจ็
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องท่ีชัดเจน  
และสอดคล้องพันธกรณีที่ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภายใต้อนุสัญญาและความตกลงเร่ืองส่ิงแวดล้อมฉบับต่าง ๆ  
ในด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมร่วมกนั เพือ่ให้ทนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงของปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด�าเนินการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องปรบัปรุงกฎหมายให้มคีวามสอดคล้องกบับทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู และให้เท่าทนั
รองรับกับความเปลีย่นแปลงของบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ และระดับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
รวมทั้งการพัฒนากฎหมายใหม่เพ่ือรองรับสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและ 
พัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
สนับสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตแิละปฏริปูประเทศด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและรองรบัการปฏริปู
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ก�าหนด โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้ในช่วงที่ผ่านมา จ�านวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย  
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมีกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....  
ท�าให้ประเทศไทยมกีฎหมายและระเบียบท่ีชดัเจน และทนัต่อสถานการณ์และบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพ่ือรองรบั
การท�างานด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่36

ปฏริปูกฎหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

• เป้าหมาย •
การปรบัปรุงและพฒันากฎหมายด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
จัดการทรพัยากรธรรมชาติ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย  
30 ฉบับ โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม 20 ฉบับ 
จัดท�ากฎหมายใหม่ 10 ฉบับ

ป ี2562 •ป ี2563 •
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความท้าทายในการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ม ี
ความทันสมัยและเท่าท่ีจ�าเป็นและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค 
ในการปฏิบัติตามของประชาชน และบางกฎระเบียบ 
และข้อกฎหมายจะต้องมีความเจาะจงในบางประเด็น 
และเปิดกว้างในบางมติมิากข้ึน เพือ่รองรบัโอกาสทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคตจากกระแสการพัฒนาใหม่ ๆ และการเร่งรัด 
การออกอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดผลการบังคับ 
ใช้กฎหมายในการรองรบัการท�างานด้านการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเร่งรัดและส่งเสรมิ 
การออกอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้องและส่งเสริมการบังคับ 
ใช้ให้ได้ในรายละเอียดของกฎหมายเป็นส�าคัญ และ 
ควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการประกาศใช้แล้ว โดยจัดให้มีระบบ 
ที่สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย และควรมีคู่มือส�าหรับ
การน�าไปใช้หรือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเข้าใจได้ง่าย 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถน�าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
เพื่ อ ให ้มีการใช ้กฎหมายอย ่ างครบถ ้วนสมบูรณ ์  
ใ นก า ร รองรับการท�างานด ้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลต่อไป
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การปฏรูิปประเทศด้านสาธารณสขุ ระบบสุขภาพ
ของประเทศไทยในปัจจุบันก�าลังเผชิญกับสถานการณ์
ท้าทายรอบด้าน อาทิ การเป็นสังคมสูงวัยที่คาดว่าจะเข้า
สู่การเป็นสังคมที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกิดโรคอุบัติใหม ่
และโรคอุบัติซ�้าท่ีมีความถี่มากขึ้นโดยเฉพาะโรคโควิด-19 
ท่ีเป็นโรคอุบัติใหม่ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
ที่ เกิดขึ้นได ้อย ่างทันท ่วงทีส ่งผลให ้ เกิดผลกระทบ 
ต่อประชากรในหลายมิติ อาทิ มิติด้านสุขภาพ มิติด้าน
เศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวได้ทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูปเพ่ือเป็นการวาง
ทศิทางการพฒันาระบบสาธารณสขุของประเทศ รบัมือกับ
สถานการณ์ความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการและการให้บรกิารทางด้านสาธารณสขุของประเทศ

" ประชาชนทกุภาคส่วนมคีวามรอบรู้
ดา้นสขุภาพมีส่วนร่วมในการวางระบบ

ในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาส 
ที่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขที่จ�าเป็น และอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพ

และการอภิบาลระบบที่ดี ”

ดา้นสาธารณสุข
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  07

391

แผนการปฏริปูประเทศ



รวมถึงผลกระทบต่อสถานะสุขภาพของประชาชนทั้ง 10 ประเด็น ได้แก่ (1) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
(2) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ (3) ก�าลังคนสุขภาพ (4) ระบบริการปฐมภูมิ (5) การแพทย์แผนไทย 
และสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ (6) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (7) การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค (8) ความรอบรู ้
ด้านสขุภาพ (9) การคุม้ครองผูบ้ริโภค (10) ระบบหลกัประกันสขุภาพและการป้องกนัโรค 
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โดยมีเป้าหมายหลัก 4 เป้าหมายประกอบด้วย (1) ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ตอบสนองความจ�าเป็น  
และระบบหลักประกันสุขภาพมีความยั่งยืน พอเพียงมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม (2) มีข้อมูลสารสนเทศ 
ท่ีใช้บริหารจัดการการเงินการคลังการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ระบบสุขภาพ 
ของประเทศมีเอกภาพมีการด�าเนินงานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (4) ประชาชนไทย 
มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน�าซ่อมและผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโอกาส 
เท่าเทยีมกนัในการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุท่ีจ�าเป็นอย่างมคีณุภาพทัง้การรบับรกิารและการรบัภาระค่าใช้จ่าย
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุขมีประเด็นท้าทายท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
ทีส่�าคัญได้แก่
 1) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน การพฒันาระบบบรกิารด้าน
สาธารณสขุนอกเขตพ้ืนทีบ่รกิารยงัขาดการบรูณาการข้อมูลร่วม
กบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนท�าให้ในบางพืน้ทีเ่กดิ
ความเหล่ือมล�า้ในการเข้าถึงการบรกิารด้านสาธารณสขุไปจนถึง
การบรหิารจัดการงานด้านสาธารณสขุท่ีเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่จึงจ�าเป็นต้องมีการบูรณการความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ 
ร่วมกันออกแบบนโยบายการบรหิารงานด้านสาธารณสขุที่
เหมาะสมของแต่ละพืน้ทีใ่ห้สามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่างทัว่ถงึ
ต่อไป

 
 2) ระบบข้อมูลข่าวสารงานด้านสุขภาพ มี
มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่เป็นข้อมูลหลาย
ระดับ (Multiple layers) และมีความซับซ้อนมากซึ่ง 
ระบบสาธารณสขุยงัขาดการจดัเกบ็ข้อมลูทีม่คีวามคล้ายคลึง
กนัแต่ไม่มแีหล่งจดัเกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันท�าให้เกดิ
ความซ�า้ซ้อนของข้อมลูท่ีเผยแพร่ไปยงัประชาชนท�าให้เกดิ 
ความสบัสนในการรบัข้อมลู จงึจ�าเป็นต้องหน่วยงานเจ้าภาพ
หลกัในการจดัเกบ็ข้อมลูให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่ให้ได้เป็น
ข้อมลูท่ีจะส่ือสารกบัประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายท่ีก�าหนด
และน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ
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 3) พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน 
ประชาชนในประเทศไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
อยูใ่นอนัดบัที ่4 ใน 10 ของอนัดบัการตายของประชากร
ไทย ซ่ึงสาเหตุหลัก ๆ มาจากการที่ประชาชนไม่มีการ
ป้องกันรักษาโรคเท่าท่ีควร ไม่เห็นถึงความส�าคัญของ
ป้องกันโรค จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนให้สามารถป้องกันและเห็นถึงความส�าคัญของ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมถึงสร้างการ
ตระหนกัรู้ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมให้สามารถห่างไกล
จากโรคดงักล่าวได้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธิภาพ

 4) บคุลากรด้านสาธารณสุข ประเทศไทยยงัพบ
ปัญหาการขาดแคลนซ�้าซากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท 
ห่างไกล และยงัคงมกีารลาออกของบคุลากรทางการแพทย์
ค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบายการผลิตก�าลังคน 
ด้านสุขภาพยังขาดทิศทางการท�างานที่ชัดเจนในการ 
กระจายบุคลากรไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอ 
จงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการเพิม่และรกัษาก�าลงัคน
ด้านสขุภาพให้คงอยูใ่นระบบ โดยมมีาตรการจงูใจท่ีดงึดดู
บคุลากรให้อยูใ่นระบบ โดยอาจพจิารณาเพิม่ค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับภาระงานและมีชั่วโมงการท�างานที ่
เหมาะสม ประกอบกับพิจารณาบูรณาการร ่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีทันสมัยมาสนับสนุนการท�างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้เป็นรปูธรรมมากย่ิงขึน้ 
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 1  ระบบบรหิารจัดการด้านสขุภาพ (0701)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
มีการพัฒนาการท�างานในรูปแบบเขตสุขภาพโดยการกระจายอ�านาจให้เขตสุขภาพมีหน้าที่และอ�านาจในการบริหาร
จัดการด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการบริหารจัดการด้านสุขภาพยังไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะด�าเนินการปรับปรุงการด�าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ โดยการ 
กระจายอ�านาจให้เขตพ้ืนท่ีร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้กลไกที่มีอยู่ 
เช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อ�าเภอ ระดับต�าบล และระดับจังหวัด เข้ามาร่วมขับเคลื่อนในการบริหาร
พื้นที่ในการก�าหนดทิศทางร่วมกัน

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 2 ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศสุขภาพ (0702)
สถานะบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏิรปูที ่2 อยูร่ะดับใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมามกีาร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศด้านสุขภาพ อาทิ โควิด-19 (ศบค.) หรือไทยชนะ.com (2) LINE @sabaideebot  
ของกระทรวงสาธารณสขุ เหมาะส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นกลุม่เสีย่งและเข้าข่ายเป็นผูติ้ดเชือ้ และ (3) แอปพลเิคชนั "หมอรูจ้กัคุณ" 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมาเช่ือมโยงฐานข้อมูลของหน่วยบริการทุกระดับรองรับการแพทย์และการสาธารณสุขวิถีใหม่ 
(New Normal Medical Services and Public Health) ในการดูแลผูป่้วยโรคตดิต่อไม่เรือ้รงั การฝากครรภ์การส่งเสรมิ
ป้องกันโรค งานให้ค�าปรึกษาและการรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูมรรถภาพตลอดช่วงชวีติ

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 3 ก�าลงัคนสขุภาพ (0703)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการบริหารก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 
ในทุกระดับในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเข้มแข็งมีขวัญก�าลังใจและถ่ายทอดความเข้าใจ 
ร่วมกันในการด�าเนนิการบรหิารทรพัยากรบคุคลด้านสาธารณสขุ แต่ยงัคงพบปัญหาอปุสรรค อาท ิก�าลังคนทางการแพทย์
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แพทย์ออกจากระบบภาครฐัไปยงัภาคเอกชนเพราะค่าตอบแทนทีส่งูกว่าเป็นจ�านวนมาก

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 4 ระบบบรกิารปฐมภมู ิ(0704)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 4 อยูร่ะดบัใกล้เคียงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมามีการ
พัฒนาเทคโนโลยีผ่านโปรแกรมการพูดคุยส่วนตัวภายใต้ Application “คุยกับหมอ” หมอครอบครัว รวมถึงมีจ�านวน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งสิ้น 1,991 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 
19,626,529 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 จากประชากรทัว่ประเทศ  

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 5 การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทยเพือ่เศรษฐกิจ (0705)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 5 อยูร่ะดบัใกล้เคียงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมามีการ
พัฒนาโดยการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดต้ังตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และศนูย์ให้ค�าปรกึษาผูป้ระกอบการสมนุไพรครบวงจร ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ Offline : การจับคูเ่จรจาธรุกจิการค้า 
กบักลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ อนิเตอร์เนชนัแนล และโครงการจัดตัง้ศูนย์ความเป็นเลศิด้านการแพทย์แผนไทยมีการด�าเนนิ
การศึกษาและทบทวนต�ารบัยากลางรักษาโรคสะเกด็เงนิส�าหรบัใช้ในทางการแพทย์
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 6 การแพทย์ฉกุเฉิน (0706)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
มีการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกโดยมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อตอบโต้โควิด-19 
จ�านวน 63 ทีมท่ัวประเทศ รวมท้ังการบริการประชาชนผ่านนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิทุกที่ (Universal  
Coverage for Emergency Patients: UCEP) โดยเป็นสิทธิที่รัฐบาลท�าให้ประชาชนคนไทยทุกคนหากเกิดเหตุการณ์
วิกฤตฉุกเฉินสามารถรักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 7 การสร้างเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค (0707)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
มีการปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยส�านักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ 
(สปสช.) ได้รับจดัสรรงบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวประเภทบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 8 ความรอบรูด้้านสขุภาพ (0708)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 8 อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
มกีารด�าเนนิการเพือ่ยกระดบัความรอบรูด้้านสขุภาพของประชาชนโดยเฉพาะส่ือประชาสัมพันธ์ในช่องทางท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ซึ่งประชาชนมีความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง 
ทางสงัคม ส่งผลให้ผลลพัธ์การขบัเคลือ่นเป็นไปในทศิทางทีด่ี

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 9 การคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ (0709)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 9 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
มีการด�าเนินการเฝ้าระวังเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ด�าเนินโครงการ
บริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือติดตามสอดส่องและตรวจสอบความเป็นอันตรายของสินค้าท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อผู้บริโภค และการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพอาหารปลอดภัย อาทิ โครงการสนับสนุนประชาชนบริโภคอาหาร
ปลอดภัย โดยการส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัยท่ีมีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP)

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 10 ระบบหลกัประกันสขุภาพ (0710)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่10 อยูร่ะดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา 
มีการยกระดับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แก่ การอนุญาตให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
เข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่โดยที่ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว อีกทั้ง ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการได้ใน 
สถานบรกิารทีมี่ความพร้อมตลอดจนการแจ้งเปล่ียนหน่วยบริการและรับบรกิารได้ทนัท ีซึง่จะเป็นการยกระดบัการบรกิาร 
ให้ประชาชนได้รบับรกิารสขุภาพภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพอย่างเหมาะสม 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้มีการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ และมีกลไกการท�างาน
ในรูปแบบเขตสุขภาพโดยได้มีการด�าเนินการโดยหลาย
หน่วยงานทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวง
สาธารณสุข แต่ยังไม่มีหน่วยงานหลักในการก�าหนด
นโยบายท่ีชัดเจนและเป ็นรูปธรรม จึ งท�าให ้ ไม ่ มี 
การประสานงานและการบูรณาการเท่าที่ควร อีกทั้ง 
การจัดบริการด้านสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
และเขตภูมิภาคทั้งราชการส่วนกลาง ส ่วนท้องถิ่น 
ส่วนภูมิภาค และภาคประชาชนต่างมีการด�าเนินการ 

ที่ต่างกันท�าให้ขาดการเป็นเอกภาพนอกจากนี้ ยังมีหลาย
ปัจจัยที่ส ่งผลกระทบ อาทิ ป ัจจัยด ้านสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรม และสิ่งเจือปนในอาหาร ท�าให้ระบบบริการ
ด้านสุขภาพไม่ทั่วถึง ขาดประสิทธิภาพ มีความซ�้าซ้อน 
และมีการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบสขุภาพไทยมเีอกภาพการด�าเนนิงานด้านสุขภาพ
ทกุภาคส่วนเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
ระบบสุขภาพมีการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ทีผ่่านมาได้มกีารขับเคลือ่นผ่านแผนการปฏรูิปประเทศด้านสาธารณสขุ โดยมกีลไกการท�างาน 
ในรูปแบบเขตสุขภาพ กระจายอ�านาจให้เขตสุขภาพมีหน้าที่และอ�านาจในการบริหารแผน ก�าหนดเป้าหมายในระยะ 
ทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมามากระทรวงสาธารณสขุในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขบัเคลือ่นได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญ 
และพบปัญหาในการบรหิารจดัการท่ียงัไม่สามารถด�าเนนิงานได้อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ในระยะต่อไปกระทรวงสาธารณสขุ 
จะด�าเนนิการปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพือ่แก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ โดยการกระจายอ�านาจให้เขตพ้ืนทีร่่วมกบัหน่วยงานใน
พืน้ที ่ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ใช้กลไกท่ีมอียู ่ เช่นคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดบั
อ�าเภอ ระดบัต�าบล และระดบัจังหวดั เข้ามาร่วมขับเคลือ่นในการบรหิารพืน้ทีใ่นการก�าหนดทศิทางร่วมกันให้เกดิผล 
อย่างเป็นรปูธรรมเพ่ือขบัเคล่ือนให้เกดิการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสูร่ะดับพืน้ที ่ โดยการมุง่เน้นการจดับรกิาร
ของหน่วยบรกิาร ในลกัษณะพวงบรกิาร การบรหิารงบประมาณ/เงนิกองทนุของหน่วยในระดบัเขตสขุภาพ โดยไม่ค�านงึถงึ
เขตสขุภาพทีไ่ม่ใช่เขตสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ แต่เป็นเขตสุขภาพทีม่คีณะกรรมการจากภาคประชาชนมาร่วม
บรหิารด้วย หากมกีารด�าเนนิการจัดการเขตสขุภาพโดยมกีารจดัระบบบรกิารและบรหิารจดัการในลกัษณะนี ้จะเป็นการ
เพิม่ความเข้มแขง็ทีท่�าให้เขตสขุภาพ มีระบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการทีม่ปีระสิทธภิาพต่อไป 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ทัง้น้ี ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในส่วนของการบรหิาร
จัดการด้านสุขภาพของประเทศไทยยังขาดการบูรณาการและการร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 
อย่างจรงิจงั จงึท�าให้การประสานงานในการด�าเนนิการขบัเคล่ือนยงัไม่สามารถเห็นผลได้เท่าทีค่วรอาท ิ(1) การดูแลรักษา
และการเข้าถึงบริการของประชาชนยังมีความเหลื่อมล�้าในแต่ละเขตสุขภาพ (2) การบริหารจัดการหรือการดูแล 
ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาของพืน้ท่ีโดยตรง และ (3) การจดัสรรทรพัยากรด้านงบประมาณ และก�าลงัคนมคีวามเหลือ่มล�า้ 
ในแต่ละเขตบรกิาร เพราะเป็นการจดัสรรจากส่วนกลาง แต่ยงัเป็นการท�างานเพือ่ตอบสนองนโยบายจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนินการ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่มีนัยส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย (1) การกระจายอ�านาจไปยังหน่วยงานในพื้นที่ 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการทดลองน�าร่องการบริหารจัดการด้านสุขภาพการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (2) ควรก�าหนดหน่วยงาน 
เจ้าภาพของแต่ละภาคส่วนในการก�าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ และ (3) เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นในก�าหนดนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ให้มี
ความเท่าเทียมกัน
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ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันระบบการบริการสุขภาพด้านสาธารณสุขได้มีการ 
น�าเทคโนโลยสีารสนเทศสขุภาพเข้ามาใช้เพือ่เพิม่คุณภาพของการให้บรกิารมากขึน้ ตัง้แต่การท�าทะเบยีนคนไข้ การรักษา
พยาบาลการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า นอกจากนี้ ยังใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและวิจัยทางการแพทย ์
รวมทั้งงานทางการศึกษาค้นคว้า การรักษาคนไข้ด้วยระบบการรักษาทางไกล การน�ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของระบบ
บรกิารทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Service) การรกัษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยา 
ทางไปรษณีย์ ผ่านแนวคิดยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดความแออัด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในสถานการณ์โควิด-19 
(อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง) ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ เพิ่มขีดความสามารถการรักษา และน�าเทคโนโลยีการรักษา 
ส่งถงึบ้าน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ทีผ่่านมามกีารด�าเนนิงานเพ่ือขบัเคล่ือนเป้าหมายของประเด็นปฏรูิป เร่ือง ระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศด้านสุขภาพหลายกิจกรรมด้วยกัน อาทิ (1) แอพพลิเคชั่นกลางของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19 (ศบค.) หรือไทยชนะ.com ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวฯ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันไดอย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยสามารถบอกได้ว่าทรัพยากรมีเท่าไหร่ ผู้ป่วย ณ ปัจจุบันมีเท่าไหร่ มีระดับความรุนแรงของอาการ 
เท่าไหร่ อุปกรณ์ทางการแพทย์มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยหรือไม่ ตัวระบบจะช่วยลดภาระของแพทย ์
ในการปฏิบตัหิน้าท่ี การท�างานได้รวดเรว็ ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการน�าไปปรบัใช้ในสถานพยาบาลทัว่ประเทศ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สุขภาพ

• เป้าหมาย •
มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่
สามารถน�ามาใช้สนับสนุนการจัดการบริการสุขภาพ
ได้จริง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สถานบริการและสถานพยาบาลหันมาใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น 

ป ี2562 •ป ี2563 •
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ลดความเสี่ยงในการซักประวัติคัดกรอง ลดความเสี่ยงในการใช้เวลาซักถามเมื่ออยู ่ ท่ีโรงพยาบาล (2) LINE 
@sabaideebot โดยกระทรวงสาธารณสขุ เหมาะส�าหรับผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง และเข้าข่ายเป็นผู้ตดิเชือ้ จะสามารถบอกไปสู่
หน่วยบรกิารได้ว่าเมือ่เป็นกลุม่เสีย่งแล้ว สงัเกตอาการ ถูกส่งตรวจว่ามเีชือ้หรือไม่ โดยสามารถรอผลท่ีบ้าน และหลงัจาก
ทราบผลหากเป็นบวก หน่วยบริการจะด�าเนินการรับท่านไปสู่การรักษาโดยหน่วยบริการและข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง 
กรมควบคุมโรค เพื่อรายงานสถานการณ์ผู้ติดเช้ือ และ (3) แอปพลิเคชัน "หมอรู้จักคุณ" ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมา
เช่ือมโยงฐานข้อมูลของหน่วยบริการทุกระดับรองรับการแพทย์และการสาธารณสุขวิถีใหม่ (New Normal Medical 
Services and Public Health) ในการดแูลผูป่้วยโรคตดิต่อไม่เรือ้รงั การฝากครรภ์ การส่งเสรมิป้องกนัโรค งานให้ค�า
ปรึกษา การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดช่วงชีวิต มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการ 
ขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์และสาธารณสุข 4.0 ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองและเป็นการสร้างวิถีการดูแลรักษาสุขภาพรูปแบบใหม่ ควบคู่กับการ 
ให้ค�าปรกึษาแพทย์และสาธารณสขุทางไกล (Telemedicine, Telehealth) ส่งเสริมการท�างานเชงิรุกทีมหมอครอบครวั
และอาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลตลอดช่วงชวีติ เท่าเทียมแม้อยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้  ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
คือ มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพในปัจจุบันมีข้อมูลหลายระดับ (Multiple layers) และมีความซับซ้อน
มาก ซึ่งระบบสาธารณสุขยังขาดกลไกที่จะบูรณาการมาตรฐานข้อมูลในเร่ืองเดียวกันที่ต่างกันจากหลายหน่วยงาน
ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันแม้กระทั่งหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขเองยังเกิดภาวะรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูล 
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากหลายกรมอาจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมือนกันแต่ไม่ได้มีการหารือกันโดยเฉพาะ 
ซึ่งอาจท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนของข้อมูลและเมื่อสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอาจท�าให้เกิดความสับสนในตัวชุด
ข้อมูลได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนิน
กิจกรรมปฏิรูปท่ีมีนัยส�าคัญต่อเป้าหมาย ควรค�านึงถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพในทุกมิติให้สามารถ
ท�างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบไร้รอยต่อด้วยความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ ไปจนถึงการหา
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพท่ีส�าคัญให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นข้อมูลที่จะสื่อสารกับประชาชนในชุดเดียวกันและน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
หนึ่งในพลังขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีให้กับ
ประชาชนและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของระบบบริการ
สุขภาพ นั่นคือ ก�าลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาก�าลังคน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 มุ ่งเน้นการ 
ลดความเหลือ่มล�า้ของการกระจายบคุลากรสขุภาพ แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนซ�้าซาก และเพิ่มสัดส่วนบุคลากร
สุขภาพต่อประชากรในระดับประเทศ โดยมุ ่งเน ้น 
ให้บุคลากรที่มีขีดความสามารถคงอยู่ในระบบอย่างยั่งยืน 
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เห็นภาพของตลาด
แรงงานบุคลากรสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาการ
ขาดแคลนซ�้าซากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล 
และยังคงมีการลาออกของบุคลากรทางการแพทย ์
ค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบายการผลิตก�าลังคนด้าน
สุขภาพยังขาดทิศทางการท�างานที่ชัดเจนในการกระจาย
บุคลากรไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให ้
การวางแผนผลิตก�าลังคนที่ตอบสนองกับความต้องการ 
ยงัไม่สมัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วร 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงท่ีผ่านมามีการด�าเนิน
งานเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปเร่ืองก�าลัง
คนสุขภาพท่ีส�าคัญ อาทิ กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนิน
การบริหารก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในทุกระดับในการ 
ขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความ 
เข้มแข็งมีขวัญก�าลังใจและถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกัน 
ในการด� า เนิ น ง านบ ริหารทรั พยากรบุ คคลด้ าน
สาธารณสุข อันจะส่งผลให้สถานพยาบาลและหน่วย
งานด้านสาธารณสุขมีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ 
ด้านสาธารณสุข พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล 
ก�าลังคนด้านสุขภาพท่ีเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรสุขภาพอย่างเป็นระบบ อาทิ 
จ�านวน การกระจาย การผลิต การจ้างงาน และการเคล่ือน
ย้าย เพ่ือให้เห็นภาพรวมของตลาดแรงงานบุคลากรสุขภาพ 
(Health labor market) โดยครอบคลุมท้ังในภาครัฐ 
และเอกชน

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามประเด็นปฏิรูป คือ ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาแม้จะมีการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังพบกับ 
(1) ปัญหาด้านก�าลงัคนทีไ่ม่เพยีงพอเมือ่เทยีบกบัสดัส่วนประชากรในพ้ืนทีต่่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีห่างไกล ส่งผลให้ 
มีแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นท่ี (2) “ภาวะแพทย์สมองไหล” กล่าวคือ การที่แพทย์ออกจากระบบ
ภาครัฐไปยังภาคเอกชนหรือเปิดสถานประกอบเวชกรรม (คลินิก) เป็นของตัวเอง เนื่องจากได้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
ในทางกลับกัน พยาบาลเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่ผู ้จบการศึกษามีความต้องการที่จะอยู่ในระบบโดยอยากรับราชการ 
เป็นจ�านวนมาก แต่อัตราก�าลังของต�าแหน่งพยาบาลมีจ�านวนจ�ากัด นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการผลิต
บคุลากรทางการแพทย์ออกมามากอย่างต่อเนือ่ง แต่กย็งัมคีวามขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางท่ีส�าคญั อาท ิวสัิญญแีพทย์ 
แพทย์เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ และรงัสรีกัษา 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3 

ก�าลังคนสุขภาพ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
สัดส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากรในระดับประเทศ
เพียงพอและสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของ
ประเทศและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผน
ความต้องการก�าลังคนมากขึ้น 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3 

ก�าลังคนสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศจึงควรให้ความส�าคัญ 
กับการเพิ่มและรักษาก�าลังคนด้านสุขภาพให้คงอยู่ในระบบ โดยมีมาตรการจูงใจที่ดึงดูดบุคลากรให้อยู่ในระบบ 
โดยอาจพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระงานและมีชั่วโมงการท�างานที่เหมาะสม ประกอบกับพิจารณา
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท�างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรค การพัฒนา
แอปพลเิคชนัให้ค�าปรกึษาทางการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล (Telemedicine, Telehealth) เพ่ือให้ประชาชนได้รบั
การบรกิารอย่างท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ รวมทัง้ศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการเรยีน
ร่วมกนัระหว่างวชิาชพีในลกัษณะสหวิทยาการ กล่าวคอื เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เรียนร่วมกบั
สาขาวิชาอื่น ๆ ประกอบกับการให้ความส�าคัญเก่ียวกับการเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความ 
ผูกพันธ์กับชุมชน อันจะส่งผลให้สามารถบริการประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศดจิทิลัก�าลงัคนด้านสขุภาพให้บรูณาการกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภถูอืเป็นรากฐานของระบบสาธารณสุข 
ซึง่กระจายตวัอยูใ่นทกุพืน้ท่ี ครอบคลมุการบรกิารประชาชนจ�านวนมากทัง้ในเขตเมอืงและชนบท อย่างไรกด็ ีการบรกิาร
ปฐมภูมิยังเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นจ�านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ไม่เพียงพอ คุณภาพ 
ของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ยังต้องได้รับการอบรม ตลอดจนการบูรณาการฐานข้อมูลของผู้รับบริการ 
ในหน่วยปฐมภูมิในที่เชื่อมโยงกับสถานพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น การปฏิรูปเพื่อยกระดับการบริการปฐมภูม ิ
ให้มีประสทิธภิาพ จะช่วยลดความแออดัในการรกัษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และสร้างความยัง่ยนืของระบบสาธารณสุข
ผ่านการกระจายทรพัยากรและสร้างความเข้มแข็งในระดบัพ้ืนที่ 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช่วงที่ผ ่านมาการด�าเนินงานด้านบริการปฐมภูมิ ซ่ึงครอบคลุมการจัดสรรให้มี 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารสขุภาพปฐมภูมใินจ�านวนทีเ่หมาะสม ส่งเสรมิการบรูณาการด�าเนนิงาน
ทีส่อดรบักนัระหว่างองค์กรสขุภาพปฐมภมูเิพือ่เตรยีมพร้อมรับมอืกบัการแพร่ระบาดของโรคอบุติัใหม่ รวมถึงการพฒันา
เทคโนโลยีผ่านโปรแกรมการพูดคุยส่วนตัวภายใต้ Application “คุยกับหมอ” ซ่ึงถือเป็นโครงการบริการด้านสุขภาพ 
ทางไกล สามารถปรกึษาสขุภาพแบบส่วนตัวกบัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจ�าคลินกิหมอ
ครอบครวั ทัง้น้ี ปี 2563 มจี�านวนหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภมูทิัง้สิน้ 1,991 แห่ง ครอบคลมุ
การให้บริการประชาชน 19,626,529 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 จากประชากรท่ัวประเทศ ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้า 
เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มทีจ่ะบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในปี 2565 มีจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งสิ้น 1,991 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 19,626,529 คน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

ระบบบริการปฐมภูมิ

• เป้าหมาย •
ความครอบคลุมของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีความครอบคลุม
ประชากรร้อยละ 35

ป ี2562 •ป ี2563 •

จ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ที่มา: ส�านักสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการยังประสบกับความท้าทายในการวางแผน 
อัตราก�าลังในแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบททางสาธารณสุขที่เปลี่ยนไป อาทิ จิตแพทย์ นักกายภาพบ�าบัด 
การก�าหนดแรงจูงใจ ค่าตอบแทน หรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพท่ียังไม่ตอบสนองต่อความสนใจของแพทย์ ตลอดจน
การขาดการบูรณาการระบบฐานข้อมูลของหน่วยปฐมภูมิร่วมกับสถานพยาบาลในระดับที่ใหญ่ขึ้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของประเดน็การปฏริปูประเทศ ควรเร่งรดัผลติบคุลากร
ทางด้านแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั และจดัให้มค่ีาตอบแทน สวสัดิการ มาตรการจูงใจทีเ่หมาะสม ส่งเสริมการจดัอบรม
สุขภาพปฐมภูมิส�าหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพ ให้เกิดความเช่ียวชาญ 
และท�าหน้าที่สนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยง 
ผู้ใช้บริการในระดับชุมชนเข้ากับสถานพยาบาลอื่น ๆ บนพื้นฐานของความปลอดภัยส่วนบุคคล และด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถให้บริการประชาชน
ครอบคลมุทัง้ประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 29.26 จากประชากรทั่วประเทศ ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และม ี
แนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป การจดับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกได้รบั
ความเชื่อมั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากจ�านวนครั้งในการรับบริการการแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่แผนกผู้ป่วยนอกทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ โดยในช่วงปี 2562- 2563 
ที่ผ่านมามีการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจ�านวน 30,398,357 ครั้ง เมื่อวิเคราะห ์
แยกตามประเภทการให้บริการหลกัทีผู่ป่้วยได้รบัพบว่าม ี4 ประเภททีม่กีารรบับรกิารสงูสดุ ได้แก่ยาสมนุไพร คดิเป็นร้อยละ 
51.36 หตัถเวชกรรมไทย คดิเป็นร้อยละ 23.81 ประคบสมนุไพร คดิเป็นร้อยละ 19.98 และอบสมนุไพร คดิเป็นร้อยละ 4.85

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมามีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เรื่อง การแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
อาทิ (1) โครงการจัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบ 
การสมุนไพรครบวงจร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริม
การเกษตร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด (ตลาดไท) และบริษัท มอร์ เมดดิคัล จ�ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดตั้งตลาดกลางในการจ�าหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรไทย ส่งเสริมให้ผู้ซ้ือและเกษตรกรสะดวกในการ
พบปะซื้อขาย และส่งเสริมการขายวัตถุดิบสมุนไพรสดและวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปที่มีคุณภาพ ตลาดกลาง ณ ตลาดไท 
(2) ประชาสัมพันธ์รูปแบบ Offline : การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล 
และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด ออกบูธจ�าหน่ายสินค้า ณ ห้าง 
สรรพสินค้าคิง เพาเวอร์ ศรีวารี และห้างสรรพสินค้า ICON SIAM 
และคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal 
Products) กว่า 208 ผลิตภัณฑ์ และ (3) โครงการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย มีการด�าเนินการศึกษาและ
ทบทวนต�ารับยากลางรักษาโรคสะเก็ด เงิน ส� าหรับใช ้ ใน 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยน�าร่อง 19 แห่ง จ�านวน 3 ต�ารับ 
ได้แก่ ต�ารับยาต้มรับประทาน ต�ารับยาต้มอาบ หรือแปรรูป และ
ต�ารับยาทาน�้ามัน

ที่มา: ประเภทบริการทางการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสุข

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
เพ่ือเศรษฐกิจ

• เป้าหมาย •
ประเทศไทยมคีวามมัง่คัง่จากการนวดไทยและผลติภณัฑ์
สมุนไพร การแพทย์แผนไทยมีความมั่นคงในระบบ
บรกิารสขุภาพ และพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทั้งการนวดแผนไทย 
และเข้าถงึผลติภัณฑ์สมนุไพรทางการรกัษาเพ่ิมมากข้ึน

ป ี2562 •ป ี2563 •
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
(1) จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยไม่ครอบคลุมถึงหน่วยบริการระดับชุมชนท�าให้ชุมชนอาจยังไม่สามารถ
เข้าถึงแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพได้เท่าที่ควร (2) การเชื่อมโยงมิติการจัดการบริการแพทย์แผนไทยระหว่างจังหวัด 
ซึ่งหน่วยบริการด้านแพทย์แผนไทยระหว่างจังหวัดและหน่วยบริการโรงพยาบาลต�าบลและโรงพยาบาลส่งเสริม
ส่วนต�าบล ยังขาดการประสานและบูรณาการร่วมกัน (3) ขาดการบูรณาการการสนับสนุนระบบยาสมุนไพร 
ในแต่ละเขตสุขภาพท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าในเข้าถึงยาแพทย์แผนไทยจ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนิน
กิจกรรมปฏิรูปที่มีนัยส�าคัญต่อเป้าหมาย ควรค�านึงถึง การก�าหนดอัตราก�าลังคนด้านแพทย์แผนไทยให้เพียงพอถึง
ในระดับชุมชน โดยอาจพิจารณาจากการเปิดการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทยที่ได้รับคุณวุฒิที่ถูกต้องตาม 
หลักสากล รวมท้ังควรจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนางานด้านแพทย์ไทยระหว่างเขตสุขภาพ 
ทั่วประเทศ ให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแพทย์แผนไทยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป การเข้าถงึระบบการแพทย์ฉุกเฉินมกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการ 
ช่วยดแูลรกัษาผูป่้วยให้ทันต่อการเข้ารบัการรกัษา ถือเป็นสทิธแิละบรกิารขัน้พืน้ฐานทีป่ระชาชนทกุคนพงึได้รบัอย่างทัว่ถงึ
และเท่าเทยีมกนั อย่างไรก็ตาม ยงัพบประชาชนบางกลุม่ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิได้อนัเนือ่งมาจากพืน้ที่
ห่างไกลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้และประชาชนส่วนมากยังสับสนถึงวิธีการติดต่อในการ 
เข้าระบบการรกัษาของการแพทย์ฉกุเฉนิ

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ในช่วงทีผ่่านมามกีารด�าเนนิงานเพ่ือขบัเคล่ือนเป้าหมายของประเด็นปฏรูิป เร่ือง ระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิ ในช่วงปี 2563 อาท ิ(1) รบัมอืกบัสถานการณ์โควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนทัว่โลกเป็นอย่างมากสถาบัน 
การแพทย์ฉุกเฉนิได้มกีารรับมอืต่อสถานการณ์ดังกล่าวฯ โดยมชีดุปฏบัิติการฉุกเฉินเพ่ือตอบโต้ โควดิ-19 จ�านวน 63 ทมีทัว่
ประเทศ อบรมเสรมิสร้างทกัษะ ความรู้ในการป้องกนัตวัเองให้ปลอดภยั รวมทัง้จดัอปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้ขณะปฏิบัติ
ภารกิจ เพือ่เป็นทมีส�ารองช่วยชดุปฏบิติัการระดบัสงูปฏิบติังานในสถานการณ์ทีม่ผู้ีป่วยติดเชือ้โควดิ-19 จ�านวนมาก ซึง่ได้มี
การจดัเตรยีมอปุกรณ์เพือ่รบัมอืต่อสถานการณ์ดงักล่าวฯ ประกอบด้วย ชดุปฏบิติัการฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉกุเฉินสงักดั
มูลนิธิ จ�านวน 33,358 คน รถปฏิบัติการฉุกเฉิน จ�านวน 8,402 คัน ในจ�านวนมูลนิธิ 400 กว่าแห่งท่ัวประเทศ 
ได้จัดอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดมูลนิธิเป็นชุด 
ปฏิบตักิารฉกุเฉนิพิเศษเพือ่ตอบโต้ โควดิ-19 เพือ่สนบัสนนุ
งานของระบบสาธารณสุขให ้แข็งแกร ่งยิ่ง ข้ึน และ  
(2) การบรกิารประชาชนผ่านนโยบาย เจบ็ป่วยฉกุเฉนิมสิีทธิ
ทกุที ่ (Universal Coverage for Emergency Patients: 
UCEP) โดยเป็นสทิธทิีร่ฐับาลท�าให้ประชาชนคนไทยทุกคน 
หากเกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉิน สามารถรักษาฟรี  
72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที ่
โรงพยาบาลใดก็ได้ทีใ่กล้ผูป่้วยทีส่ดุโดยสามารถโทรตดิต่อ
ประสานขอความช ่ ว ย เหลื อที่ ส า ยด ่ วน  1669  
ตลอด 24 ชัว่โมง และหากประชาชนหรอืสถานพยาบาล 
มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  โทร. 0-2872-1669 หรือ  
ucepcenter@niems.go.th ตลอด 24 ชัว่โมง   

ที่มา: คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
พุทธศักราช 2562 - 2563

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

การแพทย์ฉุกเฉิน

• เป้าหมาย •
ประชาชนเข้าถงึระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอย่างเท่าเทยีม 
ท่ัวถึง และทนัเวลาและมมีาตรฐาน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระบบการแพทย์ท่ีฉกุเฉนิทีม่คีณุภาพและเป็นมาตรฐาน 

ป ี2562 •ป ี2563 •
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายท่ีส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์
ดังกล่าวฯ ส่งผลให้ (1) บุคลากรทางแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยฉุกเฉินหนักขึ้น ส่งผลกระทบให้จ�านวนแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกพื้นที่ รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการแก้สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินมีการ 
ขาดชะงักเนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ ผ่านการอบรมยังไม่เพียงพอเท่าท่ีควร และการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ต้องอยู่ในความปลอดภัย (2) ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ไม่รู้จักวิธีการแจ้ง
เหตุที่ถูกต ้องในการด�าเนินการ และ (3) การวางระบบปฐมพยาบาลทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ในการดูแลหากได้รับอุบัติเหตุเฉียบพลัน ซึ่งหากสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ แล้วความรู้ทั่วไปในการ
ดูแลตัวเองเร่ืองดังกล่าวฯ ประชาชนท่ัวไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่มาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนินกิจกรรม
ปฏิรูปที่มีนัยส�าคัญต่อเป้าหมาย ควรค�านึงถึงบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับภารกิจ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทาง โดยอาจพิจารณาและยกระดับบุคลากรด้านสาธารณสุข อาทิ ส ่งเสริม 
และสนับสนุนอาสาสมัครด้านสาธารณสุข (อสม.) ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในเบื้องต้น รวมถึง
การประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าใจในวิธีการ
เข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินมากยิ่งข้ึน408
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรือ่งและประเดน็ปฏิรปู โรคท่ีเกดิจากพฤติกรรมมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยนับเป็น
สาเหตุอันดับต้น ๆ ของการป่วยและเสียชีวิตของคนไทย ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากการด�าเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
อาทิ การบรโิภคอาหารรสหวานจดั ไขมนัสงู หรอืเคม็จดั การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ สบูบหุร่ี ขาดการออกก�าลงักาย 
ผนวกกับการเข้าสูส่งัคมสูงวยัของไทย โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวยัระดับสมบรูณ์ (Aged Society) 
กล่าวคือมีประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่จากการศกึษาของกระทรวงสาธารณสขุ 
(ชยัทว,ี 2563) พบว่าร้อยละ 30 ของคนไทยก่อนทีจ่ะเข้าสู่วยัเป็นผู้สูงอาย ุไม่ได้มกีารเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุ
ทีม่คีณุค่า และคณุภาพ (Active Ageing) ในอนาคต โดยเฉพาะในมติด้ิานสขุภาพและความมัน่คงทางด้านรายได้ ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเผชญิกบัปัญหาด้านสขุภาพ ภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกนัโรค และการดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาว ดงันัน้ 
จงึจ�าเป็นต้องปฏริปูระบบการสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยมสีขุภาพดี 
และเป็นผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพในอนาคต (Active Ageing) อนัจะน�าไปสูก่ารลดภาระงบประมาณในการให้บรกิารสขุภาพของรฐั
และคนไทยมีอายคุาดเฉลีย่การมสีขุภาพดทีีย่าวนานข้ึน

ที่มา: สศช., 2563

อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญและโรคทางจิตเภท (อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน)

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

• เป้าหมาย •
เ พ่ือพัฒนาระบบงาน P&P ให ้มี เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ น�าไปสู่การมีการมีอายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้น

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี 
และอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 
75 ปี (HALE)

ป ี2562 •ป ี2563 •
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ในช่วงทีผ่่านมามกีารด�าเนนิงานเพือ่ขบัเคล่ือนเป้าหมายของประเดน็ปฏริปู เรือ่ง การสร้างเสรมิ 
สุขภาพและการป้องกันโรค พบว่า มีการปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
โดยส�านักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับจัดสรรงบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวประเภทบริการสร้างเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรคเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
สดัส่วนงบประมาณประเภทบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคยงัอยูใ่นระดบัทีต่�า่เม่ือเทยีบกบังบประมาณประเภท
บรกิารผูป่้วยนอกและในทัว่ไปท่ีสงูกว่าประมาณ 3 เท่า ซึง่หากมกีารจดัสรรงบประมาณด้านการบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพ
และป้องกันโรคทีม่ากขึน้อาจช่วยให้คนไทยมสีขุภาพทีดี่ขึน้และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรคทีสู่งกว่าได้ในอนาคต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายท่ีส�าคัญในการบรรลุเป้า
หมายการพัฒนางานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการด้านสุขภาพของคนไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
2) ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะเครียดในสังคมปัจจุบัน 3) ความความเสี่ยง 
ของการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าท่ียากต่อการควบคุมและป้องกันโรค และ 4) ความท้าทายในการจูงใจให้หน่วยงาน
ภาครัฐผนวกแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อร่วมกับ 
ขับเคล่ือนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนินกิจกรรม
ปฏิรูปที่มีนัยส�าคัญต่อเป้าหมายโดยการค�านึงถึงการพัฒนางานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรให้ความส�าคัญกับเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค โดยเฉพาะในระดับชุมชน อาทิ การปรับเปลี่ยนบทบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพสต.) 
จากเดิมที่เน้นการรักษาโรคมาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีส�านึกและ
ความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิ การสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกายผ่านการแจกตั๋วรถไฟ
ฟรีดังเช่นตัวอย่างในประเทศรัสเซีย นอกจากนี้ ควรมีการขับเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in 
All Policies-HiAP) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่
คนไทยอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

ที่มา: แนวทางการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2563, สปสช.
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การด�าเนินการเพื่อยกระดับความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ 
ของประชาชนถึงแม้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งประชาชนมี
ความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก
และเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ผลลพัธ์การขบัเคล่ือน
เป็นไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ดี ประชาชนยังประสบ 
กบัปัญหาสขุภาพโดยเฉพาะจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (Non 
-Communicable Diseases: NCDs) ซึง่เป็นโรคท่ีมคีวาม
สัมพันธ ์กับพฤติกรรมการด�าเ นินชีวิต นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาความรอบรู ้ตาม 
ช่วงอายุและระดับการศึกษา 
ยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ระดับการศึกษาต�่าเป็นกลุ่มที่มี
คะแนนเฉลี่ยความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพต�่ากว่ากลุ ่มอ่ืน ดังนั้น 
การสร้างความรอบรูด้้านสขุภาพ
ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม
เสีย่งจะเป็นส่วนส�าคญัในการลด
การเจ็บป่วย ตลอดจนช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข
ของภาครัฐ อย่างไรก็ดี การ
ด� า เนินการ เพื่ อสร ้ า งความ

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

• เป้าหมาย •
ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเข ้าถึงและ
ประมวลข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น

ป ี2562 •ป ี2563 •

ตระหนักรู้ด้านสุขภาพยังเผชิญกับข้อจ�ากัดในหลายด้าน 
จึงจ�าเป็นต้องปฏรูิปความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือให้คนไทย
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จ�าเป็น และประมวลข้อมูล
สุขภาพเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดูแล
สขุภาพตนเองได้อย่างถกูต้อง โดยคะแนนเฉลีย่ความรอบรู้
ด้านสุขภาพของคนไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป  พบว่าภาพรวมอยู่
ที ่88.72 คะแนน จากคะแนนเตม็ 136 คะแนน สะท้อน 
ให้เห็นว่าคนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับ 
ปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยร้อยละ 19.09 
มีความรู้ด้านสุขภาพที่ไม่เพียงพอที่จะมีส่วนร่วมหรือใช้
ประโยชน์จากข้อมลูข่าวสารและบริการสุขภาพ

1เขตสุขภาพ คือ เขต 1: เชียงใหม่ / เขต 2: พิษณุโลก / เขต 3: นครสวรรค์ / เขต 4: สระบุรี / เขต 5: ราชบุรี / เขต 6: ชลบุรี / เขต 7: ขอนแก่น / เขต 8: อุดรธานี / เขต 
9: นครราชสีมา / เขต 10: อุบลราชธานี / เขต 11: นครศรีธรรมราช / เขต 12: ยะลา
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เร่ือง ความรอบรู้ 
ด้านสขุภาพ เป็นการคดักรองข้อมูลด้านสขุภาพ ข้อมลูข่าวสารทีจ่�าเป็น ถกูต้อง ทันการณ์ ผ่านการพฒันากลไกส�าหรบั 
การตอบสนองต่อข้อมลูเท็จด้านสขุภาพเพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของข้อมลูและข่าวสขุภาพทีเ่ป็นเทจ็ โดยบรรจรุายการ
ประจ�าด้านสขุภาพร่วมกบัสถานโีทรทศัน์ของรฐั ตลอดจนเพ่ิมช่องการส่ือสารในวทิยทุ้องถิน่ หนงัสือพิมพ์ และช่องเคเบิลทวีี 
กระทรวงสาธารณสขุยงัร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารเพือ่ยกระดบัการรูห้นงัสอืและทกัษะสขุภาพ  รวมทัง้พฒันาหลกัสตูร
การเรยีนการสอนวชิาสขุศกึษา เรือ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพภายในระดับมัธยมศกึษา ตลอดจนการขบัเคล่ือนการสร้างความ
รอบรูใ้นโรงพยาบาล ชุมชน และสถานประกอบการ โดยเน้นกลุม่ผูส้งูอายแุละผูท้ีไ่ด้รบัการศึกษาในระดบัต�า่ นอกจากนี ้
มกีารพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางสาธารณสขุในระดับพืน้ที ่ ด้วยการอบรมและแต่งต้ัง อสม. ในฐานะผูน้�าด้านความรอบรู้
สขุภาวะเพือ่เป็นตวัเชือ่มในการกระจายข้อมลูข่าวสารและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจากกรมอนามัยสู่ชมุชน

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย ความท้าทายทีส่�าคญัในการบรรลเุป้าหมาย คอื แม้จะมกีารปรบั
เปลี่ยนกระบวนการในการสื่อสารและการให้สุขศึกษา แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อย่างยัง่ยนื อกีทัง้การเข้ามามอีทิธพิลของข่าวปลอมด้านสุขภาพในส่ือออนไลน์ ประกอบกบัข้อจ�ากดัของประชาชนบางกลุม่
ในการวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบเนือ้หา และแนวทางปฏบัิติอย่างมเีหตุผล โดยเฉพาะผู้สูงอาย ุและกลุ่มผู้ไม่ได้รับโอกาสและการ
เข้าถงึการศกึษา ซึง่ส่งผลให้เกดิความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือน เพ่ิมความเส่ียงต่ออาการเจ็บป่วย นอกจากนี ้ ข้อมลูทางสขุภาพ
และระบบบริการสขุภาพมคีวามซบัซ้อนมากเกนิกว่าท่ีจะเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้ ท�าให้กลุ่มประชากรข้างต้นขาดการรบัรู้
ข้อมลูข่าวสารทีจ่ะเอือ้ให้เกดิพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองทีถ่กูต้องและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏรูิป ควรด�าเนนิกิจกรรมปฏรูิปทีม่นียัส�าคัญ
ต่อเป้าหมาย โดยเฉพาะ การปรับใช้ภาษาและสื่อวีดีทัศน์ที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายส�าหรับกลุ่มเสี่ยง 
ขบัเคลือ่นให้มกีารตัง้ศนูย์เฝ้าระวงัและตอบโต้ความเสีย่งเพือ่เพิม่ความรอบรูด้้านสขุภาพ หรอืสาสขุชวัร์ เพือ่ตอบสนอง 
ต่อข้อมลูอันเป็นเทจ็และสร้างเครอืข่ายการรับรูข้้อมลูทางสุขภาพทีถ่กูต้องในวงกว้าง รวมทัง้ส่งเสริมให้คนในชมุชนมีบทบาท
หรอืเป็นสมาชกิของกลุม่ชมรมในชมุชน เนือ่งจากผูท้ีมี่บทบาทในชมุชนจะสามารถน�าข้อมลูทีถ่กูต้องไปเผยแพร่ให้กบับคุคล
ใกล้เคียงในกรณีที่บางกลุ่มที่ยังมีจุดอ่อนทางเทคโนโลยีอยู่ ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับศักยภาพของบุคคลากร 
และหน่วยงานในท้องถิน่ในการเผยแพร่ จดัเกบ็ และคดักรองข้อมลูสุขภาพเชงิพ้ืนที่412
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามเสีย่งสงูในการบรโิภคผลติภณัฑ์และ
บรกิาร โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารสขุภาพ 
ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งในเร่ืองคุณภาพและราคา 
ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ผู้บริโภค ปี 2561 และ 2562 
โดยมลูนธิิเพือ่ผูบ้รโิภค พบว่า ปัญหาด้านอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ
และร้องเรียนมากที่สุดคิดเป ็นจ�านวน 1,505 ราย 
(พ.ศ. 2561) และ 1,534 ราย (พ.ศ. 2562) โดยส่วนใหญ่เกิด
จากปัญหาการโฆษณาเกนิจรงิ โอ้อวดสรรพคณุ ท�าให้คน
เข้าใจผิดและหลงเชื่อโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ปัญหาด้านบริการสุขภาพและ
สาธารณสุขเป็นปัญหาทีมี่การร้องเรยีนมากท่ีสดุเป็นอนัดับ 
3 ซึ่งมีจ�านวน 705 ราย (พ.ศ. 2561) และ 703 ราย 
(พ.ศ. 2562) โดยผูบ้รโิภคมักขอค�าปรกึษาเรือ่งการย้ายหรือ
สอบถามสิทธิของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ต่าง
จังหวดั เนือ่งจากอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถรับข่าวสารได้อย่าง
เพียงพอ หรือเทคโนโลยีเข้าไม่ถึงผู้บริโภคมากเท่าที่ควร 
สะท้อนให้เห็นถงึปัญหาการคุม้ครองบรโิภคทีย่งัไม่สามารถ
บรหิารจดัการได้อย่างเป็นรปูธรรม จงึจ�าเป็นต้องปฏริปูการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพ เพือ่ให้เกดิการจดัระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพท่ีครอบคลุม ตั้งแต่นโยบาย
การค้า กฎหมาย ผูบ้รโิภคผูป้ระกอบวชิาชพี กระบวนการ
เยียวยาผู ้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสินค้าและ 
งบประมาณส�าหรับการจัดท�าระบบคุ้มครองผู้บริโภค ไป
จนถึงการมีมาตรการในการควบคุมมาตรฐานของสินค้า

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่9

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

• เป้าหมาย •
เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้บริโภคด้านสุขภาพ 
ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จาก
บริการด้านสุขภาพที่ลดลง

ป ี2562 •ป ี2563 •

ที่มา: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

และบริการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม รวมท้ัง การท�าให้ผู้
บริโภคมีความรอบรู้เท่าทันสื่อและสิ่งโฆษณาเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์ด้านสุขภาพ อาท ิอาหารเสริม ยาลดน�า้หนกั เพือ่
ป้องกนัเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สิน 

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ในช่วงทีผ่่านมา การด�าเนนิงาน
เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เร่ืองการ
คุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิการ
เฝ ้ าระวั ง เพื่ อ คุ ้มครองผู ้บริ โภค อาทิ  ส� านักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ด�าเนินโครงการ
บริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
ตดิตามสอดส่องและตรวจสอบความเป็นอนัตรายของสนิค้า
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค จัดท�าฐานข้อมูลการห้าม
ขายหรอืการเรยีกคนืสนิค้า เฝ้าระวงัและตรวจสอบโฆษณา
ทกุสือ่ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค การ
ด�าเนนิการกจิกรรมส่งเสรมิคณุภาพอาหารปลอดภยั อาทิ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่9

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด�าเนินโครงการ
สนบัสนนุประชาชนบรโิภคอาหารปลอดภยั โดยการส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้วตัถดิุบปลอดภยั ท่ีมกีารผลติ
ตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี (GAP) และมาตรฐานหลกัเกณฑ์วธิกีารทีดี่ส�าหรบัการผลติ 
(GMP) และการควบคมุมาตรฐานการซ้ือสนิค้าออนไลน์ โดยมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภคผ่าน www.consumert-
hai.org 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยการเติบโตของตลาด
การค้าออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ผนวกกับผู้บริโภคบางกลุ่มยังขาดข้อมูลท่ีจ�าเป็นและเพียง
พอในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การขาดความรู ้
ความเข้าใจถึงสิทธิของผู ้บริโภค และปัญหาผลิตภัณฑ์หมวดอาหารและยาท่ีถูกยกเลิกฉลาก 
และผลิตภัณฑ์ไม่มีเลข อย. ท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ล้วนเป็น
ความท้าทายส�าคัญของการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ภาครัฐควรเร่งแก้ไข

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปการ
คุ ้มครองผู ้บริโภคด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ภาครัฐควร 
มุ่งพัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบท่ีอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ร้องเรียน สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการด�าเนินงานคุ ้มครองผู ้บริโภคของภาครัฐ นอกจากนี้ ควรมีการ
ทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการจัดระบบหลัก
ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคนไทยทุกคน แต่ยังมีความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลระหว่างระบบ
หลักประกันสุขภาพ ขณะเดียวกันรายจ่ายของระบบหลักประกันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาระการคลังจาก
ระบบหลักประกันสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อ
เนื่อง จาก 204,592 ล้านบาท ใน ปี 2561 
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 245,378 ล้าน
บาท ใน ปี 2565 ทั้งนี้ ในปี 2561 ประเทศไทยมี
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ดังนั้น จึงจ�าเป็น
ต ้องมีการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ 
เพื่อสร้างหลักประกันทางด้านสุขภาพท่ีจ�าเป็นให้
ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและมี
ความต่อเนื่อง

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ในช่วงทีผ่่านมาการด�าเนนิงานเพ่ือขบัเคล่ือนเป้าหมายของประเด็นปฏรูิป เร่ือง ระบบหลักประกัน
สขุภาพ มุ่งให้ความส�าคัญกบัการยกระดบับริการในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิได้แก่ การอนญุาตให้ผูใ้ช้สทิธหิลัก
ประกันสขุภาพแห่งชาติเข้ารบับรกิารในหน่วยบรกิารปฐมภมูไิด้ทกุที ่ โดยทีผู่ป่้วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว อกีทัง้ผูป่้วยมะเรง็ 
เข้ารบับริการได้ในสถานบรกิารทีม่คีวามพร้อม ตลอดจนการแจ้งเปล่ียนหน่วยบริการและรับบริการได้ทนัท ีซ่ึงจะเป็นการยก
ระดบัการบรกิารให้ประชาชนได้รบับรกิารสขุภาพภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพอย่างเหมาะสม (สปสช., 2563) เพือ่ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อันเป็นเป้าหมายส�าคัญเป้าหมายหนึ่ง 
ทีก่�าหนดไว้ภายใต้การปฏิรปูเรือ่งระบบหลกัประกนัสขุภาพ
  
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ความยั่งยืนของงบประมาณด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ ยังเป็นความท้าทายที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ เนื่องด้วยประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร 
เข้าสู่สังคมสูงวัย ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุจะยิ่งท�าให้ความต้องการการบริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่10

ระบบหลักประกันสุขภาพ

• เป้าหมาย •
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจน
มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพ
ระดับชาติ โดยค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพอยู่
ในระดับที่การคลังของประเทศสามารถรองรับได้ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
รายจ่ายสขุภาพรฐัอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3.5 ของ GDP และมรีายจ่ายสขุภาพภาครฐัต่อ
รายจ่ายภาครฐัรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 17)

ป ี2562 •ป ี2563 •

ที่มา: ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

416

แผนการปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุ07

417

แผนการปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุ 070710



เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่10

ระบบหลักประกันสุขภาพ

ในกลุ ่มผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบกับประชากรไทยยังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังมากข้ึน 
ซึ่งเป็นโรคที่มีการใช้บริการด้านสุขภาพและมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงและต่อเนื่อง น�าไปสู ่การเพิ่มขึ้น 
ของภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ การบริหารจัดการข้อมูล 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยยังขาดการบูรณาการในภาพรวมของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นย�าในการ
คาดการณ์การใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป ควรให้ความส�าคัญ
กับการบริหารจัดการงบประมาณด้านหลักประกันสุขภาพท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการเข้าสู ่สังคมสูงวัย 
และอัตราการเจ็บป่วยโดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีสูงขึ้น โดยการศึกษาถึงรูปแบบการเงินการคลังที่มีแหล่งเงิน 
ที่หลากหลาย อาทิ การจ่ายเงินสมทบ การร่วมจ่ายตามระดับรายได้ท่ีมีการจ�ากัดเพดานค่าใช้จ่ายสูงสุด 
และการใช้เงินภาษีท ้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนานโยบายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลผู ้สูงอายุที่ ชัดเจน 
และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซ่ึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยรองรับภาระค่าใช้จ่ายด้าน
หลักประกันสุขภาพให้อยู่ในระดับท่ีการคลังของประเทศสามารถรองรับได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงวิธีการ 
ที่ได้มาซึ่งข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อความสะดวกและความชัดเจนต่อการประมาณ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตของท้ังประเทศ อันจะน�าไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระยะยาว
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การส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือส�ำคัญของประเทศในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข ่ำวสำรไปสู ่ประชำชนทุกระดับอย่ำงเป ็นวงกว ้ำง  
สร้ำงบรรทัดฐำนและค่ำนิยมของสังคม ท้ังนี้ กำรสื่อสำร
ในปัจจุบันมีรูปแบบและช่องทำงที่มีควำมหลำกหลำย
มำกขึ้น ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสื่อสำร
กันได ้อย ่ำงรวดเร็ว ทั้งกำรสื่อสำรภำยในประเทศ 
และระหว่ำงประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยมีกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันสื่อ 
โดยปัจจุบันมีสถำนกำรณ์และแนวโน้มที่ส�ำคัญ อำทิ  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำร ส่งผล 
กระทบต ่ออุตสำหกรรมสื่อโดยรวมที่ต ้องแข ่งขัน 
และเพิ่มประสิทธิภำพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่ำว 
ทั้งในแง่ของคุณภำพของเนื้อหำสำระ ต้นทุนและรำยได้
จำกกำรด�ำเนนิกำร กำรเปลีย่นแปลงบทบำทของผู้บรโิภค
สื่อที่สำมำรถเป็นได้ทั้งผู ้ผลิต (Creator) ผู ้น�ำเสนอ 
(Sender) และผู ้บริโภค (Receiver) สื่อไปพร้อมกัน  
โดยส่ือออนไลน์ท่ีประชำชนเข้ำถึงส่วนใหญ่เป็นของ 
ต่ำงประเทศ และไม่มีผู ้ก�ำกับดูแลหรือบริหำรจัดกำร 
ที่ชัดเจน ท�ำให ้เสี่ยงต ่อกำรใช ้เป ็นช ่องทำงในกำร 
หลอกลวงกำรเผยแพร่ข้อมูลหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น 

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ดา้นสือ่สารมวลชน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

"ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการท�าหน้าที่สื่อบนความรับผิดชอบ 

กับการก�ากับที่มีความชอบธรรม  
การด�ารงรักษาเสรีภาพในการรับรู ้

ของประชาชน และการให้สื่อ 
เป็นโรงเรียนของสังคม"

ประเด็น  08
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(Bully) ที่ไม่เหมำะสม สร้ำงควำมเดือดร้อน หรือคุกคำม 
ต่อสิทธิส่วนบุคคล นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรด้ำนสื่อสำร
มวลชนและผู้ประกอบวิชำชีพสื่อได้ให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสำมำรถน�ำ
เสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนช่อง
ทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งอำจขำดกำรกลั่นกรองตรวจ
สอบแหล่งที่มำและควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนกำร 
น�ำเสนอ ท�ำให้เนื้อหำข่ำวสำรไม่มีคุณภำพและมุ่งเน้น 
ควำมนิยมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มำของกำรจัดท�ำ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่ได้มีกำรก�ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูปไว้
ท้ังสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ (1) กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันส่ือ
ของประชำชน (2) แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและ 
มำตรฐำนวชิำชพีส่ือ (3) กำรปฏรูิปโครงสร้ำงอตุสำหกรรม 
สื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (4) กำรปฏิรูป
แนวทำงกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ (5) กำรปฏิรูป 

กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำร
อวกำศ และระบบและเครื่องมือด ้ำนกำรสื่อสำร 
มวลชนและโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจกำร
ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ และ (6) กำรปฏิรูประบบ 
กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ เพื่อกำรบรรลุ 
เป ้ำหมำยของแผนกำรปฏิรูปประเทศด ้ำนสื่อสำร 
มวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ (1) กำรมุ ่งเน้น 
กำรสร ้ ำ งดุ ลยภำพระหว ่ ำ ง เสรีภำพของกำรท� ำ 
หน ้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับกำรก�ำกับที่มี 
ควำมชอบธรรม และกำรใช ้พื้ นที่ ดิจิ ทัล เ พ่ือกำร 
สื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด�ำรงรักษำเสรีภำพของ 
กำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเช่ือว่ำ
เสรีภำพของกำรสื่อสำรคือเสรีภำพของประชำชน 
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย และ (2) สื่อเป็นโรงเรียน
ของสังคมในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวฒันธรรม
ของชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
	 1)	 การรู ้เท่าทันสื่อของประชาชน กำรขับเคลื่อนให้ประชำชนมีกำรรู้เท่ำทันสื่อและกำรผลักดันให้เกิด 
กำรจัดท�ำและบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อเพื่ อ ให ้ เกิดกำร เรี ยนกำรสอนในระดับมั ธยมศึกษำ 
หรื อ เ ที ยบ เท ่ ำ และระดับอุดมศึกษำยังมีควำมท ้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรจัดท�ำและบรรจุหลักสูตรเ ก่ียวกับ 
กำรรู ้ เท ่ำทันสื่อ เพื่อให ้ เกิดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท ่ำและระดับอุดมศึกษำ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อ ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร 
อย่ำงต่อเน่ือง จึงควรเร่งจัดท�ำหลักสูตรและเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ “กำรรู ้ เท ่ำทันสื่อ” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
และบรรจุหลักสูตรและเนื้อหำสำระดังกล่ำวในกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ  
โดยมุ ่ ง เน ้นให้มีเน้ือหำครอบคลุมถึงควำมฉลำดรู ้เรื่องสื่อ ควำมรอบรู้เรื่องสื่อ กำรตระหนักรู ้ในบทบำทหน้ำที่ 
และอทิธพิลของสือ่ต่อสำธำรณะ พร้อมทัง้พฒันำทกัษะบคุลำกรด้ำนกำรศกึษำให้มคีวำมพร้อมรองรับกำรสอนเก่ียวกับ
กำรรู ้เท่ำทันสื่อเพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อหลักสูตรและเนื้อหำสำระดังกล่ำวแล้วเสร็จ นอกจำกนี้  
ควรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันส่ือส�ำหรับประชำชน 
ผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำยอย่ำงต่อเน่ือง
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 2)	จริยธรรมของสื่อมวลชน กำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ รวมถึงกำรสร้ำงกำรตระหนกัรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมเพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรตำม
กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ สร้ำงกำรยอมรับและกำรปฏบิติัตำมหลักจริยธรรมและมำตรฐำนวชิำชพี เป็นประเดน็
ท้ำทำยทีส่�ำคญั จงึควรเร่งรดักำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัส่งเสรมิจรยิธรรมและมำตรฐำนวิชำชพีสือ่มวลชน พ.ศ. .... 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งควรสร้ำงกำรรับรู้ต่อกลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพส่ือและผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรด�ำเนินกำรตำม 
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว นอกจำกนี้ ควรด�ำเนินกำรมำตรกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมให้มีกำรก�ำกับดูแลกันเอง 
ของสื่อมวลชนและกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม เพื่อช่วยพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ 
และผูป้ระกอบกำรสือ่สำรมวลชนของประเทศในระยะยำวต่อไป

 3)	การบริหารจัดการด้านการส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคม	และการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสำหกรรมสื่อของไทยยังคงมีควำมท้ำทำยในเร่ืองของกำรปรับเปล่ียน
กฎเกณฑ์และมำตรกำรของภำครัฐ อีกท้ังกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนโครงข่ำยส่ือสำร
คล่ืนควำมถี่ และกำรใช้งำนเครื่องวิทยุโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในกรณี 
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐ
จึงควรพิจำรณำแนวทำงกำรช่วยเหลือผู ้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมสื่อ เพื่อช่วยให ้
ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสื่อสำมำรถปรับตัวและพัฒนำให้พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ท่ีมีกำรแข่งขันมำกขึ้น  
และในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
กับผู้ประกอบกำรสื่อทุกระดับ อีกท้ังควรควรสร้ำงกำรรับรู้แก่ทุกภำคส่วนในรำยละเอียดและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ และพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกำรใช้
สื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ ของประชำชนในชีวิตประจ�ำวัน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำร
ในกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดจนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องควรเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่สำมำรถรองรับ 
กำรปรับเปลี่ยนคลื่นควำมถี่เพื่อใช้ในภำรกิจด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัยให้สำมำรถขับเคลื่อนประเด็นกำรปฏิรูปได้
ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

 4)	 การให้ข้อเท็จจริงและเสรีภาพในการสื่อสารจากภาครัฐ กำรสื่อสำรของหน่วยงำนของรัฐยังขำด 
กำรประเมินผลกำรรับรู ้ของประชำชน ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐควรให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน 
ในแต่ละระดับควำมส�ำคัญของข้อมูล และกำรประเมินผลกำรสร้ำงกำรรับรู้ของกำรสื่อสำรข้อมูลส�ำคัญของหน่วยงำน
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน (0801)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช่วงที่ผ ่ำนมำ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อโดยผ่ำน 
ช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ รณรงค์กำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และกำรรู้เท่ำทันสื่อส�ำหรับ
เยำวชนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อผ่ำนรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์  
ฝึกอบรมผู ้ผลิตสื่อออนไลน์ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจกำรรู ้เท่ำทันสื่อและสำมำรถผลิตเนื้อหำสำระที่มีคุณภำพ 
และสร้ำงสรรค์ จัดสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรู ้เท่ำทันสื่อ และเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในระดับพื้นที่ ท่ัวประเทศ ตลอดจนได ้จัดหลักสูตรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู ้วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับครู 
ทั้งในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ โดยครูท่ีผ่ำนกำรอบรมจะน�ำควำมรู ้ถ ่ำยทอดสู่ผู ้เรียนให้สำมำรถ 
มีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ รวมทั้งมีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ของเด็กไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกำรรู้เท่ำทันสื่อได้

ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 แนวทำงกำรส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ (0802) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช่วงที่ผ ่ำนมำ กรมประชำสัมพันธ์ร ่วมกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร ่งด ่วนได ้
ด�ำเนินกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติส ่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซ่ึงปัจจุบัน 
กรมประชำสัมพันธ ์ได ้แจ ้งยืนยันร ่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวที่ผ ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอฝ่ำยนิติบัญญัติพิจำรณำ
ตำมกระบวนกำรของรัฐธรรมนูญตำมข้ันตอน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมบุคลำกร
เก่ียวกับหลักสูตรผู้ประกำศข่ำว เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน และยกระดับทักษะ
วิชำชีพด้ำนส่ือสำรมวลชน
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ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  3 กำรปฏิ รูปโครงสร ้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชน 
   และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (0803)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยช่วง 
ท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อำทิ กำรศึกษำสัดส่วนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง โดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำร
ของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคเอกชนภำยใต้กรอบของกฎหมำย และพิจำรณำเชิงพ้ืนที่แบ่งตำมประเภท
กำรอนุญำตประกอบกิจกำร ได้แก่ กำรประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ กำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน  
และกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ เพื่อน�ำมำใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงภำยหลัง
กำรคืนคลื่นควำมถี่ในปี 2565 และด�ำเนินกำรจัดท�ำ (ร่ำง) แผนปฏิรูปสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
และด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำผังรำยกำรโดยจัดสรรเวลำให้ทุกภำคส่วนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรผลิตรำยกำร  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิตเนื้อหำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของภำครัฐและภำคประชำชน 
และเพิ่มเติมเนื้อหำสำระรำยกำรที่มีควำมหลำกหลำย โดยให ้ควำมส�ำคัญในกำรจัดตั้ งสถำนี โควิด-19  
เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับมำตรกำรของรัฐบำล เพ่ือลดผลกระทบสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 กำรปฏิรูปแนวทำงกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ (0804)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช ่วงที่ผ ่ ำนมำ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได ้ ให ้ควำมส�ำคัญต ่อกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพ 
ของกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีเป็น Official Point of Contact เพ่ือจัดกำร
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชำชนเป็นวงกว้ำง ให้เกิดกำรรับรู ้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องและเท่ำทันสื่อ ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรรับข้อร้องเรียนท่ีเกิดจำกกำรใช้สื่อ
ออนไลน์ มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) เพ่ือเป็น 
ช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมค้นหำ แจ้งเบำะแสตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยกันป้องกันกำรแชร์เนื้อหำ 
ข่ำวที่ไม่เหมำะสม รวมท้ังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
แห่งชำติได้พัฒนำระบบตรวจสอบข้อมูล และคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชำชนผ่ำนโครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ ผ่ำนแอปพลิเคชั่น 2 แชะ ท�ำให้สำมำรถ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำร โดยใช้ระบบรู้จ�ำใบหน้ำ (face recognition) เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบโจรกรรมข้อมูลและน�ำไปก่อเหตุในทำงที่มิชอบ
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำร
   อวกำศ และระบบเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจ 
   กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยฯ (0805)
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย  
โดยช่วงที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินงำน อำทิ กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงกำรใช้คลื่นควำมถี่
ร่วมกันบนโครงข่ำยแห่งชำติ ส�ำหรับภำรกิจป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย กำรจัดท�ำแผนบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช ้
วงโคจรดำวเทียม และอยู่ระหว่ำงจัดท�ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม 
ในลักษณะจัดชุด (Package) รวมท้ังได้มีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ พ.ศ. ... โดยสำระส�ำคัญ 
ของพระรำชบัญญัติดังกล ่ำวมี วัตถุประสงค์เพื่อให ้ประเทศไทยมีกฎหมำยและหน่วยงำนกลำงบูรณำกำร 
นโยบำยและแผนกิจกำรอวกำศพัฒนำกิจกำรอวกำศให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ 
   (0806) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยช่วงที่
ผ่ำนมำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรด�ำเนินงำน อำทิ โครงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (ประจ�ำป ี
และประจ�ำวัน) เพื่อพัฒนำศูนย์ข้อมูลระบบฐำนข้อมูลข่ำวกลำง (PRD News Data Center) ให้เป็นระบบคลัง
ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้อัจฉริยะและเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัย สำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรประชำชน และตอบสนองกำรท�ำงำนในกำรเป็นหน่วยงำนบริกำร 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ กำรจัดท�ำหลักสูตร
พัฒนำกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัลก�ำหนดเนื้อหำและกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล เพื่อบรรจุในหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำร
ระดับสูงของหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ ์
และสื่อสำรมวลชนของประเทศ และได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกำรสื่อสำรยุคดิจิทัล เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
ของภำครัฐมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล และกำรจัดท�ำแผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี)
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
กำรสื่อสำรในปัจจุบันมีรูปแบบและช่องทำงที่มีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้น ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
ข้อมูลและสื่อสำรกันได้อย่ำงรวดเร็ว ทั้งกำรสื่อสำร
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ โดยเนื้อหำสำระ
ของกำรสื่อสำรยังไม่มีกระบวนกำรกลั่นกรองควำม 
ถูกต้องของข้อมูล จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชำชน 
ทุกช่วงวัยมีกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันสื่อ 
สำมำรถพิจำรณำเนื้อหำสำระและเลือกบริโภคสื่อได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมท้ังผลักดันให้มีหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนเก่ียวกับกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อในระดับ
มัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ ทั้งนี้ กำรขับเคล่ือน
กำรด�ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำมีควำมท้ำทำยในประเด็น
กำรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อในกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ และกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย 
มีกระบวนกำรในกำรคิด วิเครำะห์ และสำมำรถแยกแยะ
กำรรับข ้อมูลข ่ำวสำรจำกแหล่งท่ีมำ เนื้อหำสำระ 
ที่ถูกต้อง และสำมำรถน�ำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน ์
ต่อตนเองและสังคมได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยสถำนกำรณ์
ในช ่วงป ี  2563 ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรดิ จิ ทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) ได้ด�ำเนินกำร

ส�ำรวจและจัดท�ำรำยงำนข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทัน
สื่อและสำรสนเทศของประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินกำรตำม
กรอบกำรประเมินขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ซึ่งใน 
ปี 2563 ยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรส�ำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลจำกรำยงำนของปี 2562  
พบว ่ำสถำนภำพกำรรู ้ เท ่ ำ ทันสื่อและสำรสนเทศ 
ของประเทศไทยอยู ่ ในระดับดี มีคะแนนรวมเฉลี่ย 
อยู่ที่ 68.1 คะแนน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ กำรเข้ำถึงเนื้อหำข้อมูลและสำรสนเทศ (Access)  
72.7 คะแนน กำรประเมินคุณค่ำข้อมูลสื่อและสำรสนเทศ 
(Evaluation) 66.1 คะแนน และกำรสร้ำงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลสื่อและสำรสนเทศ (Creation) 65.7 
คะแนน โดยคะแนนด ้ำนกำรประเมินอยู ่ ในระดับ 
ที่ต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนด้ำนกำรเข้ำถึง  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำภำครัฐจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรส ่ ง เสริ ม ให ้ประชำชนเข ้ ำ ใจควำมส� ำ คัญ 
ของข้อมูลข่ำวสำรทีไ่ด้รบั และสำมำรถวเิครำะห์ ประเมนิ 
ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเนื้อหำและแหล่งที่มำ 
ของข้อมูล เพื่อให ้สำมำรถเลือกบริโภคสื่อได ้อย ่ำง 
ถูกต้องและเหมำะสมต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนทุกช่วงวัยสำมำรถพิจำรณำเนื้อหำสำระ
ของข้อมูลข่ำวสำรและเลือกบริโภคสื่อได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลักสูตรด้ำนสื่อศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำ และมีรำยกำร
ที่มีเนื้อหำสำระสร้ำงสรรค์ มีประโยชน์ และสอดคล้อง
กับสังคมไทยเพิ่มขึ้น
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
กำรปฏิรูปกำรรู ้เท่ำทันสื่อของประชำชน ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อโดยผ่ำนช่อง
ทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ รณรงค์
กำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และกำรรู ้เท่ำทันสื่อส�ำหรับ
เยำวชนในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรรู ้เท่ำทันสื่อผ่ำนรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์  
ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อออนไลน์ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรรู้
เท่ำทันส่ือและสำมำรถผลิตเนื้อหำสำระที่มีคุณภำพ 
และสร ้ำงสรรค์ รวมทั้งกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัย 
และสร้ำงสรรค์ได้ด�ำเนินกำรจัดสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรรู้เท่ำทันสื่อ และเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในระดับพื้นท่ีทั่วประเทศ นอกจำกนี ้
กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดหลักสูตรอบรมกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค�ำนวณส�ำหรับครูทั้งในระดับประถม
ศึกษำและมัธยมศึกษำ โดยครูท่ีผ่ำนกำรอบรมจะน�ำ
ควำมรู้ถ่ำยทอดสู ่ผู ้เรียนให้สำมำรถมีกระบวนกำรคิด
อย่ำงมีเหตุผลและสร้ำงสรรค์ รวมท้ังมีกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ของเด็กไทย และน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
กำรรู้เท่ำทันสื่อได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
กำรขับเคลื่อนให ้ประชำชนมีกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อยังมี 
ควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำและบรรจุหลักสูตร
เกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อเพื่อให้เกิดกำรเรียนกำรสอน 
ในระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำและระดับอุดมศึกษำ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้ประชำชนเกี่ยวกับกำรรู ้เท่ำทันสื่อ ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินกำรอย่ำงต ่อเนื่อง เพื่อให ้สำมำรถพิจำรณำ
เนื้อหำสำระของข้อมูลข่ำวสำรและเลือกบริโภคสื่อได้
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งจัดท�ำหลักสูตรและเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และบรรจุหลักสูตรและเนื้อหำสำระดังกล่ำวในกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำ และระดับ
อุดมศึกษำ โดยมุ่งเน้นให้มีเน้ือหำครอบคลุมถึงควำมฉลำดรู้เร่ืองสื่อ ควำมรอบรู้เรื่องสื่อ กำรตระหนักรู้ในบทบำท
หน้ำที่และอิทธิพลของสื่อต่อสำธำรณะ เพื่อให้เด็กและเยำวชนสำมำรถเข้ำถึง เข้ำใจ วิเครำะห์ ตีควำม และประเมิน
เรื่องสำระของสื่อ ตลอดจนสำมำรถน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ พร้อมทั้งพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ 
ให้มีควำมพร้อมรองรับกำรสอนเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันส่ือ เพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันทีเมื่อหลักสูตรและเนื้อหำ
สำระดังกล่ำวแล้วเสร็จ นอกจำกนี้ ควรด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
กำรรู ้เท่ำทันส่ือส�ำหรับประชำชนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีกำร 
รับข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งควรเร ่งส ่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรส่ือสำรและผู ้ผลิต 
สื่อออนไลน์ให้เป็นมืออำชีพและสำมำรถจัดท�ำเนื้อหำสำระที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีประโยชน์ มีคุณภำพ และสอดคล้อง
กับสังคมไทยต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 35 ก�ำหนด 
ให้บุคคลซึ่งประกอบวิชำชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภำพ 
ในกำรเสนอข่ำวสำรหรือกำรแสดงควำมคิดเห็นตำม
จริยธรรมแห่งวิชำชีพ ประกอบกับปัจจุบันผู้ประกอบกำร
ด้ำนสื่อสำรมวลชนและผู้ประกอบวิชำชีพสื่อได้ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือสำมำรถน�ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง
รวดเร็วโดยผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งอำจขำด
กำรกลั่นกรองตรวจสอบแหล่งที่มำและควำมถูกต้อง 
ของข้อมูลก่อนกำรน�ำเสนอ ท�ำให้เนื้อหำข่ำวสำรไม่มี
คณุภำพและมุง่เน้นควำมนยิมเป็นหลกั ดงันัน้ กำรส่งเสริม
จริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อ จึงมุ่งเน้นให้มีกลไก
ระดับชำติในกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแลผู้ประกอบกำร
และนักวิชำชีพด้ำนส่ือสำรมวลชน เพื่อให้มีกำรด�ำเนิน
กำรตำมมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของกฎหมำย  
มีควำมรับผิดชอบ และมีมำตรฐำนจริยธรรมในวิชำชีพ 
ทั้งน้ี กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำมีควำม
ท้ำทำยในประเด็นกำรสร ้ำงกำรยอมรับและยึดถือ 
กำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ 
ในผู้ประกอบกำรวิชำชีพสื่อมวลชน และกำรส่งเสริมให้
เกิดกำรก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนวิชำชีพอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยสถำนกำรณ์ในช่วงปี 2563 กำรส่งเสริม
จริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริม

จริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพส่ือมวลชน พ.ศ. ....  
ซึ่งกรมประชำสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนได้ด�ำเนินกำรยกร่ำง 
พระรำชบัญญัติฯ และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำม 
คิดเห็นจำกกลุ ่มผู ้ประกอบวิชำชีพสื่อ นักวิชำกำร  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป ผ่ำนรูปแบบกำรจัด
ประชุ มสั มมนำและผ ่ ำน เว็ บ ไซต ์ ของส� ำนั ก งำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยปัจจุบันผ่ำนกำรตรวจ
พิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว  
และอยู ่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอตำมขั้นตอน ซ่ึงหำกร่ำง 
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ จะน�ำไปสู ่
กำรจัดตั้งสภำวิชำชีพสื่อมวลชนเพื่อท�ำหน้ำท่ีคุ้มครอง
เสรีภำพของสื่อมวลชน และคณะกรรมกำรจริยธรรม 
สื่อเพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล และส่งเสริมผู ้ประกอบ
วชิำชพีสือ่มวลชนในกำรปฏบิติัตำมจรยิธรรม อนัจะส่งผล
ให ้ เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ
สือ่มวลชนต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน  
และมีกลไกกำรก�ำกับดแูลกำรท�ำหน้ำทีข่องผูป้ระกอบ
วิชำชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปตำมจริยธรรมสื่อมวลชน 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา กรมประชำสัมพันธ์ได้แจ้งยืนยันร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวท่ีผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำ
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอฝ่ำย
นิติบัญญัติพิจำรณำตำมกระบวนกำรของรัฐธรรมนูญตำมขั้นตอน นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมบุคลำกรเกี่ยวกับหลักสูตรผู้ประกำศข่ำว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน  
และยกระดับทักษะวิชำชีพด้ำนสื่อสำรมวลชน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรส่งเสริมจริยธรรมและ 
มำตรฐำนวิชำชีพสื่อ นอกจำกกำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน  
พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้มีกลไกและหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแลผู้ประกอบกำรและ 
นักวิชำชีพด้ำนสื่อสำรมวลชนอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเป็นควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญที่ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องสร้ำงกำรตระหนักรู ้และกำรมีส่วนร่วมเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ สร้ำงกำรยอมรับและกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ ส่งเสริมให้มีกลไก 
กำรก�ำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนวิชำชีพอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพสื่อ 
ในภำพรวมและสร้ำงควำมยอมรับจำกประชำชนและสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในระยะต่อไป ควรเร่งรดักำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัฉิบบัดงักล่ำวเพือ่ให้มี
ผลบงัคับใช้ และน�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิกำรจดัตัง้สภำวชิำชีพสือ่มวลชน เพือ่ท�ำหน้ำทีคุ้่มครองเสรภีำพของสือ่มวลชน และกำร
จัดตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมสือ่ เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลและส่งเสรมิผูป้ระกอบวชิำชีพสือ่มวลชน รวมทัง้ส�ำนกังำนปลดั
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีควรเตรียมพร้อมในกำรท�ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยธุรกำรชั่วครำว เพื่อสรรหำกรรมกำรบริหำรสภำวิชำชีพ
สือ่มวลชนและด�ำเนนิขัน้ตอนกำรจัดตัง้ส�ำนกังำนสภำวชิำชพีสือ่มวลชนเพ่ือท�ำหน้ำทีเ่ป็นฝ่ำยธรุกำร เพ่ือให้กำรด�ำเนนิ
กำรเป็นไปตำมกฎหมำย รวมทั้งควรสร้ำงกำรรับรู้ต่อกลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพส่ือและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว นอกจำกนี้ ควรด�ำเนินกำรมำตรกำรสนับสนุนเพิ่มเติมให้มีกำรก�ำกับดูแลกันเอง 
ของสื่อมวลชนและกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม เพื่อช่วยพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ
และผูป้ระกอบกำรสือ่สำรมวลชนของประเทศในระยะยำวต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรปฏิรูปโครงสร ้ำงอุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชน 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
รวมทั้ งมุ ่ ง เน ้นปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรสถำนีวิทยุ 
และโทรทัศน์ของภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถ 
น� ำ เสนอ เ น้ือหำสำระที่ เ ป ็ นประ โยชน ์ ต ่ อ สั งคม  
มีควำมทันสมัย และตอบสนองควำมต ้องกำรของ
ประชำชนทุกภำคส่วน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนในช่วงที่
ผ่ำนมำมีควำมท้ำทำยในประเด็นท่ีส�ำคัญ คือ กำรปรับ
เปลี่ยนกฎเกณฑ์และมำตรกำรของภำครัฐในกำร
สนับสนุนให้อุตสำหกรรมสื่อของไทยสำมำรถยกระดับ
คุณภำพกำรด�ำเนินงำนที่จะเป็นประโยชน์ต ่อสังคม 
ตลอดจนกำร ให ้ ควำมส� ำคัญในกำรปรับตั วของ 
ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสื่อของไทยให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู ้บริโภคและลดกำรพึ่งพำแพลตฟอร์ม 
จำกต่ำงประเทศในระยะยำว โดยสถำนกำรณ์ในช่วง 
ปี 2563 เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรุนแรง (Technology Disruption) ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสำหกรรมสื่อโดยรวม โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง สมำร์ททีวี โทรทัศน์ดิจิทัล 
ที่มีมูลค่ำสูงมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู ้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมสื่อของไทยต้องพัฒนำคุณภำพให้ตอบสนอง

0101

ต่อควำมต้องกำรของผู ้บริโภคสื่อและสำมำรถแข่งขัน 
ในตลำดได ้  เช ่น กำรให ้บริกำรแพลตฟอร ์มจำก 
ต ่ำงประเทศที่มีส ่ วนแบ ่งตลำดมำกกว ่ำ  เป ็นต ้น  
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้จำก 
ผลส�ำรวจกำรคำดกำรณ ์ ทิศทำงอุตสำหกรรมส่ือ 
และบันเทิ งของไทยของบริษัท PwC Thai land  
ที่รำยงำนสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมสื่อและบันเทิง 
ของไทยในปี 2563 จะมียอดรวมกำรใช้จ่ำยประมำณ  
4.04 แสนล้ำนบำท และในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำจะเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 5 โดยโฆษณำออนไลน์เป็นอุตสำหกรรม
สื่อที่มีกำรเติบโตสูงสุด มีมูลค่ำ 3,100 ล้ำนบำท คิดเป็น
อั ต ร ำกำร เติ บ โตจำกป ี ที่ ผ ่ ำ นมำร ้ อยละ  22 . 5  

ที่มำ: บริษัท PWC ประเทศไทย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

การปฏิรูปโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีทิศทำงและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสำหกรรมสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของไทยมีโอกำสเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 
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นอกจำกน้ี ส่ือสมัยใหม่ อำทิ สื่อออนไลน์ เคเบิลทีวีแบบสมัครสมำชิก และกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ยังคงมีอัตรำกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร รวมทั้งจ�ำนวนผู้เข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มข้ึนท�ำให้ธุรกิจต่ำง ๆ ให้ควำมสนใจโฆษณำผ่ำนตลำดออนไลน์มำกขึ้น เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำย 
น้อยกว่ำ แต่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้รวดเร็วและมำกกว่ำช่องทำงอื่น ส�ำหรับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสื่อของไทย
ในรูปแบบดั้งเดิมที่ได้รับส่วนแบ่งจำกมูลค่ำกำรใช้จ่ำยดังกล่ำวลดลง ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสำร โฆษณำโทรทัศน์ 
จ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงในกำรน�ำเสนอสำระที่มีคุณภำพผ่ำนช่องทำงกำรน�ำเสนอในรูปแบบออนไลน์

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยส�ำนกังำน กสทช. ได้จัดท�ำแผนแม่บทกจิกำรกระจำยเสียงและกจิกำร
โทรทศัน์ ฉบบัที ่2 แล้วเสรจ็ และประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2563 โดยแผนแม่บทนี้ได ้
มุ ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรคลื่นควำมถ่ีที่มีอยู ่จ�ำกัดให้มีกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมควำม
ต้องกำรในปัจจุบัน และจัดท�ำประกำศหลักเกณฑ์วิธีกำรและเง่ือนไขกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ เพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำยิ่งขึ้น ซ่ึงกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ในปัจจุบันได้น�ำประกำศ
ดังกล่ำวมำบังคับใช้ รวมทั้งได้ด�ำเนินกำรศึกษำสัดส่วนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง โดยพิจำรณำ
จำกควำมต้องกำรของภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคเอกชนภำยใต้กรอบของกฎหมำย และพิจำรณำเชิงพื้นที่แบ่งตำม
ประเภทกำรอนุญำตประกอบกิจกำร ได้แก่ กำรประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ กำรประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน  
และกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ เพื่อน�ำมำใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียงภำยหลัง 
กำรคืนคล่ืนควำมถ่ีในปี 2565 รวมท้ังอยู่ระหว่ำงน�ำเสนอที่ประชุมส�ำนักงำน กสทช. เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) แนวทำง
กำรปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถ่ีย่ำน 3500 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับพัฒนำโครงข่ำยโทรคมนำคม
เคลื่อนที่รองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับข้อมูล และเนื้อหำสำระ 
ที่เผยแพร่สื่อต่ำง ๆ และกำรให้บริกำรแพลตฟอร์ม นอกจำกนี้ กรมประชำสัมพันธ์ได้ด�ำเนินกำรปฏิรูปโครงสร้ำง
องค์กรสื่อของภำครัฐ โดยอยู่ระหว่ำงน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิรูปสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำผังรำยกำรโดยจัดสรรเวลำให้ทุกภำคส่วน 
เข ้ำมำมีส ่วนร ่วมในกำรผลิตรำยกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิตเนื้อหำที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของภำครัฐและภำคประชำชน และเพิ่มเติมเนื้อหำสำระรำยกำรที่มีควำมหลำกหลำย ตลอดจนจัดท�ำ
แนวทำงในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน เพื่อพัฒนำให้เป็นสถำนีโทรทัศน์ระดับชำติทั้งภำคภำษำ
ไทยและภำษำอังกฤษ และให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดต้ังสถำนีโควิด-19 เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
มำตรกำรของรัฐบำล เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและลดผลกระทบสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019   
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมำตรกำรของภำครัฐ 
เพ่ือยกระดับอุตสำหกรรมสื่อของไทยยังคงมีควำมท้ำทำย จึงควรพิจำรณำแนวทำงกำรช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผล 
กระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เพื่อช่วยให้ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมส่ือสำมำรถปรับตัวและพัฒนำ 
ให้พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรแข่งขันมำกขึ้น รวมทั้งในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่จะต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ 
ที่เหมำะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดควำมโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ประกอบกำรสื่อทุกระดับ นอกจำกนี้ ในกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงสถำนีวิทยุและโทรทัศน์ของภำครัฐจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนให้เกิดผลส�ำเร็จ เพื่อเป็น
กลไกของรัฐในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และมีควำมทันสมัย
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป สถำนีโทรทัศน์ของภำครัฐควรพิจำรณำเร่งปรับปรุงและปฏิรูป
โครงสร้ำงองค์กร เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด�ำเนินงำน สำมำรถปรับตัวรองรับสถำนกำรณ์ด้ำนเทคโนโลย ี
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และส�ำนักงำน กสทช. ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมสื่อของไทยให้มีควำมเข้มแข็ง และส่งเสริมให้มีผู ้ผลิต
เนื้อหำและรำยกำรที่มีคุณภำพ ตลอดจนเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับปรุงกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีส�ำหรับพัฒนำ
โครงข่ำยโทรคมนำคมเคลื่อนที่รองรับเทคโนโลยี 5G ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศในระยะต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

การปฏิรูปแนวทาง
การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบออนไลน์เพิ่มข้ึน รวมท้ังประชำชน
สำมำรถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้น�ำเสนอ (Sender) และผู้บริโภค (Receiver) สื่อไปพร้อมกันได้ โดยสื่อออนไลน์
ที่ประชำชนเข้ำถึงส่วนใหญ่เป็นของต่ำงประเทศ และไม่มีผู ้ก�ำกับดูแลหรือบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน ท�ำให้เสี่ยงต่อ 
กำรใช้เป็นช่องทำงในกำรหลอกลวงกำรเผยแพร่ข ้อมูลหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น (Bully) ที่ไม่เหมำะสม  
สร้ำงควำมเดือดร้อน หรือคุกคำมต่อสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น จึงควรมีกำรพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำนหลัก 
ในกำรร่วมมือก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มปริมำณกำรใช้งำนสื่อออนไลน์ที่เพิ่มมำกขึ้น  
ทั้งนี้ กำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
ของกองป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ปท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.) ให้มีศักยภำพในกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐที่ท�ำหน้ำที่ เป ็น Official Point of Contact  
ในกำรประสำนกับผู ้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์และเป็นจุดติดต่อกลำงส�ำหรับประชำชนผู้ใช้งำน รวมทั้งควำม
สำมำรถของหน่วยงำนของรัฐในกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงประเทศในกำรปิดก้ัน
ข้อมูลที่ละเมิดกฎหมำยหรือกระทบต่อควำมเชื่อและควำมมั่นคงของประเทศไทย โดยสถำนกำรณ์ในช่วงปี 2563  
มีกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำร
ติดต่อส่ือสำร และกำรส่งผ่ำนข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยจำกรำยงำนผลส�ำรวจพฤติกรรมผู ้ใช้งำน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4

การปฏิรูปแนวทาง
การก�ากับดูแลสื่อออนไลน์

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กำรติดต่อสื่อสำรและกำรส่งผ่ำนข้อมูลผ่ำนส่ือออนไลน ์
มคีวำมถกูต้อง น่ำเชือ่ถอื และปลอดภยั ประชำชนผู้บรโิภค 
สื่อและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสื่อได้รับกำรดูแล
และคุ้มครอง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีหน่วยงำนรับผิดชอบท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยเพือ่ก�ำกบั
ดูแลผู้ประกอบกำรสื่อออนไลน์  มีระบบตรวจสอบข้อมูล 
ด้วยเทคโนโลยีในกำรก�ำกับสื่อออนไลน์ให้เผยแพร่ข้อมูล
ที่ถูกต้อง และน่ำเชื่อถือ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ดศ. ให้ควำมส�ำคัญต่อกำร
เพิ่มประสิทธิภำพของกองป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท�ำควำมผิดทำงเทคโนโลยีเป็น Official Point 
of Contact เพื่อจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชำชนเป็นวง
กว้ำง ให้เกิดกำรรับรู ้ข ้อมูลท่ีถูกต้องและเท่ำทันสื่อ 
ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรรับข้อ
ร้องเรียนที่เกิดจำกกำรใช้สื่อออนไลน์ มีกำรจัดต้ังศูนย์
ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม (Anti Fake 
News Center: AFNC) เพื่อเป็นช่องทำงให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมค้นหำ แจ้งเบำะแสตลอด 24 ชั่วโมง  
และช่วยกันป้องกันกำรแชร์เนื้อหำข่ำวที่ไม่เหมำะสม  
โดยมีผลกำรด�ำ เนินกำรรับเรื่ องร ้องเรียนป ัญหำ
ออนไลน์ มีจ�ำนวนเรื่องที่ต้องตรวจสอบ 6,512 เร่ือง 
และสำมำรถตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 3,911 เร่ือง  
และมีกำรเผยแพร่ 988 เรื่อง (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 
2563) นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม

อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2562 (เผยแพร่ล่ำสุดเมื่อเดือนสิงหำคม 2563 โดยส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)) พบว่ำ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นำที ต่อวัน เพิ่มขึ้น 17 นำที 
จำกปี 2561 ซ่ึงส ่วนใหญ่เป ็นกำรใช ้สื่อสังคมออนไลน์ร ้อยละ 91.2 โดยเฉพำะกำรใช้ Social Media  
(Facebook Line และ Instagram) รองลงมำเป็นสื่อเอนเตอร์เทนเมนท์ และกำรค้นหำข้อมูลตำมล�ำดับ 

แห่งชำติได้พัฒนำระบบตรวจสอบข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชำชนผ่ำนโครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ ผ่ำนแอปพลิเคชั่น 2 แชะ ท�ำให้สำมำรถ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนกำรลงทะเบียนผู้ใช้บริกำร โดยใช้ระบบรู้จ�ำใบหน้ำ (face recognition) เพื่อป้องกัน 
กำรลักลอบโจรกรรมข้อมูลและน�ำไปก่อเหตุในทำงที่มิชอบ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ยังคงขำดหน่วยงำนกลำง 
ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยในกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์ ท�ำให้ไม่สำมำรถก�ำกับและดูแลสื่อออนไลน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และยังไม่มีระบบ Big Data ส�ำหรับกำรวิเครำะห์จัดกำรข้อมูลที่ขำดควำมน่ำเชื่อถือผ่ำนสื่อออนไลน์ 
ท�ำให้กำรจัดกำรข้อมูลในสื่อออนไลน์มีควำมล่ำช้ำ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรรับรู ้ของประชำชนในวงกว้ำง  
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต

ที่มำ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป กำรปฏิรูปแนวทำงกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์จ�ำเป็นต้องให้
ควำมส�ำคัญในกำรทบทวนและบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดและเป็นธรรม อำทิ เร่งผลักดันให้มีกำร
แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมำยของส�ำนักงำน กสทช. ให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ครอบคลุมกำรก�ำกับดูแลสื่อออนไลน์  
กำรผลักดันให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยอำญำในกำรกระท�ำผิดต่อเด็กทำงออนไลน์ และร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรกระท�ำผิดต่อเด็กโดยใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. .... นอกจำกนี้ จ�ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร
และพัฒนำระบบ/อุปกรณ์ให้สำมำรถปฏิบัติงำนในกำรก�ำกับดูแลส่ือออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิ  
กำรน�ำระบบ AI และ Big Data มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำร Fake News เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน และสำมำรถ
ด�ำเนินงำนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
และเฝ้ำระวังข้อมูลเนื้อหำสำระที่เผยแพร่เพ่ิมข้ึน กำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจในรูปแบบต่ำง ๆ (Incentive  
และ Social Credit) เพื่อให้สื่อเกิดควำมรับผิดชอบต่อกำรผลิตและก�ำกับกำรเผยแพร่ให้มีคุณภำพ และร่วมกัน 
ช ่วยตรวจสอบ เฝ ้ำระวัง กำรเผยแพร ่สื่อออนไลน ์ต ่ำง ๆ โดยภำครัฐให ้กำรสนับสนุนให ้มีควำมสมดุล 
ในกำรด�ำเนินกำร
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์ / กิจกำร
อวกำศ และระบบและเครื่องมือด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและโทรคมนำคมเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรป้องกันบรรเทำ 
สำธำรณภัยฯ มีเป้ำหมำยในกำรผลักดันให้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์แห่งชำติ 
พ.ศ. .... พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... พระรำชบัญญัติว่ำด้วยดำวเทียมสื่อสำรและกำรด�ำเนิน
กิจกำรในอวกำศ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ รวมท้ังให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อใช้
ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย และประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่ำนมำมีควำมท้ำทำย
ในประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล และกำรให้ควำมส�ำคัญใน
กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแผนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่เพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจน 
กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมรองรับกำรใช้งำนร่วมกับคลื่นควำมถี่ที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยสถำนกำรณ์
ในปี 2563 ผู้ประกอบกำรธุรกิจต่ำง ๆ ให้ควำมส�ำคัญกับสื่อออนไลน์มำกขึ้น เนื่องจำกเป็นช่องทำงธุรกิจที่สำมำรถ
เพิ่มปริมำณกำรขำยสินค้ำและบริกำรได้ในต้นทุนท่ีลดลง และสำมำรถเข้ำถึงผู ้บริโภคได้ง ่ำย และรวดเร็ว  
ประกอบกับลักษณะกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันมีกำรพ่ึงพำเครือข่ำยกำรส่ือสำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การปฏริปูการบรหิารจัดการ
ความปลอดภยัไซเบอร ์/ กจิการอวกาศ 
และระบบเครือ่งมอืดา้นการสือ่สารมวลชน
และโทรคมนาคมเพ่ือสนบัสนนุภารกจิ
การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
และประโยชนส์าธารณะ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกฎหมำยเก่ียวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ครอบคลุมทั้งภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้ง
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและกำรจัดกำรคลื่น
ควำมถ่ีมีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินภำรกิจกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยฯ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกฎหมำยเก่ียวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกิจกำร
อวกำศ รวมทั้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและคลื่นควำมถี่เพ่ือสนับสนุน
ภำรกจิป้องกันบรรเทำสำธำรณภยัฯ
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ส่งผลให้กำรท�ำธุรกรรมทำงออนไลน์ และ e-Commerce เพ่ิมข้ึน กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียง 
ได้จำกผลกำรส�ำรวจของส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยในปี 2562  มีมูลค่ำพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประมำณ 4.02 ล้ำนล้ำนบำท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.91 จำกปี 2561 และคำดว่ำจะเติบโตอย่ำง 
ต่อเน่ืองในปี 2563 เนื่องจำกกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเว้นระยะห่ำง ลดกำรสัมผัส จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีส่งผลให้เกิดวิถีควำมปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งควำมจ�ำเป็นในกำรสร้ำง
กำรรับรู้เก่ียวกับข้อมูลข่ำวสำรในสภำวะวิกฤต หรือกรณีที่อำจเกิดสำธำรณภัยส่งผลให้ภำครัฐต้องเร่งด�ำเนินกำร 
จัดท�ำกฎหมำยและกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำกทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและประกอบธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล 
ตลอดจนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรรองรับภำรกิจในด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	ส�ำนักงำน กสทช. ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ (1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์แนวทำงกำรใช้คลื่นควำมถ่ี
ร่วมกันบนโครงข่ำยแห่งชำติ ส�ำหรับภำรกิจป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย (2) กรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ (PPDR) 
ย่ำนควำมถ่ี 814-819 MHz คู ่กับ 859-864 MHz ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่ 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยได้แจ้งเวียน 
ไปยังทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งจะมีกำรจัดอบรมให้แก่หน่วยงำนในระยะต่อไป และ (3) จัดท�ำ 
แผนบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม และอยู่ระหว่ำงจัดท�ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตสิทธิ 
ในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ซ่ึงในกำรประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่  
9 กันยำยน 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรแล้ว นอกจำกนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้จัด
ท�ำพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ และพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 และจัดท�ำ (ร่ำง) แผนแม่บทด้ำนกำรสื่อสำรแห่งชำติ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ร่วมกับส�ำนักงำน กสทช. เพ่ือน�ำเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สำยมำใช้เป็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมในภำรกิจกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมท้ังกำรบูรณำกำร
เทคโนโลยีเครือข่ำยเพื่อสนับสนุนภำรกิจบรรเทำสำธำรณภัย (National Mobile Broadband Network for  
Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) และอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรจัดต้ังส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์แห ่งชำติ (NCSA) อีกทั้ง ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 
ภูมิสำรสนเทศ (สอทภ.) ได้จัดท�ำพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ พ.ศ. ... โดยสำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัต ิ
ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมำยและหน่วยงำนกลำงบูรณำกำรนโยบำยและแผนกิจกำรอวกำศ
พัฒนำกิจกำรอวกำศให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
นโยบำยอวกำศแห่งชำติแล้ว และอยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำน
โครงข่ำยสื่อสำร คลื่นควำมถี่ และกำรใช้งำนเครื่องวิทยุโทรคมนำคมเพื่อสนับสนุนภำรกิจป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 
รวมทั้งยังมีควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำรสิทธิในชุดเอกสำรข่ำยงำนดำวเทียม (Package) และสิทธิในกำรเข้ำใช้
วงโคจรดำวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ของกำรใช้ทรัพยำกรชำติให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีแนวทำงกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกหน่วยงำนให้ควำมส�ำคัญในกำร
ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ควรสร้ำง 
กำรรับรู้แก่ทุกภำคส่วนในรำยละเอียดและข้อก�ำหนดเก่ียวกับพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ทำงไซเบอร์ และพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกำรใช้สื่อดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำง ๆ  
ของประชำชนในชีวิตประจ�ำวัน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือที่สำมำรถรองรับกำรปรับเปล่ียนคล่ืนควำมถี่เพื่อใช ้
ในภำรกิจด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัยให้สำมำรถขับเคลื่อนประเด็นกำรปฏิรูปได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ 
มี เป ้ำหมำยในกำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
และกระบวนกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐให้มี 
ควำมรวดเร็ว น่ำเชื่อถือ โดยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของประชำชน และเร่งรัดกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์แห่งชำติในเชิงรุกในกำรน�ำเสนอข่ำวสำร
ที่ถูกต้อง รวมทั้งผลักดันให้มีกำรจัดตั้งระบบคลังข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของรัฐในด้ำนกำรสื่อสำร
และประชำสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ท้ังนี้ กำรด�ำเนินงำน 
ในช ่วงที่ผ ่ำนมำมีควำมท้ำทำยในประเด็นท่ีส�ำคัญ  
คือ กำรประสำนข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และสื่อสำรในรูปแบบที่ประชำชนทั่วไปเข้ำใจได้ง ่ำย  
ทันต่อเหตุกำรณ์ รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรเฉพำะทำง 
ที่มีทักษะควำมสำมำรถในกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำง
กำรรับรู ้และยกระดับควำมเชื่อ ม่ันของประชำชน 
ท้ังในและต ่ำงประเทศต ่อข ้อมูลข ่ ำวสำรภำครัฐ  
โดยสถำนกำรณ์ในช่วงปี 2563 มีกำรเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบกำรสื่อสำรไปสู่ลักษณะออนไลน์มำกขึ้น ส่งผล
ท�ำให้กำรสื่อสำรแบ่งปันข้อมูลต่ำง ๆ ท�ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
ซึ่งภำครัฐในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลต้องมีกำร 
เผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อให้ประชำชนรับ
ทรำบข้อมูลที่ส�ำคัญ ถูกต้อง เป็นไปตำมข้อเท็จจริง  
เพื่อป้องกันกำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อสังคมในวงกว้ำง 

0101

ในรูปแบบที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจง ่ำย 
สอดคล้องตำมบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำน จึงเป็น
ประเด็นส�ำคัญที่จะต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนให้เกิดกำร
ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำร 
เผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐให้มีควำมเหมำะสม 
และแรงจูงใจในกำรเลือกรับข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 
ทั้งนี้ สำมำรถเทียบเคียงได้จำกรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ของศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมซึ่งมีกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนิน
งำนและมีประชำชนให้ควำมสนใจรับชมและติดตำมผ่ำน
ช่องทำง Social Media จ�ำนวนมำกกว่ำ 5 ล้ำนบัญชีผู้ใช้ 
จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องเร่งรัดกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล
ข่ำวสำร รูปแบบ วธิกีำร และทกัษะในกำรประชำสัมพนัธ์
ของทุกหน่วยงำนภำครัฐให้สำมำรถเผยแพร่ข ้อมูล 
ออกไปให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว รองรับวิถีชีวิตของ
ประชำชน กำรประกอบอำชีพ และกำรบริหำรจัดกำร 
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐและกำรประชำสัมพันธ์
เชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ในเชิงรุก และหลักสูตรด้ำนกำร
สื่อสำรในยุคดิจิทัลได้รับกำรบรรจุในกำรฝึกอบรม
ของภำครัฐ
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา กรมประชำสัมพันธ์ได้ด�ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (ประจ�ำป ี
และประจ�ำวัน) เพื่อพัฒนำศูนย์ข้อมูลระบบฐำนข้อมูลข่ำวกลำง (PRD News Data Center) ให้เป็นระบบคลังข้อมูล
ข่ำวสำรควำมรู้อัจฉริยะ และเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัย สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรประชำชน และตอบสนองกำรท�ำงำนในกำรเป็นหน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
พร้อมทั้งเป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และได้ร่วมกับส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
(ส�ำนักโฆษก) ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ก�ำหนดประเด็นให้ส่วนรำชกำรชี้แจงผ่ำนระบบไลน์ ID IA IR ช้ีแจงประเด็นส�ำคัญ 
เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนอย่ำงรวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งปรับบทบำทของสถำบัน 
กำรประชำสัมพันธ์ให้เป็นสถำบันพัฒนำบุคลำกรและวิชำชีพด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรมวลชนของประเทศ 
และจัดท�ำหลักสูตรพัฒนำกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล ก�ำหนดเนื้อหำและกำรส่ือสำรในยุคดิจิทัล เพื่อบรรจ ุ
ในหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรมวลชนของประเทศ และได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกำรสื่อสำร 
ยุคดิจิทัล เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล  นอกจำกนี้ ส�ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรีได้ด�ำเนินโครงกำรดำ้นประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงำนในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โดยกำรน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชำชน น�ำไปสู่ควำมร่วมมือ 
และกำรมีส่วนร่วมกับภำครัฐ และเพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของประเทศเพื่อให้ประชำชน 
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มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรรับข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน มีคุณภำพ แม่นย�ำ และรวดเร็ว  
อีกทั้งคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติร่วมกับกรมประชำสัมพันธ์ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดท�ำแผน 
กำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี)  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบและมีกำรประกำศใช้แล้ว และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมประเทศไทย เพื่อตรวจสอบเฝ้ำระวัง และติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
หรือคำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรของหน่วยงำนของรัฐ 
ยังขำดกำรประเมินผลกำรสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชนท�ำให้ไม่ได้รับข้อมูลข้อเสนอของประชำชนเพื่อน�ำมำใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร รวมทั้งกำรบรรจุหลักสูตรที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ 
กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรในรูปแบบดิจิทัลในกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนภำครัฐต้องใช้ระยะเวลำในกำร
ด�ำเนินกำร ประกอบกับรูปแบบของกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วท�ำให้จ�ำเป็นท่ีภำครัฐ 
จะต้องวำงแผนกำรพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรประเมินผลกำรสร้ำง 
กำรรับรู ้ของกำรสื่อสำรข้อมูลส�ำคัญของหน่วยงำน พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์  
และผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนในแต่ละระดับควำมส�ำคัญของข้อมูล รวมถึงกำรก�ำหนดให้บุคลำกร 
ที่รับผิดชอบด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะ และก�ำหนดเส้นทำงอำชีพ 
ที่มีควำมชัดเจน ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรก�ำหนดให้กำรพัฒนำข้อมูลและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน 
ภำครัฐเป็นตัวช้ีวัดท่ีน�ำมำประเมินผลกำรด�ำเนินงำนขององค์กร และกำรจัดประชุมร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ 
เกี่ยวกับประเด็นด้ำนกำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
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ดา้นสงัคม
"พัฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ

สร้างหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและ 

ผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมบทบาทของชุมชน 
ในการบริหารจัดการตนเอง 

และเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ”

การปฏริปูประเทศด้านสงัคม ในห้วงเวลาท่ีผ่านมา 
สภาพสงัคมของทกุประเทศทัว่โลกได้มกีารเปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็ในหลายมติ ิแตกต่างกนัไปตามสภาพภมูสิงัคม 
ส�าหรบัในประเทศไทยนัน้ มสีถานการณ์ทางสังคมทีค่วรให้
ความส�าคญัหลายประการ อาท ิการเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่าง
รวดเร็วในขณะท่ีระบบการออมส�าหรับแรงงานท้ังในและนอก
ระบบยังไม่เพียงพอและครอบคลุมส�าหรับการสร้างหลัก
ประกนัรายได้หลงัวยัท�างาน  สถานการณ์กลุม่ผูเ้สยีเปรยีบใน
สังคม ความเหล่ือมล�า้ด้านรายได้ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ทีย่งัไม่สามารถเข้าถงึสวสัดิการทีจ่�าเป็น อกีทัง้กลุม่คนพกิาร 
ยงัถูกจ�ากดัในการเข้าสู่ตลาดงานและโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่อือ้
ต่อการด�ารงชวีติ สถานการณ์การเปล่ียนถ่ายจากชนบทสู่เมือง
อย่างรวดเร็ว น�ามาซ่ึงปัญหาของชมุชนเมืองในหลายมติ ิอาทิ 
ปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย ปัญหา
การบกุรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ ปัญหาการว่างงานและความยากจน 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  09

447

แผนการปฏริปูประเทศ



อนัเป็นสาเหตสุ�าคญัของความเหลือ่มล�า้ ความยากจนเมอืง ตลอดจนการเข้าไม่ถงึบรกิารและสวสัดกิารทางสงัคมของรฐัเนือ่งจากขาด
กลไก/สทิธขิองชมุชนเมอืง ดงัน้ันการพฒันาประเทศในระยะต่อไปจงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาความยากจนและความ
เหลือ่มล�า้ในสงัคม การคุม้ครองกลุม่เปราะบางในสงัคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึทรพัยากรและแหล่งทนุของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ท่ีได้มีการก�าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ทัง้สิน้ 5 ประเดน็ ประกอบด้วย (1) การปฏริปูการออม สวสัดิการ และการลงทนุเพือ่สงัคม (2) กลุ่มผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม 
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(3) การจดัการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสงัคม (4) ระบบสร้างเสรมิชุมชนเข้มแขง็ และ (5) การมส่ีวนร่วม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และการ
ส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม โดยมเีป้าหมายรวมตามข้อเสนอแผนการปฏรูิปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีหลักประกนัทาง
รายได้ในวยัเกษียณทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชีวติอย่างมีคณุภาพ (2) สังคมไทยเป็นสงัคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครฐัมข้ีอมลูและ
สารสนเทศด้านสงัคมทีบ่รูณาการทกุหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชมุชน/ท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็ โดยสามารถ
จัดการกนัเองและท�างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได้ และ (5) คนไทยมกีารปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมไปสูก่ารมจีติสาธารณะเพิม่ขึน้
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) การออม สวสัดกิาร และการลงทนุเพ่ือสงัคม แมว้า่ทีผ่า่นมา 
จะมีการด�าเนินงานของกิจกรรมภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
แลว้ แตย่งัคงมบีางกิจกรรมทีย่งัด�าเนนิการไมส่�าเรจ็ตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ อาทิ กิจกรรมการพัฒนา
ระบบการออมภาคบังคับ ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการด�าเนินการ 
และการพัฒนาลงทุนในระบบฐานข้อมูล
รายบุคคล เพื่อใช้ส�าหรับจัดเก็บเงินออม
จากภาษี หรืออย่างในกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนการ
ออมแห่งชาติ แม้ในช่วงท่ีผ่าน
มาจะมี ผู้ ม า เ ข้ า ร่ วม เ ป็น 
สมาชกิ กอช. เพิม่สงูขึน้มาก 
แตย่งัคงมีความทา้ทายใน
การเพิ่มจ�านวนสมาชิก
ให้บรรลุเป้าหมายไว้ที่ 
15 ล้านคนในปี 2565 
รวมถึงผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจจากการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ซึ่งส่งผลต่อราย
ได้ของประชาชน อาจ
ท�าให้แรงจูงใจในการออม
ลดน้อยลง

2)  กลุ่มผู้ เสียเปรียบในสังคม 
บางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมีความก้าวหน้า
ไม่มากเท่าที่ควร แม้จะมีความพยายามในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการช่วยเหลือ 
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้วก็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบัติยังคงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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3) การบูรณาการข้อมูลทางด้านสังคม ปัจจุบันพบว่าหลายหน่วยงานยังมี
ขอ้กงัวลถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกดิจากการแลกเปล่ียนข้อมลูในระดบั

บคุคล ประกอบกับความเขา้ใจของประชาชนทีม่ตีอ่วตัถปุระสงค์
ของการแลกเปลี่ ยนข้อมูลในระดับบุคคลยั งมีความ 

คลาดเคลื่อน ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดของการยินยอมในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญของการ 
บูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม

4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในระดับพื้นที่ อาทิ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า 
องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมมี
บทบาทส�าคญัในการช่วยเหลอืบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งรับมือ
กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
ที่ เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง แต่ยังมี 
ช่องว่างในด้านกลไกการขับเคลื่อน
และกฎระเบียบท่ีส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรชุมชน ภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

5) มสีว่นรว่ม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ด้วยปัจจุบันที่
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามก้าวหนา้อยา่ง
รวดเร็ว น�ามาซ่ึงปรากฏการณ์ Digital 
Disruption ที่ท�าให้ช่องทางการเข้าถึง

สื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยม 

น้อยลง จึงท�าให้หน่วยงานภาครัฐยากต่อการ 
เฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 1  การออม สวสัดิการสงัคม และการลงทนุเพือ่สังคม (0901)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที ่
ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการให้มี 
หลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 
2563 มีจ�านวนสมาชิก กอช. ทั้งสิ้น 2,384,529 คน โดยสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ขณะที่อีก
ร้อยละ 30 เป็นผู้ประกอบอิสระ

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 2 กลุม่ผู้เสยีเปรียบในสงัคม (0902)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่2 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา
ภาครฐัได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้สยีเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ การปฏรูิประบบขนส่งสาธารณะโดย 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้ด�าเนนิการน�าผลการศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถงึได้โดยสะดวก
ถ้วนหน้า (Accessibility For All Act : AAA) เสนอต่อคณะอนกุรรมการด้านสิง่อ�านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ส�าหรบัคนพิการ เพือ่ผลกัดนัให้หน่วยงานต่าง ๆ น�ายทุธศาสตร์ไปปรบัใช้ในสถานทีส่�าคญัต่าง ๆ รวมทัง้การจดัตัง้ศูนย์
บรกิารคนพกิารทัว่ประเทศ 2,394 ศนูย์ (ข้อมลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น องค์กรคนพกิาร จ�านวน 134 ศูนย์ 
และหน่วยงานภาครฐั จ�านวน 2,260 ศูนย์ เพือ่ให้การช่วยเหลอืของภาครัฐสามารถเข้าถงึกลุม่ผูพ้กิารได้มากย่ิงขึน้

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 3 การจัดการข้อมลูและองค์ความรูด้้านสงัคม (0903)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 อยูใ่นระดับใกล้เคยีงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา 
ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกับส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ จดัท�าแผนพฒันาในพ้ืนที ่ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย 
และส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิได้พัฒนาร่วมกับศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาต ิได้จดัท�าระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ทีเ่ป็นระบบ Big Data ของ
ภาครฐัทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูจากหลายฐานข้อมลูผ่านเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักในการแก้ปัญหาความยากจนในระดบั
บคุคล ครวัเรือน ชมุชน ท้องถิน่ ท้องที ่จังหวดั ประเทศ

452

แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม09

453

แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม 09



ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ระบบสร้างเสริมชมุชนเข้มแขง็ (0904)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่ 4 อยูใ่นระดับใกล้เคียงการบรรลเุป้าหมาย โดยในห้วงเวลา 
ทีผ่่านมาได้มกีารเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนของการสร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็เชงิพืน้ท่ี จากความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน โดยบรษิทั ประชารัฐรกัสามคัค ี(วิสาหกจิเพ่ือสงัคม) จ�านวน 76 แห่ง 
และบรษิทัประชารฐัรกัสามัคค ีวสิาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั และคณะกรรมการประสานและขบัเคล่ือนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ�าจังหวดั (คสป.) ร่วมขบัเคลือ่นด�าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างต่อเนือ่ง ยดึกรอบ 
“ชมุชนลงมอืท�า เอกชนขบัเคลือ่น รัฐบาลสนบัสนุน” เพือ่สร้างโอกาส สร้างรายได้ พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและ
เสรมิสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแขง็

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม 
   ทางสังคม (0905)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา 
ท่ีผ่านมา ได้มีการขับเคล่ือนงานตามกรอบแนวคิด 4 พลังหลัก อาทิ การสร้างพลังจิตอาสา ได้มีการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานอย่างต่อเน่ือง การสร้างพลังแผ่นดิน ได้มีการสนับสนุนการด�าเนินงานของอาสาสมัครให้มีเอกภาพมากย่ิงข้ึน 
การสร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด�าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย 
ผ่านการเล่น สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น�าไปจัดซ้ือวัสดุและก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย2  

ตัง้แต่ปี 2548 และคาดว่าจะกลายเป็น“สงัคมสงูวยัอย่าง
สมบูรณ์ (Aged Society)” ภายในปี 2566 และเป็น “สังคม
สูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society)” ภายใน 
ปี 2576 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้อง 
มีการจัดสรรสวัสดิการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ประชากรแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความ
เพียงพอของรายได ้หลัง เกษียณ ในขณะเดียวกัน 
สถานการณ์การออมของคนไทยจากข้อมลูการส�ารวจภาวะ
เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ปี 2562 ของส�านกังาน
สถติแิห่งชาต ิพบว่า ครวัเรอืนทีม่กีารออมมสีดัส่วนถงึร้อย
ละ 72.2 และมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม 
สดัส่วนมูลค่าการออมต่อรายได้ของครวัเรือนไทยนัน้ไม่ได้
เพิม่ขึน้ตาม โดยอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 22 ในปี 2560 และ 
ปี 2562 ท้ังนี ้แม้ว่าภาครัฐจะมกีารจดัระบบสวสัดกิารให้กบั
ประชาชนกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ แล้ว เช่น เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเงิน และโครงการบัตร
สวสัดกิารแห่งรฐัเพือ่ช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย แต่การช่วย

เหลือดังกล่าวยงัคงไม่เพียงพอต่อการด�ารงชพี โดยเฉพาะ 
ในกลุม่ผูสู้งอายทุีข่าดรายได้ นอกจากนี ้สดัส่วนประชากร
วยัแรงงานทีล่ดลง และประชากรสงูวยัท่ีเพิม่มากขึน้อย่าง 
ต่อเนื่อง อาจเป็นปัญหาต่อความยั่งยืนทางการคลัง 
ในอนาคต ดังนั้น การปฏิรูประบบสวัสดิการให ้มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการ 
รวมถงึการลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน
ผ่านการส่งเสริมการออมตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณ และ 
การสนบัสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามส่ีวน
ร่วมในการจัดสรรสวสัดิการและการลงทนุทางสังคมมากขึน้

1อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ�านาญ (Replacement Ratio) หมายถึง สัดส่วนของระดับเงินบ�านาญรายเดือนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เดือนสุดท้ายก่อนการ
เกษียณหรือเลิกท�างาน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) โดยตามหลักสากลไม่ควรต�่ากว่าร้อยละ 40 (Jorge Roldos, 2007, ”Pension Reform and Macroeconomic 
Stability in Latin America”, IMF Working Paper, International Monetary Fund)
2การเป็นสังคมสูงวัย  หมายถึง ปีที่ประเทศมีสัดส่วนผู้สูอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 เข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” ร้อยละ 20 เป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และร้อยละ 
28 เป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูปการออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ ได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีอัตราทดแทนรายได้ของระบบบ�านาญ (Replace-
ment Ratio)1  ที่ เพียงพอต ่อการด�าเนินชีวิต 
วัยเกษียณ สวัสดิการที่ประชาชนได ้รับมีความ 
เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และมีการระดมทุนและการจัด 
การการออมภาคบังคับและภาคสมัครใจเพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานภาครฐัได้มกีารส่งเสรมิให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่แรงงานนอกระบบทีไ่ม่มสีวสัดกิารให้มี
หลกัประกนัรายได้หลงัเกษยีณ โดยเข้ามาเป็นสมาชกิกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) จากข้อมลู ณ เดอืนกนัยายน 2563 มี
จ�านวนสมาชกิ กอช. ท้ังสิน้ 2,384,529 คน โดยสดัส่วนกว่าครึง่หนึง่เป็นผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกร ขณะทีอ่กีร้อยละ 30 เป็น 
ผูป้ระกอบอสิระ โดย กอช. ด�าเนนิการสร้างเครือข่ายประจ�าหมูบ้่านน�าร่องใน 25 จังหวดั กว่า 30,000 หมูบ้่าน เพ่ือให้ 
ค�าแนะน�าปรกึษาในการสมคัรสมาชกิและการส่งเงนิออมสะสม การจดัท�าระบบแพลตฟอร์มการออมเงินแบบ One Stop 
Service ผ่านแอปพลเิคชนั “กอช.” เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึการให้บรกิารได้อย่างสะดวกมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้กอช. ได้มกีาร
หารอืร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารในการด�าเนนิโครงการขบัเคล่ือนการปลูกฝังวนิยัการออมในกลุ่มนกัเรียนในสถานศึกษา 
ตัง้แต่อาย ุ15 ปีขึน้ไปท่ัวประเทศ โดยการส่งเสรมิให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชกิ กอช. ต้ังแต่ช่วงวยัเรยีน พร้อมทัง้การอบรมทกัษะ
ทางการเงินให้กบักลุม่นกัเรยีนเหล่านีด้้วย นอกจากนี ้การสร้างระบบให้คนไทยมบี�าเหนจ็บ�านาญหลงัพ้นวยัท�างาน กระทรวง
การคลงั ได้มกีารจดัท�าร่างพระราชบัญญัติกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาต ิ (กบช.) เพือ่ให้แรงงานทัง้หน่วยงานภาครฐั 
และเอกชนกว่า 14 ล้านคนมีรายได้หลังเกษียณ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายระหว่างเดือนมกราคม 
- กมุภาพนัธ์ 2563 ทีผ่่านมา ส�าหรบักจิกรรมการใช้วสิาหกจิเพ่ือสังคมกับการพัฒนาสังคม มกีารออกพระราชบญัญตัว่ิาด้วย
วสิาหกจิเพือ่สงัคม พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2562 เพือ่เป็นกลไกในการ 
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น โดย ณ เดือนกันยายน 2563 มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มา 
ลงทะเบยีนแล้วกว่า 140 บรษิทั

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีการด�าเนินงานของกิจกรรมภายใต้ประเด็น 
การปฏิรูปนี้บ้างแล้ว แต่ยังคงมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการจัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การจัดตั้ง 
คณะกรรมการเพือ่ปรบัปรงุสทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัจากสวสัดกิารต่าง ๆ ให้มคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ การพฒันา

ระบบการออมภาคบงัคบัโดยการจัดสรรภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ส่วนหนึง่คนืกบั 
ผู้เสียภาษี และการพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กูย้มืเพือ่ใช้ในการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในกจิกรรมการพฒันาระบบการออมภาคบงัคบัซึง่จ�าเป็นต้องมกีารศกึษาหลกั
เกณฑ์ วิธีการด�าเนินการ และการพัฒนาลงทุนในระบบฐานข้อมูลรายบุคคล 
เพ่ือใช้ส�าหรับจัดเก็บเงินออมจากภาษ ีอย่างไรกต็าม แม้ว่าในกจิกรรมการเพ่ิม
ประสิทธภิาพของกองทุนการออมแห่งชาติ ในช่วงท่ีผ่านมาจะมผู้ีมาเข้าร่วมเป็น
สมาชกิ กอช. เพิม่สงูขึน้มาก แต่ยงัคงมคีวามท้าทายในการเพิม่จ�านวนสมาชกิให้
บรรลเุป้าหมายไว้ที ่15 ล้านคน ในปี 2565 รวมถงึผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซ่ึงส่งผลต่อรายได้ของประชาชน อาจท�าให้
แรงจงูใจในการออมลดน้อยลง รวมถงึทศันคติของคนรุน่ใหม่ท่ีก�าลงัเริม่เข้าถงึ 

วยัแรงงาน มแีนวโน้มทีจ่ะเกบ็ออมน้อยลง ซึง่จะเป็นความเสีย่งต่อความมัน่คงทางการคลงัและการจดัสวสัดกิารในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนสิทธิประโยชน์ของ
สวสัดกิารต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนมากขึน้ โดยเฉพาะการมุง่เน้นดึงดูดกลุม่คนรุน่ใหม่
ให้เข้าสู่ระบบการออม รวมถึงการผลักดันการสร้างระบบการออมและบ�าเหน็จบ�านาญภาคบังคับ อาทิ กฎหมาย 
พระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาติ (กบช.) การจัดสรรภาษมีลูค่าเพ่ิม (VAT) ส่วนหนึง่คนืกบัผู้เสยีภาษีเป็น 
เงินออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้และเงินออมที่เพียงพอกับการใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้น 
วยัท�างาน นอกจากน้ี ควรส่งเสรมิการกระจายอ�านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มอี�านาจและหน้าทีใ่นการจดัการ
ระบบสวสัดกิารภายในพืน้ทีต่นเองได้ เพือ่ตอบโจทย์กบัความต้องการของประชาชนในชมุชนได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ454
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
ปัจจุบันกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ยังมีข้อจ�ากัดและความ
เหล่ือมล�้ าต ่ าง ๆ อันเป ็นอุปสรรคต ่อการพัฒนา 
ทั้งการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน การบริการสาธารณะ 
การได้รับการคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบ
อาชีพ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้เสียเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรูป
ระบบขนส่งสาธารณะโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ด�าเนินการน�าผลการศึกษา
กฎหมายว่าด ้วยการเข ้าถึงได ้โดยสะดวกถ้วนหน้า 
(Accessibility for All Act : AAA) เสนอต่อคณะ
อนุกรรมการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสภาพ
แวดล้อมส�าหรับคนพิการ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น�ายุทธศาสตร์ไปปรับใช้ในสถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ 2,394 ศูนย์ 
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น องค์กร
คนพิการจ�านวน 134 ศูนย์ และหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 
2,260 ศูนย์ เพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐสามารถ 
เข้าถึงกลุ่มผู้พิการได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการ
คุ ้มครองผู้บริโภค ยังมีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อเพ่ิม
อ�านาจหน้าที่ให้กับส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง 

ผู ้บริโภค (สคบ.) ภายใต ้พระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
ผู ้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ให้
เลขาธิการ สคบ. มีอ�านาจด�าเนินคดีแทนผู ้บริโภค 
และเพิ่มบทบาทของ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค ขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมกลุ ่ม 
ผู้เสียเปรียบทางสังคมให้มีงานท�ามากข้ึนทั้งการส่งเสริม
ให้คนพิการและผู้สูงอายุประกอบอาชีพ และปรับแก้ 
พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 
โดยก�าหนดสิทธิในการยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็ก
ที่ไร้รากเหง้าไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารของกลุ่มสตรี  ยังคง
มีสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่มาก โดยในปี 2562 มีผู้หญิง
ที่ เป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรร้อยละ 16.2 และ 
มีสัดส่วน สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้หญิงเพียงร้อยละ 10.4 
ในขณะที่องค์กรภาครัฐ มีผู ้บริหารหญิงเพียงร้อยละ 
21.91 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจ
เอกชนท่ีมีผู ้บริหารหญิงร้อยละ 33 ซ่ึงสอดคล้องกับ
รายงานดัชนีช่องว่างทางเพศ (Global Gender Gap In-
dex) ที่จัดท�าโดย World Economic Forum 2020

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2 

กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ปลดล็อคข้อจ�ากัดต่างๆอันเป็นอุปสรรคของกลุ่ม 
ผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถ มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้าง
ผลิตภาพให้แก่สังคมได้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การผลักดันนโยบายหรือกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับ 
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อเพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม 
ผู ้เสียเปรียบในสังคมให้สามารถประกอบอาชีพได้
และ/หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ยังคงมีบางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมี
ความก้าวหน้าไม่มากเท่าที่ควร อาทิ การส่งเสริมบทบาท
ของสตรีในการมีส ่วนร ่วมทางสังคมและการเมือง 
โดยที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แต่ในทางปฏิบัติยังคงต้องมี 
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบทบาท
ทางการเมืองและต�าแหน่งการบริหารของภาครัฐขณะที่
การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อ
คนทั้งมวล แม้ว่าจะมีการผลักดันโดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่จ�าเป็นต้องอาศัย
ความร ่วมมือจากทุกหน ่วยงานในการบูรณาการ 
การด�าเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ในด้านการช่วยเหลือ 
ผู้พิการ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้พิการที่ลงทะเบียนบัตร 
ผู้พิการแล้วกว่า 2 ล้านคน และมีศูนย์ช่วยเหลือกระจาย 
อยู่ทั่วประเทศ แต่ยังมีคนพิการท่ีตกหล่นและไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ 
เช่น การไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ไม่มีคน
พาไป และเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น รวมถึงค�านิยามของ 
“คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วย
งาน และ มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่ง 
ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน น�าไป
ปรับใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างการบูรณาการกัน
ระหว่างหน่วยงานในการด�าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรค
เพื่อคนทั้งมวล และวางแผนเพื่อเตรียมการปรับแก้ไข
โครงการพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
การผลักดันบทบาทของสตรี ในด ้านการเมืองและ 
การบริหารมากขึ้น ส�าหรับด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จ�าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมให้คนพิการเข้ามารับสิทธิประโยชน์ท่ีรัฐ
จัดหาให้ รวมถึงผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้าถึง
แหล่งทุน ทรัพยากรเพื่อน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ ่มผู ้เสียเปรียบ 
ในสังคมให ้ทัดเทียมกับคนท่ัวไป นอกจากนี้ต ้องม ี
การวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสียเปรียบทางสังคม 
เพือ่แก้ปัญหา โดยเฉพาะการปรบัปรงุกฎหมายกฎระเบียบ  
หรอืนโยบายอืน่ให้เอือ้ประโยชน์ต่อคนกลุม่นีม้ากขึน้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีมีการจัดเก็บและ 
ประมวลผลอย่างเป็นระบบและมีความบูรณาการจะช่วยให้
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมถูกน�ามาประยุกต์ใช้ได ้
อย่างเกิดประโยชน์สงูสดุ และน�าไปใช้ประกอบการพจิารณา
วางแผนและจดัท�านโยบายต่าง ๆ บนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์ 
ทั้งนี้ที่ผ ่านมาข้อมูลด้านสังคมมีการจัดเก็บโดยหลาย 
หน่วยงาน มจี�านวนมากและหลากหลายมติิ รวมทัง้มรีะบบ
ประมวลผลข้อมลูทีพ่ฒันาขึน้โดยหลายหน่วยงานตามความ
ต้องการใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญของการ 
บรูณาการข้อมลูและสารสนเทศด้านสงัคม โดยในปี 2563 
หน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานได้ให้ความส�าคญักบัการน�า
เทคโนโลย ีCloud Computing และ Big Data มาใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูลด้านสังคมเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงและ

บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
การบูรณาการข้อมูลดังกล่าวอาจยังอาจไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและทกุกลุม่เป้าหมายพฒันา

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้มกีารด�าเนนิการจากหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ร่วมกับ
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ จดัท�าแผน
พัฒนาในพื้นท่ี ตามนโยบาย one plan one policy 
ของกระทรวงมหาดไทย และส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้พฒันาร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดท�าระบบ 
TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) ทีเ่ป็นระบบ Big Data ของภาครฐัทีเ่ชือ่มโยงข้อมลู
จากหลายฐานข้อมลูผ่านเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลกั 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 

การจัดการข้อมูล 
และองค์ความรู้ด้านสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงได้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีฐานข้อมูลทางสังคมท่ีน�าไปสู่การจัดท�านโยบายของ
ภาครัฐ ที่ตอบสนองของกลุ ่มประชาชนทุกกลุ ่ม 
เป้าหมาย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ได้อย่างเสมอภาค
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ในการแก้ปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จังหวัด ประเทศ นอกเหนือจาก 
ปีที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีพัฒนาการจัดการข้อมูล 
และความรู้ด้านสังคมในเชิงพื้นท่ี อาทิ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวง 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้ด�าเนิน
โครงการพฒันาระบบข้อมลูต�าบลในจงัหวดันครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธานี โดยจัดท�าชุดข้อมูลท่ีแสดงสถานะ 
ของต�าบล (Community profile) 6 ด้าน ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกจิ สภาวะแวดล้อม สขุภาพ การเมอืงการปกครอง 
และข้อมูลด้านการสื่อสารในพ้ืนที่ รวมถึงรวบรวมข้อมูล
แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials) 
เพื่อใช้ส�าหรับวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้ครอบคลุม 
ทกุมติแิละน�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่โครงการ
ดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทัว่ประเทศ ในการจดัท�าระบบข้อมลูให้ครอบคลุมทกุต�าบล
ในแต่ละจังหวดั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคลงัข้อมลู 
เพือ่น�าไปพฒันาชมุชนท้องถิน่ได้ครอบคลมุทกุมิติ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านสังคมท่ีสามารถน�าไปสู ่
การจัดท�านโยบายภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทกุกลุม่เป้าหมายได้อย่างแท้จรงิ มีความจ�าเป็น
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคลจากหลายหน่วยงาน 
ซ่ึงปัจจุบนัพบว่าหลายหน่วยงานยงัมข้ีอกงัวลถึงผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับบุคคล 
ประกอบกบัความเข้าใจของประชาชนทีม่ต่ีอวตัถปุระสงค์
ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับบุคคลยังมีความ 
คลาดเคล่ือน ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดของการยินยอมในการ 
เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ซ่ึงถอืว่าเป็นอปุสรรคส�าคัญของ 
การบรูณาการฐานข้อมลูและสารสนเทศด้านสงัคม

ข้อเสนอแนะเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ในระยะถัดไป 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควรเร่งสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน
ของรัฐได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของการ 
บูรณาการฐานข้อมูลทางสังคม เพื่อให้การเชื่อมโยงฐาน
ข้อมลูระหว่างหน่วยงานเกดิขึน้ได้จริงอย่างเป็นระบบ มีการ
รกัษาความปลอดภัยของข้อมลูทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและ 
ไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการ 
สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องให้กับประชาชนเกีย่วกับข้อเทจ็จรงิ
ว่าข้อมลูส่วนบคุคลจะไม่ได้ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะน�า
ไปใช้ในระดับนโยบายเท่านั้น นอกจากนี้ยังควรให้ความ
ส�าคัญกับสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้สามารถน�าข้อมลูมาวเิคราะห์และขยายผล
ในการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป การเสริมสร้างชมุชนให้เข้มแขง็สามารถจัดการตนเองได้ 
อย่างมคีณุภาพ เป็นรากฐานทีน่�าพาประเทศไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื โดยมภีาคส่วนต่าง ๆ เป็นพลังส�าคญัในการร่วม 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน ซึง่องค์กรชมุชนและภาคประชาสังคมถือเป็นกลไกทีม่บีทบาทส�าคญัในการช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน รวมท้ังรบัมือกบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเข้มแขง็ แต่ยงัมช่ีองว่างในด้านกลไกการ 
ขบัเคลือ่นและกฎระเบียบทีส่่งเสรมิและพฒันาองค์กรชมุชน ภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ 
พฒันาชมุชน และยัง่ยนื โดยมปัีจจยัขบัเคลือ่นทีส่�าคญั ได้แก่ องค์กรชมุชนและภาคประชาสังคมทีม่บีทบาทส�าคญัในการมี 
ส่วนร่วมในการช่วยเหลอืบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อน การรับมือกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ีมุ่งให้ชุมชนมีระบบ
สร้างเสรมิชุมชนทีเ่ข้มแขง็ทีส่่งผลให้ประเทศ 
มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ได้มกีารเสรมิสร้าง
ชมุชนเข้มแขง็มาอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในส่วนของ การสร้างเสรมิชมุชน
เข้มแข็งเชงิพืน้ที ่จากความร่วมมอืระหว่างกระทรวงมหาดไทย
และภาคเอกชน โดยบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี(วสิาหกจิเพ่ือ
สงัคม) จ�านวน 76 แห่ง และบรษิทัประชารัฐรกัสามคัคี วสิาหกจิ
เพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั และคณะกรรมการประสานและ
ขบัเคล่ือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจ�าจงัหวดั (คสป.) ร่วม
ขับเคล่ือนด�าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อย่าง 
ต่อเนือ่ง ยดึกรอบ “ชมุชนลงมอืท�า เอกชนขับเคลือ่น รฐับาล
สนับสนนุ” เพ่ือสร้างโอกาส สร้างรายได้ พฒันาคุณภาพชวีติ ของ
ประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแข็ง โดยส่งเสรมิ

ที่มา: คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พุทธศักราช 2562 - 2563

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดการข้อมูลแผนบริหาร
จัดการ กลไกขับเคล่ือน และทุนทางสังคม) และ 
มีเศรษฐกิจดี ม่ันคง ยั่งยืน และชุมชนมีภูมิต้านทาน 
ต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ชุมชนจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ และมีเศรษฐกิจ
ดี มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบ
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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การท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรปลอดภยั เกษตรทีทั่นสมยั 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร พฒันาและยกระดบัสนิค้าชมุชนให้ตรงใจ 
ผูบ้รโิภครกัษาอตัลกัษณ์ควบคูไ่ปกบัความต้องการของตลาด 
โดยน�านวัตกรรมการแปรรปูมาใช้ในการสร้างมลูค่าเพิม่ ให้กบั
สนิค้าการเกษตรและหัตถกรรมในชุมชน แกนกลาง ในการ
บริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการ 
จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการ 1,044 
โครงการ และมชีมุชนทีไ่ด้รบัประโยชน์ทัง้หมด 3,296 ชมุชน 
78,827 ครวัเรอืน สร้างรายได้เพิม่ข้ึนประมาณ 1 พนัล้านบาท 
นอกจากนี้ มีการพัฒนากลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise - SE) ผ่านโครงการ SE อ�าเภอ (ชมุชนดีมรีอยยิม้) 
เพ่ือแก้ปัญหาและขับเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชนตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง และขยายไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื 
โดยเช่ือมโยงความร่วมมอืระดบัอ�าเภอ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
สิง่แวดล้อมตามความต้องการและศกัยภาพของแต่ละชมุชน 
เป็นตวัตัง้ โครงการดงักล่าวยงัมแีนวคิดในการใช้พลังของ 
คนรุ่นใหม่ในการกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนเป็นแกนน�าในการท�างานเชื่อมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในส่วนของระบบและกลไก ได้มกีารด�าเนนิการดงันี ้ได้แก่ (1) 
สทิธแิละบทบาทชุมชน เร่งด�าเนินการแก้ไข ร่าง พระราช
บญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. .... เพือ่ให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็
สามารถจดัการตนเองได้อย่างยัง่ยนื โดยอยูร่ะหว่างประมวล
ผลความคิดเห็นของสภาองค์กรชุมชนต�าบล/เทศบาล 
ทัว่ประเทศตามกระบวนการของการแก้ไขกฎหมาย รวมทัง้สิน้ 
1,681 ต�าบล1  รวมทัง้พจิารณาปรบัปรงุเนือ้หาสาระส�าคญั
และกลไก ภายใต้ ร่าง ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการ
สร้างเสริมชมุชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... ตามความเหน็ของผูเ้ก่ียวข้อง 
เพื่อให้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างการใช้สิทธิและหน้าท่ีของ
ประชาชนในชมุชนในการพฒันาตนเองด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรมท้องถิน่ มรดกทางวฒันธรรม คณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  สุขภาพอนามัยและคุณภาพ 
ของประชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ยนื (2) ทรพัยากรและทุนชมุชน โดย 

ส่งเสริมให้ชมุชนและภาคประชาชนปลูกไม้มค่ีา เพือ่น�ามาใช้
ประโยชน์มากขึน้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัตป่ิาไม้ 
(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ชุมชนและประชาชนสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จาก 
ไม้หวงห้ามได้มากขึน้ อาท ิโครงการส่งเสรมิการปลกูไม้โตเรว็ 
เพือ่อตุสาหกรรม การปลกูสวนป่าไม้เศรษฐกจิ ท�าให้การปลกู
ต้นไม้เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิและสนับสนนุการปลูกต้นไม้
ยนืต้นมลูค่าสูง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ นอกจากนี ้ ได้เสนอร่างพระราชบญัญตัเิพือ่จดัตัง้
หน่วยงานบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน เพ่ือให้มกีฎหมายจดัตัง้
ธนาคารท่ีดินในการท�าหน้าท่ีกระจายการถือครองที่ดิน 
สนบัสนนุให้เกษตรกรได้มทีีด่นิท�ากนิ ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การบริหารจัดการท่ีดินร่วมกันของชุมชน รวมทั้งบริหาร
จัดการที่ดินของภาครัฐและเอกชนที่ให้สิทธิ์ธนาคารที่ดิน 
ในการบรหิาร (3) สวสัดกิารชมุชน เร่งผลกัดนั ร่าง พระราช
บญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ. .... 
เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคประชาสังคม สนบัสนนุให้
ประชาชนมโีอกาสรวมกลุ่มท�างานแก้ปัญหาและพัฒนาสงัคม 
มส่ีวนร่วมเป็นหนึง่ในกลไกการพัฒนาประเทศอย่างแท้จรงิ 
โดยมกีารเปิดเวทรีบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างพระราชบัญญัตฯิ 
รวมทัง้พิจารณาความซ�า้ซ้อนการด�าเนนิงานขององค์กรภาค 
ประชาสังคมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
เกดิประสทิธภิาพและครอบคลมุการบรูณาการท�างานแบบ 
หุน้ส่วนการพฒันาประเทศ (4) เศรษฐกิจชมุชน ภายหลงัจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนนิโครงการพฒันาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจ จดัหาและพฒันา
ระบบงานสารสนเทศส�าหรบัสถาบนัการเงนิประชาชนให้มี
มาตรฐานเดยีวกนั จดัต้ังหน่วยงานกลางเพือ่บรหิารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการด้านการเงินของสถาบนัการเงนิ
ประชาชน พัฒนาศกัยภาพการให้บริการด้านการเงนิ โดยอยู่
ระหว่างลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบัธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในการพฒันาบคุลากรให้กับสถาบัน
การเงินประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ 
จดทะเบียนเป็นสถาบนัการเงนิประชาชน
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ปัจจบุนัมอีงค์กรชมุชนยืน่จดทะเบยีนจ�านวน 2 องค์กร2  ได้แก่ สถาบนัการเงินประชาชนต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอพุทไธสง 
จงัหวดับรุรีมัย์ และสถาบนัการเงนิประชาชนต�าบลน�า้ขาว อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เพือ่ให้บริการธรุกรรมทางการเงนิ
และเป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนในการประกอบอาชพีให้กบัสมาชกิและชมุชน รวมทัง้ ยงัได้แก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบโดย
มีกลไกบริหารหนี้ค้างช�าระอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
กฎระเบยีบ และมาตรการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พฒันาและสร้างเสถยีรภาพ ให้แก่ระบบสหกรณ์ คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของ
สหกรณ์และสมาชกิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของระบบสหกรณ์ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอื
สร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็ในทกุมติิ

1ข้อมูลจาก ส�านักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2ข้อมูลจาก ส�านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระดับพืน้ทีโ่ดยทีไ่ม่อาจคาดเดา
หรอืไม่อาจควบคมุปัจจยัเหตไุด้  อาท ิช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 สะท้อนให้เหน็ว่า องค์กรชมุชนและ 
ภาคประชาสงัคมมีบทบาทส�าคญัในการช่วยเหลอืบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมท้ังรับมอืกบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างเข้มแขง็ แต่ยงัมช่ีองว่างในด้านกลไกการขับเคล่ือนและกฎระเบียบท่ีส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคมให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเร่งรดัหรอืผลักดนักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ป็นกลไกขบัเคลือ่น
ระบบการสร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็ทีม่อีงค์กรภาคส่วนต่าง  ๆได้เข้ามามส่ีวนร่วมและเป็นหุน้ส่วนในการพฒันาอาท ิร่าง พระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ....  ร่าง ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแขง็ พ.ศ. .... และร่าง พระราชบัญญตัิ 
ส่งเสรมิและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ. .... รวมทัง้สร้างกลไกหรือเครือ่งมอืทีเ่อือ้ให้เกดิการส่งเสรมิและสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ินของตนเองและมบีทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชมุชน โดยเปิดโอกาสให้กลไกคณะกรรมการชมุชนสามารถระดมทนุ 
และบรหิารจดัการทรพัยากรของชุมชนด้วยตนเอง ซ่ึงจะช่วยเพิม่ศักยภาพและความเข้มแขง็ของชมุชนให้สามารถแก้ปัญหาและ 
ตอบสนองความต้องการของชมุชนได้โดยตรงและรวดเรว็ อนัจะน�าไปสู่การสร้างความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การสร้างพลเมืองที่มีคุณธรรม มีความร่วมมือ ความ 
เอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในสังคม (Social Cohesion) เป็นเป้าหมายหลักของ
ประเด็นปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ที่มุ่งสร้างจิตส�านึก
สาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัย 
ผ่านกิจกรรมบนพื้นที่สร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ และใช ้
สื่อออนไลน์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ท�าประโยชน์แก่สังคม โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
การจัดท�ามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ ส่งเสริมวิชาการ
ความรู้วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเร่งเสริมพลังการ 
เฝ้าระวังทางสังคมให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีภูมิคุ้มกัน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ภาพรวมสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี 2563 ศึกษาโดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) พบว่า สถานการณ์คุณธรรมที่สังคม
ไทยควรให้ความส�าคัญเร่งด่วน 5 ด้าน ท่ีส่งผลต่อ
ปรากฏการณ์ท้ังด้านบวกและด้านลบของสถานการณ์
คุณธรรมระดับประเทศ ประกอบด้วย (1) สถานการณ์
ด้านโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) (2) สถานการณ์ด้าน 
ภัยพิบัติ ภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่น PM 2.5 (3) สถานการณ์ด้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน (4) สถานการณ์ด้านอาชญากรรม 
ทะเลาะวิวาท และ (5) สถานการณ์ด้านภัยจากไซเบอร์ 
ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้หาก 
ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรมที่ยึดถือและปฏิบัติ 
อย่างต่อเน่ืองจริงจัง ตลอดจนเพ่ิมพูนทักษะความฉลาด 
ด้านดิจิทัล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่
เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาเพิ่มขึ้น
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การด�าเนินการที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวคิด ดังนี้
(1) การสร้างพลังจิตอาสา ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน 6,661,047 คน มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 49,844 ครั้ง อาทิ 
กิจกรรมด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งน�้า การท�าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ การสร้างฝายชะลอน�้า 
รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 627 ครั้ง (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563) 
(2) การสร้างพลังแผ่นดิน ด้านการสนับสนุนการด�าเนินงานของอาสาสมัครให้มีเอกภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (เอไอเอส) ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ 
เพื่อสนับสนุนการท�างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน โดยพัฒนาฟีเจอร์ “คัดกรองและติดตาม 
COVID-19” เพื่อใช้บันทึกผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง คัดกรอง และติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและทันเหตุการณ์  นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดสวัสดิการ โดยจัดให ้มี 
ระบบฐานข้อมูล อพม. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงาน อพม. และก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม. 
โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. ทั้งระดับจังหวัดและอ�าเภอ ด้านการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาระดับพื้นท่ี บังคับใช้กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2563 โดยส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอเป็น
กลไกการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนน�าป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น นอกจากน้ี ในปี 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดสรรเงินอุดหนุน ให้สภาเด็กและเยาวชน 
ทุกระดับ วงเงิน ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ และโครงการเยาวชนไทยหัวใจ
ใสสะอาด เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
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(3) การสร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด�าเนินโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น�าไปจัดซื้อวัสดุและก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เข ้ารับบริการให ้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบท้ัง 4 ด ้าน คือ  
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการแล้ว 2,641 แห่ง ใน 75 จังหวัด 
(4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด�าเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake 
News Center) ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ 
เพื่อเป็นระบบกลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจ�านวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว 3,680,571 คน 
(ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563) นอกจากน้ี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม 
ด�าเนินโครงการพัฒนา Young Creator เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส�าหรับเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้และ 
การศึกษาบนพื้นที่แพลตฟอร์ม YouTube โดยร่วมกับ Google ประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือออกแบบสื่อ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาเดก็และวยัรุน่เพือ่ความเป็นพลเมอืงในยคุดจิทิลั พร้อมกนันี ้กองทนุฯ ได้อนุมตัเิงนิทุนเพือ่
ผลติสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจ�าปี 2563 วงเงิน 300 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุม่เดก็ เยาวชน และครอบครวั  รวมทัง้เปิดโอกาสให้เครอืข่ายเดก็และเยาวชนเป็นผูผ้ลติสือ่ 
สร้างการมส่ีวนร่วมเฝ้าระวงัสือ่ และสามารถใช้สือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัเศรษฐกิจในชมุชน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมาย จากการที่ประชาชนไทยมีการ 
ใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียอย่าง 
แพร่หลายมากข้ึน แต่การใช้อินเตอร์เน็ต 
และโซเชียลมีเดียสร้างการมีส่วนร่วมและ 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนยังคงเป็น
ความท้าทาย เนื่องจากดัชนีวัดความ
ปลอดภัยส�าหรบัเดก็ในโลกออนไลน์ (Child 
Online Safety Index : COSI) ปี 2563 
ระบุว่าเด็กไทยมีความปลอดภัยในโลก
ออนไลน์ต�า่กว่าค่ามาตรฐานถงึ 4 ด้าน (จาก
ทัง้หมด 6 ด้าน) ได้แก่ ด้านความเสีย่งจากภยั
ออนไลน์ ด้านวนิยัในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 
ด้านสมรรถนะทางดิจิทัล และด้านการให ้
ค�าแนะน�าในการใช้สือ่ดจิทิลั สะท้อนให้เหน็ว่ายงัคงมช่ีองว่างการพฒันาด้านทกัษะความฉลาดทางดจิทิลัให้เดก็และเยาวชนไทย
สามารถใช้เครือ่งมอืสือ่อนิเตอร์เนต็และโซเชยีลมเีดยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภยั และเกดิประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมสงูสดุ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ความส�าคญัในประเด็นการเสริมสร้างทักษะความเป็น
พลเมอืงดจิทิลัโดยเฉพาะในกลุม่เดก็และเยาวชน นอกเหนอืจากประเด็นการเฝ้าระวงัทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้เครอืข่ายเดก็
และเยาวชนสามารถใช้สือ่ออนไลน์ช่วยรวบรวมและบรหิารจดัการข้อมลูทางสงัคมให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาในระดบั
พืน้ที ่อาท ิพฒันาฐานข้อมลูความต้องการของกลุม่คนเปราะบางในพืน้ที ่หรอืใช้เทคโนโลยดิีจทิลัช่วยขบัเคลือ่นกระบวนการ
พฒันา/สือ่สาร ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความร่วมมอืกบัภาคเีครือข่ายอืน่ ๆ ได้อย่างมเีอกภาพ สร้างสรรค์ ปลอดภัย และ 
เกดิประโยชน์สงูสดุ
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การปฏิรูปประเทศด ้านพลังงานในช ่วงที่ 
ผ่านมา เป็นไปตามกรอบของแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานที่มีพื้นฐานแนวคิดมาจากการทบทวน
สถานการณ์แนวโน ้มภายนอกและภายในประเทศ 
ก�าหนดกรอบการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ 
ใช้ประโยชน์จากโอกาส ในการก�าหนดแนวทางเพื่อลด
อุปสรรค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศระยะยาวใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร ้างมูลค ่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศจากการจัดหาพลังงาน เพื่อ 
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน (2) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริม
ความต่อเนื่องจากการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนา
เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการจัดหาพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต�่าลง และรองรับการจัดหา
พลังงานในอนาคต และ

"ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการ 
เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และการยอมรบั 
ของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลย ี

และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใหก้ารบริหารจดัการด้านพลงังาน

มธีรรมาภบิาล การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
พลงังาน และการลงทุนในอตุสาหกรรม

ทีเ่กีย่วเนือ่งกับด้านพลงังาน"

ดา้นพลงังาน
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  10
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(3) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการการก�ากับดูแล การลงทุนและการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดข้อขัดแย้งในสังคม 
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โดยด�าเนินการผ่านเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศทั้งสิ้น 17 ประเด็น ได้แก่ (1) การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
(2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (3) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (4) โครงสร้างแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้า (5) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (7) การ
พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (8) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 (9) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โต
เร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (10) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 
(11) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (12) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี (13) การส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ (16) การส่งเสริม 
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (17) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 470
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
ระหว่างหน่วยงาน เพือ่ก�าหนดแนวปฏบิติัทีม่ปีระสิทธภิาพ 
ความชดัเจนในระดบันโยบายยงัไม่มกีารก�าหนดแนวทางที่
ขดัเจนจงึส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด�าเนนิการตามการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมและสร้าง
การยอมรับของภาคประชาชน จ�าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนนุจากภาคนโยบายเนือ่งจากการด�าเนนิการเพ่ือให้
บรรลุผลได้ตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง จึงควร
ก�าหนดแนวทางในการบรูณาการท�างานระหว่างหน่วยงาน
เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อร่วมผลักดันการ
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลวุตัถปุระสงค์
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้

 2) การค�านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งของประชาชน 
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไป อันจะช่วย
ลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้
ประโยชน์จากการจดัสรรทรพัยากรทีไ่ม่เป็นธรรม จนเกดิ
การต่อต้านการด�าเนนิกิจการด้านพลังงานเพ่ือความมัน่คง
ของประเทศในอนาคต รวมไปถึงการจัดท�าแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเหมาะสมส�าหรับรองรับแนวโน้ม 
Prosumer ช่วยให้ภาคการผลิตไฟฟ้าสอดคล้องกับ
ศกัยภาพเชือ้เพลงิ โครงสร้างพืน้ฐาน ความมัน่คงเชงิพืน้ที่ 
รวมถึงสามารถบริหารอัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมให้อยู่ใน
อตัราทีเ่หมาะสม สะท้อนต้นทุนทีแ่ท้จริง ไม่เป็นภาระต่อผู้
ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศในระยะยาว
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 3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ
ประเทศ ยั ง ไม ่สามารถตอบสนองต ่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพลังงานท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการเช่ือมโยงข้อมลูเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลกลาง และการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
องค์ความรู้ของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขณะทีป่ระเทศไทยยงัมข้ีอจ�ากดัด้านบคุลาการผู้เชีย่วชาญ
ที่มีความสามารถน�าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
พลงังานมาวเิคราะห์และใช้ประโยชน์

 4) ข้อจ�ากดัด้านกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อเพิ่มการแข่งขันและส่งเสริมผู ้ประกอบการ อาทิ 
ถ่ายโอนอ�านาจการขออนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้า นโยบายหรือ
มาตรการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัติใน
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีช่ดัเจนประกอบการจดัจ้างตาม
หลักการ ESCO หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งรัดการ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
ปรบัโครงสร้างการบรหิารจดัการด้านพลงังานของประเทศ
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 การปฏิรปูองค์กรด้านพลงังาน (1001)   
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงทีผ่่านมาหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องมกีารด�าเนนิงานทีส่อดคล้องตามเป้าหมายการปฏริปู อาท ิ(1) จดัท�าระเบยีบกระทรวงพลงังานว่าด้วย Code of 
Conduct ในการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างหน่วยนโยบาย หน่วยก�ากบัดูแล และหน่วยปฏบิตั ิให้มีความชดัเจน (2) จดัตัง้กอง
บรหิารสญัญาและสมัปทานปิโตรเลยีมภายใต้กรมเช้ือเพลงิธรรมชาติเพ่ือรองรบัการส�ารวจและผลติปิโตรเลียมตามระบบ
สญัญาแบ่งปันผลผลติ และระบบสญัญาจ้างบรกิาร และ (3) จดัต้ังศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (one stop service) ด้านกจิการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพือ่ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการอนญุาตทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการลงทนุด้านพลงังาน

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2 การพฒันาศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาต ิ(1002)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่2 อยูใ่นระดับใกล้เคียงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงท่ีผ่านมา
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิการเพือ่จดัตัง้ศนูย์สารสนเทศพลงังาน
แห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) เพ่ือรองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน
แผนพลังงานของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการเก็บรวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูล 
การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ การจดัท�าประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลงังานของประเทศ การจดัท�า
และเผยแพร่สถิติข้อมูล และรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน 
แก่ภาคธรุกจิ สถาบันการศกึษา และประชาชนทัว่ไป

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3 ปฏริปูการสร้างธรรมาภิบาลในทกุภาคส่วน (1003) 
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่3 อยูใ่นระดับใกล้เคียงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงท่ีผ่านมา 
กระทรวงพลงังานได้ก�าหนดนโยบายและแผนงานในการจดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาโครงการและก�าหนดกลไกการจดัตัง้โรงไฟฟ้า ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการสรรหาคณะกรรมการของภาคประชาสงัคม ใน
ประเดน็ของการจดัสรรค่าภาคหลวงร่างพระราชบญัญติัรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... และพระราชบญัญตัิ
ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลยีม ตามมติ
คณะอนกุรรมการจดัท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัสรรค่าภาคหลวงแร่และ
ปิโตรเลยีมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) และเทศบาลทีม่พีืน้ทีผ่ลติ ได้รบัในอตัราร้อยละ 20 (2) อบต. ใน
จังหวดัทีม่พีืน้ทีผ่ลติ ได้รบัในอตัราร้อยละ 20 (3) องค์การบรหิารส่วนจังหวดั (อบจ.) ทีเ่ป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีผ่ลติได้รบัในอตัรา
ร้อยละ 20 และ (4) อบต. อ่ืนท่ัวประเทศ ไม่ได้รบัการจดัสรร โดยนายกรฐัมนตร ีมอบหมายให้ส�านกังานปลดัส�านกันายก
รฐัมนตรร่ีวมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทบทวนรายละเอียดให้ได้ข้อยตุเิพือ่ประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนก่อนเสนอ
คณะรฐัมนตรต่ีอไป
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4 โครงสร้างแผนพฒันาก�าลังการผลติไฟฟ้า (1004)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงทีผ่่านมา 
คณะรฐัมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 เหน็ชอบแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 
ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 โดยสาระส�าคญัของแผน PDP2018 ฉบบัปรับปรงุครัง้ที ่1 ทีเ่ปลีย่นไปจากแผนเดมิ มคีวามสอดคล้อง
กับแนวคิดการปรบัปรงุแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านพลงังานในประเดน็ต่าง ๆ ทีส่�าคัญ 
อาท ิการก�าหนดสดัส่วนเช้ือเพลงิท่ีสมดลุและความเสีย่งของการจดัหาเชือ้เพลงิทัง้ระบบ ความสามารถในการพึง่พาตนเอง
ของประเทศในการผลติไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมการกระจายระบบผลติไฟฟ้าและการบรหิารแหล่งเชือ้เพลิงตาม
ศกัยภาพทีม่รีายละเอยีดแยกตามภมูภิาค การจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครฐั 
ได้แก่ ขยะชมุชน โรงไฟฟ้าชวีมวลประชารฐั  

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5 ส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขนั (1005) 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) มมีติเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2563  เห็นชอบให้ผ่อนปรนนโยบายโครงสร้าง
กจิการไฟฟ้าส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการทดสอบนวตักรรมท่ีน�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการให้บริการด้านพลังงาน (Energy 
Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) ไม่เกิน 50 เมกะวตัต์ ไม่เกนิ 2 ปี โดยผูร่้วมโครงการจะไม่ได้รบัก�าไร
เชิงการค้าจากการด�าเนนิโครงการ และกระทรวงพลงังานได้ด�าเนนิการศกึษาปรบัโครงสร้างกจิการไฟฟ้าเพือ่รองรบัการผลติ
ไฟฟ้าเพือ่ใช้เอง (Prosumer) แล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่างการด�าเนนิโครงการศกึษาการส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6 ปฏริปูโครงสร้างการบรหิารกจิการไฟฟ้า (1006) 
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6 ยงัต�า่กว่าค่าเป้าหมายขัน้วกิฤต โดยช่วงทีผ่่านมากระทรวงพลงังาน
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลกัได้จัดให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการหารือเกีย่วกบัการปฏริปู
โครงสร้างการบรหิารกจิการไฟฟ้า ต่อกรณกีารโอนย้ายการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มา
สงักดักระทรวงพลงังาน เพือ่วเิคราะห์ความเหมาะสมข้อด ีข้อเสยี และมมุมองของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การพจิารณา
ปรบัปรงุแนวทางการด�าเนนิการ โดยให้กระทรวงพลงังานร่วมกบักระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) กฟน. และ 
กฟภ. ร่วมกันพจิารณาจดัท�าแผนบรูณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทัง้การผลิต ระบบส่ง ระบบจ�าหน่าย 
โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ข้อยตุิ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาต ิ(1007)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปท่ี 7 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังานได้ลงนามสญัญากบับรษิทั ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี ่ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั ภายใต้ระบบสญัญาแบ่งปันผลผลติแล้ว และ
อยูร่ะหว่างตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานในช่วงเปลีย่นผ่านของแปลง G1/61 และ G2/61 เพือ่น�ามาปรบัใช้กบัแหล่ง
อืน่ ๆ  ส�าหรบัความคบืหน้าของแนวทางการส่งเสรมิการแข่งขนัธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ได้ด�าเนนิการน�าเข้า LNG จ�านวน 2 ล�าเรอื ซึง่จากการประเมนิผลพบว่าราคา LNG ที ่กฟผ. จัดหามรีาคาต�า่กว่าราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีจ่�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าในระบบของประเทศ (Pool Gas) ส่งผลให้มลูค่าเชือ้เพลงิลดลง และมผีลให้ค่า Ft ลดลง 
ส่วนการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub บรษิทั ปตท. ได้ท�าการศกึษาแล้วเสรจ็และได้น�าเสนอต่อคณะอนกุรรมการด้าน
ปิโตรเลียม และคณะท�างานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
กระทรวงพลงังานแล้ว474
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ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี 4 (1008)  
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 8 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในช่วงท่ีผ่านมาส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด�าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะ 4 
ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงรวมถึงปัญหา ข้อจ�ากัด และแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีชัดเจน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

ปี 2562 • ปี 2563 •    เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล (1009)  
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 9 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมากรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีต้องการส่งเสริมให้ปลูกไปยังกรมพัฒนาท่ีดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล 
เพ่ิมเติม รวมท้ังด�าเนินการศึกษาแนวทางการเพ่ิม Plant Factor ของโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วเสร็จ

ปี 2562 •  ปี 2563 •   เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิง 
   เพ่ือผลิตไฟฟ้า (1010)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
กระทรวงพลังงานได้เตรียมแนวทางในการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยได้ก�าหนดเป้าหมายในการรับซ้ือไฟฟ้า
จากขยะชุมชนไว้ในแผน AEDP 2015 โดยก�าหนดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 500 MW เป็น 900 MW หรือเพ่ิมข้ึนอีก 400 MW และ 
เห็นชอบโครงการก�าจัดขยะด้วยการน�ามาผลิตไฟฟ้าของ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) แล้ว จ�านวน 20 แห่ง ก�าลังการผลิต
ติดต้ังรวม 191.8 MW เสนอขายแล้ว 172.32 MW และขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการเพ่ิมเติม

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 11 การส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี (1011)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 11 ยังต่�ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต โดยช่วงท่ีผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้ด�าเนินโครงการ Solar to social โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน โดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 โดยได้มีการพิจารณาระเบียบว่าด้วย
การส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีและมีมติว่าการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานยังไม่มีความชัดเจนจากภาคนโยบาย 
และเห็นว่าควรมีการก�าหนดนโยบายและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจึงจะด�าเนินการออกระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี (1012)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่12 บรรลคุ่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงทีผ่่านมาคณะรฐัมนตรไีด้มีมติ 
เม่ือวนัที ่20 ตลุาคม 2563 รบัทราบแผนพัฒนาพลงังานทางเลอืก (AEDP 2018) ตามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอ ก�าหนดให้น�้ามัน 
B10 เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มดีเซล และ E20 เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มเบนซิน ส�าหรับ Oil Plan 2018 ได้น�าเสนอ
ปลัดกระทรวงพลงังานให้ความเหน็ชอบในหลกัการแล้ว และกระทรวงพลงังานจะได้น�าไปรวมไว้ในแผนแม่บทพลงังานแห่งชาติ
และขบัเคลือ่นต่อไป

476

แผนการปฏริปูประเทศด้านพลังงาน10

477

แผนการปฏริปูประเทศด้านพลงังาน 10



ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 13 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม 
   อุตสาหกรรม (1013)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 13 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมากระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดท�าโครงการเพ่ือขับเคล่ือนตามแผนการ 
ปฏิรูปฯ ท่ีส�าคัญ อาทิ 1) การศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีจ�านวน
โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 51 ราย จาก 7 ประเภทอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้�าส�าหรับโรงงานขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยมีโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์และถูกคัดเลือกท้ังส้ิน 32 โรงงาน และ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไอน้�าส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการคัดเลือกโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากจ�านวน 10 โรงไฟฟ้า  

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (1014)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 14 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอและได้ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 
(Building Energy Code: BEC) ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
   (1015)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 15 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
มีการแต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือการมีส่วนรวมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จัดท�าระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส�าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐ จัดท�าร่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact – EPC) และเอกสารประกอบสัญญา และกระทรวง
พลังงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทดลองโครงการน�าร่องเพ่ือส�ารวจอาคาร และจัดท�า
รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (1016)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้มี 
ค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นฝ่าย
เลขานุการ เพ่ือศึกษาก�าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า จัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการติดตามประเมินผล และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยต้ังเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดขายรวมท้ังหมด (ประมาณ 750,000 คัน) 
ภายในปี 2573

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน (1017)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้มีค�า
ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานโดยมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
และผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา และจัดท�าแผน
ปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานครอบคลุมเร่ืองการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ระบบ 
กักเก็บพลังงาน การก�าหนดมาตรฐานและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนจัดท�าแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความ
ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีข้ึน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การบริหารจัดการด้านพลังงานมีความส�าคัญต่อความ
มั่นคงและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานที่ 
ผ่านมาด�าเนินการโดยหลายหน่วยงานท�าให้ขาดความ
เป็นเอกภาพและมีความล่าช้า ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้าง
และการบริหารจัดการองค์กรด้านพลังงาน โดยก�าหนด
บทบาทให ้ชัดเจนระหว ่างหน ่วยงานด ้านนโยบาย 
หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติ โดยให้แต่ละ
ระดับมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานและ
บทบาทที่ขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านพลังงานให้สามารถสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นภายใต้ต้นทุนท่ีเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม
ความมั่นคงของประเทศทางด้านพลังงานจากการลงทุน
ด้านพลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

การด�า เนินงานที่ผ ่ านมา ความก ้าวหน ้าในการ 
ด�าเนินการ มีรายละเอียดดังน้ี (1) จัดท�าระเบียบ
กระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of Conduct ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย หน่วยก�ากับ
ดูแล และหน่วยปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน โดยปัจจุบัน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนและกระตุ ้น 
การลงทุนประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มกีตกิา (Code of Conduct) เพือ่ก�าหนดบทบาทและ
หน้าที่รับผิดชอบทั้งในหน่วยงานด้านนโยบาย ก�ากับ
ดูแล และปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน มีการจัดตั้งศูนย์
บรกิารเบด็เสรจ็ (one stop service) ด้านการก�ากบั
กิจการไฟฟ้าและกองบริหารสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลยีมตามระบบสญัญาแบ่งปันผลผลติ (PSC) 

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างได้จัดท�าร่างระเบียบฯ และ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (2) จัดตั้งกองบริหารสัญญา
และสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพื่อรองรับการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract 
: PSC)  และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract 
: SC) ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามนัยมาตรา 23 แห่ง 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
และ (3) จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) ด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือลดระยะ
เวลาและขัน้ตอนในการอนญุาตทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการลงทุน
ด้านพลังงาน ซ่ึงจะช่วยสามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
กระตุ ้ นการลงทุ นด ้ านพ ลั ง ง าน  และสนับสนุ น 
การวางแผนด้านการจัดหาพลังงานรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศด้วย  และปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานขององค์กรก�ากับดูแล ซ่ึงปัจจุบันส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) 
อยู่ระหว่างการจัดท�า MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
ขณะที่ข้ันตอนการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ล�าดับที่  88 ของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ ท�าให้การขับเคลื่อน
นโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร และการจัดตั้งศูนย์
บริการแบบเบ็ดเสร็จยังคงมีความท้าทายค่อนข้างสูงในระยะ 2 ปี ข้างหน้า เนื่องจากจ�าเป็นต้องถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมของ 
หน่วยงานที่จะด�าเนินการในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จควบคู่กันไปด้วยเช่นเดียวกับกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ล�าดับที่ 88 เพื่อถ่ายโอนอ�านาจการ
ขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้ไปขึ้นอยู่กับส�านักงาน กกพ. ซึ่งส�านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงานฯ เพื่อรองรับบทบาทที่
เปล่ียนแปลงไปและการออกระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตและเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อุบัติภัยในกิจการพลังงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงาน กกพ. เร่งติดตามความก้าวหน้าและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกรมโยธาธิการและการผังเมือง ในการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ  เพื่อให ้
การด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ความก้าวหน้าของการพฒันาเทคโนโลยที�าให้การกระจาย
ข่าวสารในวงกว้างเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ ขณะทีก่ารตรวจ
สอบข้อมูลและให้ข้อเท็จจริงของหน่วยงานภาครัฐอาจจะ
เป็นไปได้ช้ากว่าการเข้าถึงข่าวสารของสาธารณชน 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ท�าให้เกิดความ 
ขดัแย้งระหว่างภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาชน ดงั
นัน้ เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัทุกภาคส่วน 
การจัดท�าฐานข ้อมูลด ้านพลังงานท่ีเป ็นระบบให ้
สาธารณชนสามารถเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีมและมคีวามน่า
เชื่อถือ จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการลงทุนและ
การแข่งขันด้านพลงังานของประเทศให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 
นอกจากนี ้ยงัจะช่วยการบรูณาการข้อมลูร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานและน�ามาใช้ตัดสินใจเชิงนโยบายด้านพลังงาน
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ด้วยเหตทุีก่ล่าวมา
ข้างต้นจึงมีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน 
แห่งชาต ิ(Thailand Energy Information Center: NEIC) 
โดยน�าบทเรียนที่ดีจาก U.S. Energy Information 
Administration (EIA) มาเป็นต้นแบบในการพฒันา
 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา การจดัต้ังศนูย์สารสนเทศพลงังาน
แห่งชาต ิ(Thailand Energy Information Center: NEIC) 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการเพื่อจัดต้ังศูนย์ 
สารสนเทศฯ ด�าเนินการศึกษาการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบการพฒันาศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ 
ขบัเคลือ่แผนพลงังานของประเทศไทย มวีตัถปุระสงค์ในการ

ให้บรกิารการเกบ็รวบรวมข้อมลูพลงังาน การบรหิารจดัการ
ข้อมลู การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ การจดัท�าประมาณการ
แนวโน ้มและการพยากรณ์ความต ้องการพลังงาน 
ของประเทศ การจัดท�าและเผยแพร่สถิติข้อมลู และรายงาน
สถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
พลังงานแห่งชาติ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การสร้างศูนย์ข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก 
รวดเร็วได ้รับความเชื่อถือเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายพร ้อมท้ัง
สามารถชี้แจงแก้ไขข้อมูลด้านพลังงานที่บิดเบือนแก่
ประชาชนเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมได ้อย ่าง 
ทันสถานการณ์

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่สามารถช้ีแจง
แก้ไขข้อมูลด้านพลังงานที่บิดเบือนแก่ประชาชนเพื่อ
ลดความขัดแย้งในสังคมได้อย่างทันสถานการณ์ และ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้านพลงังานในเบือ้งต้น
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ข้อมลูพลงังานแก่ภาคธุรกจิ สถาบันการศกึษาและประชาชนทัว่ไป โดยให้ NEIC เป็นศนูย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
พลงังานหลกัของประเทศ ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเรว็ เข้าใจง่าย มกีารปรบัปรงุข้อมลูให้ทนัสมยัตลอดเวลาและ
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัในทกุภาคส่วน มคีวามน่าเชือ่ถอื ทนัสมยั รวมถงึได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล ปัจจบุนัมผีลการ
ศกึษาทบทวนและรวบรวมข้อมลูด้านพลงังานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการและการเชือ่มโยงข้อมลูด้านพลงังานของประเทศ รายละเอยีดข้อมลู การออกแบบ
โครงสร้างของข้อมลูท่ีสอดคล้องตามกรอบการก�ากบัดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) รวมทัง้แผนยทุธศาสตร์ 
(Strategic Plan) แผนทีน่�าทาง (Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของศนูย์สารสนเทศพลงังาน
แห่งชาต ิแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาต ิและผลการศกึษาออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรด้านข้อมลูสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) แล้ว ทัง้นี ้การรายงานผลโครงการผ่านระบบตดิตามประเมนิผล
แห่งชาต ิ (eMENSCR) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูพลังงานทดแทน 
2) โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนทีผ่ลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า
หรอืจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง และ 3) โครงการศกึษาการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศ
พลงังานแห่งชาตเิพือ่รองรบัการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขบัเคลือ่นแผนพลงังานของประเทศไทย ด�าเนนิการโดย
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติยังมีปัญหาและอุปสรรคท่ี
ท้าทาย ได้แก่ ความร่วมมอืของหน่วยงานเจ้าของข้อมลูในการ
เช่ือมโยงข้อมูลเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูกลาง ซ่ึงจ�าเป็นต้องบงัคับใช้
ผ่านการปรบัปรงุกฎหมายและแนวปฏิบัตท่ีิด ีมกีารปรบัปรงุรปู
แบบข้อมลูให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ตลอดจนให้ความส�าคญักบั
การกลัน่กรองข้อมูลและการจดัท�าเนือ้หาทีป่ระชาชนเข้าใจได้
โดยง่ายเพื่อการเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ทันกับสถานการณ์และ
ประชาชนสามารถเข้าถงึได้ในวงกว้าง ขณะทีป่ระเทศไทยยงัมี 
ข้อจ�ากัดด้านบุคลาการผู้เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถน�าข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลงังานมาวเิคราะห์และใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการให้บรรล ุ
เป้าหมายของประเดน็การพฒันาศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ 
ควรก�าหนดให้เป็นประเด็นในเชิงนโยบายระดับชาติ โดยมีการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การจัดท�าบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลู Big Data ของ
พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นรปูแบบเดยีวกนั 2) การสร้าง
กลไกการบรหิารและกลัน่กรองข้อมลูข่าวสารด้านพลงังานร่วมกบั
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Chief Information 
Officer) ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 3) กจิกรรมด�าเนนิการ
สร้าง Branding NEIC ที่น่าเชื่อถือเพื่อการสื่อสารที่ฉับไวต่อ
ข่าวสารท่ีบดิเบอืนด้านพลงังานกจิกรรมสร้างเครอืข่ายผูเ้ช่ียวชาญ
ร่วมกบัพลงังานจงัหวดัและสือ่มวลชนและเครอืข่าย Social ด้าน
พลงังานเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าใจข้อมลูด้านพลงังานได้อย่าง
ถูกต้อง และ 4) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในอุตสาหกรรม
พลังงานและบริการสาธารณูปโภค (Analytics in Energy & 
Utilities) เป็นต้น 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 3

ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3

ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
เป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วน คือ การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล อุตสาหกรรมการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กีย่วกับดา้นพลงังาน สามารถตรวจ
สอบการด�าเนินการได้ มีความโปร่งใส และมีความน่า 
เชื่อถือ ลดการขัดแย้งในหน้าท่ีหรือผลประโยชน์จากการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมท้ังก�าหนดให้มี
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและสร้างการยอมรับของภาคประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ก�าหนด
นโยบายและแผนงานในการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือให้ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
และก�าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟ้า โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานได้เห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งต้ัง
กรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวง
พลังงานข้ึนมาท�าหน้าท่ีคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมเพ่ือ
ให้ครอบคลุมผู้แทนท้ังจากภาคการผลิต ผู้แทนในส่วนของ 
ผู้บริโภค และผู้แทนจากภาควิชาการแล้ว ปัจจุบันอยู่ใน 
ข้ันตอนการสรรหาคณะกรรมการของภาคประชา
สังคม ส�าหรับประเด็นของการจัดสรรค่าภาคหลวง 

คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราช
บัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... และ 
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ค่าภาคหลวงแร่และ
ปิโตรเลียมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวง
แร่และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 
(2) อบต. ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ 20 และ (4) อบต. อ่ืนท่ัวประเทศ ไม่
ได้รับการจัดสรร โดยวันท่ี 17 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี
ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส�านักงานปลัดส�านัก 
นายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทบทวน 
รายละเอียดให้ได้ข้อยุติเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

• เป้าหมาย •
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน
อย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือ 
ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก เพื่อลดข้อขัดแย้ง 
ในสังคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการจัดต้ังคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของภาคประชาสังคมมีกลไกเพื่อเป ิดโอกาสให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมน�าเสนอพื้นท่ีจัดตั้งโรงไฟฟ้าได้ 
และมีการจัดสรรค่าภาคหลวงที่เหมาะสมสู่ชุมชน
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ในส่วนโครงการท่ีมีการรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
1) การจัดสรรค่าภาคหลวง (ส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี) 2) การปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยก�าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟ้าท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วม (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 3) ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการใน
รูปคณะท่ีปรึกษาหรือแต่งต้ังคณะกรรมการของภาคประชาสังคม (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 4) ส่งเสริมและสร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 5) ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการภาคองค์กรพัฒนาเอกชน (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 6) ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาคผู้ประกอบการ (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 7) การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน) และ 8) การด�าเนินการให้ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัด
ทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries Transparency Initiative: EITI) (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน)

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากเป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนท่ี 
มุ่งเน้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล มีการก�าหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการขัดแย้งในหน้าท่ีหรือผลประโยชน์จากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
มีความเป็นธรรมและสร้างการยอมรับของภาคประชาชน จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคนโยบายเน่ืองจาก
มีความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างขณะท่ีประเด็นเร่ืองการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมยัง
ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เน่ืองจากคณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นควรยกเลิกการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมให้ อบต. อ่ืนท่ัวประเทศท่ีไม่มีพ้ืนท่ีผลิต 
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ขณะท่ีแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานระบุให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงท่ีได้รับจากแหล่งปิโตรเลียม ได้แก่ 1) อบต. เทศบาล 
และ อปท. รูปแบบอ่ืน ๆ  ตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ 30 2) อบต. เทศบาล และ อปท. 
รูปแบบอ่ืน ๆ  ตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ังแห่งอ่ืน ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังของแหล่งปิโตรเลียมได้รับในอัตราร้อยละ 10 3) อบจ. ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ
แหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ 10 (แบ่งตามจ�านวนองค์กร องค์กรละเท่า  ๆกัน) และ 4) อบต. เทศบาล และ อปท. รูปแบบอ่ืน ๆ  
ท่ัวประเทศ ได้รับในอัตราร้อยละ 10 (แบ่งตามจ�านวนองค์กร องค์กรละเท่า ๆ  กัน) เพ่ือจัดสรรและกระจายรายได้จากแหล่งทรัพยากร
ของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม โดยค�านึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบและประชาชนท่ัวไป อันจะช่วยลดความเหล่ือมล้�าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ก่อให้
เกิดความขัดแย้ง และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม จนเกิดการต่อต้าน 
การด�าเนินกิจการด้านพลังงานเพ่ือความม่ันคงของประเทศในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การจะบรรลุตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและไม่มี 
ส่วนได้เสียกับประเด็นดังกล่าวท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและเจรจาหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้สามารถผลักดันการ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังควรน�า
ประเด็นและรายละเอียดข้อเสนอการด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการอย่างมีธรรมาภิบาล 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ก�าหนด
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงความเป็นไปได้ในการทบทวนข้อเสนอการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และ
ปิโตรเลียมให้ถึงชุมชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายปิโตรเลียมและแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 มาตรา 76 และ
มาตรา 250 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายขอบ พื้นที่ที่ขาดศักยภาพในการหา
รายได้และอยู่นอกแหล่งปิโตรเลียม ให้มีแหล่งรายได้เพิ่มเติม เพ่ือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ทั่วประเทศ ตามสัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวงที่เหมาะสม เป็นธรรม และค�านึงถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีความเส่ียงด้านการผลิตไฟฟ้าจากการขาด
สมดุลของสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิง การบริหารก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าส�ารอง การขาดโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิตเช้ือ
เพลิงไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า และข้อจ�ากัดด้านการวางแผน
กระจายแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพพ้ืนท่ี การจัดท�าแผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าจึงต้องน�าผลการศึกษาเก่ียวกับสัดส่วน
โรงไฟฟ้าฐาน ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และศักยภาพ
แหล่งผลิตไฟฟ้ารายภาค ต้นทุนไฟฟ้ารายภาคท่ีแท้จริง 
การจัดหาและส�ารองเช้ือเพลิงท้ังระบบ ศักยภาพระบบส่ง
ไฟฟ้าและการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างภาค เป็นต้น 
มาใช้วางแผนก�าหนดสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิง และก�าลังผลิต
ส�ารองท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการจัดหาเช้ือเพลิง 
ปริมาณไฟฟ้าส�ารองท่ีมากเกินไป และลดผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อม ภายใต้แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าท้ังระบบ
และมีการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงคร้ัง
ท่ี 1 (PDP2018 Rev.1) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยสาระส�าคัญ
ของแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ท่ีเปล่ียนไป 

จากแผนเดิม และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการปรับปรุง
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานในประเด็นต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ อาทิ การก�าหนด
สัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีสมดุลและความเส่ียงของการจัดหาเช้ือเพลิง 
ท้ังระบบ ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประเทศใน
การผลิตไฟฟ้า ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมการกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพท่ีมี 
รายละเอียดแยกตามภูมิภาค การจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ได้แก่ 
ขยะชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ  อย่างไรก็ตาม 
แผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ยังไม่ได้มีการศึกษาและ
จัดท�าแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความม่ันคงของ
ระบบไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางซ้ือขายไฟฟ้า 
(Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเช่ือมโยงกับระบบ
จ�าหน่าย เพ่ือให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) 
ตามความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

โครงสร้างแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ที่ค�านึงถึง
ศกัยภาพเชือ้เพลงิและโครงสร้างพืน้ฐานทีม่อียูใ่นแต่ละ
พืน้ที ่และมีความทนัสมยัรองรบัเทคโนโลยรีะบบไฟฟา้
ในอนาคต 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประกาศใช ้แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
แนวคิดใหม่ท่ีค�านึงถึงศักยภาพเช้ือเพลิง โครงสร้าง
พื้นฐาน ความมั่นคงเชิงพื้นที่  ก�าลังผลิตส�ารอง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุล และ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่เหมาะสมรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้แล้วเสร็จ

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ตั้งแต่ต้นปี 
2563 เป็นต้นมาประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้ทัง้ภาคครวัเรอืน ภาคธรุกจิ 
และภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ ซ่ึงส่งผลต่อ 
ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
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โดยคาดว่าค่าความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของปี 2563 เร่ิมต�า่กว่าปี 2562อย่างมนัียส�าคญัในเดือนเมษายน (ต�า่กว่าประมาณ 
2,847 เมกะวัตต์) ประกอบกับการระบาดของโรคได้แพร่กระจายไปทกุภมูภิาคทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศคูค้่าทีส่�าคัญของไทย 
อาท ิจนี สหรฐัอเมรกิา และประเทศในโซนยโุรป ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิทัง้ของโลก และประเทศไทย โดยอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟปูระเทศและระบบเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า 1 - 2 ปี โดยสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าและก�าลงัการผลติไฟฟ้า รวมถงึปรมิาณส�ารองเพือ่ความมัน่คงทีเ่หมาะสมตามแผน PDP2018 ฉบบั
ปรบัปรงุคร้ังที ่1 อย่างมนียัส�าคญั ในขณะท่ีแผน PDP2018 ฉบบัปรบัปรงุคร้ังที ่1 ได้ก�าหนดให้มกีารพฒันาพลงังานทางเลอืกใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�า้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ (Hydro-Floating Solar Hybrid Project) ตามเขือ่น
ต่าง ๆ  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่จะเริม่ด�าเนนิการในส่วนโครงการน�าร่อง 2 โครงการ ในพืน้ทีเ่ขือ่นสรินิธร 
45 เมกะวตัต์ และท่ีเข่ือนอบุลรตัน์ ก�าลงัการผลติ 24 เมกะวตัต์ มแีผนจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ในปี 2563 และ 2566 
ตามล�าดบั และมแีผนการลงทุนในส่วนท่ีเหลอืท้ังหมด (9 เข่ือน 16 โครงการ) และคาดว่าจะท�าให้มีก�าลงัผลติในพืน้ทีท่ี่มคีวาม
มัน่คงทางพลงังานอยูแ่ล้ว เพิม่ขึน้รวม 2,725 เมกะวตัต์ (MW) ซึง่จะท�าให้เป็นภาระต่อต้นทนุค่าไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม  
นอกจากน้ี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายด้านพลังงานของประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยพีลังงานทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อาทิ การจัดเก็บข้อมลูการผลติและ
การใช้ไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้าใช้เอง (IPS) ยงัขาดระเบยีบรองรบั  โครงสร้างพืน้ฐานยงัไม่รองรับการตดิตัง้ระบบ Quick Charge 
ส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า486
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน และส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ควรร่วมกัน
พิจารณาทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและก�าลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปริมาณส�ารองเพ่ือความม่ันคงท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมท้ังน�าผลการศึกษาตามแนวทางของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดท�าแผน PDP อาทิ 1) หลักการและแนวทางการก�าหนดก�าลังผลิตส�ารองของประเทศไทยท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาศักยภาพเช้ือเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือก�าหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีสมดุลและความเส่ียงของ
การจัดหาเช้ือเพลิงท้ังระบบ 2) ทบทวนข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้าของ 3 การ
ไฟฟ้า ซ่ึงได้ด�าเนินศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต 
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเม่ือเดือน ธันวาคม 2562 และ 3) การผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) ซ่ึงส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานท่ีเหมาะสมส�าหรับรองรับแนวโน้ม 
Prosumer แล้วเสร็จเม่ือเดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปประกอบการจัดท�าแผน PDP2022 เพ่ือให้แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ตามแนวคิดใหม่ ช่วยให้ภาคการผลิตไฟฟ้าสอดคล้องกับศักยภาพเช้ือเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน ความม่ันคงเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงสามารถ
บริหารอัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะยาว

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

ส่งเสริมกิจการไฟฟา้
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

ส่งเสริมกิจการไฟฟา้
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานและรปู
แบบธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็ ท�าให้พฤตกิรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าเปลีย่นแปลงไป 
อีกทั้งยังท�าให้ผู ้ประกอบการและชุมชนสามารถผลิต
ไฟฟ้าใช้เองได้ในต้นทุนท่ีต�่ากว่าภาครัฐ มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในการผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน 
ส่งผลให้โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าแบบระบบรวมศูนย์และ
นโยบายผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียวอาจไม่เหมาะสมกับบริบท
การพัฒนาพลังงานของประเทศในอนาคต ภาครัฐจึงควร
เร่งพิจารณาแนวทางการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
การแข่งขันภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและคงไว้ซึ่งความม่ันคง โดยสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายใน
ชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะลดภาระงบประมาณมา 
สนับสนุนเป็นพิเศษ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พร้อมท้ังควรก�าหนด
นโยบาย และมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
กิ จ ก า ร ไฟฟ ้ า ขอ ง ไทย ให ้ เ หม า ะสมสอดคล ้ อ ง 
กับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ (กพช.) มมีตเิห็น
ชอบให้ผ่อนปรนนโยบายโครงสร้างกจิการไฟฟ้าส�าหรบัผูเ้ข้า
ร ่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมา 
สนบัสนนุการให้บรกิารด้านพลงังาน (Energy Regulatory 
Commission Sandbox : ERC Sandbox) ไม่เกิน 50 
เมกะวตัต์  ไม่เกนิ 2 ปี โดยผูร่้วมโครงการจะไม่ได้รับก�าไรเชงิ
การค้าจากการด�าเนนิโครงการ โดยมโีครงการทีส่�าคัญ อาทิ 
นวัตกรรมซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกันแบบ Peer-to-Peer 
Energy Trading & Bilateral Trading นวตักรรมบรหิาร
จดัการพลงังานในพืน้ทีข่นาดเลก็แบบครบวงจร (Microgrid) 
และนวตักรรมแบตเตอรีก่กัเกบ็พลงังาน (Battery Storage) 
เป็นต้น นอกจากนี ้กระทรวงพลงังานได้ด�าเนนิการศึกษา
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ 
ใช้เอง (Prosumer) แล้วเสรจ็ และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิ
โครงการศกึษาการส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะท�าให้กระทรวงพลังงานมีทิศทางการ
ปรบัโครงสร้างกจิการไฟฟ้าทีเ่อือ้ให้เกดิการแข่งขนัจากการ
ผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบท 
การพฒันาพลงังานในอนาคต 

• เป้าหมาย •
กิจการไฟฟ้ามีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม และ
ก�าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแนวโน้มการผลิตโดยผู้บริโภค (Prosumer) และ
ประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับการเปิดให้ใช้และ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้าตามนโยบายก�าหนด 
มีการประกาศระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรี
ที่ ใช ้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ 
ครัวเรือน และมีแนวทางส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (Roadmap) ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.)
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานด้านการก�ากบัและด้านนโยบายพลงังานยงัขาดความชดัเจนในการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์การก�ากบั การเปิดให้ใช้และเชือ่มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการไฟฟ้า 
ส่งผลให้การจดัท�าระเบยีบและกฎเกณฑ์อนญุาตให้บคุคลทีส่าม (Third Party Access -TPA) สามารถใช้โครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย และส่งเสรมิกจิการจ�าหน่าย (Retail) ได้รวมทัง้การจดัท�าระเบยีบการส่งเสรมิกจิการ
ไฟฟ้าเสรทีีใ่ช้พลงังานทดแทนในระดับชุมชนและระดบัครวัเรอืนเพือ่ปรบัปรงุ Grid code และข้อบงัคบัสามการไฟฟ้าทีย่งัไม่มี
การด�าเนนิการทีเ่ป็นรปูธรรม ท�าให้กจิการไฟฟ้าของไทยยงัไม่สามารถรองรบัการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกนั (Peer to Peer) 
และยังไม่มีการก�าหนดอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (Wheeling Charge) ที่ชัดเจน ท�าให้ 
การด�าเนินการตามแนวทางภายใต้แผนปฏิรูปในประเด็นนี้ในภาพรวมจึงมีความล่าช้ากว่าเป้าหมายค่อนข้าง ทั้งนี้ 
ในด้านการศึกษาเพือ่เสนอแนะรปูแบบโครงสร้างกจิการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตเิพือ่เพิม่การแข่งขนั (Roadmap) คาดว่าจะ
แล้วเสรจ็ไตรมาส 1 ของปี 2564 ก่อนเสนอ กพช.เพือ่พจิารณาตามขัน้ตอนต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย กระทรวงพลงังาน โดยส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ส�านกังานก�ากบักจิการ
พลงังาน และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ควรร่วมกันปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบส่งเสรมิกจิการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขนัที่
สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนในชมุชนและครัวเรือนตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีภายใต้เงือ่นไขและรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย 
ไม่ก่อให้เกดิภาระแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าในระบบท่ีมากเกนิความจ�าเป็น โดยควรส่งเสรมิโรงไฟฟ้าชมุชนตามศกัยภาพของเชือ้เพลงิ
และโครงสร้างพืน้ฐานเชงิพืน้ที ่โดยมุง่เน้นรปูแบบการผลติเพือ่ใช้ภายในพืน้ทีเ่ป็นหลกั (self-consumption) เหลอืจงึขาย
เข้าระบบควบคูก่นักบัการส่งเสรมิให้มกีารใช้ระบบกกัเกบ็พลังงานภายใต้รูปแบบสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบเสถียร (Firm/Semi 
Firm) เพือ่ช่วยเสรมิความมัน่คงให้กับระบบ  ปรบัโครงสร้างราคาพลงังานให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและก�าหนดหลกัเกณฑ์
การอดุหนนุเฉพาะกลุม่เท่าทีจ่�าเป็นอย่างชดัเจนและเหมาะสม ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาแพลตฟอร์มตลาดกลางซือ้
ขายพลงังานไฟฟ้าแห่งชาตแิละจดัท�าแผนทีน่�าทางดิจทิลัการไฟฟ้าแห่งชาติ  พร้อมทัง้เสนอแนะรปูแบบการปรบัปรงุ
โครงสร้างตลาดและกจิการไฟฟ้าทัง้ระบบในระยะต่าง ๆ เพือ่รองรบัรปูแบบกจิการไฟฟ้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมีความเชือ่มัน่ในการลงทนุและเตรียมความพร้อมส�าหรับสภาพแวดล้อมทางธรุกจิท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
เป็นขัน้ตอนในอนาคต โดยค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจส่งผลต่อประชาชนเป็นล�าดบัแรก 

490

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน10

491

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน 10 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm1005



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันการก�ากับดูแลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้าน
ไฟฟ้าอยู่ภายใต้สังกัดการก�ากับดูแลของ 2 กระทรวง 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
สังกัดกระทรวงพลังงาน ขณะที่การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สังกัด
กระทรวงมหาดไทย การวางแผนบริหารจัดการและการ 
วางแผนการลงทุนจึ ง เป็นลักษณะต่างคนต่ างท� า 
ขณะท่ีรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีด้านพลังงานมี
การเปลี่ยนแปลงไป การก�ากับดูแลเพ่ือบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและความมั่นคงด้านพลังงานจึงจ�าเป็นต้อง
มีการวางแผนในภาพรวมท้ังด้านนโยบาย การด�าเนินงาน 
การลงทุนและการใช้โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การ 
ขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านไฟฟ้าสอดคล้องกับบริบท
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ ลดความซ้�าซ้อนในการลงทุน เพ่ือช่วย
ลดภาระต้นทุนค่าพลังงานให้กับประชาชน อย่างไรก็ดี 
ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ที่ก�าหนดเป้าหมายให้มีการบูรณาการหน่วยงานกิจการ
ไฟฟ้า โดยการโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. จากกระทรวง
มหาดไทยให้มาอยู่ภายใต้สังกัดการก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน เป็นประเด็นที่อาจเป็นไปได้ยาก 
ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องมีการปรับแนวทางด�าเนินการโดยให้
มีการจัดแผนบูรณาการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศร่วมกันแทน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการหารือเก่ียวกับการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า ต่อกรณีการ 
โอนย้าย กฟภ. และ กฟน. มาสังกัดกระทรวงพลังงาน 
เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสีย และมุมมอง
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการด�าเนินการ โดยให้กระทรวงพลังงานร่วม
กับกระทรวงมหาดไทย และ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. 
กฟน. และ กฟภ. ร่วมกันพิจารณาจัดท�าแผนบูรณาการ 
การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ท้ังการผลิต 
ระบบส่ง ระบบจ�าหน่าย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ข้อยุติ

ประเด็นท้าทายที ่ส ่ งผลต่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
การบูรณาการหน่วยงานกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการไฟฟ้า โดยการโอนย้ายกฟน. และ กฟภ. 
ให้มาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน ยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายท่ีส�าคัญต่อความส�าเร็จตามเป้าหมาย เน่ืองจาก
ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กฟน. และ กฟภ. 
ยังมีบทบาทส�าคัญเชิงพ้ืนท่ีและชุมชน ขณะท่ีแนวทางการ 
บูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ของท้ัง 3 การไฟฟ้า ปัจจุบันมีส�านักงานก�ากับกิจการ
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) และส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท�าหน้าที่พิจารณาอยู่ 
อย่างไรก็ ดี  แนวทางการการบูรณาการการลงทุน
พัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นแนวทางที่น่าจะมีความเป็นไปได้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

ปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหารกิจการไฟฟา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
บรูณาการหนว่ยงานกจิการไฟฟา้เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการไฟฟ้าและการลงทุนของประเทศ

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีแผนบูรณาการการด�าเนินงานและการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี
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และอาจด�าเนนิการไดง้า่ยกวา่แนวทางการโอนยา้ย กฟน. และ กฟภ. ใหม้าอยูภ่ายใตส้งักดักระทรวงพลงังานหากสามารถ
จัดท�าแนวทางการบูรณาการแผนการลงทุนให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ โดยอ�านาจบริหารจัดการภายใต้แนวทาง 
ยังอยู่ภายใต้สังกัดเดิม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งจัดท�ากระบวนการเพ่ือจัดท�าแผนบูรณาการ
การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ในระยะ 5 ปี และเสนอแผนต่อคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฟผ. กฟน. กฟภ. ส�านักงาน 
กกพ. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน สคร. สศช. และส�านักงบประมาณ ใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และการลงทุนรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชนตามเป้าหมายของแผนได้ต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ก๊าซธรรมชาติได ้เข ้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วย 
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเนื่องจากช่วยให้
ต้นทุนผลิตไฟฟ้าถูกลง มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามราคา
น�้ามันในตลาดโลกและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
น้อยกว่าการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอื่น ส่งผลให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ได ้แก ่ การจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการน�าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช ้ประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม และการขนส่ง มีความส�าคัญต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มี
การจัดหาก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการ
หยุดชะงัก ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้สิทธิ
เป็นผู ้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต การจัดการแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติอื่น ๆ และการจัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคขนส่ง การส ่งเสริมการแข ่งขันธุรกิจก ๊าซ
ธรรมชาติ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Hub) เพ่ือให้การใช้
ประโยชน ์จากการก ๊ าซธรรมชาติ เป ็น ไปอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติโดย
เฉพาะการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub มี
ประเด็นส�าคัญที่ต ้องด�าเนินการ คือ การปรับปรุง
โครงสร้างก๊าซธรรมชาติและการก�ากับดูแล เพ่ือเพิ่มการ
แข่งขันและประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ด้วยการ
เร่งรัดทดสอบข้อก�าหนดเกี่ยวกับการให้บริการสถานี 
LNG แก่บุคคลท่ี 3 และการเชื่อมต่อ เพ่ือผลักดันให้เกิด
ศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทย

การด�าเนินการที่ผ ่านมา รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
พลังงานได้ลงนามสัญญากับบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผล
ผลิตแล ้ว และอยู ่ระหว ่างติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และ 
G2/61 เพื่อน�ามาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ ส�าหรับความคืบ
หน้าของแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ได้ด�าเนินการน�าเข้า LNG จ�านวน 2 ล�าเรือ ซึ่งจากการ
ประเมินผลพบว่าราคา LNG ที่ กฟผ. จัดหามีราคาต�่ากว่า
ราคาก๊าซธรรมชาติที่จ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าในระบบ
ของประเทศ (Pool Gas) ส่งผลให้มูลค่าเชื้อเพลิงลดลง 
และมีผลให้ค่า Ft ลดลงเฉลี่ยประมาณ 0.56 สตางค์ 
ในด้านการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub บริษัท 
ปตท. ได ้ท� าการศึกษาแล ้ว เสร็จและได ้น� า เสนอ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

การพัฒนาอุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พฒันาอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศเพือ่เพิม่
การแข่งขัน

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจการค้าด้านก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ 
(Trading Nation)
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ต่อคณะอนุกรรมการด้านปิโตรเลียม และคณะท�างานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงานแล้ว โดยขณะนี้ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(ส�านักงาน กกพ.) อยู่ระหว่างเสนออนุกรรมการด�าเนินโครงการ ERC Sandbox นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัด
ท�าโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในปี 2563 และรายงานผลการด�าเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถด�าเนินธุรกิจการค้าด้านก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ 
ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub ซ่ึงมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมากท่ีอาจเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการด�าเนินการที่ต้องได้รับการแก้ไข อาทิ กฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบียบต่าง ๆ และมาตรการด้านภาษี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงาน กกพ. ควรเร่งด�าเนินโครงการ ERC Sandbox เพ่ือให้ได้ผลการ
ทดสอบโดยเร็ว และสรุปเป็นผลการด�าเนินงาน รวมทั้งข้อจ�ากัด ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาใช้
ประกอบในการจัดท�านโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติที่ประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้มี
ราคาถูกลงและประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศได้ก�าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(New S-Curve) ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ผ่านโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการสร้างฐานการผลิต
วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส ์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมหุ ่นยนต ์ เพื่ อ
อุตสาหกรรม เป็นต้น และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
เคมีและพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและมีมูลค่าสูงขึ้น 
แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทย และน�ามาผลิตเป็น
วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผล 
ต่อเนื่องให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน  อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดของทรัพยากร
ก๊าซธรรมชาติในอ ่าวไทยก�าลังลดลง ขณะที่ความ
ต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจากปิโตรเคมี
เกรดธรรมดาไปสู ่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากข้ึน ประเทศไทยจังจ�าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรักษาฐานเดิมและรองรับต่อ
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ระยะ 4 ซึ่งการพัฒนาและขยายก�าลังการผลิต
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจข้อจ�ากัดหลายประการ 
ที่ส�าคัญเช ่น ปัญหาการขาดผู ้ประกอบการแปรรูป
พลาสติก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาผังเมือง และ
ปัญหาด้านการขนส่ง เป็นต้น ท�าให้ในการด�าเนินการต้อง
มีการศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้
ส�าเร็จตามเป้าหมาย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ 4

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ 4

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่  4 
เพื่อรักษาฐานทางเศรษฐกิจเดิมและสามารถต่อย
อดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New S-Curve products for 
Thailand 4.0) ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโลก
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษา
กรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งรวมถึงปัญหา ข้อจ�ากัด และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2564

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ยังคงเป็นประเด็นปัญหาและข้อจ�ากัดท่ีจะมีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ 1) ขาดผู้แปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกท่ีมีมูลค่าสูง 2) ปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติกคงรูป 3) วัตถุดิบจากก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงและส่งผลให้อุตสาหกรรมปลายน�้าต้องน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
4) พ้ืนที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออกมีข้อจ�ากัดในการขยายก�าลังการผลิตจากข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรน�้าในภาคอุตสาหกรรม 5) ปัญหาด้านผังเมือง และ 6) ข้อจ�ากัดของการขนส่ง ได้แก่ ปริมาณการจราจรทาง
ถนนมีความหนาแน่นและไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายการขนส่งด้วยระบบราง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เร่งด�าเนินการศึกษาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว เพื่อน�าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในกาวางแผนด�าเนินการหรือแผนการลงทุนต่อไป รวมทั้งประสาน
หารือกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อวางกรอบแนวทางในการส่งเสริม
การพัฒนาและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ปลูกไปยังกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ และเปิดรับ
สมัครผู ้ เข ้าร ่วมโครงการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผลิต 
เชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ิมเติม รวมทั้งด�าเนินการศึกษา
แนวทางการเพิ่ม Plant Factor ของโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว
เสร็จ เพื่อเตรียมรองรับต่อการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลไม ้
โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนภายใน
ประเทศ จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน ช่วยลดการน�าเข้า และกระจายแหล่งเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าตามศักยภาพเชิงพื้นที่ของประเทศ 
โดยน�าวัสดุที่ เหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปเป็น 
เช้ือเพลิง การส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นอกจะเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยังจะ
เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มข้ึนด้วย ดังนั้นการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในระดับชุมชนให้ประสบผล
ส�าเร็จ จ�าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
มีการจัดท�าราคากลางมาตรฐานในการรับซื้อขายไฟฟ้าที่
ชัดเจน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่9

ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับ
โรงไฟฟา้ชีวมวล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้
โตเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า สร้างพืช
เศรษฐกิจใหม่ และสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับ
ชุมชน

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีคู่มือบริหารจัดการ มาตรฐานราคาและคุณภาพ 
เชื้อเพลิงไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และก�าหนด
แนวทางการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็วในอนาคต
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้าที่ต้องรอความชัดเจนของนโยบาย 
การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาแบบ Non-firm มาเป็นแบบ Firm ก่อน จึงจะสามารถจัดท�าเป็นระเบียบมาตรฐานได้ 
ประกอบกับขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งส่วนหนึ่งจะใช้ไม้โตเร็วเป็นเชื้อเพลิง
ด้วย ซึ่งอาจกระทบต่อแผนการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงานและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน 
กกพ.) ควรเร่งหาข้อยุติรูปแบบสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และในการด�าเนิน
การควรประสานกับการด�าเนินนโยบายเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างใก้ลชิด เพื่อให้การวางแผนใน
การด�าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้เตรียม
แนวทางในการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน 
โดยได้ก�าหนดเป้าหมายในการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ไว้ในแผน AEDP 2015 โดยก�าหนดเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
500 MW เป็น 900 MW หรือเพิ่มขึ้นอีก 400 MW และ
เห็นชอบโครงการก�าจัดขยะด้วยการน�ามาผลิตไฟฟ้าของ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว จ�านวน 
20 แห่ง ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 191.8 MW เสนอขาย
แล้ว 172.32 MW และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติโครงการเพิ่มเติม

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของสังคมไทยที่มี
ผลกระทบต ่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อมจากสถิติพบว่า และมีแนวโน้มว่าขยะจะเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี จากสถิติคนไทยมีการทิ้งขยะเป็นปริมาณสูง
ถึง 76,520 ตัน/วัน ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกัน 
จัดท�าแนวทางเพื่อให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ระหว่างทาง และปลายทาง ก่อนน�าไปก�าจัดโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทขยะ หรือน�ากลับ
มาใช้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ 
รวมทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้ท�าการศึกษาเก่ียวกับการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาด้านขยะของ
ประเทศ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า ทั้งนี้ หน้าที่ในการจัดเก็บและบริหารจัดการก�าจัด
ขยะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ งจะต ้องมีความรู ้ความเข ้าใจถึงความส�าคัญและ
กระบวนในการน�าขยะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค
ในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อ
เพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แก้ปัญหาด้านขยะ สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
และสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
ปรับปรุงขั้นตอนการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน
โครงการพลังงานขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
มีการจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มี
ศักยภาพในการน�าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งเสนอทางเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน
การก�าจัดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากหน้าที่ในการจัดเก็บและบริหารจัดการก�าจัดขยะเป็น 
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะน�าขยะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาขยะให้ส�าเร็จได้
จึงจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น นอกจากน้ีประเด็นเร่ืองหลักเกณฑ์ และอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่จูงใจในการให้ความร่วมมือ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงานควรประสานการท�างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการ
สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหาร ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึงความส�าคัญ
ของเร่ืองดังกล่าว เพื่อให้เกิดการยอมรับและร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการจัดการขยะส�าหรับน�ามาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า รวมทั้งกระทรวงพลังงานควรเร่งประสานกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) 
 ในการก�าหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์/เงื่อนไข และอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะให้ชัดเจน
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ป ี2562 •ป ี2563 •

การด�าเนินการที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้ด�าเนินโครงการ Solar to social 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยมีโครงการท่ีมีการ
รายงานผลผ ่านระบบติดตามประเมินผลแห ่งชาติ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมใน
เรื่องนี้ อาทิ 1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ ส�าหรับใช้งานในสถานี
ต�ารวจ 540 แห่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้
รับงบประมาณแล้วจ�านวน 60 แห่ง 2) ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนโซลาร์รูฟท๊อป ของกระทรวงแรงงาน 
3) PEA Solar Hero Application ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 4) โครงการทบทวนแผนอนุรักษ ์พลังงาน 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (พ.ศ.2561-2580) ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 5) โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และ 6) ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์พร้อมระบบ
บริหารจัดการพลังงานของกรมสรรพสามิต กระทรวง 
การคลัง เป็นต้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 7,669 
พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ข้อมูล ณ ปี 2661) คิดเป็น
ร้อยละ 9.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
ทุกภาคส่วน เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
และการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งพลังงานแสง
อาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการ
ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟในปัจจุบันมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 
10 ปี รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยถือ
เป ็นนโยบายที่ส�าคัญที่แถลงไว ้ต ่อรัฐสภาเมื่อวันที ่
25 กรกฎาคม 2562 ในการท่ีจะสนับสนุนการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิง
ในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนรวม
ในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน อย่างไรก็ดี 
การส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีได้อย่าง
แพร่หลายจ�าเป็นต้องมีกฎหมาย และระเบียบรองรับ 
ที่ชัดเจน
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การส่งเสริมการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟส่วนที่เหลือสามารถขาย
ให้เอกชนและหน่วยงานได้ ไม่จ�ากัดปริมาณไม่จ�ากัด
เวลาในการสมัคร และไม่เกิดภาระกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าและต้นทุนไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี 
ออกข้อก�าหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ 
และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการ
ก�าหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อที่
เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้มีการก�าหนดระเบยีบ
และมาตรการการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโซลาร์รฟูและน�ากลับมาใช้ใหม่
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อรองรับการด�าเนิน
การเรื่องโซลาร์รูฟเสรี ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดย
ได้มีการพิจารณาระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีและมีมติว่าการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานยังไม่มีความชัดเจนจากภาคนโยบาย และเห็นว่าควรมีการก�าหนดนโยบายและรายะเอียดให้ชัดเจนก่อน
จึงจะด�าเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ควรเร่งด�าเนินการเสนอเรื่อง
การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กบง.) เพื่อให้มีการก�าหนดนโยบายที่
ชัดเจน และสามารถด�าเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ รวมทั้งประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการตามแผนปฏิรูปพลังงาน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบัน (ณ ปี 2563) คาดว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งประมาณร้อยละ 37 
ของการใช ้พลังงานทั้งหมด เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 
เล็กน้อย (เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.75) ทั้งนี้จากการที่ภาค
รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ท�าให้ช่วยลด
ความผันผวนของค่าเชื้อเพลิง และช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกจิของภาคการเกษตร ด้วยการน�าผลผลติทางการเกษตร

มาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไบโอดีเซล และ
เอทานอล เพ่ือทดแทนการใช้น�้ามันดีเซลและเบนซิน 
ประกอบกับผู้ใช้รถมีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใช้ในยาน
พาหนะเป็นก๊าซ Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
ก๊าซ Natural Gas for Vehicle (NGV) และพลังงาน
ไฟฟ้า ท�าให้โครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง 
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประเทศไทยมีกรอบโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่งที่เหมาะสม เพื่อก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านเกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ 
โรงกล่ัน และยานยนต์ อันจะส่งผลให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบและผู ้ที่ เกี่ยวข้องสามารถจัดหาและ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกรอบในการก�าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่ง และปรบัปรงุแผนพลังงานทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิแผน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ 
แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) 
ด้านโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
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อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของชนิดเชื้อเพลิงใน 
ภาคขนส ่งอาจก ่อให ้ เกิดต ้นทุนการผลิตที่ เพิ่มขึ้น 
จึงจ�าเป ็นต ้องก�าหนดโครงสร ้างการใช ้พลังงานใน 
ภาคขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งในปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน
ได้ด�าเนินการปรับประมาณการความต้องการใช้เชื้อเพลิง 
(BAU) ให ้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัจจุบัน และ 
ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) 
และแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) 
โดยส่งเสริมการใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 และน�้ามัน 
แก๊สโซฮอล์ E20 รวมถึงการลดการอุดหนุนราคาก๊าซ 
LPG และก๊าซ NGV ในภาคขนส่ง

การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้น�าเสนอ
แผน AEDP 2018 ต่อคณะรัฐมนตร ีโดยคณะรฐัมนตรไีด้มี
มตริบัทราบแผนดงักล่าวเมือ่วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 โดย
ตามแผน AEDP 2018 ก�าหนดให้น�้ามัน B10 เป็น 
น�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มดีเซล และ E20 เป็นน�้ามันฐาน
ส�าหรับกลุ่มเบนซนิ และกรมธรุกจิพลงังานก�าหนดให้ผูค้้า
น�้ามันทุกรายเปลี่ยนชื่อน�้ามันดีเซล B10 เป็นน�้ามันดีเซล
เกรดมาตรฐานและให้เรยีกชือ่ว่า “น�า้มนัดเีซล” ในขณะที่
น�า้มนัดเีซลทีใ่ช้อยูใ่ห้เรยีกชือ่เป็น “น�า้มนัดเีซล B7” โดยมี
ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563ส�าหรับ Oil Plan 
2018ได้น�าเสนอปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบ 
ในหลกัการแล้ว เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2563 ซ่ึงกระทรวง
พลังงานจะได้น�าไปรวมไว้ในแผนแม่บทพลังงานแห่งชาติ
และขบัเคลือ่นตามแผนแม่บทต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การจัด
ท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนบริหาร
จัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) จะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกัน เพ่ือใช้ในการก�าหนด
โครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งของประเทศ และ
วางแนวนโยบายด้านการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะท�าให้หน่วยงานและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องสามารถก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการได้
อย ่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้างดังกล่าว และวางแผนบริหารจัดการในกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกันตลอดห่วงโช่อุปทานได้ รวมถึงภาครัฐต้อง
มีการสร้างความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของนโยบายแก่ 
ผู้ประกอบการโรงกลั่น ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ค้าน�้ามัน 
และเกษตรกร โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างความ
ยอมรับแก่ผู้ผลิตรถยนต์ในมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิง
เหลวน�้ามันดีเซล B10 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน
ควรเร่งประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันและ
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามแผน AEDP 2018 
โดยเฉพาะการปรับ E20 ให้เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่ม
เบนซิน เพ่ือให้การขับเคล่ือนต่อเนื่อง เนื่องจากได้มีการ
ด�าเนินการปรับ B10 เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มดีเซล 
รวมทั้งเร่งด�าเนินการในส่วนของ Oil Plan เพื่อให้มี
แนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผน
บริหารจัดการพลังงานด้านอื่น ๆ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม  สภาอุ ตสาหกรรมแห ่ ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปฯ ที่ส�าคัญ อาทิ 1) การ
ศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้
กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีการด�าเนินการ
เพ่ือน�าร ่องการก�าหนดหลักปฏิบัติให ้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท และน�ามาก�าหนดเป็นหลัก
ปฏิบัติมาตรฐานท่ีอุตสาหกรรมแต่ละประเภทต้องด�าเนิน
การในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแต่ละระดับ 
โดยมีจ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 51 ราย 
จาก 7 ประเภทอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาประสิทธิภาพ
หม้อไอน�้าส�าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยมี โรงงานท่ีผ ่ านเกณฑ ์และถูกคัด เ ลือกทั้ งสิ้ น 
32 โรงงาน และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน�้า
ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการคัดเลือกโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลขนาดเล็กมากจ�านวน 10 โรงไฟฟ้า เข้าร่วม
โครงการ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
จากข้อมูลในเดือนธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วประเทศประมาณ 138,000 โรงงาน 
มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงสุดเป็นล�าดับที่ 2 รองจาก
ภาคการขนส่ง ภาครัฐโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
พลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกันจัดท�า
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ 
ภาคอุตสาหกรรม ที่ส�าคัญเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หม้อน�้า (Smart Boilers) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไอน�้าสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากภาคอุตสาหกรรม ส�าหรับการด�าเนินการท่ีผ่านมา
การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวได้มีการด�าเนินการร่วมกัน
ระหว่าง 2 กระทรวง ท�าให้ผลการด�าเนินงานเป็น 
ที่น่าพอใจในระดับหน่ึง โดยในปี 2561 มีโครงการที่ร่วม
กันด�าเนินการได้ 7 โครงการ มีผลประหยัดเกิดขึ้น 37.11 
ktoe และปี 2562 มีการด�าเนินโครงการ 5 โครงการ 
มีผลประหยัด 20.562 ktoe และขณะนี้อยู ่ระหว่าง
ด�าเนินการอีก 5 โครงการ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่13

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การ เพิ่ มประสิทธิภาพในการใช้พลั ง งานภาค
อุตสาหกรรม

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และต้นทุนในการผลิตของ
ผู้ประกอบการ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด และถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการท�างานท่ีต้องประสานระหว่างหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานมีกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับเป็นของคนตนเอง นอกจากนั้น การท�างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานปัจจัยด้านข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีต้องมีช่องทางในการแชร์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและไม่เกิดการซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมควรร่วมกันก�าหนดกรอบทิศทาง
ในการวางแผนการท�างานตามภารกิจและขอบเขตของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน รวมทั้งผลักดันให้มีการบูรณาการ
ข้อมูลโดยการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงาน มีฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
ในการวางแผนด�าเนินงาน รวมทั้งอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยอื่นในอนาคตด้วย 
เพื่อให้การปฏิรูปประสบผลส�าเร็จได้มากยิ่งขึ้น
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้น�าเสนอ
กฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ที่ผ ่านการตรวจ
พิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อ 
คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกฎ
กระทรวงดังกล่าวเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และ 
ได้ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 
(Building Energy Code: BEC) ในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 โดยบทเฉพาะกาล 
ระบุให้มีผลบังคับใช้ ดังนี้  1) อาคารพื้นที่มากกว่า 
10,000 ตร.ม. ด�า เนินการทันที  2) อาคารพ้ืนท่ี 
5,000 - 10,000 ตร.ม. เร่ิมอีก 1 ปี (หรือเร่ิมวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2564) และ 3) อาคารพื้นที่ 2,000-
5,000 ตร.ม. เริ่มอีก 2 ปี (หรือเริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2565) นอกจากนี้ได้มีการจัดท�าแผน/โครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในปี 2563 และรายงานผลการด�าเนินงาน
ผ ่านระบบติดตามและประเมินผลแห ่งชาติ  เช ่น 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร : อาคารเบอร์ 5 
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุง
อาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงิน 
โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร 
ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero building เป็นต้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การออกแบบอาคาร หรือการใช้วัสดุอาคาร หรืออุปกรณ์
แสงสว่างและอ�านวยความสะดวกในอาคารที่ผ่านมา 
ไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานท�าให้ต้อง 
มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อพื้นท่ีและการบ�ารุงรักษาสูง
และมีการสูญเสียพลังงานอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ท�าให้ต้องการจัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานเพื่อออกมาบังคับใช้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอาคาร โดยปีที ่
ผ่านมากระทรวงพลังงานได้จัดท�าร ่างกฎกระทรวง
ก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
ในหลักการแล ้วแต ่ต ้องรอการตรวจพิจารณาจาก
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนที่จะบังคับใช้ต่อ
ไปได ้ ซ่ึงภายหลังกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช ้แล ้ว 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เ ก่ียวข้องให้สอดคล้องและรองรับต่อการ
ด�าเนินการตามกฎกระทรวงต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่14

การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code: BEC) 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก า ร ใ ช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น อ า ค า ร 
ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีการส่งเสริมใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด้านพลังงาน (BEC) ภายในประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
แนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในภายหลัง อาทิ การประสานงานร่วมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการน�ากฎกระทรวงฯ 
มาเป็นส่วนประกอบของการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการประสานกับคณะ
กรรมการควบคุมอาคาร และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือขอความเห็นชอบให้น�ากฎกระทรวงฯ มาบังคับใช้ด้วย 
นอกจากนี้ องค์ความรู้ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ BEC ก็เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จต่อการ
อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
กระทรวงพลังงานควรด�าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
จัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร 
อาท ิผูอ้อกแบบ สถาปนกิ และวศิวกร 
รวมทัง้บคุลากรท้องถิน่ทัว่ประเทศให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินการ
ตามกฎกระทรวงฯ และหน่วยงานที่
เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง โ ดย เ ฉพาะกระทรว ง
มหาดไทยซึง่มกีฎหมายทีใ่ช้บงัคบัเกีย่ว
กับอาคารควรเร่งพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องและรองรับต่อการด�าเนิน
การตามกฎกระทรวงดงักล่าว
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการลดการใช้พลังงาน 
เพื่อประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภค 
(เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น) และน�างบประมาณไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข 
เป็นต้น รวมถึงก�าหนดบทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู ้น�าด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการและการใช้
นวัตกรรมเพื่อประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 
2562 มียอดรวมการใช้พลังงานของภาครัฐ ประมาณ 
11,150 ล้านหน่วย (kWh) คิดเป็นงบประมาณรายจ่าย
ภาครัฐสูงถึงประมาณ 46,900 ล้านบาท จึงต้องมีการ
ก�าหนดแนวคิดในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้
มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 
Company : ESCO) มาใช้ในการบริหารจัดท�าการ 
ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการบริษัทจัดการพลังงานได้มี
การจัดเตรียมความพร ้อมรองรับไว ้บางแล ้ว เช ่น 

จัดกิจกรรม น�าร่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์พลังงาน และจัดท�าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัด
เลือกบริษัทจัดการพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ มีปัจจัยสู่ความ
ส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดแนวทางหลักเกณฑ์
เง่ือนไขในการด�าเนินการ การจัดท�าแนวปฏิบัติและคู่มือ
ด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ ้าง และการจัดท�า
มาตรฐานสัญญา ESCO ส�าหรับหน่วยงานราชการ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อ
การมีส่วนรวมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จัดท�า
ระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
จัดท�าร ่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance 
Contact – EPC) และเอกสารประกอบสัญญา รวมทั้ง
ประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเห็นชอบหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข การต้ังงบประมาณของการใช ้ ESCO ใน 
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้น ในปี 2563 กระทรวง
พลังงานและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้ทดลองโครงการน�าร่องเพื่อส�ารวจ
อาคาร และจัดท�ารายงานการตรวจวดัและวเิคราะห์ความ
เป ็ น ไป ได ้ ของ โครงการ เพื่ อการตั ดสิ น ใจลงทุน 
(Investment Grade Audit : IGA Report) และการตรวจ
วดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังาน (Measurement and 
Verification : M&V)

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่15

การใช้มาตรการบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO)
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แนวปฏิบัติและคู่มือด้านงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และมาตรฐานสัญญาบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส�าหรับหน่วยงานราชการ

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
หน่วยงานรัฐมีการจัดท�าโครงการน�าร่องในแต่ละ
กระทรวงอย่างน้อย 1 โครงการ สามารถลดการ
ใช้พลังงานลงมากกว่าร้อยละ 10 ส�าหรับกลุ่ม 
อาคารรัฐ เป้าหมายในระยะเบื้องต้น จ�านวน 876 
อาคาร คาดว่าช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
พลังงาน ประมาณ 2,600 ล้านบาทต่อปี
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การ 
ขอตั้งงบประมาณค่าจัดการพลังงานในปี 2564 เพื่อ
ทดลองการใช ้  ESCO ส� าหรับหน ่วยงานภาครัฐ 
ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากระเบียบด้านงบ
ประมาณไม่รองรับ เน่ืองจากแนวคิด ESCO เป็นแนวคิด
ที่เปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนติดตั้งพลังงานหมุนเวียนและ
อุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ไปก่อน และให้บุคคลที่ 3 เข้ามาประเมินผลจากการ
ประหยัดพลังงานได้จริงก่อนจ่ายเงินชดเชยการลงทุน
จากส่วนต่างจากการประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับเอกชนใน
ภายหลังเป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติใน
กระบวนการจัด ซ้ือจัดจ ้ า ง ท่ีชั ด เจน รวมถึงอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการผูกพันงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อเน่ืองเกินกว่า 1 ปี หรืออาจมีการผูกพันงบ
ประมาณไปถึงประมาณ 5 - 7 ปี นอกจากนี้การโอนค่า
สาธารณูปโภคจากค่าไฟฟ้าไปเป็นค่าจัดการพลังงานที่
หน่วยงานต้องน�ามาจ่ายคืนให้กับบริษัท ESCO ต้อง
สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน
ควรจัดเตรียมข้อมูล เพื่อเข้าหารือกับกรมบัญชีกลาง และ
ส�านักงบประมาณในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ด�าเนินการเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการ
จัดต้ังงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดซื้อ
จัดจ ้าง และหากไม่สามารถหาข้อยุติหรือตัดสินใจ 
ในระดับหน่วยงานได้อาจพิจารณาน�าเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ชี้ขาดในการด�าเนินการต่อไป
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เช่น การส่งเสริมการ
ลงทุนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า การสร้าง
อุปสงค์ การจัดท�ามาตรฐานของยานยนต์นั่งไฟฟ้า 
การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและผู้บริโภค 
และการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการที่
เหมาะสมส�าหรับสถานที่อัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์
ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2563 รัฐบาลได้มีค�าส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการน โยบายยานยนต ์ ไฟฟ ้ า  โ ดยม ี
นายกรัฐมนตรี เป ็นประธาน และปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือศึกษาก�าหนด
ทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า จัดท�าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และการติดตามประเมินผล นอกจากนั้น 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนโดยต้ังเป้าหมายให้ประเทศไทยมียอดขายยานยนต์
ไฟฟ ้ าทุกประ เภทรวมกัน ในสัดส ่ วนร ้อยละ 30 
ของยอดขายรวมทั้งหมด (ประมาณ 750,000 คัน) 
ภายในปี 2573 (10 ปีข้างหน้า) ในด้านการส่งเสริมปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ มีหน่วยงานรายงานผลการด�าเนินงานที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เช่น 
แผนงาน Gr id Modernizat ion ของการไฟฟ ้า 
ส่วนภูมิภาค โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐาน 
ยานยนต์ไฟฟ้า ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และการพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วน
บุ ค ค ล ส� า ห รั บ ผู ้ สู ง อ า ยุ  G R E M O T E C H  1 . 0 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกก�าลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยน
ถ่ายเทคโนโลยีและโครงสร้างการผลิตจากเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย “มอเตอร์
ไฟฟ้า” การขับเคลื่อนอัตโนมัติ  (Autonomous) 
การเ ช่ือมต ่อ (connect iv i ty)  และระบบดิ จิ ทัล 
(digitization) ประเทศไทยคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อกระแส
ทิศทางดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และรักษาศักยภาพการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ 
ชิ้นส่วนที่ส�าคัญ พร้อมทั้งสร้างความชัดเจนต่อทิศทาง
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าท่ีครอบคลุมตั้งแต่การผลิต 
การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอย่าง
ครบวงจร โดยในปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามมาตรการและแผนงานที่ก�าหนดไว้

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่16

การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้
ในประเทศไทย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การส่งเสรมิอุตสาหกรรมและชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้
เกดิการขบัเคลือ่นภายในประเทศ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความเชื่อมั่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ การดูแลรักษา/ 
การซ่อมบ�ารุง และราคายานยนต์ไฟฟ้าเป็นประเด็นที่ภาคส่วนต่างๆ ยังไม่มั่นใจ เนื่องจากการด�าเนินนโยบายส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของภาครัฐยังคงมีข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนหลายประการ อาทิ ความพร้อมของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระยะเวลาชาร์จไฟที่ยังใช้เวลานาน การขาดมาตรฐานราคาค่าบริการการชาร์จ
ไฟฟ้า ราคาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศที่สูงกว่าราคาน�าเข้า และเงื่อนไขทางกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือ
เอกชนสามารถขายไฟฟ้าได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงานควรเร่งจัดท�ากรอบนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยค�านึงถึงประเด็น
ต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาที่ท�าให้ภาคส่วนที่เกี่ยวยังไม่มั่นใจในการร่วมมือในการขับเคลื่อน และหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ได้
ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของแผนปฏิรูป
ได้ต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางด้านระบบกักเก็บพลังงาน
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท�าให้มีความสามารถในการ
เก็บประจุไฟฟ้าสูงขึ้นและมีต้นทุนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
เกิดการน�ามาใช้ประโยชน์ในโครงข่ายและระบบพลังงาน 
อาทิ ช่วยลดความผันผวนของพลังงานทดแทนและการ
จ ่ า ย ไฟฟ ้ า จ ากพลั ง ง านทดแทนมี ค ว าม เ สถี ย ร 
(Smoothing)  เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในช่วงความ
ต้องการไฟฟ้าต�่าและจ่ายไฟฟ้าในช่วงความต้องการ
ไฟฟ้าสูง (Energy Shifting) ช่วยควบคุมและรักษา
ความถี่ ของไฟฟ ้ า ให ้อยู ่ ใน เกณฑ ์  (F requency 
Regulation) และช่วยจัดการความหนาแน่นของระบบส่ง 
(Congestion Management) หรือบริหารจัดการสายส่ง
ให้สามารถน�าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งของแผนปฏิรูปด้วย โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานก�าหนดกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ 
1) จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการท�างาน 
ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานและจัดท�า

แผนปฏิบัติการส ่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอร่ี 2) ปรับปรุงการวางแผนด้าน
พลังงาน ได ้แก ่  แผนพัฒนาก�าลั งผลิตไฟฟ ้าของ
ประเทศไทย (PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ให้มี
การน�าระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ีมาใช้ใน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ และ 3) ด�าเนินการ
แผนปฏิบัติการส ่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่
 
การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2563 โดยมี รองนายก รัฐมนตรีที ่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา และจัดท�า
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานครอบคลุมเรื่องการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช ้ระบบกักเก็บพลังงาน การก�าหนด
มาตรฐานและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท�าแผน
ปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น 
รวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่17

การส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบ
กักเก็บพลังงานสูงขึ้น

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงานเพื่อให้เกิดการน�ามาใช้ประโยชน์ในโครงข่าย
พลงังานและอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
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ได้มีการศึกษาและเริ่มน�าระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่มาใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ และร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“โครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอร่ีในประเทศไทย” ร่วมกัน นอกจากนี้ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National 
Energy Technology Center: ENTEC) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยีพลังงานของประเทศโดยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านระบบกักเก็บ
พลังงานของประเทศ และส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับ 3 การไฟฟ้า จัดท�าแผนปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission 
and Distribution) เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น มีการน�าเอาระบบ
กักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
อย่างกว้างขวาง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานขั้นสูงอยู่ในวง
จ�ากัดเฉพาะผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่างประเทศ และโอกาสการเข้าสู่ตลาดโลกของผู้ประกอบการไทยเป็นไปได้ยาก 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่จะเลือกผู้ผลิตที่มีสัญญาผูกพันตั้งแต่ระดับวิจัยและพัฒนาร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทยยังคงมีข้อจ�ากัดด้านองค์ความรู้และการพึ่งพา
วัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยการผลิตและการใช้อุปกรณ์กักเก็บพลังงานขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและการน�ามาใช้กับโครงข่ายหรือระบบพลังงาน ซ่ึงนโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าส่วนใหญ่ของไทยเป็นสัญญาแบบไม่
เสถียร รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดแผนงาน มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน 
ระดับชาติอย่างชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัด
ท�าแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการ
วางแผนด้านพลังงานให้มีการน�า ESS มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงแผนด้านพลังงาน 
อาทิ แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการน�าระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่มาใช้ในระบบโครงข่ายพลังงาน มีการก�าหนดแผนที่น�าทางเทคโนโลยี (Technology Road Mapping) 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับประเทศ การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Battery Management System เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้
เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนใน
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการลงทุนในแหล่งแร่ลิเทียมที่ส�าคัญที่จะสร้างความม่ันคงของแหล่ง
วัตถุดิบให้ผู้ประกอบการไทยในอนาคต 
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ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหำการทุจริต
คอร ์รัปชั่นในวงกว ้าง ท�าให ้ประเทศต ้องสูญเสีย 
งบประมาณไปเป ็นจ�านวนมาก และส ่งผลให ้ เกิด 
ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมที่สูงขึ้น งบประมาณ 
ของรัฐบาลที่สามารถน�าไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
กลับถูกเบียดบังและเบียดเบียนจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีรากเหง ้าของป ัญหาจากคน  
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แม้จะมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
แต่ยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง อีกทั้งการทุจริต 
ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเดิมที่เน้นการทุจริต
ทางตรงเปล่ียนรูปแบบมาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย การใช้
อ�านาจเอื้อประโยชน์ การท�าลายกลไกการตรวจสอบ 
เป็นต้น ส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบอ่อนแอ และขาดประสิทธิภาพ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ดา้นการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ

“การปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

มีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม 
ปลูกฝังจิตส�านึกของคนในชาต ิ

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที ่

และการด�าเนินชีวิต”

ประเด็น  11
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 การปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤ ติ 
มิ ชอบได ้มี การด� า เนินการ ในหลายรูปแบบผ ่ าน 
กลไกต ่ า ง  ๆ  แต ่ป ัญหาการทุจริ ต  กลับ เ พิ่ มขึ้ น 
และแพร่ขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ ์
วิจารณ ์การด�าเนินงานของหน ่วยงานปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบด้านต่าง ๆ ในประเด็น 
ที่ไม่สามารถน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ หรือสืบสวน
ไม่ถึงต้นตอของผู้กระท�าผิดอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็น
ถึงการขาดความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และลงโทษ ของการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิ ชอบของประ เทศไทย ส ่ งผลให ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ได้ให้ความ
ส� าคัญกับการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิ ชอบอย ่ างมากและได ้ก� าหนดไว  ้
ใ นบทบัญ ญัติ ข อ ง รั ฐ ธ ร รม นูญหลายส ่ วน  ดั ง นี้  
หมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย 
มาตรา 41 ก�าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ  
(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ
แ ล ะ ไ ด ้ รั บ แ จ ้ ง ผ ล ก� า ร พิ จ า ร ณ า โ ด ย ร ว ด เ ร็ ว  
และ (3) ฟ ้องหน่วยงานของรัฐให ้รับผิดเนื่องจาก 
การกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของข้าราชการ
พ นั ก ง า น  ห รื อ ลู ก จ ้ า ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  
หมวดที่ 4 หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มาตรา 50  
(10) ก�าหนดให้บุคคลมีหน้าท่ีไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หมวดที่ 5 
หน้ำที่ของรัฐ มาตรา 59 ก�าหนดให้รัฐต้องเปิดเผย
ข ้ อ มู ล ห รื อ ข ่ า ว ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ค ร อ บ ค ร อ ง 
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรั ฐหรือ เป ็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก มาตรา 63 ก�าหนด
ให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่ เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ 

และกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เ พ่ือป ้องกันและขจัด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือ
มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส 
โดยได้รับความคุ ้มครองจากรัฐตามกฎหมายบัญญัติ 
หมวดที่ 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มาตรา 76 ก�าหนดให้
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย ่ าง อ่ืน ให ้ เป ็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ ้ านเมืองที่ ดี  โดยหน ่วยงานของรัฐต ้องร ่ วมมือ 
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท�าบริการสาธารณะและการใช้
จ่ายเงนิงบประมาณมปีระสทิธภิาพสงูสดุเพือ่ประโยชน์สุข 
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ 
และปฏิบั ติหน้าท่ีอย ่างมีประสิทธิภาพ มาตรา 78 
ก� าหนดให ้รั ฐพึ งส ่ ง เสริมให ้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
ประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
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การจัดท�าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจ 
ทางการ เมื องและการอื่ น ใด  ที่ อ าจมี ผลกระทบ 
ต่อประชาชนหรือชุมชน ด้วยเหตุนี้ ตามพระราชบัญญัติ
แผนและ ข้ันตอนการด� า เนินการปฏิ รู ปประ เทศ  
พ .ศ .  2560 และคณะรั ฐมนตรี ได ้มี มติ เมื่ อวัน ท่ี  
15 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มชิอบ ซึง่ม ี6 เรือ่งประเดน็ปฏริปู และวตัถปุระสงค์รวม 
ประกอบด้วย 
1) ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง ให้มีการส่งเสริม
สนับสนุน  และให ้ความรู ้ แก ่ประชาชนเกี่ ยวกับ 
การทุจริตประพฤติมิ ชอบ รวม ท้ัง ให ้มี กฎหมาย 
ในการส ่งเสริมให ้ประชาชนรวมตัวกันเป ็นพลังใน 
การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแส 
เม่ือพบเห็นการกระท�าความผิด โดยรัฐมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
2) ด้ำนกำรป้องปรำม (1) ให้มีมาตรการควบคุม ก�ากับ 
ติดตาม การบริหารจัดการของหน ่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน ้า ท่ีด ้วย 
ความซื่อตรง สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการที่ดี 
อย่างแท้จริง 

3) ด้ำนกำรป้องปรำม (2) ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข ่ า ว ส า ร ภ า ค รั ฐ ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถึ ง 
และตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหา 
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
4) ด้ำนกำรปรำบปรำม (1) ยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หริิิิิือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่างเคร่งครัด
5) ด้ำนกำรปรำบปรำม (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบั งคั บ ใช ้ กฎหมาย ในกระบวนการยุ ติ ธ ร รม 
ทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่ง
และอาญาให้รวดเรว็ รุนแรง เดด็ขาด เป็นธรรม เสมอภาค 
โดยเฉพาะมีการจัดท� าและบูรณาการฐานข ้อมูล 
คดีทุจริต ตลอดจนเร ่ง รัดการติดตามน�าทรัพย ์สิน 
ที่เกิดจากการกระท�าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมาย 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 
6) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้มีกลไกที่เหมาะสมใน 
การประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิ ชอบ ในระ ดับนโยบาย ยุทธศาสตร ์  
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให ้
ประเทศไทยปลอดทุจริต โดยในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
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 ในช ่วงระยะเวลาท่ีผ ่านมา หน่วยงานของรัฐ องค ์กรอิสระ และมูลนิธิที่ เกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินการ 
กิจกรรมส�าคัญตามแผน ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
การด�าเนินการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐและพัฒนาศักยภาพแกนน�าเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต การก�าหนดให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐเปิดเผย  
ตรวจสอบได้ โดยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด
หรือปฏิบัติงานอยู ่  การก�าหนดให้มีมาตรการและกลไกในฝ่ายบริหารเพื่อส ่งเสริมการต ่อต ้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน
เป็นแนวร ่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) และมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ  
และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการใช้จ่าย 
ในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแส เงินรางวัล ตลอดจนใช้ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เจ ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ีกฎหมายก�าหนด การก�าหนดให้รัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินบาททั่วโลกได ้
อย่างมีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การก�าหนดกฎหมายเก่ียวกับความผิดจากการกระท�าโดยเจตนา 
ของเจ้าพนักงานของรัฐท่ีทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ�านาจโดยมิชอบ และการร�่ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความรวดเร็ว
ในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (อนวุตักิารตาม UNCAC 2003) การออกแบบกระบวนการบรหิารคดใีหม่ 
ให้มีขัน้ตอนเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้การบริหารจดัการคดใีนแต่ละพืน้ทีม่คีวามรวดเรว็และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดตั้ง
ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) การจัดให้มีคณะท�างานประสานงานคดีในส�านักงาน ป.ป.ช.  
เพือ่บรูณาการการบังคบัใช้กฎหมายในคดท่ีีมคีวามซ�า้ซ้อนในข้อกฎหมาย และเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการท�างาน
และกฎหมายให้การท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การก�าหนดกลไกการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงาน ผ่านพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 ( 1 )  ก ำ ร พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ เ ค รื อ ข ่ ำ ย 
ภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให ้
ภาคประชาชนมีความ เข ้ มแ ข็ ง  มีประสิทธิภาพ  
เพื่อ เฝ ้าระวังการทุจริตในพื้นที่  จะต ้องสามารถ 
ปฏบิตักิารได้อย่างจรงิจงัให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ั่วประเทศ 
พร้อมทั้งการผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัว 
ของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครอง ช่วยเหลอืพยาน

 (2) กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐเพื่อส่งเสริม 
ควำมโปร่งใส เพือ่ให้อ�านาจภาคประชาชนในการต่อต้าน 
การทจุรติ และเน้นให้ภาครฐัน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้ใน
การท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่เปิดเผยข้อมลูในรปูแบบดิจิทลั
แพลตฟอร ์มท่ีเอื้อต ่อการสืบค ้นและใช ้ประโยชน ์
ในการก�าหนดกลไกป้องกัน และตรวจสอบอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
ของรัฐอย่างมปีระสทิธภิาพ

 (3) กำรบังคับใช ้กฎหมำยอย ่ำงจริ งจั ง  
กฎระเบียบและนโยบายเ พ่ือสนับสนุนมาตรการ 
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็น
แนวทางปฏบิตัเิชงิรกุเพ่ือต่อต้านการทจุริตได้อย่างแท้จรงิ
 
 (4) กำรเพิ่มประสิทธิภำพของหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยสนับสนุน 
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวัติการและด�าเนินการ
ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
เช่น อนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติ 
ค.ศ. 2003
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและเฝ้าระวัง (1101)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วง 
ท่ีผ่านมา การด�าเนินโครงการในประเด็นการปฏิรูปการป้องกันและเฝ้าระวังของภาครัฐ ซึ่งรายงานผ่านระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ�านวน 413 โครงการที่ผ่านการอนุมัติ เป็นการด�าเนินการสร้างการรับรู้ 
และจิตส�านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 
การทุจรติ การปลกูฝังวธิคีดิ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม และมุ่งพฒันาศักยภาพเครอืข่ายภาคประชาสงัคม
ในการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วย 
การคุ้มครองช่วยเหลอืพยาน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสรวมถงึเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตหิน้าที่

ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม (1) (1102)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่2 ยงัคงมคีวามเส่ียงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
ได้เร่งด�าเนินการก�าหนดให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐเปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน และหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐและมีการขับเคลื่อนการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เพ่ือก�าหนดให้มมีาตรการ
และกลไกในฝ่ายบรหิารเพ่ือส่งเสรมิการต่อต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครัฐ

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการป้องปราม (2) (1103)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่3 ยงัคงมคีวามเส่ียงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) และมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ นอกจากนั้นได้ด�าเนินการออกกฎหมายเพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุม 
การเคลือ่นย้ายเงนิบาททัว่โลกได้อย่างมปีระสทิธผิล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยด�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือการน�าเงินตรา  
เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งก�าหนดให้เงินตรา เงินตรา 
ต่างประเทศ และตราสารเปลีย่นมอื เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร
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ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปราบปราม (1) (1104)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่4 อยูใ่นระดับใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา 
ได้ด�าเนินการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการด�าเนินคดีแก่เจ้าหน้าท่ีผู้กระท�าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในด้านต่าง ๆ เพื่อปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และได้มีการก�าหนดกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความผิดจากการกระท�าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ การใช้อ�านาจโดยมิชอบ และการร�่ารวย 
ผดิปกติทีช่ดัเจน เพือ่ความรวดเรว็ในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ยกระดับการบงัคบัใช้มาตรการ 
ทางวินัย มาตรการทางปกครองหรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ 
หรือกระท�าการทุจรติและประพฤติมชิอบอย่างเคร่งครดั ทัง้การเฝ้าระวงัตดิตามพฤตกิรรมทจุรติของหวัหน้าส่วนราชการ 
การกวดขนัวนัิยให้มปีระสทิธผิลในทางปฏบิติั ด้วยความรวดเรว็ เดด็ขาดและเป็นธรรม

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การปราบปราม (2) (1105)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วง 
ที่ผ่านมาได้ด�าเนินการผลักดันการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�า 
การทุจริต การคุ ้มครองพยานและแจ้งเบาะแส มีระบบค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู้แจ้งเบาะแส  
รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การบริหารจัดการ (1106)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 อยู ่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  
โดยช่วงที่ผ่านมา การด�าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  
เพ่ือมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เป็นกลไกตรวจสอบ 
กลั่นกรองรายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบของส่วนราชการกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และมีการจัดตั้งคณะท�างานประสานงานคดีในส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย 
ในคดีที่มีความซ�้าซ้อนในข้อกฎหมาย และเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการท�างานและกฎหมายให้การท�างาน 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ภาครัฐได้ด�าเนินการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 
แก ่ ป ร ะช าชนถึ ง อั น ต ร า ย ท่ี เ กิ ด จ ากก า รทุ จ ริ ต 
และประพฤติ มิชอบทั้ ง ในภาครัฐและภาคเอกชน 
มีการส ่ ง เสริมสนับสนุน ให ้ประชาชนรวม ตัว กัน 
เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์และให้ความรู้ เพื่อต่อต้าน
ห รือ ช้ี เบาะแสเกี่ ยวกับการทุ จริ ต   ซึ่ ง ท่ี ผ ่ านมา 
การด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ 
ในประเด็นการปฏิรูปการป้องกันและเฝ้าระวัง ประเด็น
ท้าทายที่ส�าคัญจากปี 2562 ท่ีควรเร่งผลักดันมากยิ่งขึ้น
ในปี 2563 คือ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว 
โรงเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อให ้ตระหนักรู  ้
และพึงรังเกียจถึงโทษภัยของการทุจริตคอร ์ รัปชัน  
และเร่งผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
ป้องกัน เฝ้าระวัง ในการสอดส่องและแจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อด�าเนินการปราบปรามอย ่างรวดเร็ว เด็ดขาด  
และเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การคอร์รัปชัน

ในประเทศไทยจากผลการประเมินขององค์กรโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency Internat ional :  T I )  
ในปี 2562 ปรากฏว่า ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู  ้
การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)  
อยู่ที่ 36 คะแนน เท่ากับปี 2561 อันดับปรับตัวลดลง
จากอันดับที่ 99 เป็นอันดับที่ 101 และในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได ้อันดับท่ี 6 จากอันดับท่ี 5 ในปี 2561  
ท้ังนี้ ในการยกระดับคะแนน CPI จะต้องด�าเนินการ 
จากทุกภาคส่วนและการตื่นรู ้ต ่อการทุจริตคอรัปชัน
จากภาคประชาชน  ประกอบกับประ เทศไทย 
ยั ง ข าดบุ ค ล าก ร ท่ี จ ะม าช ่ ว ยส ร ้ า ง ค ว าม รู ้ แ ล ะ 
ความเข้าใจแก ่ภาคประชาชนในการมีส ่วนร ่วมต ่อ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีจุดเน้น 
การปฏริปูผ่านการป้องกนั และเฝ้าระวงัในระยะเวลา 5 ปี 
คือ  ผลักดันให ้มีกฎหมายรอง รับการรวมตัวของ
ประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การป้องกันและเฝ้าระวัง
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน
เ กี่ ยว กับการทุจริตประพฤติ มิชอบ รวมทั้ ง ให ้ 
มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น
พลั ง ในการต ่อต ้ านการทุจริตประพฤติมิ ชอบ 
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าความผิดโดยรัฐ 
มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การมี เครือข ่ายต ่อต ้านการทุจริตและประพฤต ิ
มชิอบ ภาคประชาชนและระบบการเฝ้าระวงัการทจุรติ 
(Watch Dog) ที่มีประสิทธิผลในทุกจังหวัด และมี
กฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตประพฤติ 
มิชอบภาคประชาชน
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ที่รับผิดชอบหลัก นอกจากนี ้การด�าเนนิกำรออกระเบยีบ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ว่ำด้วยกำรคุ ้มครองช่วยเหลือ
พยำน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ห รื อ ข ้ อ มู ล ใ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ข อ ง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมถึงคู ่สมรส บุพการี ผู ้สืบ
สันดานหรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
ผู ้แจ ้งเบาะแสด้วย ซ่ึงเป ็นการด�าเนินการต่อเนื่อง 
ภายหลังจากที่ได ้มีการออกระเบียบคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ป ระชาชนและหน ่ ว ย ง านของ รั ฐมี ส ่ ว น ร ่ วม ใน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ส่งผล
ให ้ประชาชนและหน ่วยงานของรัฐมีส ่ วนร ่วมใน 
ก า รป ้ อ ง กั นและปร าบปรามกา รทุ จ ริ ต  และ มี 
การคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแสรวมถึง คู ่สมรส บุพการี  
ผู ้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นใดท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
กับผู้แจ้งเบาะแสด้วย

กำรด� ำ เนินงำนที่ ผ ่ ำนมำ  การด� า เนิน โครงการ 
ในประ เด็นการปฏิ รู ปการป ้องกันและเฝ ้ าระวั ง 
ของภาครัฐ ซ่ึงรายงานผ ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห ่งชาติ  (eMENSCR) จ� านวน 413 
โครงการที่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งเป็นการด�าเนินการสร้าง
การรับรู ้และจิตส�านึกของประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริตประพฤติมิชอบผ่านกำรอบรมเครือข่ำย 
เฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต การปลูกฝังวิธี 
คิ ดแยกแยะผลประ โยชน ์ ส ่ วนตนและส ่ วนรวม   
การขยายผลผ ่ านกำรสร ้ ำ งวิ ทยำกรตั วคูณ ให ้
ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสร้างให้ประชาชนมีค่านิยม
ร่วมต้านการทุจริต มีจิตสาธารณะ สามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส ่วนตนและส่วนรวม โดยมีส�านักงาน 
ป.ป.ช.  เป ็นหน ่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก รวมทั้ ง 
การส่งเสริม สนับสนุนและให้องค์ความรู้แก่ประชาชน  
เพ่ือมุ ่งพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
ใ นก ำ รต ่ อ ต ้ ำ น ก ำ รทุ จ ริ ต ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง  
มีประสิทธิภาพ โดยมีส�านักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงาน
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ถึงแม้ว่าในภาพรวมของการด�าเนินการ จะมีภาครัฐ 
เป็นหน่วยงานด�าเนินการผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการต่ืนรู้ และตระหนักถึงความรุนแรงของ
ผลกระทบจากการทุจริตคอรัปชัน รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  แต่ยังมีประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ควรให้ 
ความส�าคัญดังนี้ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
มีประสิทธิภาพ เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นท่ี จะต้องสามารถปฏิบัติการได้อย่างจริงจังให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ท่ัวประเทศ  พร้อมทั้งการผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน แม้ว่าจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้น แต่หากยังมีการสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ ที่ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมก็อาจส่งผลต่อความมั่นใจในการคุ ้มครองผู ้แจ้งเบาะแส 
และผู้ใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำย ในระยะต่อไปเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีผลอย่างยั่งยืน 
ภายหลังที่ได้มีการผลักดันกฎหมายในการรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยานเรียบร้อยแล้ว  ควรเร่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นต่อการคุ ้มครองผู ้แจ้งเบาะแสการทุจริตรวมถึงผู ้ใกล้ชิด  ซึ่งมีจะมีส่วนส�าคัญในการเร่งผลักดัน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่อย่างครอบคลุมและสามารถ
ปฏิบัติการได้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

ด้านการป้องปราม (1) 
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยรวมอยูใ่นระดบัสงูข้ึน ซึง่หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่ ได้มีการก�าหนดมาตรการตรวจสอบ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตสู่การสร้างเสริม
ความโปร่งใส ซื่อตรง และป้องกันการทุจริตภายใน 
หน่วยงานรฐัอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ง ทัง้นี ้เม่ือพจิารณา
ผลการประเมิน ITA พบว่า  ผลคะแนนโดยภาพรวม 
ของประเทศไทยในปี 2563 ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 67.90  
สูงกว่าปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.73 หรืออยู่ใน
เกณฑ์ระดบั C (ช่วงคะแนน 65.00-74.99) โดยมหีน่วยงาน 
ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ A ขึ้นไป (ช่วงคะแนน 85.00-94.99) 
จ�านวน 1,095 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 13.19 ซ่ึง
มากกว่าปี 2562 ที่มีจ�านวน 970 หน่วยงาน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 11.69 ส่วนประเด็นการใช้ดุลยพินิจ 
โดยสุจริต พบว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยต่างร่วมมือกัน 

ในการขับเคลื่อนภารกิจที่ เ ก่ียวข ้องอย ่างต ่อเนื่อง  
เช่น การก�าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
เพื่อให ้บุคลากรในหน่วยงานน�าไปใช ้เป ็นแนวทาง 
การปฏิบั ติงานให ้เป ็นไปตามมาตรฐานการท�างาน 
ที่มีความโปร ่งใส ซ่ือตรง และป ้องกันการทุจริต  
โดยในปี 2562 และปี 2563 หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่  
(ทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)  
ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รับทราบ
และถอืปฏบิตัภิายในหน่วยงานอย่างเคร่งครดัและต่อเนือ่ง 
 นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดย  
International Institute for Management Development 
(IMD) พบว่า ประเทศไทยมีอันดับความสามารถใน 
การแข่งขันในภาพรวมอยู่ในอันดับท่ี 29 จาก 63 เขต
เศรษฐกิจ ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 4 อันดับ (ปี 2562 
อยู่ในอันดับท่ี 25) โดยเมื่อพิจารณาสาเหตุท่ีท�าให้อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของไทย ปี 2563 

0102

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

ด้านการป้องปราม (1) 
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
มีมาตรการควบคมุ ก�ากบั ติดตาม การบริหารจัดการ
ของหนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ 
การปฏิบัติหน า้ที่ด ว้ยความซื่อตรง (Integr it y)  
และสุจริตของบุคลากร รวมทั้งใช ดุ้ลพินิจโดยสุจริต  
ภายใตก้รอบธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการที่ด ี
อยา่งแทจ้รงิ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ได้ก�าหนดให้เป้าหมายไว้ 3 ด้าน คือ หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยมีผลการประเมินคุณธรรม ความซื่อตรง  
และโปร ่ ง ใส (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA) ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ทั้ง 5 มิติ  
ทุกหน ่วยงานของรัฐมีแนวทางการใช ้ดุลยพินิจ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยให้มีการลดใช้ดุลยพินิจ 
แ ล ะ มี ก า ร บั น ทึ ก เ ห ตุ ผ ล ก า ร ใ ช ้ ดุ ล พิ นิ จ 
ของเจ้าพนักงานของรัฐในรายงานผลงานประจ�าปี  
รวมท้ังได้รับการประเมนิจาก International Institute  
for Management Development (IMD) และ World 
Economic Forum (WEF) ในล�าดับที่ดีขึ้นทุกปี  
และไม่มีจุดที่อาจต�่าลง (Trend)
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ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่า เป็นผลมาจากองค์ประกอบย่อยอย่างน้อย 2 ด้าน คือ (1) ด้านสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ (อันดับท่ี 14 ใน 63 เขตเศรษฐกิจ) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอยลงท�าให้ 
ขาดความสามารถในการดึงดูดทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานในระยะยาว  
และ (2) ด้านประสิทธิภาพของภาครฐั (อนัดบัที ่23 ใน 63 เขตเศรษฐกจิ) ซึง่ประกอบด้วยประเดน็ทีย่งัต้องปรบัปรุง  
ได้แก่ ภารกิจด้านนโยบายการคลัง กฎหมายด้านธุรกิจ และการบริหารสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้อันดับ 
ความสามารถของไทยในภาพรวม ปี 2563 ลดลง 

กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
โดยตรงกับภารกิจการป้องปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้เร่งด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงาน 
ป.ป.ช. ก�าหนดให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของ 
เจ้าพนักงานของรัฐเปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู ่  
ซึ่งส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 13 หน่วยงาน และขอให ้ส ่งข ้อมูลให ้ 
ส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อประกอบการด�าเนินงานขั้นต่อไป  
ส่วนส�านักงาน ป.ป.ท. มีการขับเคลื่อนการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 เพื่อก�าหนด 
ให้มีมาตรการและกลไกในฝ่ายบริหารเพื่อส ่งเสริม 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
โดยการเพิ่มเติมหมวด 3/2 การส่งเสริมการต่อต้าน 
การทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  จ� านวน  
12 มาตรา ตั้งแต ่มาตรา 58/4 ถึงมาตรา 58/15  
เพื่อให้มีมาตรการควบคุม ก�ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนโดยเฉพาะ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
และการก�ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ในป ี  2562 มีประเด็นท ้าทายท่ีหน ่วยงานภาครัฐ 
ให้ความส�าคัญ คือ การเร่งรัดการด�าเนินการตามหลัก 
การเป ิด เผยข ้อมูลตามแนวทางของภาคีสมาชิก 
ความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อส่งเสริม 
ความโปร ่ งใส ที่ เน ้นให ้อ� านาจภาคประชาชนใน 
การต่อต้านการทุจริต และเน้นให้ภาครัฐน�าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการสืบค้น 
และใช้ประโยชน์ในการก�าหนดกลไกป้องกนั และตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ จากประเด็น
ท้าทายดังกล่าว  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเร่งด�าเนินการ
ใ นภา รกิ จ ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ต ามป ั จ จั ย ท่ี เ อื้ อ อ� า น ว ย  
เช ่น การออกประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบ 
การใช ้ดุลพิ นิจ และเผยแพร ่ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้รับทราบและถือปฏิบัติภายในหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า 
มีฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมการบันทึกเหตุผลการใช้
ดุลพินจิของเจ้าพนกังานของรัฐในรายงานผลงานประจ�าปี 
ส่วนปี 2563 แม้ประเทศไทยมีผลคะแนน ITA โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ข้ึน เมื่อ เปรียบเทียบกับป ี  2562 แต ่ 
ผลการประเมิน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ A ขึ้นไป  
(ช ่วงคะแนน 85.00-94.99) เพียงร ้อยละ 13.19  
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ซึ่งแผนปฏิรูปฯ ก�าหนด 
เป้าหมายในปี 2565 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
มีผลการประเมิน ITA ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ทั้ง 5 มิติ  
จึงสะท้อนให้เห็นว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกมากที่ยัง 
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ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว รวมทั้งการด�าเนินภารกิจด้านการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคจึงท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
และส่งผลต่อค่าคะแนน ITA ในภาพรวมของไทย นอกจากนี้ ผลจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2563  
ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส�าหรับภาครัฐที่ต้องเร่งด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของภาครัฐ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการขับเคลื่อนนโยบายการคลัง กฎหมายด้านธุรกิจ และการบริหารสังคม เพื่อท�าให้อันดับความสามารถ 
ของไทยในภาพรวมในปีต่อไปสามารถปรับระดับสูงขึ้นจากระดับในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำย ภาครัฐควรเร่งด�าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้  
(1) ก�ำหนดแนวทำงเพื่อกระตุ ้นกระแสสังคมต้ำนทุจริต และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในการตรวจสอบ 
และเฝ้าระวังการท�างานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม (2) ก�ำกับดูแลหน่วยงำนภำครัฐทั้งส่วนกลำง 
และภูมภิำค ให้ปฏบิตังิำนอย่ำงจรงิจงัตามเกณฑ์การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพนิจิโดยสจุรติทีป่ระกาศอย่างเป็นทางการ รวมทัง้จดัท�าฐานข้อมูล
กลางที่รวบรวมการบันทึกเหตุผลการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในรายงานผลงานประจ�าปี และพร้อมรับ 
การตรวจสอบตามมาตรการที่ก�าหนด (3) ก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่รัฐทั่วประเทศแสดงฐำนะทำงกำรเงิน โดยยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด หรือปฏิบัติงานอยู่ครบถ้วน 
ทกุหน่วยงาน (4) บังคบัใช้กฎหมำยอย่างจรงิจงัและมปีระสทิธิภาพมากข้ึน (5) ด�ำเนนิกำรร่วมกบัหน่วยงำนกลำงท่ีรบั
ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ท�าการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินข้อที่หน่วยงานส่วนใหญ่ได้ผลคะแนนน้อย เพ่ือร่วมก�าหนดแนวทางแก้ไข 
และให้ค�าปรกึษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังน�าผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาตนเองด้านคณุธรรมและความโปร่งใส
อย่างเคร่งครดัต่อไป และ (6) เร่งปรบัแนวทำงกำรท�ำงำนของภำครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพกำรขับเคล่ือนในประเดน็ 
ทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายการคลัง กฎหมายด้านธุรกจิ การบริหารสังคม ให้มกีารลงมอืปฏบิติัท่ีเน้นการเกดิผลเป็นรปูธรรม 
เพือ่ประโยชน์ของสาธารณชนอย่างแท้จริงต่อไป
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน�าข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ออกเปิดเผย และจัดแสดงไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ โดยประชาชนไม่จ�าเป็นต้องมีค�าร้องขอ เพ่ือให้มีกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารที่อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและมีข้อจ�ากัดเท่าท่ีจ�าเป็นโดยประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในด้านการเข้าเป็น
ภาคี OECD นั้น ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือ OECD ภายใต้
โครงการ Country Programme : CP) ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ  
ภายใต้ 4 เสาหลัก โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ โครงการ 
ในเสาหลักที่ 1: ธรรมาภิบาลภาครัฐ และความโปร่งใส (Governance and Transparency) ได้แก่ (1) โครงการ  
Improving Integrity and Governance in the Public Sector Designing Effective Anti – Corruption Policies 
รับผิดชอบโดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) (2) โครงการ Supporting Open and 
Connected Governance and Stakeholder Engagement รับผิดชอบโดย ส�านักงาน ก.พ.ร. และ (3) โครงการ 
Advancing Budget Reform รับผิดชอบโดยส�านักงบประมาณ 
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ด้านการป้องปราม (2)  
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ สนับสนุนแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต ่อต ้านการทุจริต 
เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ 
กับหน่วยงานของรัฐ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ 4 ด้าน คือ (1) มีกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารที่อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของประชาชนและมีข ้อจ�ากัดเท่าที่จ�าเป็น 
โดยประกาศให้ทราบล่วงหน้า (2) ประเทศไทยเข้า
เป็นภาคีของ The Organization for Economic 
Co-operat ion and Development (OECD)  
ในปี 2565  (3) มีการน�าระบบข้อตกลงคุณธรรม  
( Integr i ty Pact)  และการป ้องกันการทุจริต 
ในงานก่อสร ้าง (CoST) มาใช้อย่างเป็นทางการ   
และ (4) รัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินบาท 
ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ด้านการป้องปราม (2)  
 ส�ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมให้ภำคธุรกิจเอกชนเป็นแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนต้านทุจริต 
(CAC) และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐ  และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส เงินรางวัล ตลอดจน
ใช้ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ีกฎหมายก�าหนด เพื่อให้มีการน�าระบบข้อตกลง
คุณธรรม และการป้องกันการทุจริตในงานก่อสร้างมาใช้อย่างเป็นทางการ
 
กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดให้รัฐสำมำรถควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยเงินบำททั่วโลกได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น ส�ำนักงำน ป.ป.ง. ได้ปรับโครงสร้ำงข่ำวกรอง ให้เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์
ธุรกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ด�ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่าด้วย 
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือการน�าเงินตรา เงินตรา 
ต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งก�าหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ  
และตราสารเปลี่ยนมือ เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย สถานการณ์ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีประเด็นท้าทายที่หน่วยงาน
ภาครฐัให้ความส�าคญั คอื การเร่งรดัให้มกีารพฒันาและใช้ประโยชน์จากดจิทัิลแพลตฟอร์ม เพือ่เป็นกลไกในการเผยแพร่ 
ข้อมูลสาธารณะเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในการส่งและตอบเร่ืองร้องเรียน รวมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจและแสดงความโปร่งใสของการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงประชาชนสามารถสะท้อน
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานภาครัฐได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงการที่เสนอโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงการ Citizen Feedback โครงการตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2554-2563) หรือ ICT 2020 เป็นต้น  ซึ่งโครงการเหล่านี้ควรได้รับ
การพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อเร่งด�าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  ต่อมาในช่วงต้นปี 2563 ได้เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน และสร้างความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคส่งผลต่อการลงทุนและการบริโภค  
ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ซ่ึงคาดการณ์ว่าหลังวิกฤตโควิด-19 พฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐ เร่งด�าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การด�าเนินโครงการ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจส�าหรับรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมบริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะเริ่มด�าเนินการที่เกี่ยวข้องและมี
ความคืบหน้าตามเป้าหมาย 3 ด้านแล้วก็ตาม  แต่ภาครัฐยังคงต้องเร่งด�าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยบรรล ุ
เป้าหมายอีกข้อหนึ่ง คือ การเข้าเป็นภาคีของ The Organization for Economic Co-operation and  
Development (OECD) ในปี 2565 
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1103

ข้อเสนอแนะเพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำย ภาครฐัควรเร่งควรด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้เกดิผลเป็นรูปธรรมมากขึน้  
(1) เร่งแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเผยแพร ่
อย่างเปิดเผยทุกกรณี เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำย 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคเอกชนเพื่อร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังการท�างานของหน่วยงานภาครัฐอย่าง
เข้มงวด ตามแนวทางของระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยเน้นการจัดท�าและเปิดเผยสัญญาแบบ 
ลายลักษณ์อักษรระหว่างหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเอกชนผู้เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาท่ีระบุชัดเจนว่าจะไม่กระท�า 
การทุจริต และมีบุคคลภายนอกเป็นตัวกลางท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการด�าเนินการตามสัญญา (3) เร่งบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรเข้ำเป็น
ภำคีของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ในปี 2565 และ  
(4) น�ำดิจิทัลแพลทฟอร์มมำใช้ประโยชน์ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการด้านการฟอกเงิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือก�ำกับดูแล 
การน�าเงินตราและตราสารเปลี่ยนมือผ่านแดนอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4 

การปราบปราม (1)
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
รั ฐบาลได ้ด� า เ นินการในการแก ้ป ัญหาการทุจ ริต  
โดยการก�าหนดมาตรการการด�าเนินการต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย
ส�าคัญคือ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใ น ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ โ ด ย ก า ร ก ว ด ขั น ท า ง วิ นั ย 
ของเจ้าหน้าที่ การใช้หลักนิติบุคคลในการด�าเนินคดี  
ก า รก� า หนดกฎหมายกา ร ใ ช ้ อ� า น าจ โ ดยมิ ช อบ 
และการร�า่รวยผิดปกติท่ีชัดเจน ซ่ึงความท้าทายในช่วง 
ที่ผ่านมา คือ ไม่มีมาตรการลงโทษหรือการด�าเนินการ 
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุ
อันควรสงสัยว ่ าประพฤติมิชอบกระท�าการทุจ ริต  
หรือกระท� าการผิด วินัยอย ่ างจริ งจั ง  นอกจากนี้  
ยั งขาดกฎหมายว ่ าด ้ วยความผิดจากการกระท�า 
โดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐท่ีทุจริตต่อหน้าที่  
หรือใช้อ�านาจโดยมิชอบ เช่น กฎหมายว่าด้วยการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม กฎหมายว่า
ด้วยการยักยอกการเบียดบังหรือการยักยอกถ่ายเท
ทรัพย์สินโดยเจ้าพนักงานของรัฐ และกฎหมายว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิชอบ เป ็นต ้น รวมทั้งขาดการผนึก 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบ
ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท�าผิดทางวินัยด ้ วยการเฝ ้ าระวั ง 
จากทุกภาคส่วน รวมท้ังขาดการพัฒนากลไกรองรับ 
การรวมตัวของภาคประชาชน นอกจากนั้น การก�าหนด
กลไกมาตรการทางกฎหมายในการคัดกรองหัวหน้า 
ส ่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ละเลย ละเว ้น  
รู้เห็นเป็นใจหรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
และประพฤติมิชอบยังขาดความชัดเจน ส ่งผลให ้ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐละเลยในการปฏิบัติหน้าที่

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4 

การปราบปราม (1)
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
การยกระดบัการบงัคบัใชม้าตรการทางวนิยั มาตรการ
ป ก ค ร อ ง  ห รื อ ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ต ่อ 
เจ ้าพนักงานของรัฐที่ ถูกกล ่าวหาว ่าประพฤต ิ
มิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อยา่งเครง่ครดั 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการบังคับใช้การด�าเนินการทางจริยธรรม และวินัย 
ที่ เป ็นมาตรฐาน และมีประสิทธิผลกับเจ ้าพนักงาน 
ของรัฐทุกคน 
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กำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ด�าเนินการ 
โ ดยมุ ่ ง เ น ้ นก า รมี ส ่ ว น ร ่ ว มของภาคประชาชน  
และการด�าเนินคดีแก ่เจ ้าหน้าที่ผู ้กระท�าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในด ้านต ่างๆ เพื่อปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการก�าหนด
กฎหมายเก่ียวกับความผิดจากการกระท�าโดยเจตนาของ
เจ้าพนักงานของรัฐท่ีทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ�านาจ 
โดยมิชอบ และการร�่ารวยผิดปกติที่ชัดเจน เพื่อความ
รวดเร็ ว ในการไต ่สวนและเป ็นไปตามมาตรฐาน 
สากล (อนุวัติการตาม UNCAC ๒๐๐๓) ประกอบด้วย  
๑.) กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด� า เนิ นการจั ดท� ากฎหมาย เ ก่ี ยว กับการก� าหนด 
ความรับผิดชอบนิติบุคคล และผู ้ร่วมกระท�าความผิด 
ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  
๒. )  กฎหมายว ่าด ้วยการปฏิบัติหน ้าที่ โดยมิชอบ 
และใช ้อิทธิพลเพื่อให ้ได ้มาซึ่ งประโยชน์อันมิชอบ  
๓.) กฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร การรับของขวัญของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร�่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ โดยด�าเนินการจัดท�าข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การบังคับใช ้กฎหมายการเรี่ยไร การรับของขวัญ 
ของเจ ้าหน ้าที่ของรัฐ และการร�่ารวยผิดปกติของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔.) กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินให ้ครอบคลุมมิติของการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งด�าเนิน
โครงการศึกษาและเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปประเทศ และ ๕) กฎหมายว ่าด ้วย 
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ รวมถึงการสร ้างความร ่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐใน 
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย 
การเฝ ้าระวั งจากทุกภาคส ่วนและมีกลไกรองรับ 
การรวมตัวของภาคประชาชนอีกด้วย นอกจากนั้น 
ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ได้มีการยกระดับ 
การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ ้าพนักงานของรัฐ 
ท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ท้ังการเฝ้าระวัง
ติดตามพฤติกรรมทุจริตของหัวหน ้าส ่วนราชการ  
ก า รกวดขั น วิ นั ย ให ้ มี ป ระสิ ท ธิ ผล ในทางป ฏิบั ต ิ 
ด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาดและเป็นธรรม ด้วยการก�าหนด
กรอบระยะเวลาการด�าเนินการให ้มีความรวดเร็ว  
การบังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วย
ความรวดเร็วตามความจ�าเป็นแห่งการคุ้มครองพยาน
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิ และหากพบว่า
มีข ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอพิสูจน ์ว ่า 
เร่งด�าเนินการลงโทษทางกฎหมาย สามารถสั่งให้พ้นจาก
หน ้ าที่  พั กงานหรือ ให ้ออกจากราชการไว ้ ก ่ อน  
หากพบว ่าเป ็นความผิดวินัยร ้ายแรงหรือหากอยู  ่
ในต�าแหน ่งจะสร ้ างความเสียหายอย ่างร ้ ายแรง  
และพัฒนาสร้างกลไกการติดตามพฤติการณ์กระท�า 
ค ว า ม ผิ ด ข อ ง ผู ้ ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง 
ห รือผู ้ ด� า รงต� าแหน ่ ง ในองค ์อิ สระและหากมีมู ล 
ให้พักการปฏิบัติหน้าที่ 
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบ 
และกลไกเพื่อต่อต้านการทุจริต ตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ แต่ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งผลักดัน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุนมาตรการในการปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพื่อต่อต้านการทุจริตได้อย่างแท้จริง รวมถึงการบังคับใช้
มาตรการทางวินัยแก่หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมทุจริต 
ของหัวหน้าส่วนราชการ การกวดขันวินัยโดยการก�าหนดกรอบระยะการด�าเนินการให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาด 
และเป็นธรรมให้มีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาดและเป็นธรรม การบังคับใช้มาตรการทางแพ่ง
และทางปกครองตามความจ�าเป็นแห่งการคุ้มครองพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด และหากพบว่า 
มีข้อเท็จจริง โดยสามารถสั่งให้พ้นจากหน้าท่ี พักงานหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หากพบว่าเป็นความผิดวินัย 
ร้ายแรงหรือหากอยู่ในต�าแหน่งจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันและเสริมสร้างให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย การขับเคลื่อนประเด็นการปราบปรามการทุจริตให้ถึงเป้าหมายนั้น  
ส�านักงาน ป.ป.ช. และส�านักงาน ป.ป.ท.จะต้องเร่งผลักดันและด�าเนินการการบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเคร่งครัด
สู ่ทุกหน่วยงานของรัฐโดยเร็ว และสามารถลงโทษผู ้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและ 
การกระท�าผิดวินัยที่เชื่อมโยงไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังผลักดันให้ม ี
การก�าหนดกลไกมาตรฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนในการคัดกรองและมีบทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐทุกส่วนงานที่ละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ ด�าเนินการทางวินัยล่าช้า หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
และประพฤติมิชอบ นอกจากนั้น ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส รวมถึงได้รับความคุ้มครองและเงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ในปีงบประมาณ 2563 ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบ
กระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีข้ันตอนเท่าท่ีจ�าเป็น 
เพื่ อส ่ งผลให ้การบริหารจัดการคดี ในแต ่ละพื้นที ่
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มี 
การก�าหนดแนวทางการประสานคดีกับอัยการและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดคดีให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม โดยด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 77 และมาตรา 93  
ได้ก�าหนดให้อัยการสูงสุดพิจารณาด�าเนินการฟ้องต่อศาล 
ภ าย ใน  180  วั น  นั บ แต ่ วั น ไ ด ้ รั บ ส� า น วนจาก 
ส�านักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งได้มีการจัดท�าและบูรณาการ
โครงข่ายฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบของทุกหน่วยงาน โดยศึกษา วิเคราะห์และจัดท�า
รายงานข้อมูลเชิงสถิติสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทุจริต และระบบ
บ ริหารจั ดการ เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ยนและคดี เพื่ อ ใ ช ้ ใ น 
การตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมี 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์  
ส�านักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู ่ระหว่าง 
ด�าเนินการบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและติดตาม 

ผลการด�าเนินคดี อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ ส�านักงานอัยการสูงสุดและศาล นอกจากนั้น  
ได้มีการประชุมร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ง. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและประสานงานด้านการเงินระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายฟอกเงินด�าเนินการกับทรัพย์สิน
ท่ีเกี่ยวกับการกระท�าผิดมูลฐานฟอกเงิน ในส่วนของ 
การผลักดันการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง 
และแจ ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าการทุจริต  
การคุ ้มครองพยานและแจ้งเบาะแส รวมท้ัง มีระบบ 
ค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู ้แจ้งเบาะแส  
โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
มาตรา 33 ที่ส ่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือม ี
ส ่วนร ่วมในการรณณรงค์ให ้ความรู ้  ต ่อต ้าน หรือ 
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง และจัดให้มีช่องทาง 
การแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือพยานหลักฐาน รวมถึง  
การให้เงินรางวัลแก่ผู ้แจ ้งเบาะแสด้วย นอกจากนี้  
การตรากฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสากล  
ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
และข ้อบังคับต ่างๆ ที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อสนับสนุนให ้ 
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกระบวนการและกลไก 
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การปราบปราม (2)  
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล  
ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว  
เด็ดขาด เสมอภาคและเป ็นธรรม โดยเฉพาะ 
การบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต รวมทั้งเร ่งรัด
ติ ดตามน� าทรัพย ์ สินที่ เ กิ ดจากการกระท� าผิ ด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีฐานข ้อมูลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอย ่าง 
บูรณาการและมีมาตรการการป้องกันการทุจริตอย่าง
ค ร บ ถ ้ ว น  ร ว ม ถึ ง ก า ร ไ ต ่ ส ว น ค ดี ทุ จ ริ ต 
และประพฤติมิชอบจะต ้องน� าตั วผู ้ กระท� าผิด 
ขึ้นสู่กระบวนการของศาลได้ในระยะเวลาที่ก�าหนด  
และติดตามทรัพย ์สินที่รัฐเสียหายจากคดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบกลับคืนได้มากกว่าร้อยละ 80 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

การปราบปราม (2)  
ที่เก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ไต่สวนเบื้องต้น ไต่สวน การด�าเนินการ
ทางคดี อายัดทรัพย์สินของผู้กระท�าผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท�าความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาให้มีความรวดเร็ว 
เป็นธรรม และโปร่งใส การตรวจสอบทรัพย์สิน การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้เป็นไปตามอนุสัญญา UNCAC

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ปัจจุบันกลไกการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบยังคงอ่อนแอ และไม่ได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ 
ธรรมาภิบาล ส่งผลให้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันและล่าช้า กระบวนการลงโทษใช้ระยะเวลานาน 
กระบวนการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานล่าช้า เนื่องจากมีการใช้กฎหมายหลาย
ฉบับจากหลายหน่วยงาน ขาดการบูรณาการและส่งต่อ
ข้อมูล ท�าให้ผู้กระท�าความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสังคมยังอ่อนแอ 
ขาดพลังที่จะกดดัน เฝ้าระวัง ควบคุมและร่วมตรวจสอบ
การทจุรติ เนือ่งจากองค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม 
ขาดความตระหนักถึงโทษและผลกระทบของการทุจริต 
ส ่งผลให ้ขาดจิตส�านึกและความมุ ่ งมั่นที่จะเข ้ามา 
มีส ่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง 
การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ขาดองค์กรภาครัฐ 
ที่จะกระตุ ้น สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงาน 
ร่วมกับภาคประชาชนอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ 
ต้องเร่งผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบในการปราบปรามการทุจริตและสนับสนุนให้
มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวัติการและด�าเนินการตาม
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
เช ่น อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการต ่อต ้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 ท่ีประเทศไทยเข ้าร ่วมเป็น 
ภาคีให้ลุล่วง

 นอกจากนี ้การด�าเนนิการในหลายโครงการภายใต้ 
ประเด็นปฏิรูปดังกล ่าวยังไม ่แล ้วเสร็จและจ�าเป ็น 
ต้องด�าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการจัดท�า
และบู รณาการ โครงข ่ ายฐานข ้ อมู ลที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 
กับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เหลือได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีความจ�าเป็นท่ีต้อง 
ใช ้งบประมาณและความร ่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
ในการด�าเนินการดังกล่าว นอกจากนั้น การพัฒนา 
การมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชนในการเฝ ้าระวัง 
และแจ ้ ง เบาะแสเมื่ อพบเ ห็นผู ้ กระท� าการทุจริต  
การคุ ้มครองพยานและผู ้แจ้งเบาะแส และให้มีระบบ 
ค่าตอบแทนและชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับผู ้แจ้งเบาะแส  
จะต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส 
รวมถึงสิทธิในการได้รับการคุ้มครองพยานและได้รับ 
ค่าตอบแทน รวมถึงการชดเชยค่าใช้จ่ายแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร ่วมเป็นเครือข่ายใน 
การเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่
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ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำย ภาครัฐควรเร่งสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลและโครงข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างบูรณาการและครบถ้วน เพื่อให้การด�าเนินการในคดีทุจริตมีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และด�าเนินการ
ตดิตามน�าทรัพย์สนิท่ีเกดิจากการกระท�าผดิทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดนิมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้  
ยังคงต้องเร่งปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของ UNCAC

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

การบริหารจัดการ
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สถำนกำรณ์ในภำพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
การด� า เนิ นการของภาครั ฐ ในการสร ้ า งกล ไกที่ 
เหมาะสมในการประสานงานและการขับเคล่ือนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต  
ผ ่านการมีหรือแก ้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับ 
การด�าเนินการในประเด็นปฏิรูปการบริหารจัดการ  
การอนุวัติการกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการต่าง ๆ  
ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีต่าง ๆ  
ซึ่งยังมีประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญควรเร่งผลักดันมากยิ่งข้ึน 
คือการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC 
Implementation Review Mechanism) ทั้งนี้  
ในปี 2563 ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาทุจริตและตรวจสอบ 
กล่ันกรองรายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบของ 
ส่วนราชการกรณทีีเ่กีย่วเนือ่งกบัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตทั้งฝ่ายข้าราชการประจ�าและฝ่ายการเมือง

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

การบริหารจัดการ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
มีกลไกที่ เหมาะสมในการประสานงานป ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคล่ือนนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
รัฐมีกลไกและมาตรการในการประสานงานระดับ
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ  มีมาตรการประสาน 
การขั บ เคลื่ อนด ้ านการประสานการบริ ห า ร 
และประสานการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลในทาง
ปฏิ บั ติ  แ ล ะมี ก า ร มอบหมายหน ่ ว ย ง านที่ ม ี
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่ออนุวัติการให้เป็น
ไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
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กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท่ีผ่านมาการด�าเนินโครงการ 
ในประเด็นการปฏิรูปการบริหารจัดการ ท่ีรายงาน 
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
จ�านวน 43 โครงการที่ผ่านการอนุมัติ มีกำรจัดตั้งศูนย์
อ�ำนวยกำรต ่อต ้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.)  
ภำยในส�ำนักงำน ป.ป.ท. เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วม
กันบูรณาการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ยั่ งยืน เป ็นกลไกตรวจสอบ กลั่นกรองรายงานผล 
การด�าเนินการตรวจสอบของส ่วนราชการกรณีที ่
เกีย่วเนือ่งกบัการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของ 
ท้ังฝ่ายข้าราชการประจ�าและฝ่ายการเมือง พร้อมทั้ง
เร่งรัดการด�าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู ่ไปกับ
มาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท�าผิดอย่างเคร่งครัด  
กำรจัดให้มีคณะท�ำงำนประสำนงำนคดีในส�ำนักงำน 
ป.ป.ช. เพื่อบูรณาการการบังคับใช ้กฎหมายในคดี 
ที่ มี ความซ�้ าซ ้อนในข ้อกฎหมาย และเสนอแนะ 
การปรับปรุงกลไกการท�างานและกฎหมายให้การท�างาน
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
การมีคณะอนุกรรมการบริหารงานคดีในส�านักงาน 
ป.ป.ช. ซึ่ ง มีหน ้า ท่ีด�า เ นินการเสนอแนะแนวทาง 
การบริหารงานคดีเพื่อแก้ไขปัญหาคดีค้าง การศึกษา 
วิเคราะห์และจัดท�ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ สถานการณ์
การทุจริตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้ง 
กำรก�ำหนดกลไกกำรปฏิบัติงำนร ่วมกันระหว ่ำง
ส�ำนักงำน ป.ป.ช. กับหน่วยงำนของรัฐในกระบวน 
กำรยุติธรรมหลำยหน่วยงำน ผ่านพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2561 กำรจัดประชุมชี้แจงท�ำควำม
เข้ำใจเก่ียวกับแนวทำงกำรด�ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง
ส� ำนักงำน ป.ป.ช .  และหน ่วยงำนในกระบวน 
กำรยุติธรรม เพื่อวางแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  นอกจากนี้  
มีกำรน�ำข้อก�ำหนดในอนุสัญญำ United Nations  
Convention against Corruption (UNCAC)  
ไปก�ำหนดในหลักกำรปฏิบัติ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ท่ีมีอยู ่ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UNCAC ในหลาย
ประเด็น เช ่น การแก ้ไขพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 มาตรา 138 ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินการเพื่อให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในการต ่อต ้านการทุจริต ซ่ึง ท่ีผ ่านมานั้น 
ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมกระบวนการประเมินติดตาม
การปฏิบัติตามอนุสัญญา UNCAC โดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได ้แต่งต้ังคณะผู ้ เชี่ยวชาญของประเทศไทย  
ส�าหรับการประเมินดังกล่าว ประกอบด้วยผู ้แทนจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการสอดคล้องกับ
อนุสัญญา UNCAC 
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ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
แม ้ว ่ าจะมีการอนุวัติการกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
หรือมาตรการต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการให้เป็นไป
ตามพันธกรณีต ่าง ๆ แต ่การด�าเนินการดังกล ่าว 
ยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
ที่ก�าหนดไว้ จ�าเป็นต้องมีการทบทวน ปรับบทบาท  
และเปล่ียนแปลงองค์กรท่ีจะต้องเข ้ามารับผิดชอบ 
ในการพัฒนาระบบความร่วมมือดังกล่าวให้บังเกิดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให ้ 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ รวมทั้ง 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำย การด�าเนินงานใน
ระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันก�าหนด
กลไกประสานการขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์
การปราบปรามการทุจริต เร่งบัญญัติกฎหมายที่เหลือ
ตามอนุสัญญา UNCAC ให้ครบถ้วน รวมทั้งท�าความ
เข้าใจเก่ียวกับแนวทางการด�าเนินการร่วมกันระหว่าง
ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนมีการทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุง
โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของ ศปท. ในทุกระดับ  
เพื่อวางแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานรัฐ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล มีความเข้าใจ
และการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย การศึกษา
เป ็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ์
ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะที่พร้อมต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ของโลก โดยสภาวการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย
ในช่วงท่ีผ่านมายังคงมีข้อจ�ากัดในหลายมิติ กล่าวคือ 
ด้านคุณภาพของการศึกษา ผลการประเมินการศึกษา
ในภาพรวมทั้งระดับชาติและนานาชาติยังอยู ่ในระดับ 
ที่ น ่ า เป ็นห ่ วงและควรได ้ รับการพัฒนาอย ่ างยิ่ ง  
ขณะที่ โ ค ร งสร ้ า งการบ ริหาร จัดการการศึ กษา 
มีขนาดใหญ่ส่งผลให้ขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง  
ในส ่ วนของกระบวนการ จัดการ เ รี ยนการสอน  
และการเ รียน รู ้ ส ่ วนใหญ ่  ยั งคง เน ้น เนื้ อหาสาระ 
และความจ�ามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
ส ่งผลให ้ผู ้ เรียนข า ด ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ์  
ค ว า ม คิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ และทักษะการแก ้ป ัญหา 
ที่ มี ป ระ สิท ธิภาพ  ตลอดจน ในภาพรวม ยั งค งมี 
ความเหล่ือมล�้าสูง ผู ้เรียนได้เข้าเรียนไม ่ครบทุกคน  
มีป ัญหาการออกกลางคันระหว่างเรียน นอกจากนี้  

"ยกระดบัคณุภาพของการจดัการศกึษา 
ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

มุ่งความเป็นเลิศและสร้าง 
ขีดความสามารถของประเทศ และปรบัปรงุ

ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล"

ดา้นการศกึษา
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  12
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ผู้ที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้มีความสามารถพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม รวมทั้ งมีความแตกต ่างในเชิงคุณภาพ 
ของแต่ละโรงเรียน ทั้งเรื่องขนาด ที่ตั้ง ผู ้บริหาร ครู  
และสื่อการเรียนการสอน การใช ้ความได ้ เปรียบ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ก ลุ ่ ม ค รั ว เ รื อ น 
ที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจในการเข ้ าถึ งสถานศึกษา 
ท่ีดีและมีคุณภาพ ยิ่งท�าให้โอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษามีความเหลื่อมล�้าสูงข้ึน ดังนั้น แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ก�าหนดวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1. ยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา 2. ลดความเหล่ือมล�้า
ทางการศึ กษา  3 .  มุ ่ ง ความ เป ็ น เลิ ศและสร ้ า ง 
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
และ 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การใช ้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม 

ธรรมาภิบาล โดยด�าเนินการผ ่านเรื่องและประเด็น 
ปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. การปฏิรูประบบ 
การศึกษา และการเรียนรู ้ โดยรวมของประเทศ  
โดยพระราชบัญญั ติการศึกษาแห ่ งชาติฉบับใหม ่  
และกฎหมายล�าดับรอง 2. การปฏิรูปการพัฒนา 
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3. การปฏิรูปเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 4. การปฏิรูปกลไก 
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิ ช าชี พครู แ ละอาจา รย ์  5 .  ก า รปฏิ รู ป การ จัด 
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21  6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจั ดการ เรี ยนการสอนและยกระดับคุณภาพ 
ของการจัดการศึกษา และ 7. การปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู ้ โดยการพลิกโฉมด ้วยระบบดิจิทัล  
(Digitalization for Educational and Learning  
Reform)
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1. การเร่งรัดการประกาศใช้กฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
ที่ผ่านมายังมีความล่าช้า เนื่องจากความไม่ชัดเจนทั้งด้านรายละเอียดของบทบัญญัติ และด้านล�าดับชั้นของกฎหมาย  
จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนแก้ไข และเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการออกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเตรียม
ความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
การปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย
 2. การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก ่อนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังไม ่ได ้มาตรฐาน 
และไม่มีคุณภาพ ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความรู้ด้านสิทธิเด็ก
จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะที่เป็นปัญหามาจาก 
ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้งด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมจากฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 3. การลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา กลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ด้อยโอกาสยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ในเรื่องคุณภาพการศึกษา จากผลคะแนน PISA ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณา
คะแนนตามกลุ่มโรงเรียน จะพบว่าความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีความแตกต่างกัน
มาก โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5)  
และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD และหากพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลคะแนนด้านการอ่าน จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยทัั้งประเทศอยู่ที่ 393 คะแนน โดยนักเรียนในกลุ่ม 
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 438 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์พื้นฐาน ขณะที่กลุ ่มที่ เหลือไม่ผ ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยกลุ ่มท่ีรวยท่ีสุดและจนท่ีสุดมีคะแนนห่างกัน 
ถึง 69 คะแนน และกลุ่มท่ีรวยที่สุดกับกลุ่มรองลงมาก็ยังมีคะแนนห่างกันถึง 50 คะแนน จึงควรมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนด้อยโอกาสมากขึ้น ผ ่านการพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึกษา 
และการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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 4. กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ในปัจจุบันยังพบ
ปัญหาการผลิตและพัฒนาครูทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทั้งระบบ 
ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการและการก�ากับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู  มาตรฐานกระบวนการผลิต 
และคุณภาพอาจารย์ และการคัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครู ในด้านปริมาณมีการเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพ สถาบัน
หลายแห่งมีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีประสงค ์
จะได้คนเก่ง คนดี มาเรียนครู ดังนั้น ควรให้ความส�าคัญกับสถาบันการผลิตครู โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการ
ผลิตครูให้เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่ และมีระบบพัฒนาครูประจ�าการอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะการใช้หลักสูตร  
การจัดการเรียนรู ้ การวัดประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู ้ รวมถึงมีการก�าหนดกรอบสมรรถนะวิชาชีพครู  
ตลอดจนปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน�าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
 5. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติยังคงไม่ครอบคลุมสถานศึกษาในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังจ�ากัดอยู่ที่พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาน�าร่อง 8 จังหวัด และผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก อีกทั้งควรมีการประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือน�าไปใช้ประกอบการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ความท้าทายที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง 
ได้แก่ ความพร้อมของสถานศึกษา คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระดับขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา  
และอุดมศึกษา ที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทันกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
แบบใหม่ ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปปรับใช้อย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ดังนั้น  
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรียน
 6. การขยายผลนวัตกรรมการศึกษา การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร  
โดยยังจ�ากัดอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาน�าร่อง 8 จังหวัด และครอบคลุมโรงเรียนเพียงส่วนน้อยในกลุ่มจังหวัด 
ดังกล่าว นอกจากนี้ การด�าเนินการเพื่อขยายผลนวัตกรรมการศึกษาจากพื้นที่น�าร่องให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 
ยังประสบกับความท้าทายท่ีส�าคัญหลายประการ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการยังต้อง
เผชิญกับปัญหาทางทัศนคติ และความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับภารกิจภายหลังการปรับปรุงโครงสร้าง  
ซ่ึงอาจส่งผลให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าในระยะต่อไป จึงควรมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาน�าร่องในระยะที่ผ ่านมาเพื่อประมวลบทเรียนไปสู ่การขยายผลพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
 7. การพลิกโฉมเรียนรู ้ ด ้วยระบบดิจิทัล การขับเค ล่ือนการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร ์ม 
ยังคงมีความท้าทายหลายประการ อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลระบบดิจิทัลที่มีความหลากหลายระหว่างสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานภาครัฐจ�านวนมาก และยังไม่มีกฎหมายการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษา แพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเพ่ือการน�าเข้าข้อมูล ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิ รูปท่ี 1 การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยรวม 
   ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายล�าดับรอง 
   (1201) 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ี 
ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด�าเนินการตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและส่งร่าง 
พระราชบัญญัติฯ กลับให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใน 3 ประเด็น ได้แก่ การอาชีวศึกษา การบริหารจัดการในวิกฤตโรคระบาด และการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ก่อนน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (1202)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�าเนนินโยบายในการส่งเสรมิการพฒันาเดก็เลก็และเด็กก่อนวยัเรยีนผ่านมาตรการต่าง ๆ
อาทิ การออกพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้ังแต่ระดับก่อนประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล ขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 
แรกเกิด 600 บาท/เดือน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดหาอาหารกลางวันและนม ส�าหรับเด็กปฐมวัย 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก ให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนต้ังครรภ์ 3 เดือนจนถึงหลังคลอด  
6 เดือน/รับการตรวจครรภ์ฟรีและฝากครรภ์ฟรี โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา (1203)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเด็นปฏรูิปท่ี 3 อยูใ่นระดับใกล้เคยีงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้ด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสให้ได้รบัโอกาสในการศกึษาพฒันาตามศกัยภาพและเข้าถงึ
การศึกษาทีมี่คณุภาพ อาท ิโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไขหรอืทนุเสมอภาค โครงการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนค้นหา และคัดกรองนักเรียนยากจน 
ด้อยโอกาสในพืน้ท่ีห่างไกล ตลอดจนการด�าเนินงานผ่านกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา
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ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
   และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  (1204)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏิรูปท่ี 4 อยูใ่นระดับใกล้เคยีงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการส่งเสรมิการผลติและพัฒนาศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นผู้สนบัสนนุ
การเรยีนรู้ ตลอดจนสร้างเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการจดัการเรยีนการสอนพฒันาสมรรถนะครอูย่างต่อเนือ่ง พัฒนา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขา
วิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Coaching Teams โครงการยกระดับคุณภาพการผลิต 
และพัฒนาครอูาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาเพือ่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ และการพฒันาผู้บรหิารสถานศกึษา 
เพือ่ยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาในสถานศกึษา

ป ี2562 • ป ี2563 •   เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง 
   การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (1205)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�าเนนิการขับเคลือ่นการปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความส�าคัญกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่าง ๆ อาทิ การจัด 
การศึกษาในพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา การศกึษากรอบสมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกรอบ
สมรรถนะหลกัของผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้น (ป.1–3) โครงการศึกษาสถานภาพการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โครงการ 
เตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ และโครงการพัฒนาข้อก�าหนดแนวทางการผลิตคร ู
แบบองิฐานสมรรถนะ
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ป ี2562 • ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  
   เพื่อบรรลุเป ้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพ 
   ของการจัดการศึกษา (1206)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา โดย 
ให้ความส�าคญักับความเป็นอสิระและมธีรรมาภิบาลในการบรหิารและจดัการศึกษา ผ่านแผนงาน/โครงการทีส่�าคัญต่าง ๆ 
อาทิ การด�าเนินโครงการพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) พร้อมทั้งมีการรายงานผลการด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงาน และการจัดท�าหนังสือเป็นหนังสือหลักการ 
และแนวคดิการพฒันาพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษาเพ่ือการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาประสทิธภิาพ
บคุลากรตามโครงการพืน้ทีน่วตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง

ป ี2562 • ป ี2563 • เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
   ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) (1207)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายช่องทาง ท้ังทีวีดิจิทัล 
จานดาวเทียม ช่องทางใน Youtube และได้จัดท�าแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform) หรือ “DEEP” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ ที่รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ร ่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติ  พ.ศ. . . . .  
มีความส�าคัญอย่างยิ่งกับการด�าเนินงานด้านการศึกษา
ของประ เทศ ในฐานะ เป ็นกลไกการขับ เค ล่ือน 
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเป็นกฎหมาย
ก ล า ง ท่ี เ น ้ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ให ้ มี ค วามยื ดหยุ ่ นหลากหลาย  การมี ส ่ วนร ่ วม 
ของทุกภาคส ่วนในการบริหารและจัดการศึกษา  
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูป 
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด 
การศึกษาและวางกลไกส�าคัญให้สอดคล้องกับการจัด
องค์กร รวมถึงการจัดองค์กรที่ เ ก่ียวข้องกับการจัด 
การศึกษาตามภารกิจของการจดัการศกึษา ซึง่การบงัคบั
ใช้ร ่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติฉบับใหม ่ 
ที่ ได ้ มี การปรับปรุ ง ให ้ เหมาะสมกับสถานการณ ์
ที่ เปลี่ยนแปลงไป และการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ภาคส ่ วนที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง น้ัน  ถือ เป ็นป ั จจั ย ท่ีส� าคัญ 
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น ศึ ก ษ า 
ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายล�าดับรอง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การศกึษาเป็นกลไกส�าคญัต่อการบรหิาร และจดัการศกึษา 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ  
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการจัดท�า 
ปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส� านั ก งาน เลขาธิ การสภา 
การศึกษาได ้จัดท�าและเสนอร ่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 
2562 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ซ่ึง เป ็นกฎหมายแม ่บทในการบริหารและการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห ่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร 
และการจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยง 
กับกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงผ่านความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจ�าเป็นรีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชก�าหนด
ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
นอกจากนีไ้ด้ด�าเนนิการวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กับแผนต่าง ๆ 
น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 
ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผน 
สู่การปฏิบัติ เพื่อปรับแก้ตามความคิดเห็นของที่ประชุม
และเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
กระทรวงศึกษาธิการได ้ เสนอร ่างพระราชก�าหนด 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา อย่างไรก็ดี เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ ให ้ ชะลอการด� า เนิ นการร ่ า ง 
พระราชก�าหนดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .. . . ของ 
คณะกร รมกา รอิ ส ร ะ เพื่ อ ก า รปฏิ รู ป ก า รศึ กษ า  
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และให ้ส� านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับร ่ าง 
พระราชก�าหนดดังกล ่าวไปพิจารณาทบทวนเหตุ 
ความจ�าเป็นที่ต้องตราเป็นพระราชก�าหนด และให้รับ
ความเห็นของกลุ่มองค์กรวิชาชีพครูต่าง ๆ ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล ้ว 
ไ ป ยั ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ่ ง ช า ติ  ทั้ ง นี้  
ในป ี  2563  ส� า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และ
ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ กลับให้กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย
ให ้ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด�าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันอยู ่ระหว่างการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพิ่ม เติมจากภาคส ่วนท่ี เกี่ ยวข ้องใน  
3 ประเด็น ได้แก่ การอาชีวศึกษา การบริหารจัดการ 

ในวิกฤตโรคระบาด และการบริหารจัดการข ้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ก่อนน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย จากการด�าเนนิการ
ที่ผ่านมา การจัดท�ากฎหมายดังกล่าวนั้นยังมีความล่าช้า 
เนื่องจากความไม ่ชัดเจนทั้ งด ้านรายละเอียดของ
บทบัญญัติ และด้านล�าดับชั้นของกฎหมาย หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องมีการพิจารณาทบทวนแก้ไข ทั้งนี้ 
ความล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการขับเคล่ือนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาที่ล่าช้าตามไปด้วย ดงันัน้ จงึควร
เร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าในการออกกฎหมาย 
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการ
ด�า เนินงานขับเคลื่ อนไว ้ล ่ วงหน ้าไปพลางก ่อนท่ี
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สามารถขับเคล่ือน 
การปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เดก็ปฐมวยั ทัง้เด็กกลุ่มทัว่ไป และกลุ่มทีม่คีวามต้องการ
จ�าเป ็นพิเศษ สามารถเข ้าถึงและได้รับการดูแล 
และการศึ กษาระ ดับปฐมวั ยอย ่ า ง เหมาะสม  
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ  
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบ 
ฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข ้อง ปรับเปลี่ยน
กรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ 
การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึงและได้รับ
การดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม  
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ที่มา: สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยละของการเข้าเรียน ในระดับก่อนประถมศึกษา
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตที่ส�าคัญที่สุด
ของชีวิต เพราะพัฒนาการทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และด้านสติปัญญา จะสามารถเจริญ
เติบโตและพัฒนาได้มากที่สุดในช่วงดังกล่าว อันจะเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาในช่วงวัยอื่น ๆ ของชีวิตต่อไป
สอดคล้องกับแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ได้กล่าวถึงความส�าคัญของเด็กปฐมวัย สถานการณ์ 
ในปัจจุบัน เด็กปฐมวัยมีอัตราการเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ท่ีร้อยละ 81.3 ลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย 
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า เด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี มากกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 27.15 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
ซึ่งต้องเร่งตรวจคัดกรองและกระตุ้นการพัฒนาการให้พัฒนากลับมาปกติต่อไป 



การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์ 
ได้ด�าเนินนโยบาย ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กก ่อนวัยเ รียนผ ่านมาตรการต ่าง ๆ อาทิ  
การออกพระราชบัญญัติ ก ารพัฒนา เด็ กปฐม วัย  
พ . ศ .  2 5 6 2  ก า ร ร ่ า ง แ ผ น พั ฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  
พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อเป็นแนวนโยบายหลักในการ 
ขับเคลื่อน และบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในทุกด ้าน โครงการเรียนฟรี  15 ป ี  ตั้ งแต ่ระดับ 
ก ่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล ขยายโครงการเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน แก่ครัวเรือน 
ที่รายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี โครงการสนับสนุน 
งบประมาณเพื่อการจัดหาอาหารกลางวันและนม 

ส�าหรับเด็กปฐมวัย โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก  
ให ้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก ่อนตั้ งครรภ ์  
3 เดือนจนถึงหลังคลอด 6 เดือน/รับการตรวจครรภ์ฟรี
และฝากครรภ์ฟรี โครงการพัฒนาสถาบันต ้นแบบ 
ด ้ า นก า รพัฒน าคุณภ าพ เ ด็ กปฐมวั ย เ พื่ อ ส ร ้ า ง 
ความเสมอภาคทางการศึกษา ในการส�ารวจและค้นพบ
เด็กปฐมวัยที่ อยู ่ ใน เกณฑ ์ผู ้ ขาดแคลนทุนทรัพย ์ 
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อให้ 
ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้องถิ่ น  โดยจะจัดสรรเงินอุดหนุน เพิ่ ม เติม 
จากส่วนที่รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได ้
จัดสรรงบประมาณไว้ เพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย ่างเหมาะสมเป ็นรายบุคคล ส ่งเสริมให ้พ ่อแม ่ 
เล่นกับลูกให้เหมาะสมกับวัย โดยการเผยแพร่คู ่มือ 
การเฝ ้ าระวั งและส ่ ง เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุ เป ้าหมาย  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล�้า 
ของคุณภาพการจัดบริการปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ ประกอบกับ
ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะพัฒนาเด็กปฐมวัย ความรู้ด้านสิทธิเด็ก จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมถึงการลดช่องว่างระหว่างของพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะที่เป็น
ปัญหามาจากความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของภาครัฐในการจัดบริการ 
การศึกษาที่อยู ่บนหลักของความเสมอภาค ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยทั้งด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมจากฝั่งพ่อแม่ผู้ปกครอง อาทิ การควบคุม 
และจ�ากัดการใช้สื่อของเด็ก เนื่องจากการรับสื่อผ่านจอต้ังแต่ยังเล็กมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
ควรก�าหนดวิธีปฏิบัติ และแนวทางการจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อป รับปรุงและพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐาน พัฒนาระบบการค้นหา  
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย  อีกท้ังมีระบบช่วยเหลือ 
ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบที่ช่วยในการติดตาม
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู ้ของเด็ก จัดท�าระบบ 
และกลไกในการคุ ้มครองสิทธิเด็ก พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลรายบุคคลและเชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวง  
การส่งเสริมโภชนาการที่ดีและเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาการที่สมวัยให ้แก ่ เด็ก อาทิ สมุดภาพ 
โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ยากจน การพัฒนาทักษะของพ่อ
แม่ผู้ปกครองในการมีทักษะพ่อแม่ (Parenting Skills)  

การให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านโภชนาการที่สมวัยของเด็ก 
ให้แก่มารดา ซ่ึงการได้รับโภชนาการท่ีดีอย่างเพียงพอ 
จะส่งผลต่อการเติบโตท้ังทางร่างกายและสติปัญญา อาทิ 
การให้นมแม่แก่เด็กอย่างน้อย 6 เดือน รวมถงึการคดักรอง
และคัดเลือกครูและผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวโดยใช้กลไกพื้นที่ 
อาทิ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็น 
ผู้ให้ค�าแนะน�า (Coach) และเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้คร ู
และผู้ดูแลเด็กในระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
ระบบการสร ้างความก้าวหน้าทางอาชีพที่จูงใจคร ู
และผู ้ดูแลเด็ก เพื่อให ้ประเทศไทยสามารถบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

556

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศึกษา12

557

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 121202



เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3

การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบ
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป สถานการณ์ความเหล่ือมล�้าด้านโอกาสทางการศึกษา 
มีทิศทางที่ดีขึ้น โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตามช่วงวัยของนักเรียนใน 10 ปีที่ผ ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาลที่มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิ ปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 78.1 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 
ร้อยละ 65.1 ในปี 2553 สะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนินนโยบายของภาครัฐในด้านการส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก 
ช่วงปฐมวัยมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซึ่งช่วงปฐมวัยจะเป็นช่วงอายุที่มีความส�าคัญที่จะส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กในช่วงอายุต่อ ๆ ไป ขณะเดียวกัน อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมปลายและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 60 เช่นเดียวกับอัตราการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่ปรับตัวดีขึ้น 
ส�าหรับอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้นซ่ึงเป็นระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับคงที่ 
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการศึกษาของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันมีความแตกต่างชัดเจนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และเพิ่มมากข้ึนในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2562 นักเรียนระดับมัธยมปลายสัดส่วน
คนทีจ่นทีส่ดุ (10%) มอัีตราการเข้าถงึร้อยละ 39.2 ขณะทีน่กัเรียนกลุม่ท่ีรวยทีส่ดุมอีตัราการเข้าถงึเท่ากบัร้อยละ 76.3

อัตราการเข้าเรียนต่อสุทธิระดับ ม.ปลาย/ปวช. จ�าแนกตามรายจ่ายเพื่อการบริโภค

ที่มา: สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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การด�าเนินการท่ีผ ่านมา มีการด�าเนินการปฏิ รูป 
เ พ่ื อ ลดคว าม เห ลื่ อ มล�้ า ท า ง ก า รศึ กษ าที่ ส� า คั ญ 
ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการศึกษา
พัฒนาตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
รวมถึงครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ
ได ้รับการพัฒนาคุณภาพทั่ วถึ ง  ในป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กสศ. มีการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ ได้แก ่
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค โดยนักเรียนต้องรักษา
อัตราการมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้ ง หมด  จึ ง จะ ได ้ รั บกา รสนั บสนุ นค ่ า ค รองชี พ  
ค่าเดินทาง และค่าอาหาร และกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ให ้ สอดคล ้ อ งกั บความถนั ดและความต ้ อ งการ 
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยได้รับเงินอุดหนุน
จ�านวน 3,000 บาท/คน/ปี และได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย
จากนักเรียนสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู ่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และโรงเรียนสังกัด
ต�ารวจตระเวนชายแดน รวมถึงขยายการช่วยเหลือ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ�านวน 711,536 คน ครอบคลุมสถานศึกษาจ�านวน 
27,805 แห ่งทั่ วประเทศ ซึ่ ง ในจ�านวนนี้ เป ็นเด็ก 
ท่ีมีความพิการด ้อยโอกาส จ�านวน 69,104 คน   
อี กทั้ ง  ยั งมี โ ครงการจั ดการศึ กษา เชิ งพื้ นที่ เ พื่ อ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส�ารวจและค้นพบเด็ก 
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา จ�านวน 49,474 คน  
จากพ้ืนที่ 897 ต�าบล 115 อ�าเภอ ใน 20 จังหวัด 
เป ้ าหมาย โดยขณะนี้อยู ่ ระหว ่างการจัดท�าแผน 
การช่วยเหลือรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพที่คณะท�างาน 
จังหวัดได้ตั้งขึ้น โดย กสศ. จะสนับสนุนงบประมาณ 
4,000 บาทต่อคน เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื ้นฟู

เยียวยาและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษาหรือหน่วยฝึกอาชีพ  
เพื่อรับกลุ ่มเป้าหมายกลับเข้าศึกษาต่อหรือจัดให้ม ี
การพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงมีโครงการพัฒนาสถาบัน
ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยร่วมมือกับ 20 จังหวัด 
ในการส�ารวจและค้นพบเด็กปฐมวัย จ�านวน 21,136 คน 
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ กสศ. เพื่อให้ 
ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. โดยจะ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากส่วนที่รัฐและ อปท.  
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ เพื่อดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล และการพัฒนา
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 300 ศูนย์ 
ใน 17 จังหวัดให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โครงการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพื้นที่ห ่างไกลเป็น 
ครู รุ ่นใหม ่ เ พื่อพัฒนาคุณภาพโรงเ รียนของชุมชน  
(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ผ่านความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานหลัก 
โดยมีเป้าหมายรุ ่นละ 300 คน ผลิตจ�านวน 5 รุ ่น  
ในระยะเวลา 5 ป ี  (ป ีการศึกษา 2563 - 2581)  
รวมทั้งหมด 1,500 คน นอกจากนี้ ยังมีการวางแผน
ค้นหาและคัดกรองนักเรียนยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกล จ�านวน 328 คน ในพ้ืนที่เขตต�าบลที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนที่มีอัตราบรรจุข้าราชการครูในปี 2567 
ครอบคลุม 45 จังหวัด  และในเร่ืองความเสมอภาค
ทางการศึกษา ยังมีการด�าเนินงานผ่านกองทุนกู ้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ. )  ที่ ให ้กู ้ ยืม เงินแก ่นักเ รียน 
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดสรรเงินให้แก่นักเรียน
จ�านวน 538,398 คน รวมเป็นเงิน 26,397.32 ล้านบาท

558

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศึกษา12

559

แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 121203



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ยังคงมีประเด็นท้าทายในเรื่องคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มนักเรียนในครัวเรือนท่ีด้อยโอกาส  จากผลคะแนน 
PISA โดยรวมสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทย
ยังเป็นประเด็นส�าคัญต้องเร่งแก้ไข โดยคะแนน PISA  
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาคะแนนตามกลุ่มโรงเรียน จะพบความเหล่ือมล�้า 
ของคุณภาพการศึ กษา ในแต ่ ละกลุ ่ ม โ ร ง เ รี ยนม ี
ความแตกต่างกันมาก โดยกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์
มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ ่มประเทศบนสุด 
ห้าอันดับแรก (Top 5) และกลุ ่มโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่ม
โรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD 

ที่มา: สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คะแนน PISA จ�าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มนักเรียน

สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพของครูผู ้สอนในแต่ละกลุ่มโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกันมาก และหากพิจารณา 
จากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลคะแนนด้านการอ่าน จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 393 คะแนน 
โดยนักเรียนในกลุ ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีที่สุด (กลุ ่มประชากรร้อยละ 25 ที่มีฐานะท่ีดีสุด)  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที่ 438 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ ่มเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์พื้นฐานที่นักเรียนสามารถ 
ใช้ประโยชน์จากความรู ้ได้ในชีวิตจริง (ระดับ B2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ OECD) ขณะท่ีกลุ่มท่ีเหลือไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โดยกลุ่มที่รวยที่สุดและจนที่สุดมีคะแนนห่างกันถึง 69 คะแนน และกลุ่มที่รวยที่สุดกับกลุ่มรองลงมา 
ก็ยังมีคะแนนห่างกันถึง 50 คะแนน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนด้อยโอกาส
มากขึ้น ผ่านการพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาและการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นที่ การสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาโดยขยายระบบการศึกษา 
ที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึงผ่านการจับคู่โรงเรียนพ่ีเล้ียง ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนท่ีมีคุณภาพการศึกษาด ี
และโรงเรียนท่ีมีคุณภาพการศึกษาต�่า ลดการแยกจ�านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนไปรวมกัน รวมทั้งเพ่ิมโอกาส
ในการเรี ยนต ่อ ในระดับที่ สู งขึ้ น ให ้แก ่กลุ ่ มนัก เรี ยนในครั ว เรื อนที่ ยากจน ผ ่ านการใช ้กลไกกองทุน 
กู ้ยืมเพื่อการศึกษาโดยการคัดเลือกและคัดกรองกลุ ่มนักเรียนที่จะเข ้าถึงกองทุนกู ้ยืมเพื่อการศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รัฐธรรมนูญแห ่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ .  2560  
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 285 จ. วรรคสาม 
บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง  
ได ้ รับค ่ าตอบแทนท่ี เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู เพื่อดึ งดูดผู ้มี ศักยภาพเข ้ามาเรียนครู เพิ่มขึ้น  
ได ้ครูตรงความต ้องการของประเทศ ลดป ัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัด 
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
และได้ผู ้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ สมรรถนะ 
และความเ ช่ียวชาญในการบริหารจัดการศึกษา  
เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 

1203

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

การปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการ 
ของประเทศ ได ้ครูสมรรถนะสูงและตรงตาม 
ความต้องการของประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ได้ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง  
มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได ้
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู ้ ผู ้กระตุ ้น
แรง จูงใจ ผู ้ สร ้ างแรงบันดาลใจ ผู ้ ให ้ค� าป รึกษา 
และชี้แนะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครู
และสถานศึกษาที่ เป ็ นหน ่ วยปฏิ บัติ การสอนให  ้
มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษา
เชี่ ยวชาญ มี โครงการผลิตครู เพื่ อพัฒนาท ้องถิ่ น 
เพื่อดึงดูดและจูงใจให ้ เด็กและเยาวชนที่ เป ็นคนดี  
คนเก่ง ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิต 
ที่มีคุณภาพ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในภูมิล�าเนาของตนเอง เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ในท้องถิ่น และลดการโยกย้าย ซึ่งสอดรับกับการผลิต
ครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต ้ อ งการของประ เทศ  และมี จิ ต วิญญาณ 
ของความเป็นครู มีการพัฒนาโมเดลการผลิตครู 5 ป ี
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการ Coaching Teams โครงการยกระดับ
คุณภาพการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่ อตอบโจทย ์การพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
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ภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE 
Online การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โครงการระบบ
การประเมนิสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู (ระยะที1่)  
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสอดคล ้องกับ 
การพัฒนาความรู ้และทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย ่างไรก็ตาม บริบทของประเทศและโลกที่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดการศึกษา 
ในโลกยุคใหม่ต ้องปรับตัวให ้สอดคล้องและพร ้อม
รองรับกับการ เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ด ข้ึนทั้ งป ั จ จุ บัน 
และอนาคต สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง
สถาบั นผลิ ตครู จะต ้ อ งปรั บบทบาทการผลิ ตคร ู
ให ้มีสมรรถนะสูง รองรับการจัดการศึกษาที่จะม ี

ความซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น  หากแต่ในปัจจุบัน
ยังพบปัญหาการผลิตและพัฒนาครูท้ังทางด้านปริมาณ 
และคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหา 
ทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการและการก�ากับ
ควบคุ ม  ก า ร คั ดสรรคนมา เ รี ยนครู  ม าตรฐาน
กระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ การคัดกรองคน
เข ้าสู ่อาชีพครู และการพัฒนาส่งเสริมครูส ่งผลให้
คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต�่าลง ในด้านปริมาณ
มีการเปิดหลักสูตรท่ีไม่ได้คุณภาพ หลายแห่งมีการรับ
นิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีประสงค์จะได้คนเก่ง  
คนดี มาเรียนครู ท�าให้มีการผลิตเกินความต้องการและ
ไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาครูพ่ีเลี้ยงขาด 
ความรูค้วามเข้าใจในวชิาชพีครอูย่างลกึซึง้ และขาดทกัษะ
ในการนิเทศ การดูแลการฝึกปฏิบัติการสอน รวมทั้ง
การเป็นผู้สอนงาน (Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษาครู
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับสถาบันการผลิตครู โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการ
ผลิตครูให้เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่ และมีระบบพัฒนาครูประจ�าการอย่างต่อเน่ืองให้มีทักษะการใช้หลักสูตร  
การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีทักษะ
และระบบการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่บูรณาการความรู้ เทคโนโลยี ศาสตร์ของวิชาชีพครูและการปฏิบัติจริงควบคู่
กับคุณธรรม จริยธรรม (จรรยาบรรณครู) ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาชีพครูที่ส�าคัญที่สุด และมีระบบกลไกให้คร ู
และผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการก�าหนดกรอบสมรรถนะวิชาชีพครู ตลอดจน
ปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน�าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส�าคัญในการเลื่อน
วิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
บ ริ บ ท ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2 1  
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และรุนแรง ส่งผลให้
ระบบการศึกษาจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถผลิต
และพัฒนาก�าลั งคนที่มีทักษะสูงและพร ้อมรับมือ 
กับสภาวการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การศึกษาไทย 
ในปัจจุบันยังประสบปัญหาในด้านหลักสูตร การจัด 
การเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่ งขาดความยืดหยุ ่นและไม ่สอดคล ้องตามหลัก
พัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้คุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในระดับต�่ากว่าที่ควร
จะเป็น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระดับนานาชาติ 
ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินตามโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for  
International Student Assessment:  P ISA)  
โดย OECD ในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นการวัดความฉลาดรู้

1202

ในแต ่ละด ้านที่ สามารถน�าองค ์ความรู ้ ไปประยุกต ์ ใช ้ งานได ้จริ ง  พบว ่า  นัก เ รียนไทยมีคะแนนเฉ ล่ีย 
ทั้งในด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการอ่าน ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย และอยู ่ในอันดับท้ายของโลก 
จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ตลอดจนช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่มา: OECD และ IPST Thailand

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐานเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
และครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ  ได ้ด� า เนินการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยให้ 
ความส�าคัญกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแผนงาน/
โครงการที่ส�าคัญต่าง ๆ อาทิ การจัดการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป ิดโอกาสให ้สถานศึกษา 
มีความยืดหยุ ่นและคล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตร  
โดยวางแผนน�าร่องการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้
ปฏิบัติจริงใน 8 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดระยอง 
ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส ก่อนใช้จริงอย่างเต็มรูปแบบภายใน 
ปีการศึกษา 2565 การศึกษากรอบสมรรถนะหลัก 
ของผู ้ เ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบ
สมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 
(ป.1–3) โครงการศึกษาสถานภาพการใช้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และโครงการพัฒนาข้อก�าหนด
แนวทางการผลิตครูแบบอิงฐานสมรรถนะ นอกจากนี้ 
ยังมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการจัด
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู ้ 
ในศตวรรษที ่21 มุ่งจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 
อาทิ การสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง 
จิตส�านึกด้านส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย ่างไรก็ตาม การขับเคล่ือนการใช ้หลักสูตรฐาน
ส ม ร ร ถ น ะ ไ ป สู ่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ยั ง ค ง ไ ม ่ ค ร อ บ ค ลุ ม 
สถานศึกษาในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังจ�ากัดอยู ่ที่ 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาน�าร่อง 8 จังหวัด และผู้เรียน 
ระดับประถมศึกษาตอนต้นเป ็นหลัก อีกทั้ง ควรมี 
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อน�าไปใช้
ประกอบการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ความท้าทาย 
ทีส่�าคัญอกีประการหนึง่ ได้แก่ ความพร้อมของสถานศกึษา
คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระดับขั้น 
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่จะต้องปรับ
เปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการเรียนการสอนให้เท่าทัน 
กับหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบใหม่ ซ่ึงมีความแตกต่าง
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบเดิม
อย ่ า งมี นั ยส� า คัญ  อาทิ  ก า ร ให ้ ค ว ามส� าคัญ กับ 
การประยกุต์ใช้ในชวีติจริงมากกว่าการท่องจ�าเนือ้หาสาระ 
ส ่งผลให ้ เกิดความท ้าทายในการน�าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไปปรับใช้อย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ตลอดจน
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการ
ของท้องถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนและเร่งพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู ้เรียน เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงควรมุ ่งเน ้นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 โดยให ้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาไปสู ่หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซ่ึงมีเป้าหมายให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้
และได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคลผ่านการมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู ้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ผ่านการท�างานเป็นทีม การมีครู/อาจารย์ที่มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
และบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ 
การก�าหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning) มีการวัดและประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผู ้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการใช ้ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ เหมาะสมกับผู ้ เ รียน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู ้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การติดตาม
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Tracking System) ตลอดจนการลดภาระงานของครู
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การพฒันาประเทศเพือ่บรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
จ�าเป ็นต ้องอาศัยระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
และทักษะสูงพร ้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในระบบ 
การศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง กระทรวง
ศึกษาธิการ ยังมีโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ
รวมศูนย ์  ขาดความยืดหยุ ่น ตลอดจนไม ่สามารถ 
แบ่งแยกอ�านาจและหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน จึงส่งผล 
กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษา 
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศในภาพรวมอย่างมี 
นัยส�า คัญ ดั ง น้ัน จึ ง มีความจ�า เป ็นที่ จะต ้องปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ท่ีผ ่านมา หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�าเนิน
การขับเคลื่ อนการปรับโครงสร ้างของหน ่วยงาน 
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การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ในการปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน 
และยกระดับคณุภาพของการจดัการศกึษา

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
สถานศกึษาของรฐัมคีวามเป็นอสิระและมธีรรมาภบิาล 
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมด้าน 
การบริหารวิชาการ ด ้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงาน
ทั่ ว ไป และมีความรับผิดชอบต ่อคุณภาพของ 
การจัดการศึกษา

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาที่ด�าเนินการได้จริงตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด

ในระบบการศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับความเป็น
อิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่าง ๆ อาทิ การด�าเนิน
โครงการพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษา (Education Sandbox) 
ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายอ�านาจและให้อิสระ 
แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน�าร ่อง 
ใ น พ้ื น ท่ี แ ล ะ เ พ่ิ ม ค ว ามคล ่ อ ง ตั ว ใ นก า รบ ริ ห า ร 
และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ในพื้นที่น�าร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยอง สตูล และสามจังหวัด
ชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ครอบคลุม 271 
โรง เรี ยนทั่ วประเทศ พร ้อมทั้ งมีการรายงานผล 
การด�าเนินการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงาน และการจัดท�า
หนังสือเป็นหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการเผยแพร ่และน�าไปใช ้
ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ตามโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาอย ่าง 
ต่อเนื่อง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา
ยังไม ่ครอบคลุมเท ่าท่ีควร โดยยังจ�ากัดอยู ่ ในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาน�าร่อง 8 จังหวัด และครอบคลุม
โรง เรี ยน เพียงส ่ วนน ้อยในกลุ ่ มจั งหวัดดั งกล ่ าว  
(217 โรงเรียน จากท้ังหมด 4,153 โรงเรียนในจังหวัด
น�าร่อง หรอืคิดเป็นร้อยละ 6.53) การด�าเนนิการเพ่ือขยายผล
นวัตกรรมการศึ กษาจากพื้ น ท่ีน� า ร ่ อ ง ให ้ เกิ ดขึ้ น 
อย่างกว้างขวางยังประสบกับความท้าทายที่ส�าคัญ
หลายประการ อาทิ  ความเหลื่อมล�้ า เชิ งคุณภาพ 
และมาตรฐานของโรงเรียนในพื้น ท่ี ท่ีแตกต ่างกัน  
การออกแบบกระบวนการเรียนรู ้อย ่างสร ้างสรรค ์ 
แ ล ะสอดคล ้ อ ง กั บ สภาพทาง เศรษฐกิ จ  สั ง คม  
และความต้องการของท้องถิ่นการบริหารงานในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐจ�านวนมาก 
ทีม่บีทบาทและภารกจิท่ีทับซ้อนกนั ตลอดจนความพร้อม 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการ

การศึกษาแบบใหม่ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้าง 
ของกระทรวงศึกษาธิการยังต้องเผชิญกับปัญหาทาง
ทัศนคติ และความพร้อมของหน่วยงานในการรองรับ
ภารกิจภายหลังการปรับปรุงโครงสร้าง ซ่ึงอาจส่งผล
ให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าในระยะต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย  เพื่อบรรลุ 
เป ้ าหมาย ในการปฏิ รูปประ เทศด ้ านการศึ กษา 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงควรมุ ่งเน้น 
การติดตามประเมินผลการด� า เนินงานของพื้ น ท่ี
น วั ต ก ร รมก า รศึ กษ าน� า ร ่ อ ง ใ น ร ะยะที่ ผ ่ า นม า  
เพื่อประมวลบทเรียนไปสู่การขยายผลพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ โดยอาจเริ่มต้นจากโรงเรียน 
ที่มีมาตรฐาน และบริบทคล้ายคลึงกันเป็นล�าดับแรก 
การจับคู ่โรงเรียนพี่เลี้ยงระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ท่ี มี คุ ณภ าพกา รศึ กษ า ดี กั บ โ ร ง เ รี ยนขนาด เ ล็ ก  
การ เตรียมความพร ้อมของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา การก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 
ภาครัฐที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง ในพื้ นที่ น วั ตกรรมการ ศึกษา 
ให ้ มี ค ว ามชั ด เ จน  เพื่ อ ไม ่ ให ้ เ กิ ดความซ�้ า ซ ้ อน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน รวมไปถึงให้
ความส�าคัญการด�าเนินการลดความเหลื่อมล�้าระหว่าง
โรงเรียนผ่านการกระจายทรัพยากรทางการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นที่
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การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational 
and Learning Reform )

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร ์มเพื่อการเรียนรู ้ 
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)  
ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ 
ลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั
เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
แพลตฟอร ์มการ เรี ยนรู ้ ด ้ วยดิ จิทั ลที่ เ กิ ดจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ Social  
Enterprise และคนทุกช่วงวัยน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย 
เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน�าไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการยกระดับคุณภาพชี วิตของคนไทย 
ไปสู่สากล

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป สถานการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการเรียนรู ้ของมนุษย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง  
น�ามาซึ่งโอกาสในการสร้างสรรค์และใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่  
แต ่ขณะเดียวกัน  ก็น� ามาซึ่ งความท ้ าทายในการยกระดับทักษะเ พ่ือให ้สอดคล ้องกับความต ้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งความรู ้สมัยใหม่ ดังนั้น จึงม ี
ความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ระบบดิจิทัลในการปรับเปล่ียนระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยในปี 2563 จากสถานการณ์ 
โควิด-19 เป็นโอกาสให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
มีการน�าเทคโนโลยี เข ้ามาช ่วยในการจัดการเรียน 
ก า ร ส อ น ใ น ห ล า ก ห ล า ย ช ่ อ งทาง  ทั้ งที วี ดิ จิ ทั ล  
จานดาวเทยีม ช่องทางใน youtube และล่าสุด ศธ. ได้จัด
ท�าแพลตฟอร ์มด ้านการศึกษาเพื่อความเป ็นเลิศ  
(Digital Education Excellence Platform) หรอื “DEEP” 
ซึ่ ง เป ็นศูนย ์กลางการเรียนรู ้ออนไลน ์  ที่ รวบรวม
หลั กสู ต รที่ หลากหลาย เพื่ อ ให ้ เ ป ็ นองค ์ ค ว ามรู ้ 
ของประเทศ ตอบโจทย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิต มุ ่งลด
ความเหลื่อมล�้าและพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 
โดยผู ้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะท่ี
ต้องการพัฒนาได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังมีการเติบโต 
ของ EdTech Startup ในประเทศไทย อาทิ “Inskru” 
ซึ่ ง เป ็นคลังความรู ้ที่ จะเข ้ามาช ่วยเติมเ ต็มทักษะ 
และความรู ้ออนไลน์ส�าหรับคุณครู และ “Vonder” 
แชทบ็อทด้านการศึกษาท่ีสามารถเข ้าถึงนักเรียน 
ทั่วประเทศแล้วกว่า 70,000 คน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาระบบ
ดจิทิลัแพลตฟอร์มยงัคงมคีวามท้าทายหลายประการ อาทิ 
การเช่ือมต่อข้อมูลระบบดิจิทัลที่มีความหลากหลาย
ระหว ่างสถาบันการศึกษาและหน ่วยงานภาครัฐ 
จ�านวนมาก นอกจากน้ี ป ัจจุ บันยังไม ่มีกฎหมาย 
การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
แพลตฟอร ์มฐานข ้อมูลกลางเพื่อการน�าเข ้าข ้อมูล 
ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศด้านการเรียน
รู ้ด้วยระบบดิจิทัล  จึงควรมีการท�าความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา กระทรวง
ศึ กษาธิ การ  และกระทรวงดิ จิ ทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิ จ 
และสังคม ในการบูรณาการฐานข้อมูลท่ีเ ก่ียวข ้อง 
กับการศึกษา และก�าหนดข ้อมูลที่ จ� า เป ็นในการ
วิเคราะห์วางแผนด้านการศึกษาของประเทศ รวมถึง
ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะในการบริหารจัดการข ้อมูลสารสนเทศ  
นอกจากนี้ ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อการเรียน
การสอนในการน�าสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่แพลตฟอร์ม  
สร ้างแรงจูงใจให ้แก ่ค รูและผู ้ เ รียนในการใช ้งาน
แพลตฟอร์ม จัดท�ารูปแบบและเนื้อหาแพลตฟอร์มให้
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของแต่ละกลุ ่ม
ช่วงอายุ เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม  
รวมถึงเป ิดโอกาสให ้ EdTech Startup เข ้ามามี 
ส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้พัฒนา
ระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ประเด็นทาทายตอการบรรลุเปาหมายการปฏิรูปประเทศ 

หมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินการปฏิรูปประเทศไวตามมาตรา 257  

และมาตรา 258 ซึ่งในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต้ังแตมีการประกาศใชจนถึงสิ้นปงบประมาณ  

2563 น้ัน การปฏิรูปประเทศแตละดานมีความกาวหนาเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ แตยังคงไมบรรลุเปาหมายตาม

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังอยางสมบูรณและเปนรูปธรรม เน่ืองจากยังคงประสบปญหา อุปสรรค และความทาทาย

ในการดําเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปตาง ๆ โดยมีประเด็นทาทายที่สงผลกระทบตอการบรรลุ

เปาหมายการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ สรุปไดดังนี้   

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ มีประเด็น 

ทาทายที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว อาทิ ความออนไหวของการแสดงและการยอมรับ 

ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกตางกันโดยสุจริต และความขัดแยงทางการเมืองมีแนวโนมที่จะไปสู 

การใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ซึ่งสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและความสามัคคีปรองดองของ

คนในชาติ ขณะที่การสรางระบบใหคนไทยมีบําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน และการเสริมสรางและพัฒนา

กองทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมที่ยังไมครอบคลุมและครบวงจร สงผลตอการเสริมสรางความสุข

ใหกับประชาชนและการสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน นอกจากน้ี การพัฒนาสิ่งแวดลอม

และคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน ยังคงมีความทาทายเน่ืองจากการคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทั้งประชาชนในพ้ืนที่ 

ที่ไดรับผลกระทบและประชาชนทั่วไป และปองกันมิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใชประโยชนจากการจัดสรร

ทรัพยากรที่ไมเปนธรรมยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ประกอบกับเครื่องมือ

ทางกฎหมายในการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการตาง ๆ ใหไดรับการดูแล

และควบคุมอยางมีมาตรฐานน้ัน ยังไมไดรับความเช่ือมั่นจากภาคประชาชนเทาที่ควร ทั้งน้ี การเรงพัฒนาและ

ปรับกระบวนงานระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น การบูรณาการขอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐ ยังคงเปนความทาทายที่สําคัญในการสงเสริมการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

(2) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา มีประเด็นทาทาย

ที่สงผลกระทบตอการบรรลุ เปาหมายดังกลาว ไดแก การสรางและสนับสนุนกลไกการมีสวนรวม 

ในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของทุกภาคสวนของสังคมยังไมสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ทําให

ประชาชนขาดความเขาใจในสิทธิ และไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

ตลอดจนความลาชาในการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ลดภาระหรือลดความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรม

ใหแกประชาชน รวมทั้งขจัดอุปสรรคตอการประกอบอาชีพและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทําใหเปน

ขอจํากัดในการสรางโอกาสที่เปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม นอกจากน้ี การกระจายที่ดินใหกับ

ค�ำน�ำ
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ประชาชนตามกลุมเปาหมายอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพยังคงเปน

ประเด็นทาทายที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอการสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสที่เปนธรรมในการประกอบอาชีพ  

ในสวนของประเด็นสุขภาพ จํานวนแพทยเวชศาสตรครอบครัวยังคงเปนความทาทายสําคัญที่ยังไมสามารถ

เขาถึงไดทั่วทุกพ้ืนที่ สงผลตอการแกไขสถานการณการแพทยฉุกเฉินมีการขาดชะงักเน่ืองจากบุคลากรที่มี

ความรูและผานการอบรมยังมีไมเพียงพอ อีกทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่จําเปนตองอยูใน 

ความปลอดภัย ตลอดจนอิทธิพลของขาวปลอมดานสุขภาพในสื่อออนไลนที่ยังมีขอจํากัดของประชาชน 

บางกลุมในการวิเคราะหเปรียบเทียบเน้ือหาและแนวทางปฏิบัติอยางมีเหตุผล โดยเฉพาะผูสูงอายุและ 

กลุมผูไมไดรับโอกาสและการเขาถึงการศึกษา ทั้งน้ี ในดานความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษาที่ม ี

ความแตกตางกันมากในแตละกลุมโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนในกลุมโรงเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี

ยอมไดรับโอกาสที่ดีกวากลุมโรงเรียนที่มีฐานะดอยกวา การสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับความจําเปนในแตละพ้ืนที่ยังคงเปนประเด็นที่ควรใหความสําคัญอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสรางโอกาสอัน

เทาเทียมกันในดานการศึกษาซึ่งเปนพ้ืนฐานของประเด็นตาง ๆ ตอไป 

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีประเด็นทาทายที่สงผลกระทบ 

ตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ตองหยุดและชะลอตัวลงเพ่ือลดการแพรระบาดของโรค สงผลตอการลงทุนและการบริโภค ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 

บริการ เกษตร และการทองเที่ยว ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากไดรับผลกระทบจากการปดกิจการ ซึ่งสงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขของประชาชน ขณะเดียวกันยังคงมีอุปสรรคในการทํางานอยางบูรณาการ

รวมกันระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ทั้งนี้ ในการนําสื่อสังคมออนไลนมาใช 

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารทางการเมืองอยางรวดเร็วและกวางขวางน้ัน สงผลทําใหพฤติกรรมการแสดงออก

ทางการเมืองของประชาชนทุกชวงวัยเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนขาดการปลูกฝงภูมิคุมกันในการบริโภคสื่อ 

อยางถูกตองและมีเหตุผล เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมืองโดยสุจริต  และในสวนของการบังคับใชกฎหมาย 

กฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุนมาตรการในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีประสิทธิภาพ

ไมดีเทาที่ควร รวมถึงในการกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการใหมีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเปนธรรม 

ที่มีประสิทธิผลน้ัน ในทางปฏิบัติยังคงมีขอบกพรองและสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในภาพรวม  
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การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ดานในชวงปที่ผานมา หนวยงานภาครัฐไดดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ พรอมกับไดรายงานผล 
การดําเนินงานผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ โดยไดระบุปญหา อุปสรรค และความทาทาย 
ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหการขับเคลื่อน
การดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศยังไมประสบผลสัมฤทธ์ิอยางสมบูรณและ 
เปนรูปธรรม โดยการปฏิรูปประเทศแตละดานมีประเด็นทาทายที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย  
สรุปไดดังนี้ 

การปฏิรูปประเทศ ประเด็นทาทาย 

(1) ดานการเมือง − วัฒนธรรม คานิยม ทัศนคติและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  
นําไปสูความขัดแยงทางการเมืองและการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
ทางการเมือง  

− ความขัดแยงทางการเมืองระหวางประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับรัฐ
ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งตองนําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงทาง
การเมืองโดยสันติวิธี 

− การสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยกระดับและพัฒนา
ใหมีความพรอมในการใหบริการสาธารณะ และรองรับการถายโอนภารกิจตาม
แผนการกระจายอํานาจ  

− กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจทางการเมืองมีความหลากหลายและครอบคลุม 
แตการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการภาครัฐยังมีนอยเกินไป 

(2) ดาน 
การบริหาร 
ราชการแผนดิน 

− บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน โดยภาครัฐ 
ควรเรงพัฒนาและปรับกระบวนงานระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปน
ดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือรองรับพฤติกรรมของประชาชนที่กําลังจะเปลี่ยนไป 

− ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
การบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ แตการเก็บขอมูลของ 
แตละหนวยงานมีลักษณะตางคนตางทํา ทําใหมีหลายมาตรฐานและหลายระบบ 
สงผลใหการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานเปนไปไดยาก 

− โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง แตการ
ปรับปรุงโครงสรางและระบบบรหิารงานของรัฐสวนใหญยังอยูระหวางดําเนินการ  

− กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ แตควรดําเนินการควบคูไปกับแนวทางการปรับปรุงโครงสรางของสวน
ราชการที่มุงลดบทบาทภารกิจของภาครัฐใหเหลือเทาที่จําเปน และถายโอน
ภารกิจใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ ที่มีความพรอมไปดําเนินการแทน 

− ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ 
ที่ยังไมสามารถดําเนินการได อาทิ การพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
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ภาครัฐโดยรวม (Total Compensations) ใหใกลเคียงกับอัตราในภาคเอกชนช้ัน
นําและตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของเจาหนาที่รัฐกลุมตาง ๆ 

− การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริต 
ทุกขั้นตอน แตควรมุงเนนการนําระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ทุกขั้นตอน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว และสรางความโปรงใสในการดําเนินการ 

(3) ดานกฎหมาย - การสรางความเขาใจอยางตอเน่ืองในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 
2562 ให หน ว ย ง านภาครั ฐ ดํ า เ นินการตามหลั ก เ กณฑ และแนวทาง 
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ตลอดจนติดตาม
ผลการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพของ
กฎหมายใหเปนกฎหมายที่ดี 

- การพิจารณาเรงรัดการจัดลําดับความสําคัญของกฎหมาย โดยคัดเลือกกระบวนงาน
ที่ จํ า เป น เ พ่ื อ เสนอการแก ไข  ปรั บปรุ งหรื อยก เลิ กกฎหมายหรื อกฎ  
ที่สามารถลดภาระหรือความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมใหแกประชาชน รวมทั้ง
สามารถขจัดอุปสรรคตอการประกอบอาชีพและการดําเนินธุรกิจไดเปนลาํดับแรก 

- การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบกลางดานกฎหมาย เพ่ือใช
ประกอบการพัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมาย ใหมีความครบถวนสมบูรณ เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดสะดวกยิ่งขึ้น 

- การติดตามผลการดําเนินการที่ นําดิจิทัลแพลตฟอรมมาใช เปนชองทาง 
การบริการประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการบังคับใชกฎหมายในการติดตอกับ
หนวยงานของรัฐ 

(4) ดาน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

- การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมมีจํานวนมากและ
ยังเปนองคกรอิสระและหนวยงานนอกฝายบริหาร ทําใหมีทัศนคติและความเห็น
ที่แตกตางกันเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปบางประเด็น  

- องคความรูในการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมกิจกรรมบางกิจกรรม
ยังไมมีการศึกษาผลกระทบของการดําเนินการในประเทศไทยมากอน 
จึงจําเปนตองทําการศึกษาวิจัยผลกระทบอยางรอบดานกอนเริ่มดําเนินการ  

- พิจารณาใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  
เพ่ือการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
เน่ืองจากมีหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ เ ก่ียวของในกระบวนการยุติธรรม 
ทุกหนวยงานรวมเปนกรรมการ 

(5) ดานเศรษฐกิจ - การบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ  (Big Data) จําเปนตองยกระดับ 
การเขาถึงขอมูลดิจิทัลที่สําคัญของภาครัฐใหมีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้น รวมถึงมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Plarform) เพ่ือใหการบริการของภาครัฐ
ตรงตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถมองเห็นภาพรวม
ของภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทางดานตาง ๆ ได 573
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- การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศดานเศรษฐกิจในหลายประเด็นยังมีขอจํากัดในการบูรณาการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานรับผิดชอบที่ระบุไวในแผนการปฏิรูปสงผลใหการ
ดําเนินงานดานการปฏิรูปบางประเด็นลาชา หรือไมครบถวนตามกิจกรรมที่ระบุไว  

- การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปในหลายประเด็นตองอาศัย 
การปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายเพ่ือผลักดันการดําเนินการใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกํากับดูแลบังคับ
ใชกฎหมายที่มีอยูอยางเขมงวด 

- การพัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน พัฒนาแรงงานใหมีทักษะ  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางแทจริง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
และพัฒนาการเรียนการสอนสูความเปนเลิศในแตละสาขาพรอมทั้งสงเสริมความ
เปนผูประกอบการโดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ 

(6) ดานทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- ทรัพยากรทางบก ปญหาคุณภาพดินยังคงเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ
แกไขใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาที่ตนเหตุ อาทิ 
การใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบย่ังยืน การลดการใชสารเคมี รวมทั้ง
ปญหาของหนวยงานรัฐในการกํากับดูแล ยังคงมีความทับซอนกันทั้งเรื่อง 
การบริหารจัดการและพ้ืนที่ที่ดูแล ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บขอมูลและ 
การบริหารจัดการในแตละพ้ืนที่  

- ทรัพยากรนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า อาทิ การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
ระบบเสนทางนํ้า การสรางกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระดับชุมชน 
และการจัดการองคความรูที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดังน้ัน
การมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายที่เก่ียวของในระดับพ้ืนที่จึงเปน
ประเด็นที่สําคัญที่ตองดําเนินการ 

- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การดําเนินการในดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงมีความเก่ียวของกับมาตรการและกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหทันตอสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน และเพ่ือให
สอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  
ที่ประเทศไทยใหไดเขารวมเปนภาคี  

- ความหลากหลายทางชีวภาพ การดําเนินการอนุรักษ คุมครองฟนฟูและการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนตองใหความสําคัญกับ
การบูรณาการการทํางานรวมกันในหลายสวน อาทิ การเช่ือมโยงฐานขอมูล 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพของหนวยงานตาง ๆ การวิจัยและพัฒนา 
ดานความหลากหลายทางชีวภาพที่ตรงตอความตองการของประเทศ การสราง
บุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความรู ความสามารถและ 
การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชนผูเปนเจาของและดูแลรักษา
ทรัพยากรในพ้ืนที ่
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- การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดลอม เปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกิดจากสาเหตุ 
ในหลายมิติ ซึ่งตองอาศัยระยะเวลา องคความรู ความเขาใจ และความรวมมือ
จากทุกภาคสวน โดยเฉพาะปญหามลพิษจากการใชรถยนตในเขตเมือง 
ที่กอใหเกิดมลพิษ PM 2.5 ที่สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนจํานวนมากอีกทั้งยังมีความซ้ําซอน 
ในการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ  

- ระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการประเมิน
สิ่งแวดลอมจากภาครัฐ เพ่ือเปนเครื่องมือทางกฎหมายในการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการตาง ๆ ใหไดรับการดูแลและ
ควบคุมอยางมีมาตรฐาน ยังไมไดรับความเช่ือมั่นจากภาคประชาชนเทาที่ควร 
เพราะยังขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงจากภาคประชาชน  

(7) ดานสาธารณสขุ - การพัฒนาระบบบริการด านสาธารณสุขนอกเขต พ้ืนที่ บริ การ ยั งขาด 
การบูรณาการขอมูลรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทําให 
ในบางพ้ืนที่ เ กิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุข  
ไปจนถึงการบริหารจัดการงานดานสาธารณสุขที่เหมาะสมของแตละพ้ืนที่  

- มาตรฐานขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพมีขอมูลหลายระดับและมีความซับซอน  
ซึ่ งระบบสาธารณสุขยังขาดการจัดเก็บขอมูลที่ เปนมาตรฐานสําหรับขอมูล 
ที่คลายคลึงกัน ทําใหเกิดความซ้ําซอนและความสับสนในการขอขอมูลของประชาชน 

- ประชาชนไมเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรมดานสุขภาพในการปองกันไมใหเกิด
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) เทาที่ควร โดยจําเปนตองมีการสรางการตระหนักรูใหแก
ประชาชน เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสามารถหางไกลจากโรค
ดังกลาวไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

- ปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานสาธารสุขโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทหางไกล
สาเหตุหน่ึงเกิดจากบุคลากรทางการแพทยมีการลาออกคอนขางสูง ประกอบกับ
นโยบายการผลิตกําลังคนดานสุขภาพยังขาดทิศทางการที่ชัดเจนในการกระจาย
บุคลากรไปยังพ้ืนที่ที่เหมาะสมไดอยางเพียงพอ จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การเพ่ิมและรักษากําลังคนดานสุขภาพใหคงอยูในระบบ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลากรทางการแพทย
ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

(8) ดานสื่อสาร 
มวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การรูเทาทันสื่อของประชาชน การขับเคลื่อนใหประชาชนมีการรูเทาทันสื่อ และ
การผลักดันใหเกิดการจัดทําและบรรจุหลักสูตรเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อ เพ่ือให
เกิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและระดับอุดมศึกษา 

- มีการผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใช รวมถึงการสรางการตระหนักรูและการมีสวน
ร วม เ พ่ือ ใหการ ดํา เ นินการตามกฎหมายเปน ไปอย า งมีประสิท ธิภาพ  
สรางการยอมรับและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ  575
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- การปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมสื่อของไทยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑและมาตรการ 
ของภาครัฐ อีกทั้งกระบวนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงาน
โครงข ายสื่ อสาร คลื่นความถี่ และการใช งานเครื่ อง วิทยุ โทรคมนาคม 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของยังตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

- การใหขอเท็จจริงและเสรีภาพในการสื่อสารจากภาครัฐ การสื่อสารของหนวยงาน
ของรัฐยังขาดการประเมินผลการรับรูของประชาชน สงผลใหไมไดรับขอมูลและ
ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชน  

(9) ดานสงัคม - หนวยงานรับผิดชอบสวนใหญขาดความเขาใจในขอเสนอการปฏิรูปและ 
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามภารกิจปกติของหนวยงานมากกวา 
การดําเนินการตามวัตถุประสงคของการปฏิรูป ซึ่งเปนใหอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

- การบูรณาการของภาคสวนที่เก่ียวของในการขับเคลื่อนขอเสนอการปฏิรูป  
มีปญหาในการบูรณาการระหวางหนวยงานรับผิดชอบหลักกับหนวยงาน
รับผิดชอบรวม ที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ สงผลใหการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคมไมสามารถประสานตอเน่ืองกันได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการเสริมสรางกลไกเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางหนวยงานรับผิดชอบ และภาคสวนอ่ืน ๆ  

- การเรงผลักดันกฎหมายที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปในระยะตอไป 
ยังมีความจําเปนตองเรงรัดกฎหมายที่เก่ียวของใหแลวเสร็จ เพ่ือเปนใหกลไก
ขับเคลื่อนใหการดําเนินการตาง ๆ สามารถบรรลุผลไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
รวมทั้งควรมีการผลักดันกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกัน เพ่ือใหการขับเคลื่อนสามารถ
บรรลุเปาหมายไดอยางตอเน่ืองและเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในวงกวาง 

- ความตอเน่ืองเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปในกรณีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงของหนวยงานรับผิดชอบจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การสรางความเขาใจที่ตรงกันกับขอเสนอการปฏิรูป จึงสงผลใหการผลักดัน
ขอเสนอการปฏิรูปบางสวนมีความลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน 
การปฏิรูปประเทศ และขาดความตอเน่ืองของการดําเนินการขับเคลื่อน 

(10) ดานพลงังาน - การบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูประหวางหนวยงานเพ่ือกําหนด 
แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ความชัดเจนในระดับนโยบายของผูบริหารยังไมมี 
การกําหนดแนวทางที่ชัดเจน จึงสงผลใหหนวยงานไมสามารถดําเนินการตาม 
การปฏิรูปประเทศ  
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- การคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้ งของประชาชนในพ้ืนที่ที่ ไดรับผลกระทบ 
และประชาชนทั่วไป อันจะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
ไมกอใหเกิดความขัดแยง และปองกันมิใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใชประโยชน
จากการจัดสรรทรัพยากรที่ไมเปนธรรม จนเกิดการตอตานการดําเนินกิจการดาน
พลังงานเพ่ือความมั่นคงของประเทศในอนาคต รวมไปถึงการจัดทําแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับรองรับแนวโนม Prosumer ชวยใหภาค
การผลิตไฟฟาสอดคลองกับศักยภาพเช้ือเพลิง โครงสรางพ้ืนฐาน ความมั่นคงเชิง
พ้ืนที่ รวมถึงสามารถบริหารอัตราคาไฟฟาในภาพรวมใหอยูในอัตราที่เหมาะสม 
สะทอนตนทุนที่แทจริง ไมเปนภาระตอผูใชไฟฟา และไมเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 

- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานของประเทศยังไมสามารถตอบสนอง 
ตอบริบทการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีพลังงานทั้งในปจจุบันและในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพ ในการเช่ือมโยงขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลางและการ
เตรียมความพรอมทั้งดานองคความรูของบุคลากรและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขณะที่ประเทศไทยยังมีขอจํากัดดานบุคลาการผู เ ช่ียวชาญ 
ที่มีความสามารถในการนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานพลังงานมาวิเคราะห
และใชประโยชน 

-  ขอจํากัดดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมการแขงขันและสงเสริม
ผูประกอบการ อาทิ ถายโอนอํานาจการขออนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟาและ 
กาซธรรมชาติ ระเบียบในการซื้อขายไฟฟา นโยบายหรือมาตรการขับเคลื่อนยาน
ยนตไฟฟา แนวทางปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจนประกอบการจัด
จางตามหลักการ ESCO หนวยงานที่เก่ียวของจึงควรเรงรัดการปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางการบริหารจัดการดาน
พลังงานของประเทศ 

(11) ดาน 
การปองกัน 
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

- การพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาสังคมในการตอตานการทุจริต เพ่ือให
ภาคประชาชนมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เพ่ือเฝาระวังการทุจริตในพ้ืนที่ 
จะตองสามารถปฏิบัติการไดอยางจริงจังใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ พรอม
ทั้งการผลักดันใหมีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพ่ือตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และกฎหมายวาดวยการคุมครองชวยเหลือพยาน 

- การเปดเผยขอมูลภาครัฐเพ่ือสงเสริมความโปรงใส เพ่ือใหอํานาจภาคประชาชน
ในการตอตานการทุจริต และเนนใหภาครัฐนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
เปดเผยขอมูลในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอรมที่เอ้ือตอการสืบคนและใชประโยชนใน
การกําหนดกลไกปองกัน และตรวจสอบอยางเขมงวด เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
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- การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง กฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุน
มาตรการในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเปนแนวทางปฏิบัติ
เชิงรุกเพ่ือตอตานการทุจริตไดอยางแทจริง  

- การเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานผูรับผิดชอบในการปราบปรามการทุจริต โดย
สนับสนุนใหมีหนวยงานรับผิดชอบการอนุวัติการและดําเนินการตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 

(12) ดานการศึกษา - การเรงรัดการประกาศใชกฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาการขับเคลื่อนกฎหมาย
ปฏิรูปการศึกษาที่ผานมายังมีความลาชา เน่ืองจากความไมชัดเจนทั้งดาน
รายละเอียดของบทบัญญัติ และดานลําดับช้ันของกฎหมาย  

- การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแหง 
ยั งไม ไดมาตรฐานและไมมีคุณภาพ ประกอบกับศักยภาพของบุคลากร 
ที่เกี่ยวของกับทักษะพัฒนาเด็กปฐมวัย ความรูดานสิทธิเด็ก จริยธรรม ที่ยังตอง 
เรงพัฒนา รวมถึงการลดชองวางของพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะที่เปนปญหามาจาก
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสงเสริมการตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งดานพัฒนาการดานสติปญญา รางกาย 
อารมณ และสังคมจากฝงพอแมผูปกครอง 

- การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา กลุมนักเรียนในครัวเรือนที่ดอยโอกาส 
ในเรื่องคุณภาพการศึกษา จากผลคะแนน PISA มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อพิจารณาคะแนนตามกลุมโรงเรียน จะพบความเหลื่อมล้ําของ
คุณภาพการศึกษาในแตละกลุมโรงเรียนมีความแตกตางกันมาก โดยกลุมโรงเรียน
เนนวิทยาศาสตรมีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุมประเทศบนสุดหาอันดับแรก 
(Top 5) และกลุมโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย OECD  

- กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยยัง
พบปญหาการผลิตและพัฒนาครูทั้ งทางดานปริมาณและคุณภาพในดาน 
การผลิตและพัฒนาครูมีปญหาทั้งระบบ ต้ังแตระบบบริหารจัดการและการกํากับ
ควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย 
และการคัดกรองคนเขาสูอาชีพครู ในดานปริมาณมีการเปดหลักสูตรที่ไมไดคุณภาพ 
หลายแหงมีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเขาเรียนโดยไมมีการคัดเลือกตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ประสงคจะไดคนเกง คนดีมาเรียนครู  

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
การขับเคลื่อนการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติยังคงไมครอบคลุม
สถานศึกษาในวงกวาง โดยในระยะแรกยังจํากัดอยูที่พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานํารอง 
8 จังหวัด และผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนเปนหลัก อีกทั้ง ควรมีการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือนําไปใชประกอบการขยายผลอยางเปนรูปธรรม  
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สรุปภาพรวมของประเด็นท้าทายท่ีสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ได้ดังน้ี 

(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการดําเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
บางครั้งขาดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรมปฏิรูป ทําให้การดําเนินการ
ยังคงขาดสาระสําคัญท่ีแท้จริงและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ ตลอดจน
ผลสัมฤทธ์ิและการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ 

(2) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของ
แผนการปฏิรูปประเทศบางอย่างมีลักษณะท่ีเป็นนามธรรมและเชิงคุณภาพ ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิ
ของการบรรลุเป้าหมายและผลิตผลของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 

(3) ความซํ้าซ้อนของแผนการปฏิรูปประเทศและภารกิจปกติของหน่วยงาน การดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศบางกิจกรรมมีความคล้ายคลึงกับภารกิจปกติของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงาน
ยึดการดําเนินงานตามภารกิจปกติของตนเอง ซ่ึงอาจทําให้ข้ันตอนและวิธีการบางอย่างที่เป็นการปฏิรูป
ประเทศไม่สัมฤทธ์ิผล ตลอดจนบางกิจกรรมเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานซ่ึงอาจไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

(4) ประเด็นการบูรณาการการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละกิจกรรมปฏิรูปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานเน่ืองจากขาดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ขาดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนและบูรณาการกิจกรรมปฏิรูปกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบบางหน่วยงานไม่สามารถดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปได้อันเน่ืองมาจาก
ภารกิจและหน้าท่ีของตนเองไม่สอดคล้องกับกิจกรรมปฏิรูปน้ัน ๆ 
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การดําเนินการในระยะต่อไป 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ดําเนินการตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเป็นไปหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562    
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จํานวน 13 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (7) ด้านสาธารณสุข  
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน และ (11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1  ซ่ึงจะได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายหลังจากท่ีรายงานต่อรัฐสภาแล้ว  

ดังนั้น  การดําเนินการระยะต่อไปนับจากนี้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นกรอบ 
ในการดําเนินการท่ีสําคัญ โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการดําเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ หรือ กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่คาดหวังภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย  
ซ่ึงกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 ท้ังน้ี สําหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ของแผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 
ท่ีไม่ได้นํามากําหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปดําเนินการเป็นภารกิจปกติเพ่ือให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

                                                            
1 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งเพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม  
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การดําเนินการในระยะต่อไป 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ดําเนินการตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเป็นไปหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562    
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จํานวน 13 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (7) ด้านสาธารณสุข  
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน และ (11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1  ซ่ึงจะได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายหลังจากท่ีรายงานต่อรัฐสภาแล้ว  

ดังนั้น  การดําเนินการระยะต่อไปนับจากนี้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นกรอบ 
ในการดําเนินการท่ีสําคัญ โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการดําเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ หรือ กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่คาดหวังภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย  
ซ่ึงกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 ท้ังน้ี สําหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ของแผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 
ท่ีไม่ได้นํามากําหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปดําเนินการเป็นภารกิจปกติเพ่ือให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

                                                            
1 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งเพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม  
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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การดําเนินการในระยะต่อไป 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านได้ดําเนินการตามข้ันตอนและ
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเป็นไปหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2562    
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จํานวน 13 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (7) ด้านสาธารณสุข  
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน และ (11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1  ซ่ึงจะได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาภายหลังจากท่ีรายงานต่อรัฐสภาแล้ว  

ดังนั้น  การดําเนินการระยะต่อไปนับจากนี้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะเป็นกรอบ 
ในการดําเนินการท่ีสําคัญ โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการดําเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ หรือ กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้การขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่คาดหวังภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย  
ซ่ึงกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในปี 2565 ท้ังน้ี สําหรับเรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่น ๆ ของแผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 
ท่ีไม่ได้นํามากําหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปดําเนินการเป็นภารกิจปกติเพ่ือให้ได้
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

                                                            
1 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งเพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม  
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การขับเคลือ่นแผนการปฏิรูปประเทศสูการบรรลุเปาหมาย 

จากแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบดวย การดําเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม 

ในลักษณะภารกิจปกติ โดยใหดําเนินการคูขนานกับกิจกรรม Big Rock สื่อสารสรางความเขาใจกิจกรรม  

Big Rock เพ่ือถายทอดสูการปฏิบัติใหเกิดการนําไปขับเคลื่อนไดอยางแทจริง จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใช 

ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ที่แสดงรายการโครงการ/การดําเนินงานตาง ๆ ที่สนับสนุน 

การดําเนินงานตามกิจกรรม Big Rock และขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหวางแผนการปฏิรูปประเทศ  

โดยระบุหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหนวยงานสนับสนุน เพ่ือสะทอนภาพรวมของการดําเนินงานที่มี 

ความสอดคลองเช่ือมโยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใชใน

การดําเนินโครงการภายใตกิจกรรม Big Rock และติดตามเรงรัดการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก หนวยงานที่เก่ียวของ และสํานักงานฯ 

รวมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศใหบรรลุผลตามเปาประสงคภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด  

โดยสํานักงานฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก และหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ 

แตละขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุเปาหมายความสําเร็จ (Milestone :MS) ระยะเวลา

แลวเสร็จ และหนวยงานที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ดังกลาว จะเปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการติดตามเรงรัดความคืบหนาในการดําเนินงานไดอยางตรงจุด   
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แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ค�ำน�ำ
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ โดยสะท้อนถึง 
ความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ  
(Big Rock) กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงสะท้อนว่าทุกกิจกรรม Big 
Rock มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ได้ระบุเป้าหมายของแผนการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน เป็นไปตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ในมาตรา 257 และมาตรา 258 ท่ีได้กําหนดให้ทําการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ก ิจกรรมปฏิรูปที ่ส ่งผลให ้เก ิดการ เป ลี ่ยนแปลงต ่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)  
เป็นกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนใหม่ และ/หรือ ดึงจากกิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม  
มาจัดทําข้ึนเป็นกิจกรรม Big Rock โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปสําหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน มีความ
จําเป็นต้องดําเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริงและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยแผน 
การปฏิรูปประเทศท้ัง 13 ด้าน มีกิจกรรม Big Rock รวมท้ังสิ้น 62 กิจกรรม ทั้งน้ี สําหรับกิจกรรมภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) ท่ีไม่ได้ถูกนํามากําหนดข้ึนเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
นําไปดําเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้ มีการกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรม Big Rock  
เพื่อทํางานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการประสานบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนด ซ่ึงจากแผนการปฏิรูปประเทศ  
13 ด้าน ได้กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รวมท้ังสิ้น 36 แห่ง และอีก 2 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
เพ่ือรับผิดชอบท้ัง 62 กิจกรรม Big Rock โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะร่วมกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการทํางานของแต่ละข้ันตอนและวิธี
ดําเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ 

 ระยะเวลาดําเนินการ ระบุระยะเวลาในการดําเนินการของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซ่ึงต้องดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 

 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการปฏิรูป ระบุข้ันตอนและวิธีการการดําเนินงานของกิจกรรมปฏิรูป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปและแผนการปฏิรูปประเทศด้านน้ัน  

 ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระบุข้อเสนอให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ี
จําเป็นเพื่อการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมาตรา 270 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติ ท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด 16  
การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมีรายช่ือของกฎหมายท่ีต้องจัดทํา
หรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี      แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้
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