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(ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
โดยที่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาและใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นั้ น เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่ ง ต่ อ มายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๖๑
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งผลให้ต้องมี
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอน
ของกฎหมายแล้วเสร็จ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ดาเนินการเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยแล้ว
บัด นี้ คณะรัฐมนตรีไ ด้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ให้ ป ระกาศแผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน ทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมลา และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทังได้บัญญัติให้การดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖ แห่ งพระราชบัญญัติดั งกล่ าวได้บัญญัติ ให้ กำรจัดทำแผนกำรปฏิรู ป
ประเทศแต่ละด้ำนต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทังให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
มีหน้าที่ดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแผนการปฏิรูปประเทศ
วันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ รำชกิจจำนุเบกษำประกำศใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้ำน
อันประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธ รรม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็น
แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๘ แห่งพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีระยะเวลาการจัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นอกจากนี ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ซึ่งจัดทาตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ของรัฐธรรมนูญ
เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขกฎหมายโดยเฉพาะ ได้ แ ก่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... โดยให้มีคณะกรรมการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่
วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะรั ฐมนตรี แล้ ว เมื่ อวัน ที่ 15 กั นยายน 2563 ทังนี อยู่ ระหว่างเสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และวัน ที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา จัดทาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มีระยะเวลาจัดทาแผน 2 ปี ได้รับการประกาศใช้ ทังนี วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๒ รำชกิจจำนุเบกษำ
ประกำศใช้ แผนแม่บ ทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ช ำติ จ านวน ๒๓ ประเด็น ภำยหลัง จำกที่ย ุท ธศำสตร์ช ำติ
พ.ศ. 2561 - 2580 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้มีขันตอนการดาเนินการ
ตามที่บัญญัติในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขันตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ อ ย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี วิ ธี ก ารจั ด ท าแผนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ขั นตอนใน
การดาเนิ นการปฏิรู ปประเทศ การวัดผลการดาเนินการ และระยะเวลาดาเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน
โดยมีระยะเวลาในการปรั บปรุ งแผนการปฏิรูป ประเทศภายใน ๙๐ วัน นับตังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกด้าน

๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตังเพิ่มเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม 13 ด้าน โดยมีด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องดาเนิน การปรับ ปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั ง 13 ด้าน ให้แล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่
28 กั นยายน 2563 ทั งนี ให้ ดาเนิ นการตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวั นที่ ๓ ธั นวำคม ๒๕๖๒ ที่เห็ นชอบ
กำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมอบหมายคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด าเนิ น การตามขั นตอนและกรอบระยะเวลา
ของกฎหมาย โดยกำหนดประเด็นในกำรปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การกาหนดเป้าหมายและตัวชีวัดใน
ระดับแผนให้ชัดเจน สามารถวัดผลการดาเนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของ
หน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ (Big Rock) (๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มี
ความสาคัญ รวมทัง จัดลาดับความสาคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตังหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็น
ของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติฯ และ
(๖) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ได้ดาเนินการรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนแล้วเมื่อระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน ๒๕๖๓ และดาเนินการจัดทาแผนแล้วเสร็จ รวมทังจัดส่งให้
สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เพื่อนาเสนอตามขันตอนต่อไป โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ 1๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๘ ธันวาคม 2563 ตามลาดับ

รูปที่ 1 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ทังนี ในการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญเร่งด่วนและดาเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถดาเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓
ในช่วงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากกิจกรรมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นการปฏิรูปที่ชัดเจน
แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ยั ง คงเป็ น แผนระดั บ ที่ ๒ ตำมนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติ ซึ่งทุกหน่ ว ยงานต้องดาเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) นาไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship: XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี
โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จะดำเนินกำรคู่ขนำนไปกับเล่มแผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิม
ที่ประกำศใช้เมื่อเดือนเมษำยน ๒๕๖๑ ทีเ่ ป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศทัง ๑๓ ด้านมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดสรุปได้ดังนี

รูปที่ 2 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ทังนี แผนการปฏิรูปประเทศ ทัง ๑๓ ด้าน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิดความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่ นในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ๒) กำรส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน
ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะทุกระดับ ๓) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ

๔
๔) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง และ ๕) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงและเนื้อหำของรัฐธรรมนูญเพื่อกำร
ปฏิรูป ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นาไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย มีความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสาคัญในการ
เตรี ย มความพร้ อมเผชิ ญกั บ การเปลี่ ย นแปลงในทุ กมิ ติ และรองรั บผลกระทบของสถานการณ์ ชี วิ ตวิ ถี ใหม่
และทิ ศ ทางที่ ก าหนดไว้ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยก าหนดกิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
บริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ๒) จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐให้มีควำม
ยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ ๓) ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ
สู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มำและรักษำไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลักคุณธรรม
๔) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรในระดับพื้นที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ ๕) ขจัด
อุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว คุ้มค่ำโปร่งใส ปรำศจำก
กำรทุจริต ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
ในความซื่อตรง และมาตรฐานการทางานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้
เกิ ดผลสั มฤทธิ์ที่ ชัดเจน ส่ งผลให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงมุ่งเน้นการสร้างเอกภาพแห่ งพลั งในการขั บเคลื่ อน
กระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะ การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดี
และมีเพียงเท่าที่จาเป็นตามหลักการของมาตรา ๒๕๘ ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกาหนด
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม
ได้แก่ ๑) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่สร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำร
ประกอบอำชีพของประชำชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่ ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม ๒) จัดให้มี
กลไกทำงกฎหมำยเพื่อให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน ๓) จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย ๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำร
จัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย และ ๕) จัดทำประมวลกฎหมำยเพื่อรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ในการลดภาระของการ
ดารงชี วิ ตหรื อการประกอบอาชี พให้ กั บประชาชนและภาคธุ รกิ จโดยรวม รวมทั ง สนั บสนุ นให้ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและ
เข้าใจเนือหาสาระของกฎหมายได้โดยง่าย
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม มีเป้าประสงค์เพื่ออานวยความยุติธรรมในแต่ ละ
ขันตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรม
ได้โดยง่าย สร้ างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลา พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

๕
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กำรให้ประชำชนสำมำรถติดตำมควำม
คืบหน้ำ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม ๒) กำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่
๓) กำรจัดหำทนำยควำมอำสำประจำสถำนีตำรวจให้ครบทุกสถำนีทั่วประเทศ ๔) ปฏิรูประบบกำรปล่อย
ชั่วครำว ๕) กำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น จับกุม และกำรสอบปำกค ำในกำรสอบสวน ทังนี
ในการดาเนิ นการดังกล่ าวจะทาให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาดาเนินงานในทุกขันตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมได้ชัดเจน มีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจาเลย ทาให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว ลดความเหลื่อมลาในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อย
ชั่วคราว
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหาร
จั ดการเศรษฐกิจ ของประเทศตามหลั ก แนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่ อน
ประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล าให้ เกิดผลสั มฤทธิ์
โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน
๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง ๒) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูง
๓) กำรเพิ่ มโอกำสของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ กในอุ ตสำหกรรมและบริ กำรเป้ ำ หมำย
๔) กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ ำและกำรลงทุนของไทยในภูมิภำคและ ๕) กำรพัฒนำศักยภำพคนเพื่ อ
เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้กาลังคนในระบบมีทักษะสอดคล้อง
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึน บุคลากรใน
ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ดียิ่งขึน
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ มีประสิ ทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ยั่งยืน
เป็นฐานการพัฒนาประเทศทังทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทังเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบน
พืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) เพิ่มและพัฒนำพื้นที่
ป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย ๒) กำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด ๓) กำรบริหำรจัดกำร
น้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทำน ๔) ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรเขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน มีพืนที่สีเขียวเพิ่มมากขึนทังในเขตเมืองและชุมชน มลพิษทางอากาศ
ดีขึน และเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทังทรัพยากรทางบก ทรัพยากรนา ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๖
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุได้รับ
บริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันสมัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึน สามารถป้องกันและลดโรค
ที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทังผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพที่บ้านและในชุมชน โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญจานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข
รวมถึงโรคระบำดระดับชำติและโรคอุบัติใหม่ เพื่ อควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนสุขภำพ ๒) กำรปฏิรูปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ กำรป้องกันและดูแลรักษำ
โรคไม่ติดต่อสำหรับประชำชนและผู้ป่วย ๓) กำรปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุด้ำนกำรบริบำลกำร
รัก ษำพยำบำลที่บ้ำ น/ชุม ชน และกำรดูแ ลสุข ภำพตนเองในระบบสุข ภำพปฐมภูมิเ ชิง นวัต กรรม
๔) กำรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภำพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเป็นเอกภำพ บูรณำกำร เป็นธรรม
ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้ำนกำรเงินกำรคลัง และ ๕) กำรปฏิรูปเขตสุขภำพให้มีระบบบริหำรจัดกำรแบบ
บู ร ณำกำร คล่ องตั ว และกำรร่ วมรั บผิ ด ชอบด้ ำ นสุ ขภำพระหว่ ำ งหน่ วยงำนและท้ องถิ่ น ทั งนี ในการ
ดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง รัฐบาลมีการ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้
พืนที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง ทัศนคติที่ดี
โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน
๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุ กและกำรจัดกำร
๒) กำรกำกับดูแลสื่อออนไลน์ และ ๓) กำรยกระดับกำรรู้เท่ำทันสื่อ ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะ
ยกระดับความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถแยกแยะเนือหาของข้อมูลข่าวสาร
จากช่องทางที่หลากหลาย เลือกเสพสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและป้องกันการเผยแพร่ข่าวสาร
ที่เป็นเท็จหรือข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นวงกว้าง นอกจากนี ยังมี
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อร้องเรียนที่เกิดจากการใช้ สื่อออนไลน์ ซึ่งประชาชนผู้บริโภค
สื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการ
สื่อสารทังภายในประเทศและระหว่างประเทศ
แผนกำรปฏิรู ปประเทศด้ ำนสังคม มีเป้าประสงค์ เพื่ อแก้ไขปั ญหาความยากจนและความเหลื่ อมล า
ในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่ง
ทุ น ของประชาชน โดยก าหนดกิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะส่ งผลให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่ อประชาชน
อย่ างมี นั ยส าคั ญ จ านวน ๕ กิ จกรรม ประกอบด้ วย ๑) กำรมี ระบบกำรออมเพื่ อสร้ ำงหลั กประกั นรำยได้
หลั งวั ยเกษี ยณที่เพี ยงพอและครอบคลุ มในกลุ่ มแรงงำนทั้ งในและนอกระบบ ๒) ผลั กดันให้ มี ฐำนข้ อมู ล
ทำงสังคมและคลังควำมรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถจัดสวัสดิกำรและสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
ที่ตรงตำมควำมต้ องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ๓) กำรปฏิรู ปกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร เพื่อให้คนพิกำรได้รั บ

๗
สิทธิสวัสดิ กำรและควำมช่วยเหลือได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง ๔) กำรสร้ำงกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมือง
จัดกำรตนเอง และ ๕) กำรสร้ำงมูลค่ำให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชำชน ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน คนพิการทุกคนไม่มีข้อจากัด
ด้านการเข้าถึงการขึนทะเบียนคนพิการ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกาหนดนโยบาย
และแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพืนที่ ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้ด้วยตนเอง เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ
แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นพลั ง งำน มี เ ป้ า ประสงค์ เ พื่ อ ให้ กิ จ การพลั งงานมี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า ง
เป็นธรรมมากขึน ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทังมีการเผยแพร่
สื่อสารข้อมูลการวิเคราะห์ ด้านพลั งงาน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้ าง
พืนฐานของประเทศ และสนั บสนุนการเติบโตของพลั งงานทางเลือก และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) ศูนย์อนุมัติอนุญำตเบ็ดเสร็จด้ำนกิจกำรไฟฟ้ำที่แท้จริง
๒) กำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ ๓) กำรใช้มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำนสำหรับหน่วยงำน
ภำครัฐ ๔) กำรพัฒนำปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้ำงฐำนทำง
เศรษฐกิจใหม่ และ ๕) ปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำและธุรกิจก๊ำซธรรมชำติเพื่อเพิ่มกำรแข่งขัน ทังนี ในการ
ดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ และได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่ งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคั ญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ๒) พัฒนำระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ
๓) พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในกำรดำเนินคดีทุจริ ตทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ๔) พัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ ๕) พัฒนำมำตรกำรสกัดกั้นกำร
ทุจริตเชิงนโยบำยในกำรดำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับ
การบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยที่เกิด
จากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริมการรวมตัวและมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อสอดส่ องและป้ องกั นการทุ จริตเป็นกาลั งส าคัญในการขับเคลื่ อนประเทศให้ บรรลุ เป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
แผนกำรปฏิรู ปประเทศด้ ำนกำรศึกษำ มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ

๘
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มิได้จากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านัน โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๒) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำร
เรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ๔) กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
กำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ นำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน และ ๕) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและ
ระบบธรรมำภิ บำลของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเพื่ อสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำประเทศไทยออกจำกกั บดั ก รำยได้
ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทังเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำแรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ประชาชนออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนา
กีฬาชาติ และกาลังคนของประเทศมีทักษะที่เอือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกาหนด
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ๕ กิ จ กรรม
ประกอบด้วย ๑) กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่ำนกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมบันเทิงและกำรใช้
กลไกร่วมระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรขับเคลื่อน ๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐำน
วัฒนธรรมแบบบูรณำกำร ๓) กำรส่งเสริมประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงวิถีชีวิตทำงกำรกีฬำและ
กำรออกกำลังกำยอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม และกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำและกำรพัฒนำนักกีฬำอำชีพ
๔) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจั ดกำรกำลังคนของประเทศแบบบูรณำกำร และ ๕) กำรบริหำรจัดกำร
ศักยภำพบุคลำกรของประเทศ ทังนี ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทังกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี ยังมีรายได้
เพิ่มขึนจากการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า
นอกจากนี กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีกำรดำเนินกำรร่วมกัน
หลำยหน่วยงำน จึงจาเป็นต้องมีการสื่อสารและหารือร่วมกันอย่างชัดเจน โดยนาประเด็นบูรณาการที่มีการ
ดาเนินการร่วมกันระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศทัง 13 ด้าน มาหาแนวทางการดาเนินการภายใต้กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่กาหนด
เพื่อ ให้ เกิ ดการขั บ เคลื่ อนไปสู่ การปฏิบั ติ โดยมีป ระเด็ นที่ มีความสอดคล้ องสามารถบูร ณาการร่ว มกั นได้
7 ประเด็น ดังนี

๙

รูปที่ 3 การบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศ
ทังนี กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ปประเทศทั้ง 13 ด้ำ น จะส่ งผลให้ ประชาชนมี ความสุ ข
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยและมีความสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยภาครัฐ
สามารถตอบสนองความต้ องการและความคาดหวั งของประชาชนที่ ห ลากหลายได้ อ ย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ประชาชนทุกคนจะได้รับโอกาสที่เป็นธรรมตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับผลจากการ
ปฏิรูปประเทศอย่างทั่วถึง พร้อมทังประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่จิตสาธารณะเพิ่มขึน โดยมีสื่อที่
ทาหน้าที่เป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณ และประชาชนจะมีหลักประกันทางรายได้
ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีรายได้เพิ่มขึน โดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไร้ฝีมือ
ที่ยากจนในระดับฐานราก รวมถึงประชาชนจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอที่จะดูแลตนเอง มีส่วนร่วมใน
การวางระบบการดูแลสุขภาพได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการพืนฐาน
ที่จาเป็น และสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและบริการดีขึน โดยมีการบริหารจัด
การพลังงานที่มีธรรมาภิบาล นอกจากนี ประชาชนจะสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยจะมีกลไกการให้บริการและความช่วยเหลือที่เข้าใจง่าย
อันจะนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
สาหรับ เล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง ) มีเค้าโครงของเนือหาตามข้อ ๘ ของระเบียบ
ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทาร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล้องตามที่
ก าหนดในมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั นตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทังนี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะได้ปรับเค้าโครงแผนการปฏิรูปที่รับผิดชอบทัง 13 ด้าน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และผนวกรวมจัดทาเป็นรูปเล่มเดียวเพื่อให้สะดวกต่อการนาไปใช้ โดยแต่ละแผนการปฏิรูป

๑๐

มีเค้าโครงเนือหาประกอบด้วย ๓ ส่วนหลั ก ดังนี ส่วนที่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย ๑.๑ ความสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ ๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสั มฤทธิ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึน ค่าเป้าหมายและตัวชีวัด ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง
มีนัยสาคัญ และส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังนี

รูปที่ ๔ เค้าโครงการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

๑๑

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

๑๒
͘͘

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา

๑-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑-๑

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ

๑-๑

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการเมืองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑-๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๑-๓

๑.๒

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑-๔

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑-๔

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ

๑-๖

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

๑-๗

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

๑-๘

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

๑-๙

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๑-๑๐

๑๓

ส่วนที่ ๑ บทนา
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๒๕๘ ก. ได้ก าหนดให้ มี การด าเนิ นการปฏิรู ป ประเทศ
ด้านการเมือง เพื่อให้เกิดผลอย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต
ที่แตกต่างกัน และให้ป ระชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติโ ดยอิส ระปราศจากการครอบงา
ไม่ว่าด้วยทางใด (๒) ให้การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง และ
การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (๓) มีกลไกที่กาหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศ
โฆษณานโยบายที ่มิไ ด้ว ิเ คราะห์ผ ลกระทบ ความคุ ้ ม ค่า และความเสี ่ย งอย่า งรอบด้า น (๔) มีก ลไกที่
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และ (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้น กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ (๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ (๔) การส่งเสริมการ
พัฒนาพรรคการเมือง และ (๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑) ข้อ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑) ข้อ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๒.๒)

ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต
๑-1

๑๔
๑.๑.๒

ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง

๑.๑) ๐๑๐๑๐๒ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
๑.๒) ๐๑๐๑๐๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น
๒) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
๒.๑) ๒๐๐๓๐๑ เปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บริ ก าร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
๒.๒) ๒๐๐๓๐๒ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ส มรรถนะและสร้ า ง
ความทั น สมั ย ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
๓)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๑)

๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

๑-2

๑๕
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ค ว า ม เ ป็ น
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี ประชาธิปไตยของประเทศไทย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
๓) การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง Democracy Index
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
๔) พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่น
ในประโยชน์ ข องประเทศชาติ แ ละ
ประชาชนเป็นหลัก

๑-3

ปี ๒๕๖๔
๖๓

ปี ๒๕๖๕
๖๕

๖.๗๕

๗

๑๖

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ปั จ จุ บั น การเรี ย นรู้ และการรั บ รู้ ข้อ มู ล ข่ าวสารของประชาชนมี ช่ อ งทางที่ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น
ประกอบกับชุดความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีการตี ความที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเนื้อหาร่วมสมัย ใกล้ตัว และสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างสุจริต
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของการประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๒.๒) คะแนนด้า นการยึด มั่น ในหลัก นิติธ รรมของการประเมิน สถานการณ์ค วาม
เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๒.๓) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๒.๔) คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตยของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สถาบันพระปกเกล้า
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สถาบันพระปกเกล้า จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ ช่องทางการสื่ อสารที่ครอบคลุ ม ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้น ที่
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter (๒) โทรทัศน์ (๓) วิทยุ
(๔) การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการเมืองที่สุจริต และนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๑-4

๑๗
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ ชุ ด ความรู้ และข้ อมู ล ทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข ที่มีเนื้ อหาร่ว มสมัย มีความใกล้ตัว สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ บทความ วีดิทัศน์ หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถานบันการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓) ขั้นตอนที่ ๓ บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ชุด
ความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ครอบคลุมและ
กระจายไปยังทุกกลุ่ม อาทิ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑-5

๑๘
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น ประเด็ น ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งการยอมรั บ
และการดาเนิ นการต่าง ๆ ของภาครั ฐให้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการหรือการกาหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่ว มของประชาชนยั งคงไม่สามารถดาเนิ นการได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแนวทาง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือสาคัญ
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ จึงควรให้ความสาคัญ
กับการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยและโครงกำร
ของรัฐที่ได้ดำเนินกำรจนได้ข้อยุติเพิ่มขึ้น
๒.๒) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี จะเป็นหน่ว ยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชา
สังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ การผลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑-6

๑๙
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
ที่ผ่านมา การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสั งคมไทยเป็นลั กษณะของการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเป็นบุคคลกลางในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง โดยการแก้ไขปัญหาในลักษณะ
ดังกล่ าวเป็น การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า และเป็นรายกรณีไป ซึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ และส่งผลให้ความขัดแย้งขยายไปในวงกว้าง ดังนั้น จึงควรมีแนวทาง กลไก และมาตรการ
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมให้เป็นหลัก
ในการทาหน้าทีต่ ิดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้ า หมาย ประชาชนมี ค วามปรองดองสมานฉันท์ และความขัดแย้ง ทางการเมือ ง
ในสังคมไทยลดลง
๒) ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุ แนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและจัดทาข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการ
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมในการทาหน้าที่
ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๒) ขั้นตอนที่ ๒ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและ
ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๑-7

๒๐
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สาคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยพรรคการเมื องเป็ น กลไกส าคัญ ในการเชื่อ มโยงภาคส่ ว นต่ าง ๆ ไม่ว่ าจะเป็ น ภาคประชาชน
ภาคเอกชน และกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคม เข้ากับสถาบันทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินและการติดตามตรวจสอบการดาเนินการของภาครัฐ ดังนั้น
การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างสรรค์การเมืองที่มีคุณภาพและสุจริต โดย
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชนต่อพรรคการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมืองในการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง
๒.๔.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุ จริต และมี คุณธรรมจริยธรรม
เข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) จานวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๒.๒) จานวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๒.๓) จานวนตัวแทนพรรคการเมืองประจาจังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ นักการเมือง
คุณภาพ การเลือกตั้งระดับชาติ และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและ
การเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองให้แก่ทุกภาคส่วน อาทิ พรรคการเมือง ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สนับสนุนและผลักดันให้ พรรคการเมืองดาเนินการให้เกิดการมีส่วน
ร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมืองอย่างเต็มที่ อาทิ การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง และการนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน ตลอดจน
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๑-8

๒๑
๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
ประเด็ น การแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ในปั จ จุ บั น มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยแต่ ล ะความคิ ด เห็ น
ต่างมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะที่ แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการนาเสนอข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ
จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
มีความโปร่ งใสและมีการประเมิน ผลกระทบของร่างรัฐ ธรรมนูญอย่างครอบคลุ ม ตลอดจนมีการนาเสนอ
แนวคิดและผลกระทบของมาตราต่าง ๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขและการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง
๒.๕.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม
๒) ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สถาบันพระปกเกล้า
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สถาบันพระปกเกล้า จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ข้อเสนอกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ที่กาหนดกระบวนการการร่าง
รัฐธรรมนูญในแต่หมวดและมาตราดาเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ และมีการ
ประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันการเผยแพร่กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนาเสนอ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ กระบวนการการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ห ลั ก การส าคั ญ ประกอบด้ ว ย
(๑) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การถ่วงดุลอานาจ (check
and balance) (๓) การแบ่งแยกอานาจ (separation of power) (๔) ความรับผิดชอบ (accountability)
(๕) การจากัดระยะเวลาการดารงตาแหน่งทางการเมือง และ (๖) การป้องกันรัฐประหาร
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๑-9

๒๒

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
สาระส าคั ญ โดยสั ง เขป มี ห ลั ก การและสาระส าคั ญ ในการก าหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ส นั บ สนุ น ให้
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….
สาระสาคัญโดยสังเขป มีหลักการและสาระสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยกาหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมทั้งกาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑-10

๒๓

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๒๔

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๒-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒-๓

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับยุทธศาสตร์ชาติ

๒-๓

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๒-๔

กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๒-๖

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๒-๗

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ๒-๗

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด
๒-๑๗
เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว
ตามหลักคุณธรรม

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒-๒๐

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

๒-๒๓

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๒-๑๓

๒-๓๗

๒๕

ส่วนที่ ๑ บทนา
ภาครั ฐ ถื อ เป็ น หลั ก ของแผ่ น ดิ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จึ ง เป็ น หั ว ใจของการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาครัฐจาเป็นต้องได้รับ
การปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision Driven) มิใช่แค่การปรับเปลี่ยน
แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Driven) เท่านั้น
สองทศวรรษจากนี้ไปจึงเป็นช่วงสาคัญของการปฏิรูปภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๕๘ ข. ได้กาหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ไว้อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น และการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และเพื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล ในการบริหารราชการแผ่น ดินและการบริการประชาชน (๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ และแผนกาลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้ า ทายใหม่ ๆ โดยต้ อ งด าเนิ น การให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ที่แตกต่างกัน (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ
จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เพื่อให้ สอดคล้ องกั บบทบั ญญัติ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ ชาติ
ที่มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศ
ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จึ ง ได้ จั ด ท าแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยน าผลการศึ กษาและข้ อเสนอแนะที่เกี่ ยวข้องกั บการปฏิ รูปประเทศของ
องค์กรต่าง ๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลทาให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีรูปแบบการดาเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ รูปแบบการดาเนินการชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมดังกล่าว ได้เริ่มกลายเป็นวิธี
ปฏิบัติ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปกติในปัจจุบัน ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
 แนวคิดใหม่ (New Way of Thinking) ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจั ดการภาครัฐในยุคหลัง COVID-19
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
 การสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Way of Communicating) การติดต่อสื่อสารยุคหลัง COVID-19
มุ่งเน้นความรวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดช่องทางใหม่
ในการสื่ อสาร โดยเฉพาะช่ อ งทางแบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ตอบสนองต่อ วิ ถี ชี วิ ตแบบเว้ นระยะห่ า ง
ทางสังคม (Social Distancing)
 การทางานรูปแบบใหม่ (New Way of Working/Doing) การทางานภาครัฐในยุคหลั ง
COVID-19 มุ่งเน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ลดกระบวนการทางานและกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่จาเป็นลง
๒-๑

๒๖
ปรั บ รู ป แบบการท างานให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น มากยิ่ ง ขึ้ น อาทิ การท างานนอกสถานที่ ท างาน
การทางานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ
 การดารงชีวิตแบบใหม่ (New Way of Living) ประชาชนดาเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองมากขึ้น
ปรั บตัวได้ร วดเร็ วขึ้น และระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่ าย และปัจจัยสี่ ส าหรับการดารงชีวิต
มากยิ่งขึ้น
 ความคาดหวังใหม่ (New Expectation) ประชาชนคาดหวังต่อการรับบริการจากภาครัฐสูงขึ้น
ทั้งด้านความรวดเร็วในการรับบริการ และด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่า และด้านความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
 วิธีใหม่ในการบรรลุเป้าหมาย (New way of Winning) ภาครัฐจาเป็นต้องคิดทบทวนและ
ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการและรูปแบบการบริการภาครัฐใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนที่แตกต่างไปจากเดิมได้ดียิ่งขึ้น
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลทาให้ภาครัฐต้องปรับบทบาทขนานใหญ่
ในด้ า นการให้บริ การของภาครั ฐ จะต้ องมี ความรวดเร็ ว ใช้เวลาน้อย ทั นต่ อเหตุ การณ์ มี ความเป็นธรรม
โปร่งใส/ตรวจสอบได้ เข้าถึงทุกกลุ่มโดยเน้นการให้บริการตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึง
การนาเทคโนโลยีมาปรับ ใช้ เพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดี ยิ่งขึ้น ส่วนในด้านวิธีการบริ หาร
จั ด การ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน รวมทั้งการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน (Public Trust) ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเพิ่มบทบาท
ในการเป็นผู้นา (Lead) ในการร่วมคิด ร่วมทา รวมทั้งปรับกระบวนการ และวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ มาปรับใช้ ตามความเหมาะสม และความสามารถ
ทางงบประมาณการคลังของประเทศ
ในการทบทวนเพื่ อ จั ด ท าแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ครั้ ง นี้ ได้ ใ ห้
ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของสถานการณ์
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และทิศทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการทางานที่มีคุณภาพสูง
ในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สาหรับกิจกรรมการปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ
ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบด้วย
(๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
(๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์
(๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส
ปราศจากการทุจริต
ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงทั้ง ๕ ประการ
ยังคงมีความเชื่อมโยงกับ แผนการปฏิรูปฯ ฉบับประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
ประกอบด้วย ๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ์ – ๕๖ แผนงาน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ทบทวนทั้ง ๕๖ แผนงานแล้ว
สามารถจาแนกเป็น ๓ กลุ่ ม ได้แก่ (๑) แผนงานที่สิ้ นสุดการดาเนินการปี ๒๕๖๓ (๒) แผนงานที่สามารถ
๒-๒

๒๗
ดาเนินการได้ต่อในรูปแบบภารกิจปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๓) แผนงานที่นามาดาเนินการต่อ
ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญและบูรณาการภายใต้กิจกรรมปฏิรูป ๕ ประการ ตามแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุง
กล่าวโดยสรุป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับปรับปรุง มุ่งเน้นการ
สร้างเอกภาพแห่งพลัง ในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทา
บริการสาธารณะ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับบางประเด็นของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรุปได้ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๑) ข้อ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ
แนวหน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๑.๒) ข้ อ ๔.๒ ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการโดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ในทุกระดับ
๑.๓) ข้อ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๑.๔) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๑.๕) ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐ เป็ นคนดีแ ละเก่ง ยึดหลั กคุณธรรม จริ ยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๑.๖) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒-๓

๒๘
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสั งคมร่ว มมือกันในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๗)

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ

ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าทีจ่ าเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑) ข้อ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒.๒) ข้อ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
๓) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๓.๑) ข้อ ๔.๒ การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี
๔.๒.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ของตนเอง
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
๓.๒) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๓ สนั บ สนุ น ความร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ชาการ
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
๔.๓.๖ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ สร้ า งสรรค์
เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนแม่บทฯ ดังนี้
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
๑.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๑.๒) ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
๑.๓) ๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นต้ องมี ส มรรถนะและสร้ างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
๑.๔) ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
๒-๔

๒๙
๑.๕) ๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
๒.๑) ๐๘๐๑๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พลังทางสังคม
๓.๑) ๑๕๐๑๐๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๔.๑) ๒๒๐๑๐๑ กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

๒-๕

๓๐
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
๒) ภาครัฐมีการดาเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับของ
องค์การสหประชาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๖๐ อันดับแรก

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๕๐ อันดับแรก

๒-๖

๓๑

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
ด้ ว ยพั ฒ นาการด้ า นเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว และพลิ ก โฉม ประกอบกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงและส่ งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น
และการเปลี่ ย นแปลงด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ ส่ ง ผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม วิถีการดารงชีวิต และรูปแบบการดาเนินธุรกิจของปัจเจกชน องค์กร ชุมชน
สั ง คม และประเทศ ก่ อ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและความคาดหวั ง รู ป แบบใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความรวดเร็ว ทันที ทุกที่ ทุกเวลา (Anything; Anytime; and Anywhere) การรับรู้ข้อมูลทั้งกว้างและลึก
และการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมที่ตนเองดารงอยู่
ภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น แกนหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดรั บ กั บ สภาวการณ์
ที่แปรเปลี่ ยนอย่ างรวดเร็ วและเป็ นพลวัต แตกต่างไปจากเดิม และก้าวให้ ทันการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้า น
เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยปรั บเปลี่ยน “บทบาทของภาครัฐ ” ให้เป็นผู้ สนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการประกอบการและการกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทั้ง
เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคมเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย
มี ท างเลื อ กที่ ห ลากหลาย และได้ รั บ บริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการเฉพาะของบุ ค คลหรื อกลุ่ ม คน
ปรับเปลี่ยน “รูปแบบการบริหารงาน” เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานสากล ทางานเชิงรุก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อ
สถานการณ์ ปรับเปลี่ยนอย่างคล่องตัวในบริบทที่หลากหลาย ทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยง
เป็น เครือข่ายเดีย วกับทุกภาคส่ วน สร้ างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
มีกลยุทธ์ และปรับเปลี่ยน “รูปแบบการบริการภาครัฐ” โดยมุ่งเน้นการจัดบริการที่จาเป็นขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และผู้ รับบริการ สร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้รับบริการ และนาความ
ต้องการ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน มาเป็นกลไกขับเคลื่อนที่
สาคัญ
ในการนี้ จึ งเห็ นสมควรอาศัย ศักยภาพและโอกาสจากพัฒ นาการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและ
พัฒนาการทางสังคมที่แปรเปลี่ยน รวมทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารงานและการบริการภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันให้ทุกองค์กรของรัฐเข้าสู่กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยง
เสมือนเป็นองค์กรเดียว เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการบริการและการทางาน
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน
จัดเตรียมและบูรณาการข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ให้พร้อมสาหรับการใช้ประโยชน์ ทั้งในด้าน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การกากับติดตาม การพัฒนาบริการ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเปิดให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และนาไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่ที่
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากบริการสาคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญกับชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนและการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน จั ด ท าระบบกลางหรื อ แอพพลิ เ คชั่ น
(Application) สนับสนุนกลางที่ได้มาตรฐานและได้รับการกากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนบุคคลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล
๒-๗

๓๒
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย :
๑.๑) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสาคัญของภาครัฐที่
มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
๑.๒) ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตาม
ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (๒) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า
(๔) ด้านการท่องเที่ยว และ (๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
๑.๓) ภาครั ฐพั ฒนาสู่ การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสู งเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง
๑.๔) ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ
๒) ตัวชี้วัด :
๒.๑) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
ภาครัฐ ให้พร้อมสาหรับการใช้ประโยชน์
๒.๒) จานวนแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการสาคัญที่ภาครัฐพัฒนาเอง
หรือให้การสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (end-to-end service) มีคุณภาพ
ตรงตามความจาเป็ นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่ว น และสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐาน ที่
แท้จริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน
๒.๓) จานวนระบบกลาง หรือแอพพลิ เคชั่น (Application) สนับสนุนกลาง รวมถึง
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสาหรับการพัฒ นาระบบการบริห ารงานและบริการด้านดิจิทัล ของภาครัฐ
ที่มีการพัฒนาเสร็จสิ้นและเริ่มต้นใช้งานจริง
๒.๔) จานวน (ด้าน) ประเด็นสาคัญที่มีการนาระบบข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) ภาครัฐมาบูรณาการ เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง สาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหาร
จั ด การ การด าเนิ น งาน การก ากั บ ติ ด ตาม และการให้ ข้ อ เสนอแนะ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ อย่ า งเป็ น ระบบกั บ ศู น ย์
ปฏิบั ติการนายกรั ฐ มนตรี (PMOC) และศูนย์ข้อมูล และวิเคราะห์ เสนอแนะการออกแบบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประเทศ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมอย่างตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์
๒.๕) ระดั บ ความส าเร็ จ ในการยกระดั บ ความสามารถหน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมทั้ ง
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ เพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital Government
Maturity Model (Gartner) ระดับ ๒
๒.๖) อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐเพิ่มขึ้น (Digital service Adoption rate)
๒-๘
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๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการ:
๑) ระยะต่อยอดการพัฒนา ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕
๒) ระยะขยายผล ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) จากงบประมาณแผ่นดิน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับบริการสาคัญ (High Impact) ในด้านการมีรายได้และมีงานทา ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า ด้านการท่องเที่ยว และด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
รวมถึงหน่วยงานกลาง ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงบประมาณ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการ
ข้า ราชการพลเรือ น (ก.พ.) กรมบัญ ชีก ลาง และส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า เป็ น อย่า งน้อ ย
ในการดาเนินการ ดังนี้
๑) เร่ ง รั ด พั ฒ นาข้ อ มู ล ภาครั ฐ ให้ พ ร้ อ มส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ อั น จะช่ ว ยสนั บ สนุ น
(๑) การตัดสินใจเชิงนโยบายการดาเนินงาน การกากับติดตาม การบริหารจัดการ และ การบริการภาครัฐ
เป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศ ขับเคลื่อนโดยความต้องการพื้นฐานของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการมีความ
โปร่งใส (๒) การบริการภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนอย่ างเหมาะสมโดยไม่ต้องร้ องขอหรือยื่นเรื่องต่ อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง (๓) ประชาชน
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษา สามารถนาข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยได้ไปใช้
สร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนา และขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนี้
๑.๑) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
๑.๒) เร่งรัดการจัดทาบัญชีข้อมูลของทุกหน่วยงานของรัฐ (Data Catalog) พร้อมทั้ง
ให้มีระบบบริการบัญชีข้อมูล (Data Catalog Service Portal) เพื่อการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
นโยบายที่กาหนดที่สามารถใช้งานได้จริง
๑.๓) พัฒนาและให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
๑.๔) พัฒนาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ (Data Quality) และความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูล (Data availability)
๒) จั ด ให้ มี แ พลตฟอร์ ม การจั ด บริ ก ารแบบบู ร ณาการ และบริ ก ารดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ
(Government Platform) ที่มีคุณภาพ ตรงตามความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และ
สอดคล้ องความต้องการพื้น ฐานที่แท้จ ริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน บน Government
๒-๙
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Cloud Service ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา จัดบริการ และอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
และผู้รับบริการ โดยอย่างน้อยให้มีการพัฒนาบริการใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานทา
(๒) ด้านสุ ขภาพและสาธารณสุ ข (๓) ด้านเกษตรและการบริห ารจัดการน้า (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ
(๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่(Startups) ทั้งนี้ ให้มีการดาเนินการตามแนวทางดังนี้ ด้วย
๒.๑) เร่งการพัฒนาโมเดลต้นแบบและแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการที่ให้
ความสาคัญกับการสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้ใช้ (user experience) ความมั่นคงปลอดภัยการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
๒.๒) เร่งจัดทาสถาปัตยกรรมต้นแบบ (Enterprise Architecture) และแผนปฏิบัติ
การส าหรั บ การพัฒ นาบริ การและแพลตฟอร์มการให้ บริการทั้งระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว ที่นา
ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาร่ วมกัน ในการนี้ ให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
ภาครั ฐ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ลดขั้ น ตอนที่ ไม่ จ าเป็ น (Process Re-engineering) และสร้ างสมดุ ล ระหว่ า ง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้วย
๒.๓) ให้มีบริการดิจิทัลที่ในรูปแบบ end to end service บน Digital Service
Platform ที่ประชาชน และผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอ
หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้มีการนาระบบกลาง หรือแอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุน
ที่จาเป็น ตามข้อ ๓.๑) ซึ่งได้รับการกากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลมาใช้ด้วย
๓) เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน (Shared Application Enabling
Services) รวมถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสาหรับการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีการเริ่มต้นใช้งานจริง โดยอย่างน้อยให้มีการเปิดใช้งานระบบ ดังนี้
๓.๑) ระบบกลางสาหรับการบริการประชาชน ได้แก่
(๑) ระบบข้อมูลประชาชน
(๒) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้านดิจิทัลสาหรับประชาชน (Digital ID)
และระบบกลางในการบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้
(๓) ระบบการแจ้ งเตื อนสิ ท ธิ์ใ นการรั บสวัส ดิการประชาชนตลอดช่ ว งชีวิ ต
แบบอัตโนมัติ โดยเริ่มต้นนาร่องในบริการด้านสาธารณสุข การศึกษาและสวัสดิการมาตรฐานสาหรับประชาชน
ทุกคน เช่น เบี้ยสูงอายุ เป็นต้น
(๔) ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-registration) เพื่อรับสวัสดิการ
และหรือรับบริการของรัฐผ่านระบบดิจิทัล โดยประชาชนไม่ต้องกรอกหรือให้ข้อมูลซ้า
๓.๒) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่
(๑) ระบบการบริห ารจัดการองค์กรภาครัฐ แบบอัตโนมัติ (Back Office)
ที่เชื่อมโยงเข้า กับระบบงานสนั บสนุน/ระบบสารสนเทศอื่นอย่างเป็น บูรณาการ ใช้งานได้ง่าย หลากหลาย
ช่องทาง สามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้โดยสะดวก
(๒) “มาตรการเปลี่ยนกระดาษเป็นดิจิทัล ” โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานและการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการ ให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมสาหรับการประมวลผลผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม และนาไปสู่การบูรณาการ
๒-๑๐
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และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ ให้มีการปรับปรุงงานสารบรรณของภาครัฐตั้งแต่
การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทาลาย “หนังสือราชการ” ให้อยู่ในระบบดิจิทัล รวมทั้ง
ให้นาระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-document) มาใช้ในทุกหน่วยงานของรัฐด้วย
๔) ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐ
และการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยอย่างน้อยให้มีการดาเนินการ ดังนี้
๔.๑) บูรณาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ๕ ด้านสาคัญตามข้อ ๒)
อย่างเป็นระบบ และให้เชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะ
การออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด เพื่อให้มี Smart
dashboard สาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การกากับติดตาม การพัฒนาบริการ และหรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริง
๔.๒) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการเป็นศูนย์ข้อมูลการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและระดับจังหวัด และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสาคัญของภาครัฐ ร่วมกันวางแนวทาง
การบูรณาการและนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้กาหนดประเด็นสาหรับการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล
กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และระบบ eMENSCR ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องสาคัญ
๕) ยกระดั บความสามารถหน่ว ยงานภาครั ฐ รวมทั้ ง การพั ฒนาขี ดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้มีการดาเนินการอย่างน้อย ดังนี้
๕.๑) ให้ มีการจัดทา Government Enterprise Blueprint และ Government
Transformation Roadmap ที่สร้างความสอดคล้องเชิงนโยบาย การปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ บนหลักความสมดุลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
๕.๒) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Transformation) ด้วยการปรับปรุงระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ
(Business and Operation Model) ในระบบงานหลัก (Core Business Missions and Services) ของ
องค์กร โดยการสร้างสรรค์และออกแบบบนพื้นฐานของระบบคุณค่า ให้ความสาคัญกับการสร้างประสบการณ์
แบบใหม่ให้กับผู้ใช้ ปรับปรุงกระบวนการทางาน ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เปลี่ยน “การทางานด้วยมือ” เป็น
“การทางานบนระบบอัตโนมัติ (Smart Services) ที่ดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดและเชื่อมโยงกระบวนการทางานและข้อ มูลดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
เสมือนเป็นหนึ่งเดียว (Interoperability) พร้อมทั้งจัดเตรียมและพัฒนา “งานที่มีมูลค่าสูง” (High Value
Job) และระบบการบริห ารกาลั งคนทั้งในส่ว นของการวางแผน การเคลื่อนย้าย (Mobility) การจัดเตรียม
ทักษะแบบใหม่ (Up-skill/ Re-skill) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่า
และความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรภาครัฐ
๕.๓) จัด ให้มีผู ้เ ชี่ย วชาญและบุค ลากรด้า นดิจิทัล ในจานวนที่ เ พีย งพอทั้ง ในเชิง
คุณภาพและปริมาณสาหรับ การพัฒ นาระบบดิจิทัลภาครัฐ โดยยกระดับความสามารถบุคลากรให้มีทักษะ
และความสามารถด้าน Computer Science; Data Science; และ Digital Security มีความเข้าใจภารกิจ
และพัน ธกิจขององค์กร (Business Acumen) กฎหมายและมาตรฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาดาเนินการแทนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Outsourcing) ในการนี้ ให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารกาลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐให้สามารถนาผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว
๒-๑๑

๓๖
(Pool Resources) และวางระบบการบริ หารงานเพื่อให้ ทางานอย่ างเป็นทีมเดี ยวกันกับผู้ รับผิ ดชอบภารกิ จ
(Business owner) และผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐ ด้วย
๕.๔) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในด้านข้อมูล ทั้งในส่วนของผู้ใช้
(User) ผู้สร้างระบบ (Developer) และผู้วิเคราะห์ระบบ (Analyst) โดยการผสมผสานกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น Buy – Build – Borrow เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ ยวชาญในการนา
ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาสร้างคุณค่าตลอดทั้งห่วงโซ่ การพัฒนาตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการ สร้างสรรค์
วิเคราะห์นาเสนอ และใช้ประโยชน์ข้อมูล
๕.๕) จัดให้มีหน่วยงานอัจฉริยะต้นแบบ (Intelligent Organization) ที่มีการพัฒนา
บริหารจัดการ วิเคราะห์ประมวลผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์
เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ; AI; Blockchain; IoT เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐในด้านดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนาสาหรับการขยายผล
ในระยะต่อไป จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน
๖) ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัล ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับ
ระหว่างกัน (Trusted Digital Ecosystems) ในการเข้าใช้ระบบดิจิทัลที่ภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา
๗) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสาหรับบริการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ
(sandbox) ของการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนหรือเอกชน
๘) ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อแก้ไขในส่วนไม่เอื้อต่อการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล และการพัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดระบบข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ
๙) สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
ความเชื่อมั่น เกี่ย วกับ นโยบายและการดาเนินงานของรัฐ บาลให้ เป็นที่รับรู้ต่อกลุ่ มเป้าหมายและรณรงค์
โดยมีการสื่อสารเชิงรุ กผ่ านทางช่องทางที่มีประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าใจได้ง่าย
ทาให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ควรดาเนินการ เกิดการมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่
ของตนในการพัฒนาต่อไป

๒-๑๒

๓๗
๒.๒

กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๒ จั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร และระบบงานภาครั ฐ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

การบริหารราชการแผ่นดินในสภาวการณ์ปัจจุบันจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้รองรับ
บริบทความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีปัญหา ความยุ่งยากที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจากการที่
ประเทศไทยได้ประสบเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓
เป็นต้นมา และจากการบริหารสถานการณ์ของภาครัฐในช่วงเวลาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ในระยะต่อไป
ภาครัฐจาเป็นต้องปรับตัวทั้งแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และมีกลไก
การบริหารราชการที่สามารถบริหารจัดการและบูรณาการงานในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) ที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว รวมทั้งใช้พลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ
ในสังคม ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน (Public Private People Participation) มาร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ดั งนั้ น โครงสร้ างและระบบการบริ หารราชการจ าเป็ นจะต้ องปรั บมี ความยื ดหยุ่ น คล่ องตั วมากขึ้ น ท างาน
ในลักษณะบูรณาการมากขึ้น รวมถึงเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมดาเนินการ
เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนการบริ ห ารราชการแผ่ นดินมีป ระสิ ทธิภ าพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โปร่งใส และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ ที่ให้ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม มีความทันสมัย เป็นองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงกาหนดที่จะสร้างความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ทันการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารราชการ โดยมีขอบเขตดาเนินการ ดังนี้
๑. ทบทวนการจั ดโครงสร้างและระบบการบริหารราชการจากการบริห ารงานฐานกรม เป็นการ
บริหารงานฐานกระทรวง เพื่อ ให้ส่วนราชการระดับกระทรวงมีเอกภาพในการบริหารงาน สามารถบูรณาการ
ระบบงาน เงิน คนภายในกระทรวงเดียวกัน ได้อย่างคล่องตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์
ที่เปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ง จั ดทาข้อเสนอการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นราชการระดับกระทรวงให้ มีค วามยื ดหยุ่ น
คล่องตัวและมีเอกภาพ และกาหนดแผนและขั้นตอนการลดหรือสลายความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ระดับกรมในระยะแรก
๒. กาหนดหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอานาจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารงานภาครัฐ
การจัดให้มีระบบการประเมินความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดส่วนราชการและ
การบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ
๓. พัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ดการและบูรณาการในลั กษณะองค์ กรบริห ารเฉพาะกิจ (Adhoc)
ในสถานการณ์พิเศษที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง โดยใช้อานาจของฝ่ายบริหาร หรือรูปแบบ
Agile Organization เพื่ อ ให้ มี อ งค์ก รที่ ยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว บู ร ณาการระบบงาน เงิ น คน ได้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์บทบาทภารกิจใหม่
ของภาครัฐให้มีความสอดคล้องเหมาะสมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
รวมทั้งพัฒนาต้นแบบหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่ างในการพัฒนาต่อยอด
ในอนาคต
๒-๑๓

๓๘
๕. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Anywhere) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร
๖. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างให้เกิดความคล่องตัว
ในการจั ด ตั้ ง กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
และแนวคิดในการปฏิรูปประเทศ
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย :
โครงสร้างและระบบการบริห ารราชการของส่ ว นราชการระดับกระทรวงและกรม
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
๒) ตัวชี้วัด :
๒.๑) ข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลงการจั ด ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง โดยอาศั ย
การจั ด กลุ่ ม ภารกิ จ แนวทางและการเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารราชการบนฐานกระทรวงให้ เ ป็ น ไป
ตามเป้าหมายและลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรมในระยะแรก
๒.๒) มีหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ฯลฯ และแนวทางการมอบอ านาจ พร้ อ มระบบประเมิ น ความเหมาะสมการจั ด
ส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ
๒.๓) มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ
ร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความจาเป็น
ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization
๒.๔) มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้ อ งการของประชาชนและบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง มี ห น่ ว ยงานน าร่ อ งเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า ง
ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
๒.๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒-๑๔

๓๙
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ จะเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะส านั ก งานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวงการคลัง เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑)

การเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารราชการสู่ ร ะบบการบริ ห ารบนฐานของ

กระทรวง
๑.๑) ศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเป็น
นิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม
๑.๒) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ กระทรวง
(Ministry) และระดับกรมหรื อเทียบเท่า (Department) และการกาหนดสภาพความเป็นนิติบุคคลของ
หน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ ที่สามารถนามาใช้กับประเทศไทยได้ รวมทั้งศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
และบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) ในสถานการณ์พิเศษที่กระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรุนแรง โดยใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๑.๓) ศึกษาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อจากัด ของการบริหารงานฐานกระทรวงในฐานะที่
กระทรวงเป็นนิติบุคคล และลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับต่ากว่ากระทรวง โดยเน้นการศึกษา
ในด้านประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ความเป็นเอกภาพในการทางานเพื่อตอบสนองนโยบายรั ฐบาล ความคล่องตัว
ในการจัดสรรและถ่ายโอนงบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว
และยืดหยุ่นในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งข้อจากัด
ในแต่ละปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานฐานกรมที่เป็นนิติบุคคล
๑.๔) จั ด ท าข้ อ เสนอในการปรั บ เปลี่ ย นการแบ่ ง ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง
โดยอาศัยการจัดกลุ่มภารกิจเป็นแนวทางและการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการบนฐานกระทรวง
โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงยังคงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับ
กรม และการวิเคราะห์กฎหมายที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
เช่น การจัดตั้ง การรวม การโอนหน้าที่และอานาจ และการยุบเลิกกระทรวงและกรม การโอนงบประมาณ
รายจ่ายระหว่างกรมในกระทรวงเดียวกัน อาจทาได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น
๒)

รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

(Adhoc)
๒.๑)

จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รบริ ห ารเฉพาะกิ จ

(Adhoc)
๒.๒) จัดทาร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อานาจฝ่ายบริหารสามารถกาหนดให้
มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจดังกล่าวในสถานการณ์พิเศษ
ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง
๒.๓) จัดทารูปแบบ Agile Organization เพื่อให้องค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ
สามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
๒-๑๕

๔๐
๓)

การมอบอานาจการจัดส่วนราชการ

๓.๑) จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร แนวทาง คู่ มื อ การมอบอ านาจการจั ด
ส่วนราชการที่ตอบสนองความต้องการประชาชน และประโยชน์สูงสุดของประเทศ
๓.๒) พั ฒ นาระบบประเมิ น ความเหมาะสมการจั ด ส่ ว นราชการ และระบบ
ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงภารกิจ
อานาจหน้าที่ โครงสร้างของส่วนราชการได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๔)

การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ

๔.๑) ศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อกาหนด
บทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
๔.๒) ก าหนดหน่ ว ยงานน าร่ อ งในการปรั บ บทบาทภารกิ จ และจั ด ท า
แนวทางการปรั บ บทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานน าร่อ ง พร้ อ มทั้ง ด าเนิ น การทบทวนบทบาทภารกิจ ของ
หน่วยงานนาร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
๕) การพั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
๕.๑) ขับเคลื่อนมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)
เช่น การกาหนดเวลาการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น (flexi-time) การกาหนดสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
๕.๒) ปรั บระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่ว ยงานภาครัฐให้ สอดคล้ องกับ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) เช่น ระบบการมอบหมายงาน กากับติดตามและ
ประเมินผลงาน
๕.๓)
(Work From Anywhere)
๖)

ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖.๑) ศึ ก ษาและทบทวนบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในการจั ด โครงสร้ า งของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดทาร่างกฎหมาย
๖.๒)
จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

ยกร่างกฎหมายที่เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการ

๒-๑๖

๔๑
๒.๓

กิจ กรรมปฏิรู ปที่ ๓ ปรั บ เปลี่ย นการบริ หารทรั พ ยากรบุค คลภาครั ฐสู่ ร ะบบเปิ ด เพื่ อให้ไ ด้ม า
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม

การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มที่ ร วดเร็ ว และรุ น แรง ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
และเทคโนโลยี ที่ป ระเทศไทยกาลั งเผชิญอยู่ ประกอบกับ ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ส่งผลให้การบริหารราชการต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความพร้อม
และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถและความพร้อมของ
ภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ “บุคลากรภาครัฐ ” ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายต่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสร้าง ดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
(Competent) มีความมุ่งมั่น ผูกพัน และทุ่มเท (Commitment) และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ (Contribution) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คล่องตัว และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคแห่งฐานชีวิต วิถีใหม่
(New Normal)
อย่ า งไรก็ ตาม ในปั จ จุ บั น ภาครั ฐ ยั ง ประสบปั ญ หาเกี่ ยวกั บการบริ ห ารก าลั ง คน การบริ ห ารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ “หาคนไม่ได้” “ใช้คนได้ไม่เต็มที่” “สร้างคนได้ช้า” และ “รักษาคนได้ยาก”
กล่าวคือ ภาครัฐยังไม่สามารถดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กาลังคนในสาขาวิชาที่มีความจาเป็น ต่อการพัฒนาระบบราชการและกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน
ขณะทีบ่ ุคลากรที่กาลังปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่แล้ว ภาครัฐไม่สามารถมอบหมายหน้าที่หรือ ใช้ประโยชน์ให้ตรง
กับความรู้ความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็ มที่ เนื่องจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีลักษณะเป็น “ระบบปิด” ทาให้ไม่สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญข้ามสังกัด หรือสรรหาบุคลากรจากภายนอกราชการได้ทันต่อความจาเป็นและเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรต้องอาศัยระยะเวลา
ค่อนข้างมาก ทาให้ผู้สมัครงานขาดแรงจูงใจส่งผลให้การสรรหาบุคคลในบางลักษณะงานกระทาได้ด้วยความ
ยากลาบาก นอกจากนี้ ภาครัฐยังขาดโครงสร้างระบบกลไกและมาตรฐานในการดูแลบุคลากรภาครัฐภาพรวม
อาทิ การก าหนดค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความลั ก ลั่ น
ในการบริหารกาลังคน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สภาพปัญหาข้างต้นเกิดจากสาเหตุสาคัญ ๒ ประการ คือ ๑) ระบบบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ
และความไม่คล่องตัวของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการบริหารกาลังคน และ ๒) การขาดเอกภาพ
มาตรฐาน และความเป็นธรรมของระบบ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการบริหารกาลังคนภายในภาครัฐ
ดังนั้น การปฏิรูปประเทศในประเด็นการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ
เอกภาพและความคล่องตัวในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น การณ์ โดยมี เ ป้ า หมายส าคั ญ
คือ “การปรับเปลี่ยนการบริหารคน” (People Transformation) เพื่อนาไปสู่ “การปรับเปลี่ยนระบบ
ราชการ” (Civil Service Transformation) ซึ่งแนวทางการปฏิรูปที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจาเป็นต้อง
พัฒนาระบบการบริหารกาลังคน และระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบที่เปิดกว้าง
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เป็นการถ่ายเทกาลังคนระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐกับองค์กร
ในภาคส่วนอื่น

๒-๑๗

๔๒
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย :
ภาครั ฐ สามารถบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนได้ อ ย่ า งมี เ อกภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์กาลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๒) ตัวชี้วัด :
๒.๑) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการกาลังภาครัฐ ให้เป็นระบบเปิด
ดาเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของ ก.พ. อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๒.๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ การบริห ารงานบุคคลได้รับการแก้ไข
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
๒.๓) ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไกการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ
ที่มีเอกภาพ และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท
๒.๔) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มีค วามรู้
ทักษะ ทัศนคติ และกรอบความคิด (Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้ง
รองรับการเปลี่ยนแปลง
๒.๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ลดลง
๒.๖) มีมาตรการที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อัตรากาลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูป
ส านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ น จะเป็ นหน่ ว ยงานรั บผิ ด ชอบหลั ก ในการ
ด าเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) เปลี่ ย นระบบการท างานด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ระบบดิ จิ ทั ล เต็ ม รู ป แบบ
เพื่อการสรรหาคนดี คนเก่ง เข้าสู่ตาแหน่งสาคัญได้ทันการณ์ และปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่
งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร
๒-๑๘

๔๓
๒) ดาเนิน การจั ดทาเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งระดับสู งที่ส าคัญ (Role
Clarification) ทั้งตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา โดยเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส และสอบ
ยันความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน
๓) ขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งต่าง ๆ ยกเว้น ผู้ดารงตาแหน่ง
นักบริหาร และตาแหน่งที่ต้องใช้สมรรถภาพทางกายในการปฏิบัติหน้าที่ จากอายุ ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขยายอายุเกษียณเป็น ๖๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕
๔) สารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและสายงาน
ต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนและรายได้จริงของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ทางานในลักษณะที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เพื่อให้การจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้มาตรฐาน และเกิดความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระบบ และ
เทียบเคียงได้ในตลาดแรงงานของประเทศ
๕) ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อาทิ ระบบนั กเรียนทุนรัฐบาล ระบบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ระบบตาแหน่ง ระบบการประเมินบุคคลเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบโอนย้ายบุคคล
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน ระบบวินัยและการลงโทษ เพื่อให้การบริหารคนใน
ภาครัฐมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนภายในภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่ น เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ (Secondment) ได้คล่องตัว มากขึ้น และส่งเสริมสนับสนุน การบรรจุ
บุคคลที่มีความชานาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry) รวมทั้งสร้างระบบและ
กลไกสาหรับการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และผ่องถ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานในภาคส่วนอื่น
ให้มีความคล่องตัว
๗) พั ฒ นาระบบการจ้ า งงานรู ป แบบใหม่ ใ นภาครั ฐ เพื่ อ ให้ มี ก าลั ง คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะ ปฏิบัติงานในภารกิจที่มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน สอดรับกับการทางาน
รูปแบบใหม่ที่ไม่จาเป็นต้องมีจ้างงานตลอดชีพ (Non-career Employment) เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากร
ได้ทันการณ์
๘) พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางานภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) อาทิ ทักษะดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสร้างและพัฒนากรอบความคิด (Mindset)
ให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๙) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ไว้เป็นส่วนเฉพาะ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ในส่ ว นที่ ๕) โดยให้ มี ส ภาทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ
รั บ ผิ ดชอบในการวางยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ในภาพรวมตามระบบคุณธรรม ทั้ งในด้า น
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่และสังคม มาตรฐานในการสรรหา การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่ง มาตรฐานการพัฒนาและรักษาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสมรรถนะและความสามารถสูงไว้
ในระบบ มาตรฐานการกาหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในการทางาน มาตรฐานความประพฤติ
วินัย และจรรยาบรรณ การลงโทษ รวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อธารงไว้
ซึ่งคุณภาพและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อความเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรวม
๒-๑๙

๔๔
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๕๗ (๓) บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศ
ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ข.
(๓) บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารงานของรั ฐ และแผนก าลั ง คน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรั ฐ แต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง โครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารงานของรั ฐ ในระดั บ พื้ น ที่
จะมีราชการส่ วนภูมิ ภาคเป็ นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงและบูรณาการการทางานร่วมกัน ทั้งในแนวตั้งระหว่าง
ราชการส่ ว นกลางกั บ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และในแนวระนาบระหว่ า งทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ ซึ่ ง นั บ ว่ า
มีความใกล้ชิดและยึดโยงกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง แต่ที่ผ่านมาราชการส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเร่งรัด
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าเพื่อช่วยเหลื อประชาชนโดยเร่งด่วน ซึ่งจาเป็นต้องมีการบูรณาการทั้งในแนวตั้งและ
แนวระนาบ ข้ามหน่วยงานหรือข้ามพื้นที่ ทั้งในส่วนของกลไกการทางานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว งบประมาณและ
ก าลั ง คนที่ เหมาะสมเพี ย งพอ โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มี อ านาจในการบริ ห ารสถานการณ์ ดั งกล่ า วอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบเหตุฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ซึ่งจาเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขวิกฤตโดยเร็ว ทาให้เห็นพลังความร่วมมือและการบูรณาการของ
ทุกภาคส่วนในสังคมที่มาร่วมกันแก้ไขปัญหาจนทาให้สามารถประคับประคองสถานการณ์จนประเทศไทยได้รับ
การยอมรั บ จากนานาประเทศ ดั งนั้ น จึ งควรน าบทเรี ย นการแก้ ไ ขปั ญ หาดั งกล่ า วมาด าเนิ น การให้ เ กิ ด
ความต่อเนื่อง โดยนาพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม (Public Private People Participation)
มาร่วมเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิงพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ในประเด็นนโยบายสาคัญ (Agenda) ในพื้นที่ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ดการบู ร ณาการ ในลั กษณะหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาที่ มี ทิ ศ ทางและเป้ าหมายชั ด เจน ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ให้ เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณาการ
การทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ ายงบประมาณเป็ นไปตามหลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้ าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น จึงกาหนดที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการเชิงพื้นที่โดยประชาชน เพื่อประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
สาคัญ (Agenda) เช่น การบริหารจัดการน้า การจัดการหมอกควัน การจัดการขยะ โดยมีขอบเขตดาเนินการ ดังนี้
๑. ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไก
การท างานที่ เ น้ น การบู ร ณาการ/เชื่ อ มโยงการท างานของหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ (ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) และทุ ก ภาคส่ ว น (ภาคประชาชน ภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน) และจั ด โครงสร้ า ง
ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ

๒-๒๐

๔๕
๒. พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ในระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง : High Performance)
เพื่อให้มีการทางานที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยใช้กลไกการวางแผนการพัฒนาการบูรณาการ งบประมาณที่ยึดพื้นที่
เป็ นตั ว ตั้ ง โดยในทุ กขั้ นตอนที่ ส าคั ญให้ ผ่ านกระบวนการร่ วมคิ ด ร่ วมท า ร่ วมพั ฒนา ระหว่ า งส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ให้ดาเนินไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย :
สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค
มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) ตัวชี้วัด :
๒.๑) มีรูปแบบการทางานที่เน้นการบูรณาการในประเด็นนโยบายสาคัญ (Agenda)
ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (ระบบการบริหารงาน โครงสร้าง)
๒.๒) กรมและจังหวัดนารูปแบบการทางานเชิงบูรณาการตามข้อ ๒.๑) ไปปรับใช้
ให้ ส อดคล้ องกับ บทบาทภารกิจ และสอดคล้ องกับการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
๒.๓) จานวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
๒.๔) ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนของ
ศูนย์ดารงธรรมของจังหวัด
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาท) จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ จะเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวงการคลัง เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและ
พัฒนากลไกการทางานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีวิธีการดาเนินงาน
ดังนี้
๒-๒๑

๔๖
๑.๑) กาหนดประเด็นนโยบายสาคัญ (Agenda) และศึกษา วิเคราะห์บทบาทภารกิจ
โครงสร้างและระบบบริหารราชการของหน่วยงานที่ขับเคลื่อน Agenda นั้น ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทารูปแบบการทางานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพื้นที่
ของกระทรวงนาร่อง
๑.๒) เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทใหม่ ๆ ของการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
๑.๓) นารูปแบบที่เหมาะสมตามข้อ ๑.๒) ไปจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติในส่วนราชการ
๑.๔) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ปรั บ บทบาทภารกิ จ
โครงสร้าง และระบบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดาเนินงานในพื้นที่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๒) พั ฒ นารู ป แบบการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการในจั ง หวั ด ที่ มี ค วาม
คล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริ หารงานบุค คลให้มีการทางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑) นารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่ได้จากการ
ทดลองนาร่องใน ๖ จังหวัด โดยปลดล็อกข้อจากัดที่เกิดขึ้น มาพัฒนาและจัดทารูปแบบที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลไปยังจังหวัดนาร่องอื่น
๒.๒) ขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงไปยังจังหวัดนาร่องอื่นเพิ่มเติม
อีก ๗ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพิ่มอีก ๑๔ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
ประเด็นในเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางดาเนินการในจังหวัดที่มีการขยายผล ดังนี้
(๑) ก าหนดให้ อ าเภอ และท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง น าระบบ
e-Service ไปทดลองให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
(๒) ปลดล็อกข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของจังหวัดฯ ที่มีการ
ขยายผลทั้งในเรื่องระบบงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
(๓) วางรู ปแบบ/กลไกวิ ธีการท างาน ระหว่ างราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภูมิ ภาค
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่น ๆ โดยเน้นความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(๔) ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของจังหวัดนาร่อง

๒-๒๒

๔๗
๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นกระบวนการที่สาคัญของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
มีเจตนารมณ์เพื่อให้ การดาเนิ น การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานของรัฐทุกแห่งสามารถนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการ
จัดซื้อจั ดจ้างที่ คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผ ล รวมทั้ ง เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี การส่ งเสริ มให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยที่ผ่านมา คดีการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๔) เกิดจากการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาในการดาเนินการหลายด้าน อาทิ ระบบการตรวจสอบที่มี
ความเข้มข้นมากเกินไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุมีความเกรงกลัวโทษทางอาญาจนทาให้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ยากลาบาก และอาจจาเป็นต้องจัดซื้อสิ่งของที่มีราคาถูก
แต่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งและตามกฎหมาย ประกอบกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ บางแห่ ง ยั ง ไม่ ค่ อ ย
ให้ความสาคัญกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุเท่าที่ควร ทาให้บุคลากรเหล่านี้ขาดความก้าวหน้าในสายงาน
นอกจากนี้ การนาระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยังไม่สามารถทาได้ครบวงจร จากสาเหตุ
หลายประการ อาทิ งบประมาณในการพัฒนาระบบ กฎระเบียบราชการบางเรื่องไม่เอื้อต่อระบบดิจิทัล รวมทั้ง
ขาดการบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน
การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรจะมุ่งเน้นการวางระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใสด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแทนบุคคล และควรให้ความสาคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
บู ร ณาการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งกรมบั ญ ชี ก ลางและหน่ ว ยงานตรวจสอบการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ มี แนวทาง
การป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ บุคลากรด้านพัสดุมีความรู้
ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการได้อย่างครบวงจร
๒.๕.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย

๑.๑) หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ โ ดยรวดเร็ ว
มีป ระสิ ทธิภ าพ มีความคล่ องตัว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ผ่ านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทั ล
ในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
๑.๒) มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใส
และการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
๒-๒๓

๔๘
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน
๒.๒) มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
๒.๓) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับ
หน่วยงานอื่น ๆ
๒.๔) มีกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ด้านการตรวจสอบการทุจริต
๒.๕) มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต
ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
๒.๕.๒

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กรมบัญชีกลาง

๒.๕.๓

ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

๒.๕.๔

ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จากงบดาเนินงานของหน่วยงาน

๒.๕.๕

ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป

กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน
๒) กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็ว
คล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์
๓) เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่ว มกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทุจริต
๕) เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนใน
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒-๒๔

๔๙
ตารางสรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
๑.๑ ประชาชนได้รับการดูแล
(๑) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
- ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงานภาครัฐมีการ
เข้าถึง และได้รับบริการ
ข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่
จัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
รวมถึงข้อมูลดิจิทัลสาคัญ
(Big data) ภาครัฐให้พร้อมสาหรับ
บนระบบบริการบัญชีข้อมูล (Data
ของภาครัฐที่มีคุณภาพ
การใช้ประโยชน์
Catalog Service Portal) ของ
โดยสะดวก รวดเร็ว
สานักงานสถิติแห่งชาติ
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และ
- ข้อเสนอการพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
ตรงตามความจาเป็น ทั้งใน
คุณภาพข้อมูล (Data Quality) และ
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉิน
ความพร้อมใช้งานข้อมูล (Data
เร่งด่วน
Availability) ใน ๓ ระดับ ได้แก่
๑.๒ ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับ
(Digital Platform) และ
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยให้มีการระบุถึง
บริการดิจิทัล รวมถึงระบบ
ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่
และรายการชุดข้อมูลการพัฒนาด้วย
(Big data) สาหรับการ
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจาก
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การดาเนินงาน และการกากับ
๒-๒๕

ปี ๒๕๖๕
- ระบบบริการบัญชีข้อมูล (Data Catalog
Service Portal) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
มีบัญชีข้อมูลสาคัญใน ๕ ด้านที่กาหนด
ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเปิดให้เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตามนโยบายที่กาหนด ผ่าน
Application Programming Interface : API
บนระบบดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ
- ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐมีการจัดทา
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามเป้าหมายและ
แนวทางที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กาหนด
- ภาครัฐมีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
(Data Quality) และความพร้อมใช้งานข้อมูล
(Data Availability) ที่สามารถถอดบทเรียน
และกาหนดเป็นแนวทางสาหรับสาหรับการ

๕๐

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ติดตาม ประเมินผล บนระบบ
นิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ
และการยอมรับระหว่างกัน (๒) จานวนแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบ - มีโมเดลต้นแบบแพลตฟอร์มการ
ที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ
บูรณาการและบริการสาคัญ ที่มีการ
จัดบริการแบบบูรณาการ โดยการนา
พื้นฐานของประชาชนและ
พัฒนาหรือให้การสนับสนุนการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน
ภาคธุรกิจ เอกชนในระยะ
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบการบริการแบบครบ
เข้ามามีส่วนร่วม
ฟื้นตัวของประเทศ อย่าง
วงจร (end-to-end service) ที่มี
- มีสถาปัตยกรรมต้นแบบ (Enterprise
น้อยใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑)
คุณภาพ ตรงตามความจาเป็นทั้งใน
Architecture) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการมีรายได้และมีงาน
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
สาหรับการพัฒนาและบริหารจัดการที่
ทา (๒) ด้านสุขภาพและการ
และสอดคล้องกับความต้องการ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
สาธารณสุข (๓) ด้านเกษตร
พื้นฐานที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน - มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณา
และการบริหารจัดการน้า
และภาคธุรกิจเอกชน จานวน ๕ ด้าน
การที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ
(๔) ด้านการท่องเที่ยว และ
ที่กาหนด
หลักได้ โดยสะดวกหลากหลายช่องทาง
(๕) ด้านการตลาดและการ
อย่างครบวงจร(end-to-end service)
กระจายสินค้าสาหรับ
จานวนอย่างน้อย ๓ จาก ๕ ด้านที่
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
กาหนด และมีการพัฒนาระบบการ
วิสาหกิจขนาด กลางและ
จัดเก็บรวมถึงบริหารจัดการข้อมูลที่
ขนาดย่อม (SMEs) และ
รองรับการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม
ในระยะต่อไป
๒-๒๖

ปี ๒๕๖๕
ขยายผลในระยะต่อไป ใน ๓ ระดับ
ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น
- มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการ
จานวน ๕ ด้านที่กาหนด ที่มีการให้บริการ
ดิจิทัลแบบครบวงจร (ในลักษณะ end-toend service) และมีการนาระบบกลาง หรือ
แอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุนที่จา
เป็นมาใช้ด้วย โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่(Startups) และภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เข้ามาร่วมพัฒนาและ
จัดบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และเสียค่าใช้จ่าย
น้อย

๕๑

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
(๓) จานวนระบบกลาง หรือแอพพลิเคชั่น
(Startups)
(Application) สนับสนุนกลาง รวมถึง
๑.๓ ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็น
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรขีดสมรรถนะสูง
สาหรับการพัฒนาระบบบริการและ
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
บริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการพัฒนา
สามารถปรับเปลี่ยนได้
เสร็จสิ้นและเริ่มต้นใช้งานจริง
อย่างคล่องตัวตามบริบทและ (๔) จานวน (ด้าน) ประเด็นสาคัญที่มีการ
สภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยน
นาระบบข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
อย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต
(Big data) ภาครัฐ มาบูรณาการ
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New
เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง
Normal) เป็น ภาครัฐเพื่อ
สาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายการ
ประชาชนและขับเคลื่อน
บริหารจัดการ การดาเนินงาน
โดยความต้องการและการมี
การกากับติดตาม และการให้
ส่วนร่วมของภาคเอกชน
ข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมต่ออย่างเป็น
สังคม ชุมชน และประชาชน
ระบบกับศูนย์ปฏิบัติการ
อย่างแท้จริง
นายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนย์
๑.๔ ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการ
และไว้วางใจในการทางาน
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์
ของภาครัฐ
ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และ
ระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาประเทศ และ

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

- ระดับความสาเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ - ระดับความสาเร็จจานวนไม่น้อยกว่า ๕ ระบบ
ของแต่ละระบบที่กาหนด
ที่กาหนด

- มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
จานวน ๕ ด้าน + ๒ ประเด็น ดังนี้
ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมสาหรับ
- มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ
การประมวลผลผ่านเครื่องมือดิจิทัล
ดิจทิ ัลที่พร้อมสาหรับการประมวลผล
อย่างน้อย ๒ ใน ๕ ด้านที่กาหนด
ผ่านเครื่องมือดิจิทัล ใน ๕ ด้านที่กาหนด
- ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
- ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) มี
(PMOC) มี Smart dashboard
Smart dashboard สาหรับการตัดสินใจ
สาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายการ
เชิงนโยบายการกากับติดตาม และหรือการ
กากับติดตาม และหรือการบริหาร
บริหารจัดการภาครัฐ ทีต่ รงประเด็นและใช้งาน
จัดการภาครัฐ ที่ตรงประเด็นและ
ได้จริงใน ๕ ด้าน (ประเด็น) ที่กาหนด
ใช้งานได้จริง อย่างน้อย ๒ จาก ๕ ด้าน - ศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการ
(ประเด็น) ที่กาหนด
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
- ข้อเสนอ (๑) การบูรณาการและ
กระทรวง และระดับจังหวัด มีการบูรณาการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่าง
ระหว่างศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลระดับ
กัน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ
กระทรวงและจังหวัด (๒) ประเด็น (เรื่อง)
ดิจิทัลเพื่อการประมวลผลด้วยเครื่องมือดิจิทัล
๒-๒๗

๕๒

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสังคมอย่างตรง
ประเด็นและทันต่อเหตุการณ์

(๕) ระดับความสาเร็จในการยกระดับ
ความสามารถหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital
Government Maturity Model
(Gartner) ระดับ ๒

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ พร้อมกับประเด็น
(โจทย์) สาหรับการจัดทารายงานบนศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และ
ระบบ eMENSCR ที่กาหนดจากความ
ต้องการใช้งานจริง จานวนอย่างน้อย ๒
ประเด็นสาคัญ รวมถึง (๓) แผนปฏิบัติการ
และ (๔) สถาปัตยกรรมข้อมูล ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- ภาครัฐมี Government Enterprise
Blueprint และ Government
Transformation Roadmap เพื่อ
การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ (GCIO Committee) จานวน
๑ ชุด
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงระบบ
การทางานและรูปแบบการปฏิบัติงานตาม

บนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
และระบบ eMENSCR ไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น
ที่กาหนด ทั้งนี้ ให้มีการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ
API ด้วย

๒-๒๘

- ภาครัฐมีพัฒนาการด้านดิจิทัล ตามแนวทาง
Digital Government Maturity Model
(Gartner) ตามรูปแบบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับ ๒
(หรือตามเครื่องมือการสารวจอื่นที่เทียบเคียงกันได้)
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงาน ภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงตามเป้าหมาย
- ภาครัฐมีหน่วยงานต้นแบบการพัฒนาเป็น
หน่วยงานอัจฉริยะ เพิ่มขึ้นอีก ๕ หน่วยงาน
พร้อมทั้งมีแผน การขยายผลในระยะต่อไป
- ภาครัฐมีต้นแบบ (Sandbox) ของการนา
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ในการ

๕๓

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
ให้บริการหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government
ประชาชนและผู้รับบริการ ที่สามารถนาไป
Transformation)
ต่อยอดขยายผลได้ เช่น ด้านการสาธารณสุข
- ภาครัฐมีหน่วยงานต้นแบบการพัฒนา
การเกษตร และการพัฒนาเมือง เป็นต้น
เป็นหน่วยงานอัจฉริยะ ที่มีการบริหาร - ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ผู้อานวยการกอง
จัดการ วิเคราะห์ประมวลผล และใช้
หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
ประโยชน์จากข้อมูล โดยการนา
มีความเข้าใจโครงสร้างและประเภทข้อมูล
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ เช่น
สามารถนาเสนอแนวคิดพร้อมทั้งระบุ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ; AI;
ความสัมพันธ์ในการนาข้อมูลจากหลากหลาย
Blockchain; IoT เป็นต้น จานวน
แหล่งมาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์สาคัญของ
๕ หน่วยงาน
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถอธิบาย
- บุคลากรภาครัฐสายงานวิชาการ
Visualization เบื้องต้นได้
คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการคอมพิวเตอร์ และนโยบายและ
แผนจานวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน
ได้รับการพัฒนาความสามารถ (Up
skill) ด้าน Computer Science; Data
Science; และ Digital Security
รวมทั้งมีความสามารถในการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาดาเนินการแทน
อย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Outsourcing)
๒-๒๙

๕๔

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(๖) อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐ
เพิ่มขึ้น (Digital Service Adoption
Rate)

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

- มีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจ
ความเชื่อมั่น เกี่ยวกับนโยบายและการ
ดาเนินงานของรัฐบาลที่ชัดเจน ควบคู่
ไปกับระบบการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ
- มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับผู้ใช้ เพื่อขยายโอกาสการ
เข้าถึง และสร้างเสริมความสามารถใช้
ประโยชน์และต่อยอดคุณค่าจากบริการ
ดิจิทัลทั้งของภาครัฐ รวมถึงช่วย
สนับสนุนการปรับตัวเข้ากับกติกาหรือ
ข้อตกลงของสังคมแบบใหม่บนโลก
online และ offline ได้อย่างปลอดภัย
คงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว มีจริยธรรม
เคารพสิทธิของผู้อื่น

- ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีอัตราการเข้ารับ
บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ จากปีฐาน
- มีแนวทางและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และความเป็นส่วนบุคคล และการสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ ในการเข้าใช้ระบบ
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

๒-๓๐

๕๕

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
๒.๑ โครงสร้างและระบบการ
(๑) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
- มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ - มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
บริหารราชการของส่วน
บริหารราชการของส่วนราชการ
ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลด
ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและ
ราชการระดับกระทรวงและ
ระดับกระทรวงและกรม และลด
ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
กรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของ
กรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
สถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วน
ระดับกรม
ส่วนราชการระดับกรม โดยจัดทาร่างกฎหมาย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ราชการระดับกรม
เพื่อรองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะ
สามารถบูรณาการ
ขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบ
ระบบงาน เงิน คน ได้อย่าง
ระยะเวลา
มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
(๒) มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้าง - มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้าง
- มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อานาจฝ่าย
กับนโยบายของรัฐและ
องค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)
องค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ
บริหารสามารถกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีการ
สถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลง
และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่
รูปแบบ Agile Organization
บริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กร
เพื่อตอบสนองความ
สามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารใน
บริหารเฉพาะกิจ
ต้องการของประชาชนและ
การบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มี
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
ความจาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และ
รูปแบบ Agile Organization
(๓) มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอานาจการ - มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอานาจ - มีหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอานาจ การจัด
จัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมิน
การจัดส่วนราชการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว
ส่วนราชการรวมทั้งการนาร่องระบบประเมิน
ความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ
แนวทางการประเมินความเหมาะสม
การจัดส่วนราชการที่ตอบสนองความต้องการ
และความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัด
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ
และการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนอง ส่วนราชการ
๒-๓๑

๕๖

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ

(๔) มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของ - มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของ
- มีการนาแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจไป
ภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสม
ภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ดาเนินการในหน่วยงานนาร่อง จานวน
กับความต้องการของประชาชนและ
ความต้องการของประชาชนและบริบท
๑ ประเด็นสาคัญ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
หน่วยงานนาร่องเพื่อเป็นตัวอย่าง
ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
(๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถาน - มีระบบการปฏิบัติงานภายในของ
- มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ที่ตั้ง (Work From Anywhere)
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการ
ต่อการปฏิบัตงิ านนอกสถานที่ตั้ง (Work From
ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere)
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Anywhere)
และลักษณะงานขององค์กร
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
๓.๑ ภาครัฐสามารถบริหาร
(๑) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
- มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
- มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการกาลังคนได้อย่างมี
บริหารจัดการกาลังภาครัฐให้เป็น
บริหารจัดการกาลังภาครัฐให้เป็นระบบ จัดการกาลังภาครัฐให้เป็นระบบเปิด
เอกภาพมีประสิทธิภาพ
ระบบเปิด ดาเนินการแล้วเสร็จ และ
เปิด ดาเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของ
และความคล่องตัว สามารถ
ผ่านการพิจารณาของ ก.พ. อย่าง
พิจารณาของ ก.พ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ก.พ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
๒-๓๒

๕๗

เป้าหมาย
สรรหารักษา เคลื่อนย้าย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
น้อย ๒ เรื่อง

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

อย่างน้อย ๑ เรื่อง

และใช้ประโยชน์กาลังคน (๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ - มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ - มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การ
ให้ตรงกับความรู้
การบริหารงานบุคคลได้รับการแก้ไข การบริหารงานบุคคลได้รับการแก้ไขเพื่อ
บริหาร งานบุคคลได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ความสามารถ เพื่อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
บุคคลภาครัฐ อย่างน้อย ๕ เรื่อง
ภาครัฐภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในสิน้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
ประเทศในด้านต่าง ๆ และ
อย่างน้อย ๒ เรื่อง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (๓) ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ
- มีผลการศึกษาในการจัดองค์กร ระบบ - มีข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไก
อย่างรวดเร็ว
หรือกลไกการบริหารจัดการกาลังคน หรือกลไกการบริหารจัดการกาลังคน
การบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐที่มีเอกภาพ
๓.๒ ส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีเอกภาพ และเป็น
ภาครัฐที่มีเอกภาพ และเป็นมาตรฐานที่ และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่าง
ของรัฐมีการวางแผน
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่าง
เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท
กาลังคน เพื่อให้การใช้
บุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท
แต่ละประเภท
อัตรากาลังเกิด
(๔) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ประสิทธิภาพสูงสุด และ
และหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มี
ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และกรอบ
ด้านงบประมาณภาครัฐ
ความคิด (Mindset) ในการ
ในระยะยาว
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และภาวะ
ชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
๒-๓๓

๕๘

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

(๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อ
- สัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงร้อยละ ๓
งบประมาณรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลง
(๖) มีมาตรการที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ - มาตรการที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
อัตรากาลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้าน
อัตรากาลังหรือลดค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
บุคลากร
ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของระบบ (๑) มีรูปแบบการทางานที่เน้นการ
- มีรูปแบบการทางานที่เน้นการ
การบริหารราชการเชิงพื้นที่
บูรณาการในประเด็นนโยบายสาคัญ
บูรณาการในประเด็นนโยบายสาคัญ
ให้ราชการในส่วนภูมิภาค
(Agenda) ของกรมและหน่วยงาน
(Agenda) ของกรมและหน่วยงาน
มีความคล่องตัว สามารถ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จานวน ๑ ประเด็น
บูรณาการระบบงาน ระบบ
นโยบาย
แผนและงบประมาณ และ (๒) กรมและจังหวัดนารูปแบบการ
- กรมและจังหวัดนารูปแบบการทางาน
ระบบบริหารงานบุคคลได้
ทางานเชิงบูรณาการ ไปปรับใช้
เชิงบูรณาการไปปรับใช้จานวน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
๑ กรม/๒ จังหวัด
เกิดการสานพลัง
และสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
(Collaboration) ระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภาครัฐ ภาคประชาชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

๒-๓๔

ปี ๒๕๖๕
- สัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงร้อยละ ๓
- มาตรการทีเ่ พิ่มประสิทธิภาพการใช้อัตรากาลัง
หรือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรผ่านการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย ๒ เรื่อง
- มีรูปแบบการทางานที่เน้นการบูรณาการ
ในประเด็นนโยบายสาคัญ (Agenda) ของกรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จานวน
๑ ประเด็นนโยบาย
- กรมและจังหวัดนารูปแบบการทางานเชิง
บูรณาการไปปรับใช้ จานวน ๑ กรม/๒ จังหวัด

๕๙

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

และภาค เอกชน เพื่อให้
(๓) จานวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ของการบริหารกิจการ
ราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
บ้านเมืองที่ดี
(๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
ศูนย์ดารงธรรมของจังหวัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

- ไม่น้อยกว่า ๗ จังหวัด

- ไม่น้อยกว่า ๑๔ จังหวัด

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
๕.๑ หน่วยงานภาครัฐสามารถ (๑) มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - มีระบบสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัด - มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
เป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน
จ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลใน
ดิจิทัลในทุกขั้นตอน
โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
กระบวนการที่สาคัญประกอบ ด้วย (๑)
มีความคล่องตัว โปร่งใส
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ตรวจสอบได้ ผ่านระบบ
ก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) ระบบ
สนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็น
อุทธรณ์ออนไลน์

๒-๓๕

๖๐

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

แบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน
(๒) มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อ - มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัด - มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการบูรณาการ และ
จัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุง
จ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการ
แก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง
๑ เรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างกับระบบอื่น ๆ
ปฏิบตั ิงาน มีประสิทธิภาพ และเกิด
อย่างเต็มรูปแบบ
ความคุม้ ค่า
๕.๒ มีระบบในการติดตามและ
ป้องกันการทุจริตที่
รวดเร็ว มีมาตรฐาน
ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบป้องกันการ
ทุจริต เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างลดลง

(๓) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
กับหน่วยงานอื่น ๆ
(๔) มีกลไกการบูรณาการทางานร่วมกัน
ระหว่างกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานด้านการตรวจสอบการ
ทุจริต
(๕) มีผู้แทนภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน
การทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

- สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑
หน่วยงาน
- มีการร่วมกาหนดแนวทางการ
บูรณาการทางานร่วมกันระหว่าง
กรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ด้านการตรวจสอบการทุจริต

- สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยงาน
- มีกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่าง
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการ
ตรวจสอบการทุจริต

- มีองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทเข้ามา
- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม ข้อตกลงคุณธรรมให้มีจานวนภาคเอกชน
การทุจริต และถ่ายทอดองค์ความรู้
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน
แก่ภาคเอกชน และประชาชนในเรื่อง
การทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มขึ้น
เพิม่ ขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา
อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน
๒-๓๖

๖๑

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔
- มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ คน

๒-๓๗

ปี ๒๕๖๕

๖๒
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างให้หน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ ภายใต้ระบบการบริหารราชการบนฐานกระทรวงนาไปสู่การเป็น
องค์ก รที่มี ขีดสมรรถนะสู ง สามารถปฏิบั ติง านเทียบได้กั บมาตรฐานสากล มีความคล่ องตั ว ไม่ยึด ติดกั บ
การจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการบนฐานของกรมแบบเดิม โดยลดความเป็นนิติบุคคลของกรม สามารถ
ยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์
๓.๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สาระสาคัญโดยสังเขป ปรั บ ปรุงสาระส าคัญภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมแนวคิดและทิศทางในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน เพื่อให้ส่วนราชการเกิ ดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบ
คุณธรรม ตลอดจนสามารถดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์คนดี เก่ง และมีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถเคลื่อนย้าย หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ ทั้งระหว่างกรม กระทรวง
และระหว่างกรม กระทรวงกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม
ตามเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ของภาครัฐเป็นสาคัญ

๒-๓๘

๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

๖๔

สารบัญสาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา

๓-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓-๒

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านกฎหมายกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านกฎหมายกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓-๒
๓-๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๓

๑.๒

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ ๓-๔
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

๓-๔

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษ
ทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย
เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

๓-๖

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ควบคุม กากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

๓-๗

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย

๓-๙

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๓-๑๐

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๓-๑๒

๖๕

ส่วนที่ ๑ บทนา
สังคมจำเป็นต้องมีกฎหมำยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นกติกำให้สังคมถือปฏิบัติเพื่อรักษำควำมสงบ
เรี ยบร้ อยและเป็ นเครื่ องมือส ำคัญของรั ฐในกำรด ำเนินนโยบำยสำธำรณะในนิติรัฐ รัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรั ฐ
จะกระทำกำรใดที่กระทบสิทธิและเสรีภำพของประชำชนได้ก็ต่อเมื่อมีอำนำจตำมกฎหมำยที่ปวงชนหรือผู้แทน
ปวงชนให้ ควำมเห็ น ชอบ แต่ กฎหมำยอำจสร้ ำงปั ญหำให้ สั งคมได้ เช่ นกั น หำกกฎหมำยนั้ นเป็ นกฎหมำย
ที่ ไม่ เคำรพหลั กนิ ติ ธรรม ไม่ มี คุ ณภำพ หรื อมี จ ำนวนมำกเกิ นไป จนกลำยเป็ นกำรจ ำกั ดสิ ทธิ และเสรี ภำพ
ของประชำชนตำมจ ำนวนกฎหมำยที่เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ อำจทำให้ ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยยำก
สร้ำงภำระค่ำใช้จ่ำยแก่ประชำชนและภำคธุรกิจ และเป็นที่มำของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บังคับใช้
กฎหมำย
กำรปฏิ รู ป กฎหมำยจึ ง มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ผลอั น พึ ง ประสงค์ ใ นกำรมี ก ฎหมำยที่ ดี แ ละมี เ พี ย ง
เท่ำที่จำเป็นเพื่อขจั ดปั ญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกฎหมำย เพื่อให้สอดคล้องกับหลั กกำรตำมมำตรำ ๒๕๘ ค.
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย โดยแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นกฎหมำยที่ ไ ด้ ป ระกำศ
ในรำชกิ จจำนุ เบกษำ เมื่ อวั นที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ ได้ มี กำรก ำหนด ๑๐ เป้ ำหมำยหรื อผลอั นพึ งประสงค์
อั น ประกอบด้ ว ย (๑) มี ก ลไกให้ ก ำรออกกฎหมำยเป็ น กฎหมำยที่ ดี แ ละเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น รวมทั้ ง มี ก ลไก
ในกำรทบทวนกฎหมำยที่มี ผลใช้ บั งคั บแล้ ว เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บหลั กกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย (๒) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตและกำร
ประกอบอำชี พของประชำชน (๓) มี กลไกทำงกฎหมำยเพื่ อขจั ดควำมเหลื่ อมล้ ำและสร้ ำงควำมเป็ นธรรม
ในสั งคม (๔) มี กลไกให้ มี กำรตรำกฎหมำยเพื่ อเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นของประเทศ (๕) พั ฒ นำ
กระบวนกำรจั ดทำและตรวจพิจำรณำร่ ำงกฎหมำยให้ รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้ องกับเงื่อนเวลำในกำร
ตรำกฎหมำยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (๖) มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและเสนอ
ร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย รวมทั้ง
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (๗) มีกลไกให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำย กฎ โดยสะดวกและ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำยรวมทั้งกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย คำพิพำกษำ คำวินิจฉัย หรือกำรตีควำม
กฎหมำย หรือกฎให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก (๘) ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรมวิชำกฎหมำย
เพื่ อพั ฒนำนั กกฎหมำยให้ เป็ นผู้ ประกอบวิ ชำชี พที่ ดี (๙) พั ฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศเพี่ อสนั บสนุ น
ให้ประชำชนติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยได้โดยสะดวก เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ (๑๐) มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
นับตั้งแต่กำรประกำศแผนกำรปฏิรูปประเทศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๑
ได้มีกำรดำเนินกำรตำมเรื่องและประเด็นปฏิรูปทั้ง ๑๐ เรื่อง ซึ่งในหลำยเรื่องได้มีกำรดำเนินกำรจนแล้วเสร็จ
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดทำพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกำศใช้เป็นกฎหมำยโดยได้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม
๒๕๖๒ และมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๒ รวมถึ ง กำรจั ด ท ำกฎหมำยล ำดั บ รองตำม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และรำยละเอียดรองรับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ให้เกิดควำมชัดเจน กำรจัดทำกฎหมำยเพื่อเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำและควำมไม่เป็นธรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น พระรำชบัญญัติคุ้มครองประชำชนในกำรทำสัญญำขำยฝำกที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรจัดทำโครงกำรทบทวน
กำรอนุญำตของทำงรำชกำร เพื่อศึกษำกลไกกำรอนุญำตของทำงรำชกำรที่เป็นกำรสร้ำงภำระหรือก่อให้ เกิด
อุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรดำเนินธุรกิจของประชำชนเพื่อนำไปสู่กำรพิจำรณำทบทวนกระบวนกำร
๓-๑

๖๖
อนุญำต หรือเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำง
รำชกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรดำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จำเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและ
กำรดำเนินธุรกิจของประชำชน เป็นต้น
อย่ ำ งไรก็ ดี ยั ง คงมี ควำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้ องขั บเคลื่ อนกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ำนกฎหมำยโดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปที่มีควำมสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชำชน เพื่อผลักดันให้ดำเนินกำร
แล้วเสร็จโดยเร็วและเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยจึงได้จัดทำแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยฉบับปรับปรุง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำครัฐ
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ ๕ กิจกรรม ดังนี้
(๑) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่สร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิต
หรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม
(๒) จัดให้มีกลไกทำงกฎหมำยเพื่อให้มีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิด
ร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน
(๓) จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล และ
บังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย
(๕) จัดทำประมวลกฎหมำยเพื่อรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑) ข้อ ๔.๕ พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่
๔.๕.๕ ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑) ข้อ ๔.๑ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๓ กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓.๑) ข้อ ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จำเป็น
๔.๗.๑ ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยที่สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒ มีกฎหมำยเท่ำที่จำเป็นข้อ ๔.๗.๓ กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๒) ข้ อ ๔.๘ กระบวนกำรยุติ ธ รรมเคำรพสิ ท ธิม นุษ ยชนและปฏิบั ติต่ อประชำชน
โดยเสมอภำค
๔.๘.๕ พัฒนำมำตรกำรอื่นแทนโทษทำงอำญำ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑.๑) ๒๒๐๑๐๑ กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและภำคเอกชนอยู่ภำยใต้
กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศโดยทั่วถึง
๑.๒) ๒๒๐๑๐๒ กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
๑.๓) ๒๒๐๑๐๓ ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย
๓-๒

๖๗
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) กฎหมำยและกระบวนงำนที่ ล้ ำ สมั ย
ก่อให้ เกิด ควำมเหลื่ อมล้ ำและไม่เป็ น
ธรรม สร้ำงภำระแก่ประชำชนและเป็น
อุป สรรคต่อกำรประกอบอำชีพ ได้รั บ
กำรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง

ร้อยละของจำนวนกระบวนงำนที่เกี่ยวกับ
กำรอนุญำตและกำรปรับปรุงกฎหมำยตำม
ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และกระบวนงำน
ที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตได้รับกำรดำเนินกำร

๒) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง รับ รู้ และ จำนวนแผนงำนหรือโครงกำรในกำรจัดทำ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยของประชำชน
ประมวลกฎหมำยและกฎ เพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงได้โดยสะดวก

๓-๓

ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน
ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวน
กระบวนงำนทีเ่ กี่ยวกับกำรอนุญำต กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำต
และกฎหมำยทีส่ ร้ำงภำระหรือเป็น และกฎหมำยทีส่ ร้ำงภำระหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำร อุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำร
ประกอบอำชีพของประชำชน
ประกอบอำชีพของประชำชน
ที่สำนักงำน ป.ย.ป. เสนอได้รับ
ที่สำนักงำน ป.ย.ป. เสนอได้รับ
กำรปรับปรุง
กำรปรับปรุง
ไม่น้อยกว่ำสองเรื่องต่อปี
ไม่น้อยกว่ำสองเรื่องต่อปี

๖๘

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จำเป็น
และยกเลิ ก หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมำยที่ ห มดควำมจ ำเป็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภำพกำรณ์ ห รื อที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำเพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย เรื่ องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ยกเลิ กหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำร
ดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน จึงได้กำหนดให้มีกลไกในกำรพิจำรณำเพื่อให้มีกำรยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยให้เหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวน
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุมัติ/อนุญำตของรำชกำรซึ่งมีผลควำมคืบหน้ำ
ในกำรดำเนินกำรมำเป็นลำดับ อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีควำมจำเป็ นต้องขับเคลื่อนกลไกกำรทบทวนกฎหมำยหรือ
ใบอนุญำตที่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรดำเนินธุรกิจของประชำชน โดยเฉพำะในกลุ่มกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ และกำรขออนุญำต อนุมัติ หรือขึ้นทะเบียนในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ประกอบอำชีพและกำรดำเนิ นกำรธุรกิจของประชำชนอันมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรลงทุน
ของประเทศ เพื่อให้มีกำรจัดทำข้อเสนอเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยหรือขั้นตอนกำรพิจำรณำอนุมัติ
หรื ออนุ ญำตต่ ำง ๆ และติ ดตำมกำรด ำเนิ นกำรยกเลิ กหรื อ แก้ ไขปรั บปรุ งกฎหมำยให้ เป็ นไปอย่ ำงรวดเร็ ว
และเกิดผลอย่ำงแท้จริง
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตและกฎหมำยที่สร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชนได้รับกำรปรับปรุง
๒) ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกระบวนงำนฯ ตำมที่สำนักงำน ป.ย.ป. เสนอ ได้รับกำร
ปรับปรุงภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกระบวนงำนฯ ตำมที่สำนักงำน ป.ย.ป.
เสนอ ได้รับกำรปรับปรุงภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภำยในปี ๒๕๖๕
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง นำผลกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงำนที่เกี่ยวกับ
กำรอนุญำต เพื่อลดขั้นตอนกำรดำเนินกำรและกำรอนุญำตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพ
และกำรดำเนินธุรกิจของประชำชน จัดเก็บเป็นแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อประโยชน์สำหรับกำรสืบค้นในระยะต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๓
๓-๔

๖๙
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง ดำเนินกำรศึกษำแนวทำงกำรกำหนดเกณฑ์สำหรั บใช้ในกำรพิจำรณำตรวจสอบควำมจำเป็น
ของกฎหมำยหรือกำรอนุญำตของทำงรำชกำรที่เข้ำข่ำยเป็นกำรสร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือ
กำรประกอบอำชีพของประชำชน โดยดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวด้วย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนพิจำรณำ
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔
๓) ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนจัดให้มีกำรพิจำรณำ
และเสนอแนะให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยหรือทบทวนกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำงรำชกำรที่
เข้ำข่ำยเป็นกำรสร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน โดยกำรจัดตั้ง
คณะอนุ กรรมกำรหรื อ คณะท ำงำนเพื่ อศึ กษำถึ ง สภำพปั ญหำและเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนอย่ำงกว้ำงขวำง และจัดทำข้อเสนอ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือกระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำงรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
ไม่เป็นกำรสร้ำงภำระหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน ตลอดจนเสนอแนะ
ให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่มีผลต่อกำรพิจำรณำจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ หรือกำรจัด
อันดับตัวชี้วัดของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนเพื่อ
พิจำรณำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ดำเนินกำรติดตำมและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือปรับปรุงกระบวนงำนที่
เกี่ยวกับกำรอนุญำตของทำงรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕

๓-๕

๗๐
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา
ที่ไ ม่ใ ช่ค วามผิด ร้ า ยแรงให้เ ป็ น โทษปรั บ เป็น พินัย เพื่อลดผลกระทบต่อ สิทธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ประชาชน
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ บัญญัติให้รัฐพึงกำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิด
ร้ำยแรง แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำย
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ ก ำหนดให้ มี ก ลไกทำงกฎหมำยเพื่ อ ให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำปรั บ เปลี่ ย นโทษ
ทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็ นโทษปรับทำงปกครองหรือมำตรกำรในลักษณะอื่น เพื่อมิให้ เป็นกำร
กระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนเกินสมควร โดยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว จำเป็นต้องมีกฎหมำยกลำง
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในทำงสำรบัญญัติและวิธีส บัญญัติสำหรับใช้ในกำรพิจำรณำและกำหนดค่ำปรับสำหรับ
ควำมผิ ดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ ต้องช ำระค่ำปรับเป็นพินัย เพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่
ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมำตรกำรลงโทษในลักษณะอื่น แทนกำรกำหนดโทษทำงอำญำ
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ให้มกี ำรปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็น
พินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย
๒.๒) มีกำรปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภำยในปี ๒๕๖๔
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรทำงำนร่ วมกับ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑) ขั้ นตอนที่ ๑ มี กำรจั ดท ำร่ ำงกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรปรั บเป็ นพิ นั ย ซึ่ งเป็ นกฎหมำยกลำง
ที่กำหนดหลั กเกณฑ์ในทำงสำรบั ญญั ติและวิธีสบัญญัติ ส ำหรับใช้ ในกำรพิจำรณำและกำหนดค่ำปรับส ำหรั บ
ควำมผิดที่มีกฎหมำยกำหนดให้ต้องชำระค่ำปรับเป็นพินัย เพื่อรองรับกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนโทษทำงอำญำ
ที่ไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยหรือมำตรกำรลงโทษในลักษณะอื่น แทนกำรกำหนดโทษทำงอำญำ
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๓
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัยต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำ
เป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพื่อกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔
๓-๖

๗๑
๒.๓

กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๓ จั ด ให้ มี ก ลไกก าหนดให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
ควบคุม กากับดู แล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยที่ กำรก ำหนดให้ มี กำรสร้ ำงกลไกกำรบั งคั บใช้ กฎหมำยอย่ ำงเคร่ งครั ดเพื่ อลดควำมเหลื่ อมล้ ำ
และควำมไม่ เป็ น ธรรมในสั ง คม เป็ น หนึ่ งในเป้ ำหมำยของกำรปฏิ รู ป ประเทศที่ ก ำหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งรำชอำณำจั กรไทย ซึ่ งกำรบั งคั บใช้กฎหมำยเป็ นหลั กกำรส ำคั ญที่ น ำไปสู่ กำรด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำย
และเพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่ ๙ พั ฒนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศเพื่ อสนั บสนุ นให้ ประชำชนติ ดต่ อกับเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ บังคั บใช้ กฎหมำย
ได้โดยสะดวก เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐
มีกลไกส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ ำนระบบกำรให้ บ ริ กำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Service) ให้ ส ำมำรถใช้ งำนได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภ ำพ
และพั ฒ นำให้ เป็ น ระบบที่ มี ควำมปลอดภั ยและน่ ำ เชื่ อ ถื อ เพื่ อ ลดค่ ำใช้ จ่ ำ ยและขจั ด ช่ อ งทำงกำรทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรนำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้
กฎหมำย ทั้งนี้ เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นธรรม และป้องกันมิให้เกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว มีควำมจำเป็นต้องมีกำรผลักดันและขับเคลื่อนอย่ำง
ต่อเนื่อง
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับ
กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย
และกำรให้บริกำรประชำชน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำย
๒.๒) มีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภำยในปี ๒๕๖๕
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงยุ ติธ รรม จะเป็ นหน่วยงำนผู้ รับผิ ดชอบหลั กในกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงและสำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
ดำเนิ นกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรบังคับกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงศึกษำปัญหำเกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมำย และแนวทำงกำรก ำหนดกลไกให้ ส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำน
๓-๗

๗๒
ของรั ฐซึ่งมีหน้ ำที่ควบคุม กำกับดูแล และบั งคับกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำย พิจำรณำนำเครื่องมื อเทคโนโลยี
ต่ำง ๆ มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมำยและขจัดช่องทำงกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำวและพิจำรณำจำกข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ โดยพัฒนำให้เชื่อมโยงกับกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำน
ศูน ย์ ด ำรงธรรม (กระทรวงมหำดไทย) และกำรรั บ เรื่อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ ผ่ ำ นศู น ย์บ ริ ก ำรประชำชน ๑๑๑๑
(สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี) ด้วย และจัดทำข้อเสนอเพื่ อให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเพื่อแก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๔
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และพัฒนำให้เป็นระบบที่มีควำมปลอดภัยและน่ำเชื่อถือ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและขจัด
ช่องทำงกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๕

๓-๘

๗๓
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย
โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๕๘ ค. (๔) กำหนดให้กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
ต้องจั ดให้ มี กลไกช่วยเหลื อประชำชนในกำรจั ดทำและเสนอร่ ำงกฎหมำย เพื่อให้ กำรใช้สิ ทธิของประชำชน
ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย ประเด็นปฏิรูปที่ ๖
มีกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำยที่มีควำมสำคัญและจัดให้ มีกลไกช่วยเหลื อ
ประชำชนในกำรจั ดท ำและเสนอร่ ำงกฎหมำย รวมทั้ งกำรให้ ควำมช่ ว ยเหลื อทำงกฎหมำยแก่ ป ระชำชน
จึงได้กำหนดให้จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
จำเป็นต้องมีกฎหมำยเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย รวมถึงกำหนดให้กลไกหรือหน่วยงำน
ซึ่งทำหน้ ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนทั้งในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำยกำรรับและกำรรวบรวมหลักฐำน
กำรร่ ว มเข้ ำ ชื่ อ และกำรเสนอร่ ำ งกฎหมำย และกำรด ำเนิ น กำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย เพื่อลดภำระในกำรดำเนินกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดทำและ
เสนอร่ำงกฎหมำยให้เกิดผลอย่ำงแท้จริงตำมเจตนำรมณ์ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย
๒.๒) มีกำรจัดกลไกเพื่อช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภำยในปี ๒๕๖๔
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรทำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ มี ก ำรเสนอร่ ำ งกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรเข้ ำ ชื่ อ เสนอกฎหมำยต่ อ รั ฐ สภำ
เพื่อพิจำรณำเป็นเรื่องด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นกฎหมำยเพื่อกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ให้สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร จัดให้มีกลไกเพื่อทำหน้ำที่รับผิดชอบ
ภำรกิจช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย ตำมกฎหมำยด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย อำทิ
กำรช่วยเหลือประชำชนจัดทำร่ำงกฎหมำย กำรรับและรวบรวมหลักฐำนกำรร่วมเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย กำรจัดรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและหน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรเสนอร่ำงกฎหมำย กำรจัดทำรำยงำน
วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย และกำรดำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนธันวำคม ๒๕๖๔
๓-๙

๗๔
๒.๕

กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๕ จั ด ท าประมวลกฎหมายเพื่ อ รวบรวมกฎหมายเรื่ อ งเดี ย วกั น ไว้ ด้ ว ยกั น
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
โดยที่ รั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจั กรไทย มำตรำ ๗๗ กำหนดให้ รัฐดำเนินกำรให้ ประชำชนเข้ำถึ ง
ตัวบทกฎหมำยต่ำง ๆ ได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำยเพื่อปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง ประกอบกับ
แผนปฏิรู ปประเทศ เรื่ องและประเด็นปฏิรู ปที่ ๗ มีกลไกให้ ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวกและเข้ำใจ
กฎหมำยได้ง่ำย รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำย คำพิพำกษำ คำวินิจฉัย หรือกำรตีควำมกฎหมำย
ให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก ได้กำหนดให้มีกำรจัดทำประมวลกฎหมำยเพื่อรวบรวมกฎหมำยเรื่องเดียวกัน
ไว้ด้วยกัน เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยสะดวกและเข้ำใจ
เนื้อหำสำระของกฎหมำยได้โดยง่ำย ซึ่งในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว จำเป็นต้องมีกฎหมำยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำร และแนวทำงในกำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎดังกล่ำว ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำร รวมถึงกลไก
ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดทำประมวลกฎหมำยดังกล่ำว
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกฎหมำยได้โดยสะดวกและสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำของ
กฎหมำยได้โดยง่ำย
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ได้โดยสะดวก มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย
๒.๒) มีกำรกำหนดแผนงำนหรือโครงกำรในกำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎ ไม่น้อย
กว่ำสองเรื่องต่อปี
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภำยในปี ๒๕๖๕
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมำณตำมปกติของหน่วยงำน
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ จะเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรทำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ เสนอร่ ำ งกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่ อ ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวกต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วน
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ เสนอร่ ำ งกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่ อ ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวกต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำเป็นเรื่องเร่งด่วนให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว โดยให้ ถือเป็น
กฎหมำยเพื่อกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๖๔
๓-๑๐

๗๕
๓) ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให้ ประชำชน
เข้ำถึงได้โดยสะดวกมีผลบังคับใช้ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎ จัดทำแผนงำน
หรือโครงกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวมกฎหมำยและกำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำม
เห็นชอบ และพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบในกำรรวบรวมกฎหมำยและกฎ
และจัดทำประมวลกฎหมำยที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรดำเนินกำรโดยให้พิจำรณำจัดทำประมวลกฎหมำย
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชนเป็นลำดับแรก
ระยะเวลาดาเนินการ ภำยใน ๖ เดือน นับแต่วันที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ

๓-๑๑

๗๖

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

ร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย
สาระสาคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระสำคัญในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกรณีที่ถือ
เป็นควำมผิดทำงพินัย โดยพิจำรณำลักษณะของกำรกระทำควำมผิดที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
อันไม่ใช่กรณีร้ำยแรงซึ่งไม่สมควรกำหนดให้มีโทษทำงอำญำ และให้นำวิธีกำรปรับเป็นพินัยมำใช้บังคับแทน
๓.๒ ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทาประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
สาระสาคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระสำคัญในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงใน
กำรจัดทำประมวลกฎหมำยและกฎ เพื่อรวบรวมกฎหมำยและกฎ รวมถึงอนุบัญญัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำไว้ใน
ที่เดียวกันเพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำถึงตัวบทกฎหมำย
๓.๓ ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
สาระสาคัญโดยสังเขป มีหลั กกำรและสำระสำคัญในกำรกำหนดขั้นตอนและวิธีกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย รวมถึงก ำหนดให้ กลไกหรื อ หน่ ว ยงำนซึ่ งทำหน้ำที่โ ดยตรงในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อประชำชน
ทั้งในกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย กำรรับและกำรรวบรวมหลักฐำนกำรร่วมเข้ำชื่อและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
๓.๔ ร่างกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..)
สาระสาคัญโดยสังเขป มีหลักกำรและสำระสำคัญในเพื่อปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดขั้นตอนกำรอนุญำตที่ไม่จำเป็น และปรับปรุง
ระบบและขั้ น ตอนกำรอนุ ญ ำตให้ ส ะดวกและทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนก ำหนดให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ
ต้องเสนอแนวทำงในกำรลดขั้นตอนกำรอนุญำตที่ไม่จำเป็นโดยจะต้องนำมำพิจำรณำเป็นตัวชี้วัดในกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนนั้นด้วย
๓.๕ ร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
สาระส าคั ญ โดยสั ง เขป มี ห ลั ก กำรและสำระส ำคั ญ ในกำรก ำหนดให้ เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
ของประชำชนที่ตกค้ำงอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐและบริษัทเอกชน และไม่มีผู้มำใช้สิทธิ
เรียกร้อง มำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม โดยกำหนดให้
นำเข้ำกองทุนสนับสนุนกำรลดควำมเหลื่อมล้ำเพื่อมำใช้ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ

๓-๑๒

๗๗

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

๗๘

สารบัญสาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๔-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔-๑

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
กับยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔-๑

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๒

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๔-๓

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

๔-๓

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

๔-๕

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

๔-๖

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

๔-๗

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวน
และการสอบปากคาในการสอบสวน

๔-๘

๑.๒

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๔-๑

๔-๙

๗๙

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑.๑)

ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑)

ข้อ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่

จ้าเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒) ข้อ ๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค
๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเตคารพและยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขันตอนของการค้นหาความจริง
๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทังทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่า
วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑.๑) ๒๒๐๑๐๒ การปฏิ บั ติ ตามและการบั งคั บ ใช้ก ฎหมายมี ค วามคุ้ ม ค่ า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
๑.๒) ๒๒๐๒๐๑ การอ้า นวยความยุติ ธ รรม มี ความโปร่ ง ใส สะดวก รวดเร็ ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ

๔-๑

๘๐
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑) การอ้านวยความยุติธรรม
ในแต่ ล ะขั นตอนเป็ น ไป
อย่ า งโปร่ ง ใส แล้ ว เสร็ จ
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก้ า หนด และเข้ า ถึ ง ง่ า ย
โดยเสมอภาค

๒ ) ก า ร บั ง คั บ ก า ร ต า ม
กฎหมายเพื่ อ ลดความ
เหลื่ อ มล้ า และพั ฒ นา
ระบบการบริ ห ารงาน
ยุ ติ ธ รรมเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ้านวนกระบวนการ
ในการอ้านวยความยุติธรรมที่มีการก้าหนด
ระยะเวลาการด้าเนินงานในแต่ละขันตอน
และการตรวจสอบความคืบหน้า

ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวนกระบวนการ
ในการอ้านวยความยุติธรรมที่มีการก้าหนดระยะเวลา
การด้าเนินงานในแต่ละขัน ตอนและการตรวจสอบ
ความคืบหน้า

อัตราส่วนของจ้านวนกระบวนการใน
การอ้ า นวยความยุ ติ ธ รรมที่ มี ก าร
ก้าหนด ระยะเวลาการด้าเนินงานใน
แต่ละขันตอนและการตรวจสอบความ
คืบหน้า
ประเภทและระดั บ ของมาตรการที่ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔๐ ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ก้าหนดขึน เพื่อการเข้าถึงการอ้านวย ในกระบวนการยุติธรรมที่มีการก้าหนดมาตรการ
กระบวนการยุติธรรมที่มีการก้าหนดมาตรการคุ้มครอง
ความยุติธรรมได้โดยง่าย และเสมอภาค คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ้าเลยให้เข้าถึง
สิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ้าเลยให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่ายและเสมอภาค
สัดส่วนของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องใน ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐ ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่
คดี ที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ แ ละด้ อ ย ในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
โอกาส ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิและ
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึง
ที่ได้รับความคุม้ ครองสิทธิและเข้าถึง
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรม
อัต ราส่ ว นของจ้า นวนขั นตอนในการ
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๗๕
อ้ า นวยความยุ ติ ธ รรมที่ ใ ช้ น วั ต กรรม
ของจ้านวนขันตอนที่ส้าคัญ
ของจ้านวนขันตอนที่ส้าคัญ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส
ความสะดวกและรวดเร็ว
ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐ
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ของมาตรการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของมาตรการ
ก้ า หนดขึ นเพื่ อ ความเสมอภาคใน เพื่อคุ้มครองหรือ อ้านวยความสะดวกให้แก่เด็ก เพื่อคุ้มครองหรือ อ้านวยความสะดวกให้แก่เด็ก
กระบวนการยุติธรรม
สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส
สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส
ในกระบวนการยุติธรรม
ในกระบวนการยุติธรรม
๔-๒

๘๑
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ
ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงานในทุกขันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สร้างระบบการตรวจสอบ ติดตามและแจ้งความคืบหน้าในการด้าเนินการให้
ประชาชนทราบ
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้ า หมาย หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ร ะบบให้ ป ระชาชน
ตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑)

ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม

พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
๒.๒) จ้ า นวนหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ก้ า หนดระยะเวลาในการ
ด้าเนินงานในแต่ละขันตอน และประกาศให้ประชาชนทราบ
๒.๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่จัดท้าระบบตรวจสอบและ/
หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบแล้วเสร็จ
๒.๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่น้าระบบฯ ไปปฏิบัติ
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบด้าเนินงานหรืองบลงทุนด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการท้ า งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยเฉพาะกระทรวงยุ ติ ธ รรม ส้ า นั ก งานต้ ารวจแห่ ง ชาติ
ส้านั กงานอัยการสูงสุด ส้านักงานศาลยุ ติธ รรม และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธ รรม เป็น อย่างน้อย
ในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ ด้ า เนิ น การตราพระราชบั ญ ญั ติ ร ะยะเวลาในการด้ า เนิ น งาน
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๔)
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ จัดท้าประกาศให้ ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด้าเนินงาน
ในแต่ละขันตอน
ระยะเวลาดาเนินการ ๖ เดือน ภายหลังร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ
ด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
๔-๓

๘๒
๓) ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท้า/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
และ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส้ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
ระยะเวลาดาเนินการ ทุกไตรมาสภายหลังจากระบบฯ เปิดให้บริการ
๕) ขั้ น ตอนที่ ๕ คณะกรรมการปฏิ รู ป ฯ ประชุ ม หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตาม
ความคืบหน้าในการด้าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๖ เดือน ภายหลังร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ
ด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้

๔-๔

๘๓
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
เพื่ออ้านวยความสะดวกรวดเร็ว ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ้ากัด
เรื่องเขตพืนที่การสอบสวน พัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้ า หมาย มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรั บ ค้ า ร้ อ งทุ ก ข์ กล่ า วโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต้ารวจทั่วประเทศ
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) จ้านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับการจัดท้าแล้วเสร็จ
๒.๒) จ้านวนระเบียบที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ
รับ แจ้ งความทุกสถานีต้ารวจทั่วประเทศ รวมทังแนวทางการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การจัดท้าแล้ว และประกาศใช้
๒.๓) จ้านวนหน่วยงานฯ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และด้าเนินการตามระเบียบฯ
๒.๔) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของหน่วยงาน
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด้าเนินงาน คู่มือการ
ด้าเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๔)
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและผู้ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ ประชาสั ม พั น ธ์ ค วามคื บ หน้ า ของการด้ า เนิ น การและผลการ
ด้าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๖ เดือน
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของ
ประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔)
๔-๕

๘๔
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เพื่ อ จั ด ให้ มีม าตรการคุ้ ม ครองสิ ทธิ เ สรี ภ าพของผู้ เ สี ยหาย ผู้ ต้ อ งหา และจ้า เลย เพื่อ ให้ เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลื อ ค้าแนะน้าด้าน
กฎหมาย ในการด้าเนินคดี การด้าเนินการในชันพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑)

มีทนายความให้ค้าปรึกษาในสถานีต้ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ ภายใน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๒) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
๑,๐๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม รายการเงินอุดหนุนสภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท้างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็น อย่างน้อย ใน
การด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขยายผลให้มีทนายความให้ค้าปรึกษาในสถานีต้ารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของสถานีต้ารวจทั่วประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๔)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขยายผลให้มีทนายความให้ค้าปรึกษาในสถานีต้ารวจครบทุกสถานี
ทั่วประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ครัง ต่อปี
๔) ขั้นตอนที่ ๔ เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ
ระยะเวลาดาเนินการ ทุกครังที่ประชาชนมาใช้บริการ
๕) ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ครัง ต่อปี
๖) ขั้นตอนที่ ๖ สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔-๖

๘๕
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสิทธิที่
จะได้รับการปล่อยชั่วคราว และยกระดับการปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยน้าระบบประเมินความเสี่ยง
และการก้ากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวที่มีความเหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือจ้าเลยแต่ละรายมาใช้ทดแทนการ
เรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจ้าเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา/จาเลย
โดยไม่อิงกับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจ

๒.๒) ระดั บ ความพึ ง พอใจของ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยต่ อ การด าเนิ น มาตรการ
คุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ส้านักงานศาลยุติธรรม
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
๓๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณส้านักงานศาลยุติธรรม
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส้านักงานศาลยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ จั ดระบบการปล่ อยชั่ว คราวที่รวดเร็ว ไม่อิงกับเงินหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยคานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและมีมาตรการป้องกันการหลบหนี
การปล่อยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ต้องหาหรือจาเลยสามารถร้องขอให้มีการปล่อยได้ทุกวันโดยไม่มี
วันหยุด พร้อมทังจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
(EM) และพัฒนาระบบก้ากับดูแล
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ครั้ง ต่อปี
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๕)
๔-๗

๘๖
๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาใน
การสอบสวน
เพื่อจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหาและจ้าเลยให้เหมาะสม ครอบคลุมและรวดเร็ว และ
สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือ
จ้าเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต้ารวจผู้จับกุม และพนักงานสอบสวน
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

๑) เป้าหมาย มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจ้าเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จาเลยต่อการดาเนิน
มาตรการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
๒.๒) ร้ อ ยละของการร้ อ งเรี ย นของผู้ เ สี ย หาย พยาน ผู้ ต้ อ งหา/จ าเลย ต่ อ
การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบด้าเนินงานของหน่วยงาน
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เป็นอย่างน้อย ในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท้างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยี
และประกาศให้สาธารณชนทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ ๖ เดือน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ หน่ว ยงานผู้รับผิดชอบติดตามประเมินประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผ ล
และความพึงพอใจของประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๕)

๔-๘

๘๗
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถคาดการณ์และตรวจสอบได้ว่า
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด

๔-๙

๘๘

๘๙

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

๙๐
สารบัญสาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑

๕-๑

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๕-๓

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ

๕-๔

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๕-๖
๑.๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๕-๘

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๕-๙

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง

๕-๙

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

๕-๑๔

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

๕-๑๘

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค

๕-๒๒

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕-๒๕

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๕-๒๘

๙๑

ส่วนที่ ๑ บทนา
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ านเศรษฐกิ จได้ ก าหนดแนวทางการปฏิ รู ปประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ
บนหลั ก การสร้ า งความยั่ ง ยื น และครอบคลุ ม มิ ติ ที่ ส าคั ญ รวม ๓ ด้ า นหลั ก ได้ แ ก่ ด้ า นที่ ๑ การเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศให้ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในระบบเศรษฐกิ จ โดยในระยะสั้ น ต้ องเร่ ง
เพิ่ ม ผลิ ตภาพการผลิ ต ในอุ ตสาหกรรมหลั กที่ ประเทศไทยมี ความช านาญและสร้ างฐานอุ ตสาหกรรมใหม่
ที่มี ศั กยภาพในการเติ บ โตในอนาคต ซึ่ งต้ องพั ฒ นาและเสริ มสร้ างทั กษะบุ คลากรในด้ านต่ าง ๆ ที่ จ าเป็ น
ต่ออนาคต เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ
ให้ เอื้อต่อการลงทุนและการดาเนิ นธุรกิจ ระยะกลางต้องสร้างการรวมกลุ่ มในภูมิภาคเพื่อขยายตลาดและ
สร้างฐานการลงทุนด้วยการสร้างความเชื่อมโยงกั บประเทศต่าง ๆ และระยะยาวต้องสร้างระบบนิเวศด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยในระดับบุคคลเน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเกษตรกรและ
แรงงาน ระดับชุมชนเน้นเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน และในระดับประเทศมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและ
สร้ า งสมดุ ล กระจายความเจริ ญ สู่ ภู มิ ภ าค และด้ า นที่ ๓ การปฏิ รู ป ด้ า นสถาบั น เศรษฐกิ จ ให้ มี ว งจร
การบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ ที่เน้นปฏิรูปสถาบัน
เพื่อการบริ หารหน่ วยงานบริหาร สถาบันด้านการส่งเสริมผลิ ตภาพและการมาตรฐาน สถาบันเพื่อส่ งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โดยมุ่งให้เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ เศรษฐกิจ
ระดับฐานราก และเร่งยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งสรุปสาระสาคัญและ
กิจกรรมหลักพร้อมด้วยตัวอย่างได้ดังตาราง
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก และ ๑๑ ประเด็นย่อย
๑. การเพิ่มความสามารถ
๒. ความเท่าเทียมและการเติบโต ๓. การปฏิรูปกระบวนการและ
ในการแข่งขันของประเทศ
อย่างมีส่วนร่วม
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ
๑.๑) ผลิตภาพ
๒.๑) การยกระดับรายได้และ ๓.๑) ปฏิรูปสถาบัน
- เพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการ
คุณภาพชีวิตในระดับ
เพื่อการบริหาร
แข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก
บุคคล
- จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
(อุตสาหกรรมเกษตรและ
- ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ และ
เศรษฐกิจ
อาหารท่องเที่ยวและบริการ)
การทาเกษตรแม่นยา
- ปฏิรูปศักยภาพองค์กร
อุตสาหกรรมใหม่ อาทิ
- สร้างแรงงานคุณภาพเข้าสู่
- ปฏิรูประบบข้อมูลขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมชีวภาพ
ตลาดแรงงานอย่างครบวงจร
ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล
๑.๒) การรวมกลุ่มในภูมิภาค ๒.๒) การเสริมสร้าง
๓.๒) ปฏิรูปหน่วยงานบริหาร
- พัฒนา Cluster และ Hub
พลังอานาจชุมชน
- ปฏิรูปศักยภาพองค์กร
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- พัฒนาสถาบันการเงินชุมชน
- ปฏิรูประบบข้อมูลขนาดใหญ่
- ขจัดอุปสรรคทางการค้าในภูมิภาค - พัฒนาธุรกิจชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งเสริมและยกระดับสหกรณ์
ในประเทศและภูมิภาค
และวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่
๕-๑

๙๒
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก และ ๑๑ ประเด็นย่อย
๑. การเพิ่มความสามารถ
๒. ความเท่าเทียมและการเติบโต ๓. การปฏิรูปกระบวนการและ
ในการแข่งขันของประเทศ
อย่างมีส่วนร่วม
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ
๑.๓) ระบบนิเวศด้านวิจัย
๒.๓) การลดความเหลื่อมล้า
๓.๓) ปฏิรูปสถาบันด้าน
พัฒนาและนวัตกรรม
และสร้างสมดุล
การส่งเสริมผลิตภาพ
- ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา - ระบบภาษีและเงินสวัสดิการ
และการมาตรฐาน
- การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทาง
ประชาชน
๓.๔) ปฏิรูปสถาบันเพื่อส่งเสริม
ปัญญา
- ขยายความคุ้มครองกองทุน
SMEs
- ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ท
ประกันสังคม
๓.๕) ปฏิรูปหน่วยงาน
อัพและสเกลอัพ
- การจัดเก็บภาษีและระบบบานาญ
ขับเคลื่อน ติดตามและ
- สร้างความมั่นคงด้านที่ดินทากิน
ประเมินผลการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
โดยในห้วงเวลา ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมา แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และกิจกรรม
หลายเรื่ อ งแล้ ว เสร็ จ เห็ น ผลเป็ น รู ป ธรรม โดยสรุ ป ตั ว อย่ า งที่ ส าคั ญ เช่ น การปฏิ รู ป ด้ า นที่ ๑ การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ดำเนินกำรปฏิรูปเรื่อง อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร
โดยปรับปรุงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรพัฒนำพิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
และโอนหน่ ว ยงำนมำสั ง กัด กระทรวงกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬำ รวมทั้งมี กำรจั ดท ำแผนปฏิ บัติ กำรส่ งเสริ ม
กำรท่อ งเที่ย วประจ ำปี ๒๕๖๒ ที่ มุ่ง เน้ น ดึ งดูด กลุ่ มลู กค้ ำเป้ำหมำยเฉพำะ กำรปฏิรู ปด้ ำนกำรเพิ่ มระดั บ
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ ได้มีกำรจัดตั้ง “สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ” และออกระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไปในกำรพิจำรณำออกระเบียบหรือประกำศ
เกี่ยวกับกำรกำกับดูกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริง พ.ศ. 2562 สำหรับประเด็นปฏิรูปเรื่อง Connectivity ได้มีกำรจัดตั้งแพลตฟอร์มร่วมสำหรับ
ไทยและกัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม หรือกลุ่มประเทศ CLMV ในรูปแบบของสำนักเลขำธิกำรยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawady – ChaoPhraya - Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) ซึ่งปัจจุบันกำรทำงำนของ ACMECS เป็นกำรดำเนินกำรร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของประเทศสมำชิก การปฏิรูปด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
ในส่วนของประเด็นปฏิรู ปเรื่องกำรบริหำรจัดเก็บภำษี ปัจจุบันกรมสรรพำกรได้พัฒนำระบบ e-Donation
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริจำคสำมำรถใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้ นอกจำกนี้ ยังได้พัฒนำระบบกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี ๒๕61 เป็นต้นมำ ในส่วนของประเด็น
ปฏิรูปเรื่องกำรจัดตั้งสำนักงำนบูรณำกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำ ได้มีระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพื่อ พัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทีย มทำงสังคม พ.ศ. 2563
กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม (กบสท.) โดยมี
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร เพื่อให้กำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคมเป็นไป
อย่ำงบูรณำกำร มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน และ การปฏิรูปด้านที่ 3 ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ ในประเด็น
กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ โดยประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลและ
๕-๒

๙๓
บริหำรรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2562 ถือเป็นกฎหมำยหลักฉบับแรกของไทยที่ใช้
ในกำรกำหนดนโยบำยและขับเคลื่อนกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ ซึ่งจะมีผลให้เกิดกำรกำกับดูแลรัฐวิสำหกิจได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป สำหรับกำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพื่อบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กนั้น ได้มีกำรออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2562
โดยใช้รำยได้เป็นเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจหลำยเรื่องยังคงต้องดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง คณะกรรมกำรฯ จึงเห็นควรคงกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดแรงผลักให้ หน่วยงำนเห็ น
ควำมสำคัญในกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังเพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปอย่ำงแท้จริง
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และ
มอบหมายคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศดาเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ต่อมา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยให้ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด าเนิ น การภายใน ๙๐ วัน นับ ตั้ งแต่ วัน ที่ แต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมทุกด้าน รวมทั้งให้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และขั้นตอนตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ดาเนินการปรับแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจตามกรอบ
ของมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปพร้อมกับการทบทวนบริบททางเศรษฐกิจและสั งคม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง วิ ถี ใ หม่ อั น เป็ น ผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
โดยพิจารณาเลือกกิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจสาคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ มาเป็ น จุ ด เน้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ ในห้ ว งเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวม ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒) การส่งเสริมและ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพสู ง (๓) การเพิ่ ม โอกาสของผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน ของไทยในภูมิภาค
และ (๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในภาพรวมของทั้ง ๕ กิจกรรม
ปฏิรูปดังกล่าว จะมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า ๒๗ ล้านคน บุคลากรและผู้เกี่ยวเนื่องภาคการท่องเที่ยว
ประมาณ ๘ ล้านคน ผู้ประกอบการ SMEs อีกจานวน ๓ ล้านราย รวมถึงเสริมสร้างทักษะกาลังคนในระบบให้มี
ความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศเชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ทั้งในมิติการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เน้นการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาพื้ นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนา
ความมั่น คงด้ านพลั งงานและเกษตรที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ขณะที่ การปฏิรู ปด้ า นความเท่ าเทียมและ
การเติ บโตอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้า จะมีความสอดคล้ องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้ างศัก ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้าง
๕-๓

๙๔
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
และความเสมอทางสังคมที่เน้นการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างพลังทางสังคม และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและความสามารถ
ในการพึ่ งพาตนเอง และการปฏิ รู ปกระบวนการและระบบสถาบั นทางเศรษฐกิจ จะมีความเชื่อมโยงกั บ
ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ป ระเด็ น ภาครั ฐ
มีสมรรถนะสูง รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
ในขณะเดียวกันแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจยังสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ใน ๑๑ ประเด็นสาคัญ ได้แก่ (๑) ประเด็นการเกษตร ซึ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพและการแปรรูป
การพึ่ ง พาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ / อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ต่ อ หน่ ว ย
(๒) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งมุ่งให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมชีวภาพ
และอุตสาหกรรมและบริ การทางการแพทย์ (๓) ประเด็น การท่องเที่ย ว เน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย และ
การท่องเที่ยวสาราญทางน้า รวมถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (๔) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งให้เกิดการขยายตัว
ของวิสาหกิจเริ่มต้นเพิ่มขึ้น และเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
(๕) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเน้นการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (๖) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกาลังคนในอนาคต รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน (๗) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้น
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน (๘) ประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเป็นการเพิ่มขึ้นของ
ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น (๙) ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งให้ความสาคัญต่อการบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(๑๐) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และ (๑๑) ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑) ข้อ ๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑) ข้อ ๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ข้อ ๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ ข้อ ๔.๑.๔ เกษตร
แปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๒.๒) ข้อ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๕-๔

๙๕
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๒.๓) ข้อ ๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๒.๔) ข้อ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๒.๕) ข้อ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ้ ม ครองแรงงานไทย ให้ เ ป็ น แรงงานฝี มื อ ที่ มี
คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑) ข้อ ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๕.๒) ข้อ ๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๕.๓) ข้ อ ๔.๕ พั ฒ นาความมั่ น คงด้ า นน้ า พลั ง งาน และเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเข้าถึงอาหาร

๕-๕

๙๖
๖)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๖.๑) ข้อ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้ องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่

จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร
๑.๑) ๐๓๐๓๐๑ สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๑.๒) ๐๓๐๔๐๑ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๑.๓) ๐๓๐๕๐๑ สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๑.๔) ๐๓๐๕๐๒ ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยของฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
๑.๕) ๐๓๐๖๐๑ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๒.๑) ๐๔๐๑๐๑ อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
๒.๒) ๐๔๐๒๐๑ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว
๓.๑) ๐๕๐๑๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๓.๒) ๐๕๐๑๐๒ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๓.๓) ๐๕๐๓๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
๓.๔) ๐๕๐๓๐๒ อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
๓.๕) ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๓.๖) ๐๕๐๔๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น
๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
๔.๑) ๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นเพิ่มขึ้น
๔.๒) ๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการแข่ ง ขั นด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น
๕) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๕.๑) ๐๙๐๑๐๒ การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
๕.๒) ๐๙๐๒๐๒ การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
๕.๓) ๐๙๐๓๐๒ การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
๖) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๖.๑) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
๕-๖

๙๗
๗)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
๗.๑) ๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๘) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
๘.๑) ๑๙๐๒๐๒ ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
๘.๒) ๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น
๙) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๙.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๑๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๐.๑) ๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
๑๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑๑.๑) ๒๓๐๓๐๑ การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น

๕-๗

๙๘
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจั ดการ
เศรษฐกิจของประเทศตามหลัก PDCA และที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้าให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
เป้าหมาย
๑) ยกระดับศักยภำพทำง
เศรษฐกิจของประเทศ

๒) กระจำยควำมเจริญและ
ควำมเข้มแข็งของภำค
สังคม
๓) ปรับบทบำท โครงสร้ำง
และกลไกสถำบันบริหำร
จัดกำรเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

ผลิตภำพกำรผลิตรวมของประเทศ

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยสถำบันกำร
จัดกำรนำนำชำติ (International
Institute for Management
Development: IMD)
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค
(Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับ
กำรจัดอันดับทั้งหมด

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับ
กำรจัดอันดับทั้งหมด

ลดลงเหลือ ๐.๔๑

ลดลงเหลือ ๐.๔๑

อันดับประสิทธิภำพภำครัฐ
โดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ
(International Institute for
Management Development:
IMD)

อยู่ในอันดับ ๒ ของอำเซียน

อยู่ในอันดับ ๒ ของอำเซียน

๕-๘

๙๙

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)
ภาคเกษตรเป็น ภาคเศรษฐกิจสาคัญของไทย โดยมีประชากรจานวนมากถึง ๒๗ ล้า นคน อยู่ใ น
ภาคเกษตร อีกทั้งไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารอันดับที่ ๑๑ ของโลก
อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรขาดการพัฒนาที่เหมาะสมมาเป็นเวลานาน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังทาเกษตรแบบ
ดั้งเดิมที่มีผลิตภาพ และประสิทธิภาพ (Productivity and Efficiency) อยู่ในระดับต่า ซึ่งสะท้อนจาก
ข้อมูล ของส านักงานสถิติแห่งชาติและสานั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๒
ที่พบว่า การจ้างงานในภาคเกษตร ๑๑ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๓๐ ของการจ้างงานทั้งหมด แต่กลับ
มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เพียงร้อยละ ๘ เท่านั้น
เกษตรกรจึงมีรายได้น้อยและมีปัญหาหนี้สิน ทาให้ขาดความมั่นคงในชีวิต และเป็นภาระที่รั ฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณในการอุดหนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ทั้ ง นี้ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของธนาคารโลก ที่ ไ ด้ จั ด ท าข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลิ ต ภาพการผลิ ต
(Productivity) โดยวัดจากมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน ในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ที่ชี้ว่าการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม
ต่อแรงงานของไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑.๙ ต่อปี ซึ่งค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะผลิต
ภาพภาคเกษตรที่วัดจากอัตราการผลิตต่อพื้นที่ของไทยที่มีค่าค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งมี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การที่ไร่นามีขนาดเล็ก ขาดเทคนิคในการทาไร่นาและเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้
มีเพียงร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน นอกจากนี้ ยังขาดความสมดุลของการผลิต
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอุดหนุนของภาครัฐ เกษตรกรขาดการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ที่จาเป็น และพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ถูกใช้ในการปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่า

๕-๙

๑๐๐

โดยพื้นที่การเกษตรของไทย ๑๔๙ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวถึง ๖๘.๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖
ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือพื้นที่ปลูก ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ามัน และ
พืชอื่น ๆ ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่สาคัญและเร่งด่วนในการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร
คือ การปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อาทิ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง ถั่ว พริกไทย กล้วย ฯลฯ

ที่สาคัญจะต้องปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ด้วยการปรับโครงสร้า ง
จากเกษตรแบบดั้งเดิมพัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added) โดยนาองค์ความรู้
การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการทาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตร
แบบแม่นยา (Precision Farming) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต
๕-๑๐

๑๐๑
รวมถึ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร และต่ อ ยอดการพั ฒ นาไปสู่
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับห่วงโซ่คุณค่าภาคเกษตร เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ที่คานึงถึงการนาวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดุล มั่นคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถแข่งขันได้
ในระดับโลก ตลอดจนยังจะเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง อันจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้า
ในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้น การพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสู ง (High Value Added) จึงจาเป็นต้องมี
การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทางและปลายทาง
โดยใช้การตลาดนาการผลิต

ต้นทาง – เกษตรกร

กลางทาง – แปรรูป

๕-๑๑

ปลายทาง – ตลาด

๑๐๒
โดยมีประเด็นสาคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ดังนี้
๑) ปรั บเปลี่ ยนพื้ น ที่ จ ากการท าเกษตรมู ล ค่ า ต่ าและไม่ เ หมาะสมกั บพื้ น ที่ ไปสู่ การปลู ก พื ช
เลี้ยงปศุสัตว์และประมงที่มี มูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้ง
ขยายผลพื้นที่การทาเกษตรมูลค่าสูงที่ประสบความสาเร็จให้มีการขยายเติบโตออกไปมากขึ้น
๒) สนับสนุนการทาการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจาหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือสหกรณ์)
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร กล่าวคือ พัฒนาเกษตรกรรายเล็ กให้สามารถพึ่งตนเองได้
พั ฒ นาเกษตรกรรายกลางให้ เ ข้ ม แข็ ง ก้ า วไปเป็ น ผู้ ป ระกอบการเกษตร และพั ฒ นาเกษตรกรรายใหญ่
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
 การตลาดนาการผลิต โดยการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจะเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดหรือนาด้วยการตลาด รวมถึงการสร้างอุปสงค์ใหม่ๆ
 การทาเกษตรสมัยใหม่ ทั้งเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตรแม่นยา (Precision
Farming)
 การทาเกษตรยึดหลัก ๓ ข้อ คือ คุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่า
 การทาเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัย (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)
 การพัฒนาความรู้ (ล้าสมัย) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 การปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงเสริมรายได้
๓) ขยายพื้น ที่ชลประทานให้เ กษตรกรมีน้าใช้ส าหรั บการผลิตสิน ค้า เกษตร อย่า งเหมาะสม
เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร ให้ใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร
(Agricultural Biodiversity) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกษตรกร
มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์คุณภาพดี มีความหลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการใช้ในการทาการเกษตร
มูลค่าสูง
๕) พัฒนาสหกรณ์ การเกษตรให้ มี ความเข้ มแข็ งและส่ งเสริ มให้ เกิ ดผู้ให้ บริ การด้ านการจั ด การ
เกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) อย่างครบวงจร เพื่อให้มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทา
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) โดยพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีองค์ความรู้ มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทาการผลิ ต สิน ค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมถึง ดาเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย
สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับตลาด และสร้างตราสินค้าที่เชื่อถือได้ให้กับสินค้าเกษตร
๗) ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จาก
ดิ จิ ทัล แพลตฟอร์ ม เพื่ อให้ เกษตรกรมี องค์ ความรู้ (Knowledge) และข้ อมูล (Data) ส ำหรั บประกอบกำร
ตัดสินใจทำกำรเกษตร และเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ผลิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการนา Digital Content
มาใช้ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการพัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่
๘) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG
โดยใช้วัตถุดิบต้นทางจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุน Value chain ภายในประเทศ
รวมถึงนานวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก อาทิ เกษตร
พลั งงานเพื่อสร้างทางเลื อก อาหารเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนประกอบของอาหาร (Food Ingredients) อาหารที่มี
ประโยชน์เฉพาะ (Functional Food) อาหารเสริมและอาหารที่มีผลในเชิงการรักษา เป็นต้น
๕-๑๒

๑๐๓
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๘
๒.๒) มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรู ป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน ๕ ปี
๒.๓) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบดาเนินงาน
(ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่รัฐใช้ในการอุดหนุนภาคเกษตร)
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท างานร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปด้านการเกษตรที่ได้ตั้งไว้
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด งบประมาณแผนงานบู ร ณาการด้ า นปฏิ รู ป การเกษตร
โดยประมาณการวงเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณที่รัฐใช้ในการอุดหนุนภาคเกษตร
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๔)
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ ให้ มี ค ณะกรรมการ/อนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างานร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรู ป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปด้านการเกษตรมูลค่าสูง
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔) ขั้น ตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุม ร่ว มกับ หน่ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๕-๑๓

๑๐๔
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ภาคการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทย
มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวสูงถึง ๓.๐๑ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และมีกาลังคนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมกว่า ๔.๔ ล้านคน อีกทั้งประเทศไทยยังมี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางรักษาและดูแลสุขภาพในระดับนานาชาติ เนื่ องจากการแพทย์และงานบริการ
ของไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับคาชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก ขณะที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และเกิดกระแสการตื่นตัว
ของประชากรโลกที่ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาการดู แลรักษาสุขภาพที่ดีกว่า ซึ่งสอดรับกับทิศทาง
การให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่เติบโตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจ
เชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยพบว่า ในด้าน Medical
Tourism มีนักท่องเที่ยวจานวน ๓.๖ ล้านคนครั้ง มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีการจ้าง
งานกว่า ๙,๑๙๕ คน และด้าน Wellness Tourism มีนักท่องเที่ยวจานวน ๑๒.๕ ล้านคนครั้ง สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวสูงถึง ๔๐๙,๒๐๐ ล้านบาท และเกิดการจ้างงานกว่า ๕๓๐,๐๐๐ คน
การส่งเสริ มและพั ฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยเน้น กลุ่มลูกค้า ที่ใส่ใ จสุขภาพ ผ่านโมเดล
อารมณ์ดีมีความสุข (Happy Model) จึงเป็นโอกาสที่ประเทศควรให้ความสาคัญ ทั้งนี้ โมเดลอารมณ์ดี
มีความสุขเน้น “Happy Model : กินดี อยู่ดี ออกกาลังกายดี แบ่งปันสิ่งดี ๆ” โดยการกินดี คือ อาหาร
ท้องถิ่นและสมุนไพรที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดสารพิษ การอยู่ดี คือ ที่พักได้มาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีการดูแลขยะและน้าเสีย พร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เช่น
นวด/สปาของท้องถิ่น นั่งสมาธิ สันทนาการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิ ขี่จักรยาน
วิ่งเดินมาราธอน ว่ายน้า ดาน้า ปีนเขา มวยไทย การทากิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัคร และเรียนรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน โมเดลนี้จะเป็นแนวทางและเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
โดยเฉพาะในการขับเคลื่อน Medical & Wellness Hub ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและ
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างงาน
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสามารถนาแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น อาหาร ความงาม บันเทิง อุตสาหกรรมกีฬาและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางน้า เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเตรียมอุปทาน (Supply) ให้พร้อมเพื่อรองรับอุปสงค์ (Demand) ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความได้เปรียบของประเทศในการเป็นศูนย์กลางด้าน Medical & Wellness Hub ในภูมิภาค

๕-๑๔

๑๐๕

โดยมี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นในการปฏิ รู ป ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
คุณภาพสูง ดังนี้
๑) เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model โดย (๑) สร้างความเข้าใจในการใช้คาจากัดความของ
Wellness ๔ ด้าน (Happy Model : กินดี อยู่ดี ออกกาลังกายดี แบ่งปันสิ่งดี ๆ) โดยอยู่บนฐานของ
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การปรับ/ขยายขอบเขตของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทิศทางเดียวกัน
(๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางหรือมาตรฐานในการนาแนวคิด
อารมณ์ดีมีความสุขทั้ง ๔ ด้านไปใช้ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยสร้างเครือข่าย รวบรวม
องค์ความรู้ และข้อมูลที่มีอัตลักษณ์พร้อมเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ (๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการให้ข้อมูล หรือการถ่ายทอดเกี่ยวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุขของพื้นที่ ตนเอง อาทิ มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พนักงานบริการ และอื่นๆ (๔) สร้างเรื่องราวสร้างสรรค์
(Creative Content) เกี่ยวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข เพื่อนาไปสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่นักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ และ (๕) เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Big Data) ผ่านระบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเอกชนในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มกลาง
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๒) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยลดความซ้าซ้อนเพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกิจ
โดยให้ผู้ประกอบการด้าน Wellness สามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการด้าน Medical Spa and
Wellness ได้ครบในใบเดียว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (สหคลินิก) รวมทั้งผลักดันให้มีการวางมาตรฐาน
ธุร กิ จ บริ ก ารเพื่อ สุ ข ภาพเพื่ อ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร โดยมีกิ จ การต้ น แบบน าร่ อ งในพื้ น ที่
ที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อม เช่น กิจการน้าพุร้อนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
๓) ส่งเสริมด้านที่พัก โดย (๑) เร่งผลักดันให้โรงแรมหรือที่พักนอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มาก
ที่สุด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
มาตรการที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทกิจการหรืออาคาร และ (๒) เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทาง
๕-๑๕

๑๐๖
หรือมาตรการรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น Airbnb
หรือ Grab ให้ครอบคลุมทั้งในด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจดทะเบียน การกากับดูแล และการจ้างงาน
๔) เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใน
การผลิ ตและสร้ างสรรค์ เรื่ องราว (Content) จากอั ตลั กษณ์ เอกลั กษณ์ ของไทย เช่น สร้ างโอกาสในการ
เข้าถึงกองทุนที่มีอยู่แล้ ว การจัดสรรเงินอุดหนุนระยะเริ่มต้น การลงทุนร่วม (Matching Fund) เป็นต้น
(๒) สร้ า งความร่ วมมือกับต่ างประเทศ ในการจั ดท า Co-Production Treaty ให้ เกิ ดระบบการผลิ ตร่ วม
(Co-Production) เพื่อให้ภาคเอกชนไทยได้รับสิทธิประโยชน์จากประเทศคู่สัญญา (๓) จัดทาเอกสารสิทธิบัตร
เครื่ องหมายการค้า และสิทธิ์อื่นๆ ให้เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ในต่างประเทศ
(๔) แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง โดยกาหนดหน้าที่การปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน และ
ให้เจ้าของแพลตฟอร์มร่วมรับผิดต่อการละเมิด ซึ่งจะทาให้เกิดการกลั่นกรองและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาระหว่าง
ขั้นตอนของการจับกุมและดาเนินคดี รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเจ้าของแพลตฟอร์ม
ในการนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบและไม่นากลับมาใหม่ และ (๕) ปรับปรุงประกำศคณะกรรมกำร
ภำพยนตร์ และวี ดิ ทั ศน์ แห่ งชำติ เรื่ อง กำรพิ จำรณำภำพยนตร์ และสื่ อโฆษณำ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศ
คณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ เรื่อง กำรพิจำรณำวีดิทัศน์และสื่อโฆษณำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตำมนัย
มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริ งของธุรกิจภำพยนตร์ และกำรแก้ไขปัญหำระยะยำวด้วยกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ภำพยนตร์ และวี ดิ ทั ศน์ แห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ งฉบั บ ให้ สอดรั บกับรู ปแบบธุ รกิจและเทคโนโลยี กำรผลิ ต
สื่ อภำพยนตร์ วี ดิทั ศน์ ในปั จจุ บั น รวมทั้งกำรจั ดเก็ บข้ อมู ลในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และสำมำรถยื่ นค ำขอ
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยควำมสะดวก
๕) สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือสาราญทางน้า เพื่อดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดย (๑) กาหนดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) โดยพิจารณา
มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการน าเข้าเรือ และ (๒) เร่งผลั กดันยุทธศาสตร์การส่ งเสริมการท่องเที่ยว
เรือสาราญ (Cruise) เพื่อใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อน โดยให้มีกลไกในการบูรณาการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
เรือสาราญทางน้าของไทย
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒.๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒.๓) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ในด้านสุขภาพ
และอนามัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย World Economic Forum (WEF)
อยู่ในกลุ่ม ๕๐ อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๕-๑๖

๑๐๗
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (๒๕๖๔ –๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบดาเนินงานของหน่วยงาน และงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลั กในการทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ได้ตั้งไว้
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้งบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้ ความส าคัญกั บ ประเด็ น ส าคัญ ที่ต้องขั บ เคลื่ อนในการปฏิรูปด้า นการส่ งเสริม และพัฒ นาการท่ องเที่ย ว
คุณภาพสูง ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ ให้ มี ค ณะกรรมการ/อนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างานร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔) ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุม ร่วมกับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๕-๑๗

๑๐๘
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นับเป็นแกนกลางสาคัญของเศรษฐกิจไทย โดยรายได้
ของ SMEs ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๓ ของ GDP และมีการจ้างงานถึงร้อยละ ๘๕ ของกาลังแรงงานรวม
ทั้งนี้ SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ ของประเทศในระดับสูง มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ รวมทั้งเป็นภาคส่วนสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ และมีบทบาทสาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม SMEs ในประเทศไทยประสบปัญหา
ในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่เนื่องจากการผลิตขนาดเล็กทาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน
จากการขยายขนาด (Economy of Scale) อีกทั้งยังไม่มีอานาจในการต่อรองและไม่สามารถเข้าถึงตลาด
ในระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ บริ ษั ท ใหญ่ ดั ง นั้ น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา SMEs เป็ น กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงจาเป็นอย่างมากที่ SMEs จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อ ให้ SMEs สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่กาลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว
อย่างรุนแรง และปรับตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่กาลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้อย่าง
เต็มรูปแบบ รวมถึงสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
โดยมีประเด็นสาคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ดังนี้
๑) ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน ทุน โดยเฉพาะในช่วงที่
ผู้ประกอบการจานวนมากมีปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย (๑) ขยายเวลาการพักชาระหนี้สาหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพดีและมีวินัย
ทางการเงินแต่ ได้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้
ขาดรายได้ แ ละสภาพคล่ อ ง (๒) เพิ่ ม แหล่ ง วงเงิ น สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ าให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่พักอาศัย
ขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ (๓) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินในยามฉุกเฉินให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปทั้งผ่านระบบสถาบันการเงินและที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน เช่น โรงรับจานา สถานธนานุเคราะห์
สถานธนานุบาล เป็นต้น (๔) ออกเกณฑ์เพื่อกาหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพิ่มประเภทรหัสการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ค้างชาระสินเชื่อเกิน ๓ เดือน เพื่อให้สามารถแยกประเภทผู้ที่ประสบปัญหาค้างชาระ
เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดออกจากผู้ประกอบการที่ค้างชาระเนื่องจากสาเหตุอื่นได้
และ (๕) ออกเกณฑ์มาตรฐานโดยสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อกากับให้หน่วยงานและ
ผู้ประกอบการต่างๆ ชาระหนี้ทางการค้าภายในกรอบ ๓๐-๔๕ วัน เพื่อลดปัญหาที่ SMEs ไม่มีอานาจต่อรอง
ในการชาระหนี้ Credit term จากผู้ประกอบการรายใหญ่ได้
๒) ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจต้องปรับตัวทั้งใน
การปรับทักษะของบุคลากร การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ รัฐจึงควร
มีการสนั บสนุนที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ นด้านแหล่งเงินทุน การให้ความรู้ และการพัฒนาระบบนิเวศ เช่น
(๑) การส่ งเสริ มให้ ผู้ ประกอบการน าเทคโนโลยี ที่ ทันสมั ยเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ต อย่างคุ้ มค่ าและ
มีประสิทธิภาพ เช่น Automation, Robotics, และ Artificial Intelligence เป็นต้น รวมทั้งการนาข้อมูลจาก
Big data มาใช้ประโยชน์ (๒) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ ใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย
ในการบริหารธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การขายออนไลน์ การชาระเงินออนไลน์ จนไปถึงระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) ซึ่งจะนาไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ชนิดใหม่ๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพจากการรวมยอดซื้อ
๕-๑๘

๑๐๙
ยอดขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (๓) การส่งเสริมสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (๔) การใช้ระบบจูงใจ เช่น การอุดหนุนเพื่อช่วยให้ SMEs ก้าวสู่การค้าและการทาบัญชีด้วยช่องทาง
ดิจิทัล และ (๕) การจั ดให้มี โครงการหลั กสู ตรฝึกอบรมในการปรับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรองค์กร
โดยเฉพาะสาหรับแต่ละประเภทธุรกิจ และ (๖) การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจัดหา
บุคลากรและบริษัทที่ปรึกษาที่มีศักยภาพด้านดิจิทัล และเข้าถึงบริการของสตาร์ทอัพต่างๆ
๓) พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดย (๑) ตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพ โดยปรับหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นหรือมอบหมายหน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่
เป็ น ผู้ ว างกรอบยุ ทธศาสตร์ การสนั บ สนุ น ธุร กิจสตาร์ ทอัพ ของประเทศและติดตามวิ เคราะห์ ช่องว่างของ
มาตรการการสนั บ สนุ น โดยเฉพาะ รวมทั้ ง สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของสตาร์ ท อั พ เช่ น
บูรณาการงบประมาณที่ใช้ในการสนั บสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมสมทบการลงทุนใน
สตาร์ทอัพของนักลงทุนภาคเอกชน (Angel Investor และ Venture Capital) ในรูปแบบ Matching Fund
เป็นต้น (๒) จั ดให้มีแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการสนับสนุนของรัฐ
ให้ อยู่ บ นแพลตฟอร์ มเดี ย วกั นเพื่ อลดต้ นทุ นในการสรรหาที มงาน โครงการสนั บสนุ น และแหล่ ง ทุ น และ
(๓) ปรั บ ปรุ งกฎหมาย กฎระเบี ย บ และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ นอุ ปสรรคต่ อ ธุ รกิ จและบุ ค ลากรสตาร์ ทอั พ
เพื่อขจัดอุปสรรคในการเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อดึงดู ดบริษัท
และบุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ปรั บปรุ งข้อกฎหมายด้านการคุ้มครองบริษั ทร่วมลงทุน (Venture Capital)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดึงดูดการร่วมลงทุนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น
๔) เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของภาครั ฐ จาก SMEs โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการเชื่ อ ม
ฐานข้อมูลการลงทะเบียน SMEs ระหว่างสานักงานส่งเสริมวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ
ระบบของกรมบัญชีกลางเพื่อ ให้การจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานจาก SMEs มากขึ้น
๕) พั ฒ นาระบบนิ เ วศของ SMEs ให้ มี ผู้ ป ระกอบการที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระยะยาว โดย
(๑) จัดทา Big Data ด้าน SMEs โดยให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคเอกชน
เช่น สภาหอการค้า แห่ งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นต้น ผลักดันการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน SMEs ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูล SMEs กลาง โดยทาการจัดการข้อมูลที่
รวบรวมได้จากผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง และข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมไว้แล้ว โดยอาจเริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลด้านการเงินจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย บริษัทข้อมูลเครดิต แห่งชาติ เป็นต้น และต่อมาเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น สานักงาน
ประกันสังคม ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคของ SMEs ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการสนับสนุ นของ SMEs ของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ข้อมูลจากบริษัทที่ดาเนินงานในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทราบข้อมูลการซื้อ
ขายของ SMEs ข้อมูลจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่างๆ ข้อมูลสถิติการค้าของโลก ข้อมูลด้าน Social
Media เป็น ต้น และให้ สานั กงานส่ งเสริ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทาระบบวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้สามารถออกมาตรการส่งเสริมเฉพาะสาหรับ SMEs แต่ล ะกลุ่ม ที่มีความแตกต่างกัน ในเชิงประเภท
อุตสาหกรรม ช่วงอายุ และขนาดของธุรกิจ (๒) การส่งเสริม SMEs ให้มีเครื่องมือและช่องทางการตลาดเพื่อให้
มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น (๒.๑) การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลงบัญชี
ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะทางการเงินของธุรกิจของตน และ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ง่ายขึ้น (๒.๒) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ การยืดอายุและ
พัฒ นาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งการคั ดเลื อกผู้ ประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์
๕-๑๙

๑๑๐
ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และพื้นที่หน้า ร้านต่างๆ โดยให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บูรณาการการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ เช่น กรมพัฒนาชุมชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ธนาคาร
เฉพาะกิจ ของรั ฐ สานั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันอาหาร เป็นต้น (๒.๓) การสนับสนุน
แพลตฟอร์ มออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ แ หล่ งความรู้ด้านวิ ช าชีพและการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่ว ยให้
ผู้ประกอบการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ และผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จในแต่ ละ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้สาหรับธุรกิจแต่ละประเภทโดยมีการแบ่งสาขาชุด ความรู้
เฉพาะสาหรับแต่ละประเภทอาชีพและอุตสาหกรรม รวมถึงจัดให้มีระบบประมวลผลและแนะแนวหลักสูตร
การอบรมสาหรับผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากประวัติของผู้เข้ารับการอบรม
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๑.๒) ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs
๑.๓) จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๖๕
๒.๒) อันดับความสามารถในการแข่ งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
อยู่ในกลุ่มอันดับ ๑ ใน ๓๖ ในปี ๒๕๖๕ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for
Management Development: IMD)
๒.๓) อัตราการขยายตัวของมูลค่าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น
๑ เท่า ในปี ๒๕๖๕
๒.๔) จานวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงินมากกว่า ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบดาเนินงานของหน่วยงาน และงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานั กงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิ ดชอบหลั ก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๕-๒๐

๑๑๑
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ ผลั ก ดั น ให้ งบประมาณแผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ สากล ให้ ความสาคัญกับประเด็น ส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูป
ด้านการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ภายใต้
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ ให้ มี ค ณะกรรมการ/อนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างานร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สานักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ด้ า นการเพิ่ ม โอกาสของผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔) ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุม ร่วมกับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๕-๒๑

๑๑๒
๒.๔ กิจ กรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้า นการค้าและการลงทุน ของไทยในภูมิภาค (Regional
Trading/Investment Center)
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทั้งในด้านการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยวและบริการ โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นในด้านตาแหน่งที่ตั้งของประเทศที่อยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และเชื่อมกับ
ตลาดสาคัญอย่างจีนและอินเดีย ซึ่งทาให้ได้เปรียบในเรื่องของการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศไปยังตลาด
ต่าง ๆ อย่างมาก ศักยภาพในด้านการผลิตและการลงทุน เช่น การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย
และการเป็ นศู นย์ กลางด้านอาหารของโลก ศักยภาพด้ านโครงสร้ างพื้นฐานที่พ ร้อ มจะปรั บเปลี่ ยนรองรั บ
การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งด้านสถาบัน
การเงินของไทยที่มีเสถียรภาพ สร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดเงิน
ของไทย และประเทศไทยได้ใช้ศักยภาพเหล่านี้ในการก้าวผ่ านความเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกอย่างมั่นคง
ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกที่ทวีความเข้มข้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
การรับมือของประเทศต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการตลาดหรือแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีหลาย
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเริ่มพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ โดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน
จากความได้เปรียบของประเทศไทยและความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ประเทศไทยจึงควรใช้
โอกาสนี้ในการเร่งวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
เชื่อมโยงการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อการยกระดับประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีข้อจากัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดต่อการลงทุนที่เทียบกับประเทศ
คู่แข่ง กฎระเบี ยบต่าง ๆ ที่ยั งเป็น อุปสรรค การส่ งเสริมและพัฒ นาหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนให้ก้าวสู่
ความเป็นสากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้น การอานวยความสะดวกของการประกอบธุรกิจในประเทศ เป็นต้น ดังนั้ น
จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริม และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่จะสามารถเอื้อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
โดยในช่ว งเวลาปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่การค้าและการลงทุนของประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) จึงต้องพยายามพลิกสถานการณ์โดยขับเคลื่อนให้มี
การค้าและการลงทุนในพื้นที่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและในตลาดใหม่ ๆ
โดยมีประเด็นสาคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค ดังนี้
๑) พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) โดย (๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการถ่ายลาและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้า และทางอากาศ) โดยปรับปรุง
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการถ่ายลาและการผ่านแดน และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายลา
และผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็นประตูสู่อาเซียน (ASEAN Gateway) (๒) สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์สามารถดาเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับประเทศใน
เอเชีย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขนส่งแม้ว่า จะอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤติ โดยออกมาตรการสนับสนุนทางการเงิน
เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่า อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
๕-๒๒

๑๑๓
ที่เกี่ ยวข้ องกับการขนส่ งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ให้ เอื้ ออานวยต่ อการท าธุ รกิ จ การขนส่ ง และ
การพาณิชยนาวี โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยและการเสริมสร้างการขยายตลาด
สินค้าและบริการของไทย (๓) พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเชื่อมโยงระบบและพิธีการ
ศุลกากรระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเชื่อมกับระบบ National Digital Trade Platform
(NTDP) โดยกระทรวงการคลังหารือกับคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบันภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กั น และ (๔) เชื่ อมโยงฐานข้ อมู ลด้ านการค้ าและการลงทุ นของประเทศ (Big Data) ผ่ านระบบดิ จิ ทั ล
บนแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
๒) สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการค้ า และการลงทุ น ในภู มิ ภ าค
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ไปพร้อมกับการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดย (๑) สนับสนุนการแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดเสรีอย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเฉพาะในสาขาสาคัญที่ไทยมีศักยภาพ รวมถึงให้มี
การทบทวนประเภทธุรกิจตามบั ญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒
โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการลงทุนประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
และเป็นการสนับสนุนแนวทางการเปิดเสรีภาคบริการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (๒) แก้ไขข้อจากัดและทบทวน
รูปแบบและสิทธิประโยชน์ใ นการจัดตั้งกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business
Center : IBC) (๓) ปรับปรุงมาตรการทางภาษีให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง เพื่อส่งเสริมการลงทุน (๔) ทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ ก ารลงทุ น ในทุ ก เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ จู ง ใจนั ก ลงทุ น เช่ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นต้น
๓) กาหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบ
ธุ ร กิจ ในประเทศไทย โดย (๑) กาหนดมาตรการจู งใจให้ ผู้ เ ชี่ยวชาญ กลุ่ มสตาร์ท อัพ และนั กลงทุ น จาก
ต่า งประเทศเข้ า มาท างานและพั ก อาศั ย ในประเทศไทย (Talent Mobility) เพื่ อ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ (๒) ยกเลิกการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้าเมือง (ตม.๖) สาหรับชาวต่างชาติ
โดยใช้ร ะบบดิจิ ทั ล เข้ามาทดแทน (๓) อานวยความสะดวกให้ ผู้ ถือใบอนุญาตทางานในประเทศไทยและ
นักธุรกิจต่างชาติ เช่น เพิ่มช่องทางพิเศษที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น และ (๔) ปรับปรุงหรือกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้ พระราชบั ญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจต่างชาติ เช่น
แนวทางการรายงานตัวทุก ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๗ และการจัดกลุ่มแนวปฏิบัติการแจ้งที่พักอาศัยชั่วคราวของ
คนต่างด้าว (ตม.๓๐) ตามมาตรา ๓๘ ตามประเภทของคนต่างด้าวที่เข้ามาทางาน เช่น แยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริหาร นักลงทุน ออกจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทั่วไป โดยให้แจ้งเมื่อมีการย้ายที่พานักประจา เป็นต้น
๔) อานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ โดย (๑) ลดข้อจากัดของ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการเงิ น การประกั น ภั ย และการบริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการไทย
ทั้งในการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบการต่างประเทศให้เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น เช่น ผ่อนคลายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายที่ เกี่ย วข้อง ผ่ อ นคลายมาตรการการกากับของหน่ ว ยงานกากับธุ รกิจประกั นภัย เพื่อ ให้ ธุ รกิจ มี
ความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น เป็นต้น (๒) เตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในภาคการเงิน/การธนาคาร เช่น Digital Currency, Crowd Funding, Peer-to-Peer Lending
เป็นต้น โดยพัฒนาระบบการเงิน/การธนาคาร เพื่อรองรับการค้าทุกรูปแบบ รวมถึงปรับปรุงให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และมีระบบเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต้นทุนต่า เพื่อรองรับรูปแบบการชาระ
๕-๒๓

๑๑๔
เงินในอนาคตที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ อย่างสะดวก และ (๓) การอานวยความ
สะดวกในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเอกสาร โดยหน่วยงาน
ภาครัฐควรปรับปรุงรูปแบบการออกเอกสารให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) อันดับด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business
Index) ของประเทศไทยอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ โดย ธนาคารโลก
๒.๒) จานวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center)
ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๒.๓) อันดับของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับ
๑ ใน ๓ ของอาเซียน
๒.๔.๒

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพาณิชย์

๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบดาเนินงานของหน่วยงาน
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้ตั้งไว้
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะทางานร่วมระหว่ าง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์
สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่เร่งวางยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านการค้า
และการลงทุน และเชื่อมโยงการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓) ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุมร่วมกับ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๕-๒๔

๑๑๕
๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“คน” เป็นแกนหลักสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การพัฒนาศักยภาพของคน
ในทุกระดับและทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือแรงงาน จึงจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็น เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันการสร้างและ
ผลิตกาลังคนที่สอดรั บกับความต้องการของตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า ผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท
นายจ้างระบุว่า ไม่สามารถจัดหาพนักงานเข้ามาทางานในตาแหน่งที่ว่างได้ภายใน ๓ เดือน และพบว่าปัญหา
ยิ่งรุนแรงมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงานเป็นจานวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
ที่ต้องการทักษะเฉพาะทาง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้นการจัดหา
แรงงานในระดับอาชีวศึกษาจึงนับเป็นกลุ่มแรงงานที่หาได้ยากที่สุด
การนาระบบทวิภาคีที่มีการผสมผสานระหว่ างการเรียนในห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการไปใช้ในการศึกษาระดับอาชีวะทุกแห่ง เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การผลิ ตกาลั งคนให้มีทักษะสอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นเป้าหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้เกิดการออกแบบหลักสูตรและวิชาที่เปิด
สอนในระดับอาชีวศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของภาคเอกชน ผ่านระบบประกันคุณภาพที่เป็นอิสระ
ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการผลิตนักศึกษาที่มีทักษะตรงความต้องการของภาคเอกชน และเกิดการจ้างงาน
ภายหลังจบการศึกษาในสั ดส่ว นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังสามารถเป็นผู้ นาในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่านความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาธารณสุข ส่งผลให้คนมีอายุยืนมากขึ้น จึงควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาแรงงานผู้สูงวัยที่ยังสามารถทางานได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจาก
ระบบการศึกษามาแล้วเพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพเดิม และสร้ างโอกาสในการประกอบ
อาชีพอื่นๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เป็น “กาลังคน” ที่มีศักยภาพสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
โดยมี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นในการปฏิ รู ป การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนเพื่ อ เป็ น พลั ง ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนี้
๑) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้าง
ผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented
Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี สาหรับสถานศึกษาใน
กากับของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามระบบดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งเต็ มรู ป แบบ โดยมีเ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนทุ ก คนได้ มี โ อกาสเข้ าฝึ ก อาชี พ
ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒) ออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) สาหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการอบรมทักษะเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการประกอบอาชีพเดิม และสาหรับการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ สอดคล้องตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดย (๑) Re Skill กลุ่มคน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เช่น อบรมมัคคุเทศก์ให้มีความรู้ด้าน Wellness ที่ถูกต้องและครอบคลุมหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับ
๕-๒๕

๑๑๖
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รวมถึงพัฒ นาทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภ าค การอบรม
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางธุรกิจเพื่อรองรับการการเติบโตด้านการค้าและการลงทุน
รวมทั้งอบรมผู้สูงวัยที่ยังสามารถทางานได้ให้มีทักษะเพื่อเพิ่มกาลังคนในระบบ (๒) Up Skill โดยการอบรม
ความรู้การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้มีทักษะความรู้ในการใช้ Smart Digital เพื่อการวาง
แผนการผลิตและการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ (๓) New Skill โดยการสร้างทักษะและความ
เชี่ยวชาญใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๔) พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ทางธุรกิจ การเงิน และ
ทักษะดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น และ (๕) การใช้ Digital content เพื่อปรับเปลี่ยน
และสร้างทัศนคติ (Mindset) ของคนรุนใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก
๓) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้าง
กลุ่มภาคีการศึกษาและทางาน (Education and Work Consortium) สาหรับภาคการผลิตและบริการ
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยร่วมกันกาหนดความต้องการด้านกาลังคนและทักษะอาชีพผ่านการใช้ ระบบ
ฐานข้อมู ล ด้านกาลั งคน (Big Data) บนแพลตฟอร์ม กลาง เพื่อสามารถพัฒนากาลั งคนได้ สอดคล้ องกั บ
ความต้องการของภาคเอกชน และเป็นช่องทางในการจับคู่ความต้องการงานของภาคเอกชนกับทักษะที่กาลัง
แรงงานลงทะเบียนไว้ในระบบ (Training and Job Matching Platform) ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายการจ้าง
งานผ่านระบบที่รวดเร็ว กว้างขวาง และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ
เฉพาะทางสาหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และทักษะพื้นฐานที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการทางานแบบชั่วคราวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ยึดติดกับการทางานประจา ขณะเดียวกัน
การสร้างความพร้อมด้านทักษะกาลังคนต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ในวัยเรียน เช่น การฝึกงานของเด็กวัยเรียนในช่วง
ปิดภาคเรียน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อมุมมองด้านการทางาน
ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
๔) สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน เพื่อกาหนดชุดทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ภาคการผลิตและบริการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทางเศรษฐกิจ ทั้ง ๔ ด้าน รวมถึงออกแบบใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพรายสาขาที่อยู่ในรูปของกลุ่มทักษะพื้นฐานหรือกลุ่มทักษะเฉพาะด้าน (Set of Skills)
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
สร้างและพัฒนากาลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๒) ตัวชี้วัด
คะแนนความสามารถในการแข่ ง ขั น การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า นทั ก ษะ (Skill) ของ
World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๕
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบดาเนินงานของหน่วยงาน

๕-๒๖

๑๑๗
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้ นตอนที่ ๑ หารื อร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในการก าหนดแนวทางการขั บเคลื่ อน
ประเด็นปฏิรูปด้านการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามที่ได้ตั้งไว้
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ ผลั กดัน ให้ มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะทางานร่ว มระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพ
คนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรู ป ประเทศด้ านเศรษฐกิ จ ประชุ ม ร่ ว มกับ หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๕-๒๗

๑๑๘

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
สาระส าคั ญโดยสั งเขป ปรั บ ปรุ ง หรื อก าหนดแนวทางปฏิบั ติภ ายใต้ พระราชบั ญญั ติ คนเข้ า เมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักธุรกิจต่างชาติ เช่น แนวทางการรายงานตัวทุก ๙๐ วัน ตามมาตรา
๓๗ และการจั ดกลุ่ มแนวปฏิบั ติการแจ้ งที่พักอาศัยชั่ว คราวของคนต่างด้าว (ตม.๓๐) ตามมาตรา ๓๘
ตามประเภทของคนต่างด้าวที่เข้ามาทางาน เช่น แยกกลุ่ มผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริห าร นักลงทุน ออกจากกลุ่ ม
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทั่วไป โดยให้แจ้งเมื่อมีการย้ายที่พานักประจา ยกเลิกการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.๖) สาหรับชาวต่างชาติ โดยการใช้ข้อมูล ระบบดิจิทัลทดแทน เพื่ออานวยความสะดวกให้นักธุรกิจ
ต่างชาติที่เข้ามาทางาน ประกอบธุรกิจ และพักอาศัยในประเทศไทย
๓.๒

พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
สาระสาคัญ โดยสังเขป เนื่ องจากพระราชกาหนดการบริห ารจั ดการการท างานของคนต่า งด้า ว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได้ ก าหนดแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเข้ า มาท างานของคนต่ า งด้ า วขึ้ น ใหม่
เปิดโอกาสการทางานของคนต่างด้าวในประเทศมากขึ้น โดยคานึงถึ งความมั่นคงของประเทศและสถานการณ์
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่ปรากฏว่า ในทางปฏิบัติการดาเนินการที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้า
เป็นอย่างมาก โดยเร่งรัดให้มีการดาเนินการในการออกกฎตามพระราชกาหนดนี้ เพื่อเอื้ออานวยและจูงใจ
นั ก ลงทุ น นั ก ธุ ร กิ จ และแรงงานทั ก ษะสู ง เข้า มาประกอบการในประเทศไทยมากขึ้ น โดยอาจพิ จ ารณา
การดาเนินการตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกาหนดฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ามาทางานของคนต่างด้าวด้วย
๓.๓

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
สาระส าคั ญ โดยสั ง เขป ให้ มี ก ำรทบทวนประเภทธุ ร กิ จ ตำมบั ญ ชี แ นบท้ ำ ยพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรประกอบธุร กิจ ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 โดยเร่งรัด ให้ มีการพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวง
กาหนดธุร กิจบริ การที่ไม่ต้องขออนุ ญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้ส อดคล้ องกับสภาพ
การลงทุนประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเป็นการสนับสนุนแนวทางการเปิดเสรีภาคบริการให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๔

ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ....
สาระสาคัญโดยสังเขป แก้ไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การพิจารณา
ภาพยนตร์ และสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่ งชาติเรื่ อง
การพิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามนัยมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจภาพยนตร์ และการแก้ไข
ปัญหาระยะยาวด้วยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภ าพยนตร์และวีดิทัศน์แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ
ให้สอดรับกับรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ในปัจจุบัน
๓.๕

ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....
สาระสาคัญโดยสังเขป เร่ ง ผลั กดันให้มี ประกาศใช้พ ระราชบัญญัติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระเบียบการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และอนุญาตให้ใช้จุลินทรี ย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified
Microorganism: GMM) ในการผลิตแบบขยายขนาดได้

๕-๒๘

๑๑๙
๓.๖

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
สาระสาคัญโดยสังเขป พิจ ารณาปรับปรุงแก้ไขหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติภ าษี
สรรพสามิ ต พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ อ อนุ ญ าตหรื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าผลผลิ ต ทางการเกษตรมาพั ฒ นาไปสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพได้ โดยไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
ผลิตหรือครอบครองสินค้าที่อยู่ในบังคับภาษีสรรพสามิต
๓.๗

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
สาระสาคัญโดยสังเขป เร่งรัดการจัดทาและปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้มีความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของประชาชน และรูปแบบการขยายตัวของ
เมืองที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการที่รวดเร็วสาหรับ การปรับปรุงผังเมืองที่เป็นการสนับสนุน
การประกอบกิจ การอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่ต้องใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น

๕-๒๙

๑๒๐

๑๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒๒

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๖-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๖-๒

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๖-๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๖-๔

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๖-๕

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

๖-๕

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

๖-๙

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน

๖-๑๑

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

๖-๑๓

๑.๒

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๖-๒

๖-๑๕

๑๒๓

ส่วนที่ ๑ บทนา
การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ
ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
กว่า 10 เท่า ในขณะเดีย วกัน จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็น 67 ล้ านคน ได้ส่ง ผลและกดดัน ต่อ การใช้
ทรั พยากรทาให้ เสื่อมโทรมและก่อเกิดมลภาวะมากขึ้น มีการลดลงของพื้นที่ป่าและสั ตว์ป่า อย่างต่อเนื่อง
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในแต่ละปี ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การลดลงของป่าชายเลน ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้า ปะการัง น้าทะเล และการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ต่างส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจนในพื้นที่ ซึ่งพึ่งพิงรายได้จาก
ทรัพยากรดังกล่าว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อทั้ง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ปัญหาของฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก โรคอุบัติใหม่
ซึ่งเป็นผลมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อั นเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
จากภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ทาให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากขึ้น และบ่อยครั้ง
เพิ่มขึ้น
ในขณะเดี ย วกั น การผลิ ต และการบริ โ ภคของผู้ ป ระกอบการและประชาชนที่ ฟุ่ ม เฟื อ ย
ขาดการตระหนักถึงการดูแลรักษาทรั พยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องขยะ
น้าเสีย คุณภาพอากาศที่แย่ลง การร่อยหรอของความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ของประเทศ
ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีความต่อเนื่อง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องล้าสมัย และมักไม่มี
การบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ความพยายามในการสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิ จ เช่ น การพัฒ นาเกษตร
อุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลให้ปั ญหาต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่กลับสะสมพอกพูนมากขึ้น
กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนต่อการแก้ไขมากขึ้น ดังนั้น การดาเนินการในรูปแบบเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจ
ดาเนินการแก้ปัญหาได้อย่างประสบผลได้ จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูปการดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิด
การรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล ช่วยแก้ไขปัญหาที่เรื้อรัง มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม นาไปสู่การพัฒนาทื่ยั่งยืนที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลปัจจุบันได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการให้ความสาคัญกับการปฏิรูป โดยได้มีการแต่ งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นต่อเนื่องจากการมีสภาปฏิรูปประเทศ และสภา สปช. ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
เพื่อทาหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเพื่อเกิดความสมดุลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดปัจจุบัน ได้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2560 ทาหน้าที่ยกร่างแผนปฏิรูปประเทศในช่วงเวลา 90 วัน สาหรับการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปฯ โดยพิจารณาตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2560 และให้ ความส าคัญกับ การมีส่ว นร่วมของภาคส่ว นต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมนาศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักในการจัดทาแผนปฏิรูปด้วย

๖-๑

๑๒๔
๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๑.๑) ข้อ ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑) ข้อ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๑) ข้อ ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชี วภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้า น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒) ข้อ ๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและ
แก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๓) ข้อ ๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
๓.๔) ข้อ ๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า
ของประเทศ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๑.๑) ๐๔๐๑๐๑ อุตสาหกรรมชีวิภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

๖-๒

๑๒๕
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
๒.๑) ๑๘๐๑๐๑ การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
๒.๒) ๑๘๐๑๐๒ พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
๒.๓) ๑๘๐๒๐๑ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
๒.๔) ๑๘๐๔๐๒ คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
๓.๑) ๑๙๐๑๐๑ ระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ ๓ ให้
เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕)
๓.๒) ๑๙๐๑๐๒ ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพิ่มขึ้น
๓.๓) ๑๙๐๑๐๓ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
๖๔ คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน

๖-๓

๑๒๖
๑.๒. ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
๒) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ
๓) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของ
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

อันดับของประเทศด้านความ
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก (SDGs)

ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า
๕๐ ประเทศแรก
๕๐ ประเทศแรก
ของโลก
ของโลก

อันดับความหลากหลายทางพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่อยู่ใน
ระดับโลก (BHI)

ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า
๑๑๔ ประเทศแรก
๑๑๔ ประเทศแรก
ของโลก
ของโลก

๖-๔

๑๒๗

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

พื้ น ที่ ป่ า ไม้ จั ด เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วตามเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ มี ข นาดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และ
มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศมาเป็น
ระยะเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีอัตราการลดลง
อย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม หรือ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน แม้ว่ารัฐบาลในแต่ละยุคสมัยพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก้าหนดไว้ได้ทั้งหมด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก้าหนดให้มี พื้นที่สีเขียวภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ จ้านวน ร้อยละ ๕๕
ของพื้นที่ประเทศ และนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ก้าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ และป่าเศรษฐกิจและ
ป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ โดยก้าหนดให้เพิ่มและพั ฒนาพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์
ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่ก้าหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
รวมทั้งการสนองตอบตามบทบัญญัติและช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งป่าอนุรักษ์ก้าหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมี จุดเด่น
เฉพาะตัว ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนัน ทนาการ หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ พื้นที่
เตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์
บางส่วน ป่าชายเลนอนุรักษ์ ส่วนป่าเศรษฐกิจ ก้า หนดไว้เพื่อการผลิต ไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ใ นทาง
เศรษฐกิจ หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มีความเหมาะสมกับการก้าหนดให้เป็นเขตป่าเศรษฐกิจโดยอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
เช่น (๑) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ (ในพื้นที่ลุ่มน้้าชั้น ๓, ๔, ๕) เขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายให้เป็นป่าเศรษฐกิจ เขตพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิ จ
ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลนนอกเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และ (๒) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดินกรรมสิทธิ์
และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอื่น ๆ และป่าชุม ชน หมายถึง
ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้การอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ้ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
จากข้อมูลข้างต้น แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ จึงมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ของ
ชาติ ให้มีอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติภายใต้บริบทของสถานการณ์ประเทศในปัจจุบัน การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้อย่างครบวงจร

๖-๕

๑๒๘
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) หยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒) ป่ าอนุ รั ก ษ์ ป่ าเศรษฐกิ จ ป่า ชุ มชน และพื้น ที่สี เ ขีย วในเขตเมือ งและชุ มชนมี
จานวนเพิ่มขึ้น
๑.๓) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
๑.๔) อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่า
ไม้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ข้อมูลอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
๒.๒) การติดตามและตรวจสอบการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และด้าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
๒.๓) ข้อมูลเชิงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน
๒.๔) องค์กรหรือกลไกที่มีภารกิจรับผิดชอบการประเมินและการรายงานพื้นที่ป่าไม้ของ
ชาติทั้งระบบในแต่ละช่วงเวลา
๒.๕) กลไกทางเศรษฐศาสตร์แ ละการตลาดเพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บสนุ น การพัฒ นา
ทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร
๒.๖) มาตรการหรือกลไกทางนโยบายหรือกฎหมายเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
๒.๗) แนวเขตที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนว
เขตในพื้นที่จริง และมีเอกภาพ
๒.๘) ปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมาย
๒.๙) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมหรืออัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจาก
ป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
๖-๖

๑๒๙
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการ
ท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ หยุ ดยั้ งและป้ องกั นการท าลายทรั พยากรป่ าไม้ ในที่ ดินป่ าไม้ ของรั ฐทุ ก
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการ เช่น (๑) กาหนดและมอบหมายหน่วยงานและบุคคลทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเพื่อรับผิดชอบในการหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละเขตพื้นที่ และ
ประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง (๒) ติดตามและตรวจสอบการทาลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และดาเนินการแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที (๓) พัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol) มาใช้
ในการหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ (๔) พัฒนาและขยายผลพื้นที่กันชนรอบเขตป่าไม้ และ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตสานึกและมีส่วนร่วม รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
๒) ขั้น ตอนที่ ๒ เพิ่ ม และพั ฒ นาป่ า อนุรั ก ษ์ ป่า เศรษฐกิ จ ป่ า ชุ มชน และพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ในเขตเมืองและชุมชน โดยด้าเนินการ เช่น (๑) ศึกษาและพัฒนากองทุนพัฒนาทรัพยากรป่าไม้หรือกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์แ ละการตลาดเพื่อ สนับ สนุน การพัฒ นาทรัพ ยากรป่า ไม้อ ย่า งเป็น รูป ธรรม และครบวงจร
(๒) ด้าเนินกลไกทางการเงิน การคลัง เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ได้แก่ มาตรการ
ลดหย่อนภาษี ธนาคารต้นไม้หรือชุมชนไม้มีค่า การค้้าประกันสินเชื่อโดยใช้ไม้เศรษฐกิจ สินเชื่อดอกเบี้ยต่้าเพื่อ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ และกิจ กรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ด้าเนิน กลไกทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร ได้แก่ ตลาดกลางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตลาดเกี่ยวกับการค้าไม้
และผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแห่งใหม่ ตลาดการบริการของระบบนิเวศป่าไม้ การซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๔) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เชิงพื้นที่ โดยฟื้นฟูป่าไม้ใน
พื้ น ที่ ป่ า เสื่ อ มโทรมให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ โดยก าหนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการฟื้ น ฟู อ ย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง
มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และกาหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (๕) เพิ่มและ
พัฒนาพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายสาหรับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่
ปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่มีลักษณะตามนิย ามป่าไม้ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติรวมทั้งจานวนผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ
พัฒนาระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจที่ลดต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ไม้เศรษฐกิจ การบริการจากป่าไม้ และอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ของประเทศที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
อ้านวยประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชน
และท้องถิ่นเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และ (๗) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองและชุมชน โดย ๑) สนับ สนุนกล้าไม้สาหรับนาไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
๒) ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
๖-๗

๑๓๐
๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดย (๑) ก้าหนดมาตรการหรือกลไก
ทางนโยบายหรือกฎหมายเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ทั้งระบบ เช่น เร่งรัดการออกกฎหมายล้าดับรองหรืออนุบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น (๒) พัฒนาหรือปรับปรุงแนวเขต
ที่ดิน ป่ าไม้ของรั ฐ ทุกประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้ องกับแนวเขตในพื้นที่จริง และมีเอกภาพ
และ (๓) ด้าเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
๔) ขั้นตอนที่ ๔ พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่า
ไม้ทั้งระบบ โดย (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม (๒) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้
ตามมาตรฐานการรับ รองป่า ไม้ใ ห้เ ป็น ที่ย อมรับ และได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
และ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และเกื้อกูลระบบนิเวศ
ระยะเวลาดาเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕

๖-๘

๑๓๑
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

ประเทศไทยมี จั ง หวั ด ที่ มี เ ขตจั ง หวั ด ติ ด กั บ ทะเลและชายฝั่ ง ทั้ ง ด้ า นอ่ า วไทยและทะเลอั น ดามั น
รวม ๒๓ จังหวัด ซึ่งมีเพียง ๗ จังหวัดในอ่าวไทยตอนใน คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ทีม่ ีการก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก้าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒ ในเวลาต่อมาประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention
on the Law Of the Sea : UNCLOS ๑๙๘๒) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
เรื่องดังกล่าวได้ส่งผลให้ พื้นที่ทางทะเลของไทยนั้นได้รับการรับรองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งใน
เรื่องเขตอ้านาจอธิปไตยและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าหนดเขต
จังหวัดทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดให้ครบถ้วนทั้ง ๒๓ จังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้
ประโยชน์ ในการก้า หนดเขตการปกครอง การวางแผน การด้า เนินการบริ ห ารจัดการพื้น ที่ การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอ้านาจศาล รวมทั้งบังเกิดความสะดวกในการด้าเนินชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ยังจ้าเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ของประชาชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างความตระหนัก
และสร้างความมีส่วนร่วมในรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) มีความชัดเจนที่เป็นรูป ธรรมในการก้าหนดเส้ นเขตทางทะเลและชายฝั่ ง ราย
จังหวัด และการก้าหนดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
๑.๒) การจัดท้ากฎหมายเพื่อรองรับการก้าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง
๑.๓) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขต
ทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ต้นฉบับแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
๒.๒) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการก้าหนดเขตจังหวัดในทะเล
๒.๓) หลักสูตรการศึกษาที่บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๔) จ้านวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วมและจ้านวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้

๖-๙

๑๓๒
๑) ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท้าแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
๑.๑) หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกรมอุทกศาสตร์เพื่อจัดท้าแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
๑.๒) ติด ตามและประสานงานในการจัด ท้า ร่า งแผนที่ การจ้ าแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝั่ง
๑.๓) ติดตามการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างแผนที่การจ้าแนกเขต
ทางทะเลและชายฝั่ง
๑.๔) ติดตามและประสานงานการน้าเสนอร่างแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
ที่จัดท้าเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการอนุมัติและการประกาศใช้
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑) หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการจัดท้า ร่าง
กฎหมายฯ (ร่างพระราชบัญญัติการก้าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....)
๒.๒) การจัดท้าร่างกฎหมายฯ และประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯ
๒.๓) ติดตามการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗
วรรคสอง
๒.๔) ติดตามการน้าเสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
๒.๕) ติดตามร่างกฎหมายฯ ที่น้าเข้าสู่กระบวนทางนิติบัญญัติ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน
๓.๑) หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดท้าสาระส้าคัญและเนื้อหาที่จะ
บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาฯ
๓.๒) ติดตามการด้าเนินการบรรจุหลักสูตรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๓) ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์
ต่อสาธารณะ
๓.๔) ติดตามการเผยแพร่สาระส้าคัญของเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของเครือข่าย
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี

๖-๑๐

๑๓๓
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งทรัพยากรน้้าเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส้าคัญในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะก้าหนดนโยบายหลักเกณฑ์หรือมาตรการจัดสรรน้้าให้กับ
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่ทว่าทรัพยากรน้้าจะลักษณะพิเศษคือมีความไม่แน่นอนในแต่ล ะปีหรือ
ฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรน้้า
จากอ่างกักเก็บน้้ าหรือเขื่อนมีความยากล้าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ อีกทั้งปัญหาน้้า ท่วมน้้าแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีท้าให้ผล
ผลิตเสียหายเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเรื่องปริมาณฝนแล้วจะพบว่าประเทศไทย
มีปริมาณฝนมากแต่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บให้ดีด้วยโครงสร้าง
ขนาดเล็ก (micro management) เสริมระบบชลประทานก็จะมีทรัพยากรน้้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
การบริหารจัดการน้้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่นอกเขตชลประทาน คือ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้้าด้วยตนเอง เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม
โดย “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความมั่นคงทางน้้า อาหาร เศรษฐกิจ
และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นท้องถิ่นและชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้บนความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแรงงาน
อพยพกลับภูมิล้าเนา รัฐจึงควรเร่งสร้างกลไกประสานการท้างานจากล่างขึ้นบน เน้นการท้างานแนวราบบูรณาการ
ข้ามกรมข้ามกระทรวง ปรับบทบาทจาก “ฝ่ายปฏิบัติ” เป็น “ฝ่ายอ้านวยการ” จัดสรรงบประมาณกระจาย
ไปสู่ท้องถิ่น สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถพึ่งพาตัวเอง เป็นแกนนา และนาไปสู่
การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้าอย่างเป็นระบบ
ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้าลาเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้าซับประดู่
๑.๒) การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขยายผลการบริการจัดการน้าในพื้นที่นอกเขตชลประทานอื่นต่อไป
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ชุม ชนและท้ องถิ่น ในพื้น ที่เ หนื ออ่ างเก็ บน้ าล าเชิง ไกรและเหนือ อ่า งเก็บ น้ า
ซับประดูม่ ีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ จัดการน้าของตนเองอย่างสมดุล
๒.๒) การปรั บ ปรุ ง กลไกการท างานในรู ป แบบใหม่ ที่ เ น้ น การบู ร ณาการในพื้ น ที่
ทุกภาคส่วนที่เพิ่มความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๖-๑๑

๑๓๔
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณปกติของหน่วยงาน
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ เลือกพื้นที่น้าร่องด้าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจ
ปัญหาของพื้นที่ตน สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้้าและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้้ามากกว่า
การเป็นผู้ใช้น้า และมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ค้าแนะน้าเข้าถึงข้ อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนา
ทักษะด้านการจัดการน้้าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้าง
องค์กรบริหารจัดการน้้าระดับชุมชนหรือระดับต้าบลที่มีกลไกการประสานการท้างานจากล่างขึ้นบนเชื่อมโยง
กับ ภาคส่ ว นต่างๆ เพื่อร่ วมกัน ก้าหนดแผนงานหรือโครงการพัฒ นาร่ว มกัน เพื่อให้ ชุมชนสามารถบริห าร
โครงสร้างขนาดเล็กที่ดูแลได้เอง เสริมหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโครงสร้างขนาดใหญ่
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดการน้้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด้าริ
บริหารจัดการน้้า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้า ทั้งน้้าอุปโภคบริโภค และ
น้้าส้าหรับท้าเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้ง
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะ
ฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๒ เดือน
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ถอดรูปแบบความส้าเร็จจากการท้างานเพื่อปรับปรุงเชิงนโยบาย
สร้างกลไกประสานการท้างานจากล่างขึ้นบน สร้า งความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ หน่วยงานรัฐเน้นการ
ท้างานแนวราบ บูรณาการข้ามกรม-กระทรวง ปรับบทบาทจาก “ฝ่ายปฏิบัติ” เป็น “ฝ่ายอ้านวยการ” และ
จัดสรรงบประมาณกระจายไปสู่ท้องถิ่น เพื่อขยายผลในพื้นที่นอกเขตชลประทานทั่วประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ ๖ เดือน

๖-๑๒

๑๓๕
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

การประกาศเขตควบคุมมลพิษเป็นกลไกและเครื่องมือตามมาตรา ๕๙ ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่ อ การแก้ ไ ขจั ด การปั ญ หาในพื้ น ที ที่ มี ปั ญ หามลพิ ษ
ซึ่งมีแนวโน้มจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก้ าหนดให้ ท้ องที่ นั้ นเป็ น เขตควบคุ มมลพิ ษ เพื่ อด้ าเนิ นการควบคุ ม ลด และขจั ดมลพิ ษได้ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ก ารออกประกาศเขตควบคุ ม มลพิ ษ แล้ ว รวม ๑๘ พื้ น ที่ อ ยู่ ใ น
๑๓ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ยั ง ไม่ มี ก ารด้ า เนิ น การลดและขจั ด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ที่ ป ระกาศไว้ จ น
สถานการณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลับสู่ภาวะปกติ และสามารถยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษได้
ในกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดนั้น ได้มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๒
(พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ก้าหนดให้ต้าบลมาบตาพุด ต้าบลห้วยโป่ง ต้าบลเนินพระ ต้าบล
ทับ มา อ้าเภอเมือง ต้าบลมาบข้า อ้าเภอนิคมพัฒ นา และต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ทั้งต้าบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัญหามลพิษหลายด้าน
เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ ท้าให้ประชาชนมีความไม่เชื่อมั่นต่อการด้าเนินงานของภาครัฐ และส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่
ในระยะต่อไปตามนโยบายและโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น จึงควร
เร่งรัดด้าเนินการควบคุม ลด และขจั ดมลพิษให้ ส้าเร็จตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ ท้าให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกลับสู่ภาวะปกติ สร้างความเชื่อถือยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
และเป็นผลงานปฏิรูปส้าคัญด้านระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน
๑.๒) การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์
มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมพิษมาบตาพุด
๒.๔.๒

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔.๓

ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

๒.๔.๔

ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
วงเงินรวมตามที่ก้าหนดในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษส้าหรับเขตนิคมมาบตาพุด
แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ และงบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

๖-๑๓

๑๓๖
๒.๔.๕

ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้

จะเป็นหน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบหลั ก

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และ
จัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษโดยให้มีการทบทวน ปัจจัยอ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพิ่มกลไกในการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก้ากับ
ดูแลการด้า เนิ น การของเจ้ า พนั กงานท้ องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ตามแผนปฏิ บัติก ารเพื่ อลดและขจั ดมลพิ ษ
โดยการเพิ่มรูปแบบและวิธีการของการสั่งการต่อ เจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินแผนงาน
เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ เสนอของบประมาณที่เพียงพอส้าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ลดและขจัดมลพิษ รวมทั้ง การใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และก้าหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถ
กลับมาด้าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษนั้น
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ ประสานติดตาม และเร่งรัดการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
มาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๖) ขั้ น ตอนที่ ๖ เสนอร่ า งประกาศยกเลิ ก เขตควบคุ ม มลพิ ษ ต่ อ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)
๗) ขั้นตอนที่ ๗ ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ส้าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก้าหนด
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)
๘) ขั้นตอนที่ ๘ ก้าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษ
คงไว้ในพื้นที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)

๖-๑๔

๑๓๗

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติการกาหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....
สาระสาคัญโดยสังเขป จัดท้ากฎหมายเพื่อรองรับการจัดท้าเขตทางทะเลรายจังหวัดและพื้นที่ทางทะเล
ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนของเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัดชายทะเล

๖-๑๕

๑๓๘

๑๓๙

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

๑๔๐

สารบัญสาระสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๗-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗-๑

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ

๗-๑

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับกับแผนแม่บท

๗-๒

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๗-๔

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๗-๕

๒.๑

๗-๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล
การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเอง
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน
ด้านการเงินการคลัง
๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
และท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๗-๑๗
๗-๒๓
๗-๒๖
๗-๓๑
๗-๓๕

๑๔๑

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในการได้รับ
บริการสาธารณสุข หน้าที่ของรัฐ และการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๗ กาหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่
กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมวด ๕ ว่าด้ว ยหน้ าที่ของรั ฐ มาตรา ๕๕ กาหนดให้ รัฐ ต้องด าเนินการให้ ประชาชนได้ รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บริการสาธารณสุขต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย และ รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
หมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ กาหนดให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้ อยใน
ด้านต่างๆให้เกิดผล โดย ช. ด้านอื่นๆ (๔) ระบุให้ “ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน ” และมาตรา ๒๕๙
ระบุให้การปฏิรูป ประเทศเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ ซึ่ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อมาใน
ปี ๒๕๖๓ ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆชุดใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓1 และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างการปรับปรุ งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆและจะมีการประกาศใช้ต่อไป
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ
๑.๒) ข้อ ๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๒) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๒.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๕ สร้ างหลักประกันทางสั งคมที่ครอบคลุ มและเหมาะสมกับคนทุกช่ว งวัย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
1

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗-๑

๑๔๒
๔.๑.๗ สร้ า งความเป็ นธรรมในการเข้ า ถึง บริ ก ารสาธารณสุ ข และการศึก ษา
โดยเฉพาะส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๑) ข้อ ๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๓.๒) ข้อ ๔.๔ พัฒนาพืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๖ เสริ ม สร้ า งระบบสาธารณสุ ข และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
๔) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑) ข้อ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่ งเสริมการกระจายอ้านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔.๒) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑.๑) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
๒) แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น การเสริ มสร้ างให้ คนไทยมี สุ ขภาวะที่ ดี ๕
แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๒) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้ง นี้ แผนการปฏิรูป ด้านสาธารณสุ ข (ฉบับปรับปรุง) ใช้ประเด็นปฏิรูป ๑๐ ประเด็น
เป็น Internal Process
๑) ประเด็นระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
๒) ประเด็นระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
๗-๒

๑๔๓
๓) ประเด็นกาลังคนสุขภาพ
๔) ประเด็นระบบบริการปฐมภูมิ
๕) ประเด็นการแพทย์แผนไทย
๖) ประเด็นการแพทย์ฉุกเฉิน
๗) ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
๘) ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ
๙) ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๐) ประเด็นระบบหลักประกันสุขภาพ

๗-๓

๑๔๔
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔
ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น
ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วย
นอก (ambulatory care sensitive
conditions : ACSC) ลดลง

ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

๓) มี ร ะบบสาธ ารณสุ ข ที่ ไ ด้ ม าตรฐ านที่ การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึน

อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

๔) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อม ดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาคน
ด้านสุขภาพ
ล้าลดลง

ทุกจังหวัด ไม่ต่้ากว่า ๐.๖๗

ทุกจังหวัด ไม่ต่้ากว่า ๐.๖๗

๕) ประชาชนมี ค วามรอบรู้ สุ ข ภาพ เรื่ อ งโรค สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่อง
อุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ า ที่ เ กิ ด จากการ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึน
(ร้อยละของประชากรทังหมด)

เพิ่มเป็นร้อยละ ๕

เพิ่มเป็นร้อยละ ๕

๑) ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ อั ต ราความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะ ของ
ดู แ ลสุ ข ภาพ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ พึ ง ประชากร
ประสงค์ และสามารถป้ องกันและลดโรคที่
สามารถป้ องกั นได้ เกิ ดเป็ นสั งคมบ่ มเพาะ
จิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงขึน
๒) จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

อ้างอิง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

๗-๔

๑๔๕

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาและความท้าทายที่สาคัญเร่งด่วน
นับวันการระบาดใหญ่ของโรคติดต่อและโรคติดต่ออันตรายจะเกิดบ่อยขึ้น และแต่ละครั้งก็มีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ในปี ๒๕๔๖ การระบาดใหญ่ของไข้หวัด นก H๕N๑
ในปี ๒๕๔๗ ถึงปี ๒๕๔๙ การเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ H๑N๑ ในปี ๒๕๕๒ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส อี โ บลาในแอฟริ ก าตะวัน ตกในปี ๒๕๕๗ ถึง ปี ๒๕๕๘ การระบาดของโรคทางเดิน หายใจตะวั น ออกกลาง
ในประเทศเกาหลีใต้ในปี ๒๕๕๘ โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในปี ๒๕๕๙ รวมถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ที่กาลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งภัยจากการระบาดใหญ่ของโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และ
โรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นภัยด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากและหากบริหารจัดการไม่ดีสามารถก่อให้เกิด
ผลกระทบประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มพบที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมาณกลางเดื อนธันวาคม ๒๕๖๒ และแพร่ ระบาดไปยั งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ ว องคการอนามั ยโลก
ไดประเมินสถานการณและประกาศใหโรคนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency
of International Concern) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จากนั้นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ องคการอนามัยโลกประกาศ
ยกระดับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จากโรคระบาด (Epidemic) เปนโรคระบาด
ใหญทั่วโลก (Pandemic) สถานการณการระบาดขอมูลเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานการณ COVID - ๑๙
ทั่ว โลก ยั งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่ อง มีผู ป วยสะสมทั้งสิ้ น ๑๘,๖๘๓,๑๑๐ ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นในวันเดียวสู งถึง
๒๔๙,๑๔๙ ราย เสียชีวิต ๗๐๓,๑๓๑ ราย
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายนอกจากจะมี
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาวะของประชาชนอย่ า งกว้ า งขวางแล้ ว ยั ง เป็ น ภั ย คุ ก คามที่ ส าคั ญ ต่ อ ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นสั ง คมจิ ต วิ ท ยา ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องประชาชนอย่ า งกว้ า งขวาง
และเป็นภัยคุกคามต่อโอกาสในการเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างรุนแรง
สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ มีทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ดังนี้
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ประกอบด้วย
๑) Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ ๑๗ Goals และ ๑๖๙ Targets โดยเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสุขภาพ เป้าหมายที่ ๓ การมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมี target ส่วนใหญ่เป็น target ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (มากกว่า
ด้านการรักษาพยาบาล)

๗-๕

๑๔๖
๒) กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation, IHR) และวาระความมั่นคง
ด้านสุขภาพโลก (GHSA)
ในปี ๒๕๔๘ องค์การอนามัยโลก ได้อ อกกฎอนามัยระหว่างประเทศ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้
แต่ละประเทศมีการพัฒ นาสมรรถนะของประเทศให้สามารถเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ได้อย่าง
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
ต่อมา ในปี ๒๕๕๗ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (European Union) องค์การอนามัยโลก
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์กรสุขภาพสัตว์นานาชาติ และประเทศพันธมิตร ซึ่งรวมประเทศไทยด้วย
ได้ร่วมกันประกาศความร่วมมือใน “วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda)” เพื่อที่จะ
สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเร่ง (accelerate) พัฒนาสมรรถนะ ในการป้องกันภาวะคุกคาม
จากโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ซึ่งกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกได้ร่วมกันกาหนดประเด็นสมรรถนะด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินที่ต้อง
พัฒนาไว้ ๑๙ ประเด็น และมีตัวชี้วัดความเข้มแข้งของระบบป้องกันควบคุมโรค ๔๘ ตัวชี้วัด
๓) ปฏิญญาต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีส่วนร่วม เช่น ASEAN Leaders' Declaration on Antimicrobial
Resistance, ASEAN Agreement on disaster management and emergency response, ASEAN EOC Network เป็นต้น
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศต้อง
พัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
สถานการณ์และแนวโน้มภายในมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์เชิงระบบ โดยน า International Health
Regulation (IHR) core capacities, Joint External Evaluation เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ Emergency
Operations Centre มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ดังนี้
๑) โครงสร้างของระบบและการบริหารจัดการ
โครงสร้ างของระบบและการบริห ารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขและขับเคลื่ อนงาน
ความมั่น คงการสุขภาพของประเทศยั งคงมีปัญหาและข้อจากัดหลายประการ เช่น การจัดโครงสร้างเชิงอานาจ
ที่ไม่ลงตัวทาให้การทางานและการประสานงานไม่ราบรื่น การไม่มีหน่วยงานประสานงานหรือหน่วยงานเลขานุการที่มี
อานาจในการประสานจัดการอย่างแท้จริง หน่วยประสานงานส่วนใหญ่เป็นเพียงกลุ่มงานย่อยภายในกองซึ่งทางาน
ภายใต้กรมอีกทอดหนึ่ ง ยั งขาดกลไกการบริห าร การสั่ งการ และการประสานงานระดับกระทรวงและระหว่าง
กระทรวงที่มีป ระสิ ทธิภ าพ การที่ผู้ บริ ห ารหน่วยงานไม่เข้ าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ ยังคงปฏิบัติงานภายใต้
โครงสร้างการทางานแบบเดิมการไม่มี concepts of operations ที่ชัดเจน การไม่มีแผนปฏิบัติการ (operational
plan) และแผนเผชิญเหตุ (incident action plan) ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติ มีความสับสนและไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันความไม่ยืดหยุ่นของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทาให้ไม่สามารถระดมคนเข้ามาปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอเป็นต้น
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๒) ระบบการเงินเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและงานความมั่นคงด้านสุขภาพ
งบประมาณส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น
ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นงบประมาณที่หน่วยงานแต่ละแห่งจัดทาคาขอขึ้นตามความเข้าใจ
และระดับศักยภาพของหน่วยงาน โดยไม่มีกลไกการประสานบูรณาการงบประมาณสาหรับการเตรียมความพร้อม
อย่ างชั ดเจน ส่ ว นงบประมาณส าหรั บ การจัด การภาวะฉุกเฉินเป็น งบประมาณที่ได้มาจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง
และงบกลางที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นแล้ว
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงด้านการเงินมีดังนี้
ก) กลไกด้านการเงินที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนงานจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ และงาน
ความมั่นคงด้านสุขภาพของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน
ข) ปรั บเปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ การจั ดหาและส ารองเวชภั ณฑ์ที่ ส าคัญและจ าเป็ นกั บการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ จากแนวคิดเดิมที่จัดหาและส้ารองเพื่อใช้เป็นแนวคิดใน
การจัดหาและส้ารองเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ค) สร้ า งกลไกด้ า นการเงิ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ส ามารถจองหรื อ จะหาวั ค ซี น หรื อ เวชภั ณ ฑ์
ที่ส้าคัญมาใช้ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
๓) ระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุขและข้อมูลสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข
ประเทศไทยได้ พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นสาธารณสุ ข มา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถเฝ้าระวังโรคติดต่อได้เป็นอย่างดี มีการ
วางระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายไว้อย่างชัดเจน มี พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้อานาจ กรมควบคุมโรค
ในการบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานโรคระบาดและโรคติดต่ออันตรายอย่างเป็นระบบ
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
ก) การพัฒนาให้ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญจาเป็นด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรค ข้อมูลเกี่ยวกับกาลังคน ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการที่สาคัญ เป็นต้น
ข) การกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละระดับในการจัดการข้อมูลและการรายงาน
ข้อมูลในภาวะฉุกเฉินให้มีความชัดเจน ว่าหน่วยงานใดมีขอบเขตอานาจในการจัดการข้อมูลมากน้อยแค่ไหนและ
หน่วยงานจะต้องรายงานให้กับหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปอย่างไร และภายในระยะเวลาเท่าใด เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินระดับชาติสามารถมีข้อมูลที่คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
๔) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนับเป็นเครื่องมือ /อุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงานที่สาคัญ การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับบริบท และสถานะทางการเงินของประเทศจะช่วยให้งาน
ด้านการป้องกันควบคุมโรคสามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยีดิจิทัล มีส่ ว นส าคัญอย่างยิ่งในด้านการจัดการข้อมูล การสื่ อสารภาย
ใน (เช่น ระบบ video conference) และการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
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สื่อสารข้อมูลการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (data center) ระบบการประชุมทางไกล (VDO conference) และพัฒนาระบบ
การแสดงผลผ่านจอแบบบูรณาการ (VDO wall) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Emergency operations centre, EOC)
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
ก) การปรั บ ปรุ งกฎระเบีย บเพื่ อให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องสามารถเข้า ถึง ข้อมู ล ส่ ว นตั ว
บางประการของผู้ป่วยหรือของผู้สัมผัสได้ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันบุคคลอื่น เช่น ประเทศเกาหลีใต้อนุญาต
ให้หน่วยงานควบคุมโรคสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้บัตรเครดิตของผู้ป่วย หรือของผู้สัมผัสได้
เป็นต้น
๕) ก าลั ง คนและโครงสร้ า งของหน่ วยงานที่ รั บ ผิ ดชอบงานความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพของ
ประเทศ
การบริหารจัดการกาลังคนและโครงสร้างของหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านสุขภาพของ
ประเทศ มีประเด็นสาคัญที่จาเป็นต้องเร่งรัดแก้ไข ดังนี้
ก) ยังขาดหน่วยงานที่จะท้าหน้าที่เลขานุการซึ่งมีอ้านาจอย่างเหมาะสมในการประสาน
ท้างานร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวงและระดับกรมอื่น ๆ รวมทังสามารถท้างานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด
ท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานระดั บ ต่้ า กว่ า กรม
เป็นผู้รับผิดชอบท้าหน้าที่เลขานุการท้าให้ขาดการยอมรับและไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึนหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบจะไม่สามารถขับเคลื่อนงานที่ระดับกระทรวงได้เต็มที่
ข) ศาสตร์ ด้ า นการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข และความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพ
ของประเทศอย่างเป็นสัตว์ใหม่ที่มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญน้อยมากในประเทศไทยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ยังมีการ
จัดการเรียนการสอนด้านนีค่อนข้างน้อย
ค) การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ภ ายใต้ ร ะบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์
ศูนย์ ปฏิ บัติการภาวะฉุกเฉินมีความส้ าคัญและจ้าเป็นจะต้องด้าเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในระบบบัญชาการเหตุการณ์สามารถปฏิบัติงานได้โดยทันทีที่ถูกเรียกตัวเข้ามา
ง) จะต้องมีการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ได้
จ) การบริหารการกระจายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศให้เหมาะสมกับปริมาณและความเสี่ยงเป็นประเด็น
ที่ต้องทบทวนและจัดท้าแผนให้ชัดเจน
ฉ) การบริหารจัดการให้บุคลากรในสาขาขาดแคลนพิเศษควรให้ความส้าคัญกับแรงจูงใจ
และค่าตอบแทน รวมถึงค่าเสี่ยงภัยและเงินเยียวยาในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคประสบเหตุติดเชือ
หรือประสบภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม
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๖) ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
การพัฒนาสมรรถนะของประเทศในห้องปฏิบัติการสาธารณสุข มีความท้าทายที่สาคัญ ดังนี้
ก) การพัฒนากลไกระดับประเทศที่จะประสานให้เกิด นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาพรวมระดับประเทศ
โดยนาศักยภาพของหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาพิจารณาในการทาแผนดังกล่าวด้วย รวมถึง
กลไกในการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข) การเชื่อมโยงผลการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง
และระบบตระหนักรู้สถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะในการประมวลผลเพื่อการตัดสินใจให้ได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ค) ห้องปฏิบัติการสาธารณสุ ขควรเตรียมแผนสารอง หรือแผนรองรับสถานการณ์สาหรับ
การตรวจวินิจฉัยในสถานการณ์การระบาดขนาดใหญ่ที่จะจานวนตัวอย่างส่งเข้ามาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยปัญหาใด
ปัญหาหนึ่งเป็นจานวนมาก
๗) การเตรียมความพร้อม
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี แผนยุท ธศาสตร์การเตรีย มความพร้ อมและรับมือการระบาดใหญ่
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งเกิดจากการทาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีแผนยุทธศาสตร์
ฉบั บ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ มี ค วามผู ก พั น ให้ ห น่ ว ยงานจะต้ อ งมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าไปสู่ ป ฏิ บั ติ แ ต่ อ ย่ า งใด หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นจึงไม่ได้นาแผนยุทธศาสตร์ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ (operational plan)
ทั้งยังขาดกลไกการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวยังกล่าวถึงบทบาท และการมอบหมายงานให้กับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ท้องถิ่นและชุมชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
๘) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์
ในขณะที่การปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากเหตุการณ์ก ารระบาดใหญ่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีศูนย์บัญชาการอยู่ที่สานักนายกรัฐมนตรี แต่การปฏิบัติการดังกล่าวกลับไม่มี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่ชัดเจน ไม่มีระบบข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติ ไม่มีระบบการจัดการทรัพยากรของศูนย์
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสมไม่มีโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน การทางานเป็นไปในลักษณะของคณะทางาน
และอาศัยการประชุมร่วมของคณะทางานชุดต่าง ๆ เป็นหลัก เพื่อให้การปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพจึ งจาเป็น จะต้องมีการพัฒ นาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรี (Prime
Minister’s Emergency Operations Centre) มีโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรี
(PMEOC manager) มีการมอบหมายอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบและมีสายการบังคับบัญชา และการ
ประสานงานที่ชัดเจน มี ก ารกาหนดแนวทางการบริ ห ารจัด การข้ อมูล และทรัพ ยากรที่ เกี่ยวข้อง มี แนวทางและ
มาตรฐานการปฏิบัติ (standard operating procedure) ของกระบวนงานและขั้นตอนการดาเนินการสาคัญ ๆ ต่าง ๆ
มีการกาหนดแนวทางการทางานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๗-๙

๑๕๐
๙) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ
การปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของการระบาดใหญ่ของโรคติดต่ออันตราย
และโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นการดาเนินงานที่อาศัย whole government and whole society approach
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมีส่วนร่วมให้กับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้ามามีบทบาทร่วมจัดการภาวะฉุกเฉินอย่างสร้างสรรค์ เช่น การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการทาให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการควบคุมการระบาดใหญ่ของโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่จะทาให้ธุรกิจและบริการที่สาคัญจาเป็น ต่อการดารงชีวิตของประชาชน
สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการนาเสนอข่าวและการสื่อสารความเสี่ยง
อย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพและเหมาะสม การน าความเชี่ ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่ภ าคเอกชนและภาคประชาสั งคมมีม า
สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป็นต้น
จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม มีประเด็นที่สาคัญดังนี้
ก) ปัญหาในด้านการกาหนดทิศทางการทางานที่มีความเป็น unity และความสามารถ
ในการทางานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเป็นปัญหาสาคัญเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน
ข) ปั ญหาด้ านโครงสร้า งของหน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบงานด้า นการจัด การภาวะฉุก เฉิ น
ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้ านสุขภาพของประเทศที่อยู่แยกและกระจายตัวกันในหลายหน่วยงานหลายกรมฯ
ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในระดับกลุ่มงานเท่านั้น
ค) จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบงานด้ า นการเงิ น ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยง
กับนโยบาย/ทิศทางการดาเนินงานการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
ง) การขาดการลงทุน และการพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศที่เพียงพอของประเทศ
จ) ประเทศไทยไม่มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข (Public Health Laboratory)
และ Research Laboratory อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นรูปธรรม ทาให้ประเทศไทยขาดศักยภาพ
ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน และยาต้านไวรัส
ฉ) ในระบบงานจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข และความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพ
ของประเทศมีปัญหาด้านการจัดการกาลังคนและโครงสร้างภายในของหน่วยงานหลายด้าน เช่น สมรรถนะของบัณฑิต
ที่ไม่ตรงกับความต้องการของระบบงาน การพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง การขาดแคลนบุคลากรในงานที่
สาคัญ (เช่น นักระบาดวิทยาภาคสนาม) กลไกด้านค่าตอบแทนที่ไม่เอื้อต่อการจัดการกาลังคนสาขาขาดแคลน
(ค่าตอบแทนมีความเหลื่อมล้า)
ข้อเสนอและจุดคานงัดสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ จากการทบทวนอุปสรรคและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ พบว่ามีเรื่องที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไปค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นงานหรือกิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
สามารถดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปตามแผนงานปกติของหน่วยงานได้เอง อย่างไรก็ดียังคงมีประเด็นสาคัญ
ทีเ่ ป็นจุดคานงัดสาคัญในการดาเนินงานและได้นามากาหนดไว้ในแผนปฏิรูปฯ ดังนี้
๗-๑๐

๑๕๑
๑. การปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการทางาน ความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับที่สูงมาก
๓. พัฒ นาและปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรรวงเงิ น
งบประมาณในกรอบของความมั่น คงด้านสุ ขภาพ ระบบหลั กประกันสุ ขภาพ รวมทั้งการพัฒ นาและจัดหาวัคซีน
ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๔. การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับ ศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health Security)
สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความ
เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน
ชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของจังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่ และสามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่างมี
เอกภาพ(ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ ๒๗ จังหวัด และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คือ ๖๐ จังหวัด)
๒) มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืนฐานด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพผ่านความเห็นชอบจาก ครม.
๓) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information
ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทังในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
๔) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้สงบได้ภายใน ๒๑ วัน
๕) อัตราป่วยตายจากโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ น้อยกว่าร้อยละ ๑.๔ ในปี ๒๕๖๔
และ ๒๕๖๕
๖) แผนปรับปรุงโครงสร้างการท้างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ครม.
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
๗-๑๑

๑๕๒
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ นหน่ ว ยงานผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กในการท างานร่ว มกับ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานประกันสังคม การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัต กรรม สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ นแห่ ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาคม
สถานพยาบาลเอกชนเอกชน ผู้ ป ระกอบการโรงแรม ผู้ ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจเอกชน และหน่ว ยงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ การทบทวนและออกแบบโครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพและ
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับที่สงู
โครงสร้างการทางานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงในระดับที่ สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการแบบบูรณาการและมีเอกภาพ
ที่สามารถตัดสินใจและสั่งการทั้งประเทศ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างเชิงอานาจที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรง
ของปัญหามีแผนเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และรับมือเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดต่อ โรคติดต่อ
อันตรายและโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
อย่ างชัดเจน มีโ ครงสร้ างและศูนย์ ป ฏิบั ติการภาวะฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีโ ครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
ที่ชัดเจนตามระดับความรุ นแรงของปัญหา มีกลไกส านักงานเลขานุการตั้ งอยู่ในส านักนายกรัฐ มนตรี สร้างกลไก
การบริหารการสั่งการและการประสานงานระดับกระทรวงและระหว่างกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและ
กลไกที่จะนาความรู้เชิงวิชาการมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ มีกลไกการจัดการข้อมูลที่สาคัญ
จาเป็นเป็นระดับชั้นอย่างชั ดเจนและมีกฎหมายรองรับการดาเนินการด้านข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บางประการ และมีกลไกสนับสนุนให้ บริการที่สาคัญจาเป็นทั้งของภาครัฐและเอกชนสามารถดาเนินการต่อไปได้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หรืออาจใช้
วิธีจัดหาที่ปรึกษาคณะบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อจัดทาข้อเสนอ/ทางเลือกในการปรับปรุงหรือออกแบบโครงสร้าง
การทางานความมั่นคงด้านสุ ขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับที่สูงมาก
ของประเทศ เพื่อให้ (อย่างน้อยที่สุด) ประเทศไทยโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเชิงอานาจที่เหมาะสมตามระดับความ
รุน แรงของปัญหามีแผนเตรี ย มความพร้ อม พัฒ นาศักยภาพ และรับมือเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดต่อ
โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม อย่างชัดเจน มีโครงสร้างและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีโครงสร้างระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ที่เป็นเอกภาพและชัดเจนตามระดับ ความรุนแรงของปัญหา มีระบบและกลไกที่จะนาความรู้
เชิงวิชาการมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ มีระบบสารองเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่สามารถ scale up ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกการจัดการข้อมูลที่สาคัญจาเป็นเป็นระดับชั้นอย่างชัดเจนและมี
กฎหมายรองรับการดาเนินการด้านข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ และมีกลไกสนับสนุนให้บริการ
๗-๑๒

๑๕๓
ที่สาคัญจาเป็นทั้งของภาครั ฐและเอกชนสามารถดาเนินการต่อไปได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และบูรณาการกับระบบ
ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ จั งหวั ด และอ าเภอ ตลอดจนสามารถปฏิ บั ติ โดยน าหลั กการ whole
government & whole society มาใช้ได้ อย่างแท้จริง
๑.๒) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขทบทวนข้อเสนอ และปรับปรุงข้อเสนอ/ทางเลือก
๑.๓) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
๑.๔) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข finalize ข้อเสนอ แล้วนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามข้อสรุป/มติคณะรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
๑.๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอและมติคณะรัฐมนตรี
๑.๖)คณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศด้ านสาธารณสุ ข ติ ดตาม ประเมิ นผล และรายงานผล
การดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ รวมใช้เวลา ๒ ปี

๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรร
วงเงินงบประมาณในกรอบของความมั่นคงด้านสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและจัดหา
วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
พัฒนา ออกแบบและปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ และการจัดสรรวงเงิน
งบประมาณในกรอบของความมั่นคงด้านสุขภาพให้เพียงพอ คล่องตัว รวดเร็วทันเวลา พัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพทั้งหมดให้บูรณาการและมีเอกภาพ โดยเฉพาะด้านสิทธิประโยชน์และการจ่ายให้เพียงพอและครอบคลุม ให้มี
ความพร้อมและสามารถตอบสนองหรือปรับตัวอย่างทันท่วงที มีกลไกด้านงบประมาณในการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย
ในสถานการณ์ที่มีการระบาดขนาดใหญ่ของโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมทั้งการปรับปรุง
ระบบค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาขาขาดแคลนและบุคลากรที่ต้ องปฏิบัติงานเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม มีการพัฒนา
รวมทั้งต่อยอดนวัตกรรมและจัดหาวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่สาคัญจาเป็น
๗-๑๓

๑๕๔
เพื่อการเตรียมรับมือและการใช้สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลาและอย่างเพียงพอ โดยดาเนินการอย่างครบวงจร
และมุ่งให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งการพัฒนา ต่อยอด ผลิต จัดหา stockpile จาหน่าย การตลาด ราคา
ระบบการกระจาย/แจก/อุดหนุน และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยมีงบประมาณเพียงพอ ทันเวลา และมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว ทั้งกลไกการเงิน/งบประมาณรวมทั้งกลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานสาคัญเช่น
สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ BOI กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค กลไกการวิจัย/พัฒนา กลไกการร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และกลไกร่วมมือ/สนับสนุนภาคเอกชนเพื่อให้เอกชนสามารถผลิตและจาหน่าย อีกทั้งมีกลไกในการ
เยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หรืออาจใช้
วิธีจัดหาที่ปรึกษา คณะบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อจัดทาข้อเสนอ/ทางเลือกในการพัฒนา ออกแบบและปรับปรุง
ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ การจัดสรรวงเงินงบประมาณในกรอบของความมั่นคงด้านสุขภาพ ระบบ
หลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาและจัดหาวัคซีน ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
และกลไกที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขทบทวนข้อเสนอ/ทางเลือก และปรับปรุง
ข้อเสนอ/ทางเลือก
๒.๓) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขจัดการกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
๒.๔) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข finalize ข้อเสนอ นาเสนอข้อเสนอ/
ทางเลือกต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามข้อเสนอ
๒.๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอและมติคณะรัฐมนตรี
๒.๖) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
อนึ่ง กิจกรรมสาหรับขั้นตอนการดาเนินงานในขั้นตอนที่ ๑ และ ขั้นตอนที่ ๒ สามารถดาเนินการไป
ด้วยกันโดยใช้ที่ปรึกษา คณะบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญคณะเดียวกันได้
ระยะเวลาดาเนินการ รวมใช้เวลา ๒ ปี
๓) ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทาแผนบูรณาการเพื่อการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ

๗-๑๔

๑๕๕

การจั ดท าแผนบู รณาการเพื่ อการยกระดั บศั กยภาพและโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อการจั ดการภาวะฉุ กเฉิ น
ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคชุมชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมรับทราบและพิจารณาแนวทางการยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
จาเป็น ส าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ และเพื่อให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการรวมทั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่พิจารณางบประมาณ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณสาหรับการยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยควรครอบคลุมประเด็นสาคัญที่ต้องยกระดับ
ศักยภาพอย่ างน้ อยที่สุ ด ดังนี้ ระบบดิ จิ ทั ลเพื่อการจัดการภาวะฉุ กเฉิ น ศู นย์ปฏิ บั ติ การภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ข
การยกระดั บศั กยภาพและระบบงานบริ หารของห้ องฉุ กเฉิ นให้ สามารถให้ บริ การผู้ ป่ วยโรคติ ดเชื้ อได้ อย่ างปลอดภั ย
การยกระดับศักยภาพและระบบงานบริการของหอผู้ป่วยสามัญหรือหอผู้ป่วยรวมให้สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่าง
ปลอดภัย ปรับปรุงห้องแยกเพิ่มจานวนห้องแยกโรคความดันลบและ Biocontainment unit ศูนย์กักกันโรค ปรับปรุงระบบ
telemedine, telepharmacy และ teleconsulting การยกระดับแบบแผนการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งรวมถึง
การตรวจวินิจฉัยที่จุดให้บริการให้ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุขและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ระยะยาวเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและพัฒนางานความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
๒.๒) ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาศักยภาพ และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงการสุขภาพ
ของประเทศ ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
๒.๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนยกระดับศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศของหน่วยงาน
๒.๔) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันและยกร่างแผนยกระดั บศักยภาพและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาค
ชุมชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
๗-๑๕

๑๕๖
๓.๑) เสนอร่ างแผนยกระดั บศั กยภาพและโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อจั ดการภาวะฉุ กเฉิ นด้ าน
สาธารณสุ ขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็ นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องรับไปดาเนินการ
๓.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนและมติคณะรัฐมนตรี
ระยะเวลาดาเนินการ: ๑ ปี

๗-๑๖

๑๕๗
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาและความท้าทายที่สาคัญเร่งด่วน
โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการตายร้อยละ ๗๑ ของการตายทั่วโลก หรือ ๑๕ ล้านคนในแต่ละปี โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนา2 ในประเทศไทย โรคไม่ติดต่อ ๔ โรคอยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรไทย3
ในขณะที่อัตราป่วยของผู้ป่วยในจากโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นทุกโรคทั้ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลื อดหัวใจ
หลอดเลือดสมอง4 และยังสะท้อนว่าโรคไม่ติดต่อจะสร้างภาระทางเศรษฐกิจทั้งในระดับปัจเจกและระดับชาติ จากค่า
รักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นและการสูญเสียผลิตภาพของประเทศจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
การสารวจสุขภาพประชากรไทยด้วยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ ๕ (๒๕๕๗) พบความชุกโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากการสารวจครั้งที่ ๔ ในปี ๒๕๕๒ ในขณะที่ การเข้าถึง
และคุณภาพของบริการรักษาพยาบาลและป้องกันโรคยังจากั ด ผู้ป่วยเบาหวานที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ร้อยละ ๒.๗ ไม่เคยได้รับการรักษา และมีอีกจานวนมากที่เข้าไม่ถึงการรักษาที่มีประสิทธิผล โดยมีผู้ป่วยเบาหวาน
เพียงร้อยละ ๒๓.๕ ที่สามารถควบคุมน้าตาลให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง แม้นเข้าถึงบริการ
ได้ดีกว่า แต่สัดส่วนก็ลดลงจากร้อยละ ๕๐.๓ ในปี ๒๕๕๒ เหลือร้อยละ ๔๔.๗ ในปี ๒๕๕๗ และมีเพียงร้อยละ ๒๙.๗
ที่รักษาและควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์
จุดอ่อนปัญหาและความท้าทายที่สาคัญคือ ประชาชนโดยเฉพาะวัยทางานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อ ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ผู้ที่พบโรคจากการตรวจส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา หรือถ้าเข้ารับ
การรักษา การรักษานั้นก็ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร หลักฐานทางวิชาการและประสบการณ์ระดับสากล พบว่าการ
รักษาอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้ป่วยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างการรักษาด้วย ในประเทศไทย แม้จะมี
ความก้าวหน้าในบริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อ ยังขาดการปรับระบบบริการ (reorient health service)
เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทั้งประเทศ อย่างยั่งยืน
องค์การอนามัยโลกร่วมกับประเทศสมาชิกได้กาหนดเป้าหมายระดับโลกด้านโรคไม่ติดต่อ (๙ Global targets
for NCDs) ที่รวมถึงการลดอัตราตายก่อนวัยอันควรและลดความชุกความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรคอ้วนไม่ให้
เพิ่มขึ้น และลดปริมาณการบริโภคเกลือและความชุกของการสูบบุหรี่ ภายในปี ๒๐๒๕ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ
ประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแม้นประเทศไทยได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติว่ามีระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ
ได้เป็นอย่างดีและเคยอยู่ในอันดับ ๓ ของโลก แต่ก็ยังมีความท้าทายในการถ่ายทอดจากนโยบายสู่การปฏิบัติอยู่หลาย
ประการ โดยเฉพาะจุดอ่อนที่คณะทางานร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรค
2

WHO key fact on NCDs https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/opd10_sex.php&cat_id=491672679818600345dc1833920051b2&id=8881445af732eb166fa2470ba504695
6 (เข้าถึง 22 กรกฎาคม 2563)
4
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จานวนและอัตราป่วยด้วยโรค NCDs 2559-2561 http://www.thaincd.com/2016/mission/documentsdetail.php?id=13684&tid=32&gid=1-020 (เข้าถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
3

๗-๑๗

๑๕๘
ไม่ติดต่อในประเทศไทยระบุไว้ ๓ ประเด็นสาคัญคือ (๑) การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐไปยังภาคีอื่น ๆ (๒)
การสร้างความร่วมมือและการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่น นอกภาคสาธารณสุข และ (๓) จะต้องเร่งนานโยบายไปปฏิบัติ
และการบังคับใช้กฎหมาย/ข้อบังคับตามนโยบายป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างจริงจัง
การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ เป็น กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการส่งเสริมให้มีการจัดการสุขภาวะ
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาวะ และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของ ครอบครัวและชุมชน และสอดคล้อง
กับแผนแม่บทที่ ๑๓ ประเด็นการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้แผนย่อย ๓ แผน ได้แก่ แผนย่อยการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และแผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณ ภาพ โดยในแผนแม่ บ ทได้ ก าหนดเป้ า หมายให้ ประชาชนมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะ สามารถดู แ ลสุ ข ภาพ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิด เป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึก
การมีสุขภาพดีสู งขึ้น มีร ะบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น และลดอัตราการนอน
โรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive conditions
: ACSC) ลดลง
การกาหนดกิจกรรมปฏิ รูปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่การป้องกันและรักษา
เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกัน
โรคกับการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ รวมถึงระบบ
การเงินการคลังและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและการเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการป้องกันและลดโรคและผลแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อ
ในช่วงสองปีนี้ จะเน้นโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่มีความ
ชุกสูงก่อน โดยกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดสาหรับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และมุ่งเน้นกลุ่มประชากรวัย
ทางาน อีกทั้งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ได้ผลรวมทั้งการใช้นโยบายด้าน
ภาษี เ พื่ อ ลดปริ ม าณการบริ โ ภคอาหารและสารเคมี ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรคไม่ ติ ด ต่ อ โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดี ย ม
และติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในวงกว้างและทาให้เกิดการเจ็บป่วย ได้แก่ สารเคมี
อันตรายที่ใช้การเกษตร
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ผู้ป่วยและคนวัยท้างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึน
ด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

๗-๑๘

๑๕๙
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) นโยบายในที่ทางาน (workplace policy) และมาตรการ ในการบูรณาการการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจและเข้าสู่การรักษา ที่บูรณาการเข้าในระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ สวัสดิการ รวมถึงการมีผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในสถานที่ทางานภาครัฐ
และเอกชน
๒.๒) ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศมี ชุดสิทธิประโยชนฺที่เน้นรูปแบบบริการ
เชิงนวัตกรรมซึ่งรวมถึงมาตรการในการบูร ณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค
เข้ากับการรักษาโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ
การเพิ่มงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) และการบริหารจัดการงบให้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ซ้าซ้อน
และการเสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้ของสถานพยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒.๓) ระบบข้อมูล สุขภาพที่มีบูรณาการและมีมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้และ
แนวทางการปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยนพฤติก รรมของผู้ป่วยและผู้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคล (personal health record) ผ่านการสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลส่วน
บุ คคล เพื่อ เสริ มสร้ างความรอบรู้ ด้า นสุ ขภาพ การสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ และป้องกัน โรครวมทั้ง การเข้ าถึ งบริ การ
รักษาพยาบาล
๒.๔) ความก้ า วหน้ า ในการขั บ เคลื่ อ นมาตรการรวมทั้ ง ภาษี และกฎหมายกฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้าตาล
โซเดียมและสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร รวมทั้งปัจจัย/สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเป็นองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๗-๑๙

๑๖๐
กระทรวงแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สภาการพยาบาล สภาองค์การนายจ้าง
แห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย (Thai Health Literacy Promotion Association - THLA)
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เครื อข่ายโรงพยาบาลกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย (UHOSNET) และ
หน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ การพั ฒ นาสถานที่ท างานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เป็ นองค์ ก รแห่ งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
๑.๑) การพัฒนากลไก แนวทาง และนวัตกรรม ในการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครวมทั้งการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในที่ทางาน สาหรับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
ขนาดใหญ่ โดยมุ่งเป้าหมายของการยกระดับเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๖
๑.๒) การออกแบบและกาหนดนโยบายในที่ทางาน (Workplace policy) ด้านสุขภาพพร้อม
มาตรการ ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาต้นแบบการ
กาหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในแต่ละองค์กรเพื่อเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสุขภาพขององค์กรนั้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สานักงานกพ. และสถานที่ทางานภาครัฐ
และเอกชน
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๖
๑.๓) การด าเนิ น การน าร่ อ งมาตรการการพั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
และกาหนดให้สถานที่ทางานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๐ รายขึ้นไป ต้องมีนโยบายในที่ทางานในการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับลูกจ้างและพนักงาน และมีการดาเนินงาน อย่างมีประสิทธิผล ในเขตสุขภาพ
๔ เขต
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
และป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์
๒.๑) ทบทวนสถานการณ์ และการพัฒนารูปแบบบริการ (service model) เชิงนวัตกรรม
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการบริการ สาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่บูรณาการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับการรักษา
ในระบบบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิผล
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๖
๒.๒) พัฒนากลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเข้ากับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเป้าหมาย
ของการยกระดับเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๖
๗-๒๐

๑๖๑
๒.๓) พั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค
การสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพ และการดูแลตนเองสาหรับผู้ป่วยและประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ที่มีการบูรณาการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๒.๔) พัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(P&P) และการบริหารจัดการงบให้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ซ้าซ้อน
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๒
๒.๕) ดาเนิ น การน าร่ อง รูป แบบบริ ก าร มาตรฐานการบริก าร กลไกและมาตรการ ทั้ง ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทุกแห่งที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ ๔ เขต
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๓) ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
๓.๑) พัฒนาและกาหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน มาตรฐานการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ
ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๓
๓.๒) พัฒ นาและนาร่องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล สุขภาพที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงสาหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ในพื้นที่ต้นแบบจานวน ๒ จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๖
๓.๓) พัฒนาและนาร่อง ระบบและมาตรการการคืนข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ให้ประชาชนและผู้ป่วย ในพื้นที่ต้นแบบจานวน ๒ จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๒
๓.๔) พัฒนาและนาร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการใน
พื้นที่ต้นแบบจานวน ๘ พื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๒
๓.๕) ขยายผล การนาร่องการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และการคืนข้อมูลสุขภาพ
ให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดาเนินการในเขตสุขภาพ ๔ เขต เขตละอย่างน้อยหนึ่งจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๔) ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการดาเนินการใน
พื้นที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
๔.๑) ทบทวนสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิต อลเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแล
ตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๒
๗-๒๑

๑๖๒
๔.๒) พัฒนากลไกและมาตรการเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ดิจิตอลเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และลูกจ้างและผู้ทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๓-๙
๔.๓) พัฒนากลไก มาตรการ เพื่อช่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
ตาบลในการสนับสนุนประชาชนในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๔.๔) ดาเนินการนาร่ องสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอลดังกล่าว
ในเขตสุขภาพ ๔ เขต
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๕) ขั้นตอนที่ ๕ การขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้งภาษี และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕.๑) ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการรวมทั้ง ภาษี และกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะน้าตาล โซเดียมและสารเคมี
อันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑-๑๘
๕.๒) พัฒนากลไกและมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดาเนินการองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๕.๓) พัฒนากลไกและมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุน และเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วย
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗-๑๘
๕.๔) เสนอผลและให้ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการยกระดับการขับเคลื่อน
มาตรการดังกล่าว
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๖, ๑๒ และ ๑๘

๗-๒๒

๑๖๓
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน
และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาและความท้าทายที่สาคัญเร่งด่วน
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โลกมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๒ ของประชากรโลกทั้งหมด
๗,๗๐๐ ล้านคน5 ซึ่งการที่ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรโลก แสดงได้ว่าประชากรโลก
ได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว สาหรับประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยเป็นอันดับสอง
ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ หรือมี
ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด ในปี ๒๕๖๖ และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อย
ละ ๒๘ ในปี ๒๕๗๖ และร้อยละ ๓๑.๔ ในปี ๒๕๘๓6 หรือกล่าวได้ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากร
ผู้สูงอายุ ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศ และมากกว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป
ผู้สู งอายุ เมื่อมีอายุ มากขึ้น มีแนวโน้มที่จะประสบกับข้อจากัดในการทากิจวัตรประจาวัน และการ
เจ็บป่วยเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะข้อจากัดของการทากิจวัตรประจาวันพื้นฐาน และความยากลาบากในการดูแลตนเอง
จะเพิ่มขึ้นตามวัย ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยประมาณร้อยละ ๑๕ ของผู้สูงอายุทั้งหมดอยู่ในภาวะพึ่งพิงบางส่วนหรือทั้งหมด
และต้องการได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข ขณะที่แนวโน้มผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลด้านสุขภาพแต่ไม่มี
ผู้ดูแลมีเพิ่มมากขึ้น โดยผู้สูงอายุวัยปลายถึง ๑ ใน ๕ จาเป็นต้องมีผู้ดุแล แต่ปัญหาพบมากที่สุด จากข้อมูลสถิติศูนย์รับ
แจ้งเหตุ ๑๓๐๐ คือการไม่มีผู้ดูแล7
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า ๖๐ ปี) จานวน ๑๓.๗๕ ล้านคน
โดยร้อยละ ๑๐ (๑.๓๗๕ ล้าน คน) เป็นผู้สูงที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ร้อยละ ๑๕ (ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน) ของผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นผู้สูงอายุติดเตียง และร้อยละ ๘๕ (๑.๑๗๕ ล้านคน) จะเป็นผู้สูงอายุพึ่งพิงบางส่วน ซึ่งผู้สูงอายุ
แต่ละกลุ่มจะมีความต้องการผู้บริบาลผู้สูงอายุแตกต่างกันตามภาวะสุขภาพ โดยอาจแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) ผู้
บริบาลผู้สูงอายุระดับสูง ซึ่งจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใ นภาวะติดเตียงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน (ผู้บริบาล ๑ คน ดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียง ๔ คน จานวนผู้บริบาลที่ต้องการประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน) และ (๒) ผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับต้นจะ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงบางส่วน จานวนประมาณ ๑.๑๗๕ ล้านคน (ผู้บริบาล ๑ คน ดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง
บางส่วน ๑๕ คน จานวนผู้บริบาลที่ต้องการ ๗๘,๐๐๐ คน หรือเป็นความต้องการเร่งด่วนประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน
ประเด็ น เรื่ อ ง การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ได้ ถู ก หยิ บ ยกและให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ แ ละ
ระดับประเทศ โดยแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Mardrid International Plan
of Action on Ageing : MIPAA) ได้กาหนดให้เรื่องผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในแนวทางสาคัญ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สาหรับประเทศไทย ประเด็นเรื่องการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เป็น
กิจ กรรมหลั กสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรู ป เพื่อรองรับกับจานวนผู้ สู งอายุที่ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต ประกอบกับ
ปัจจุบันยังมีปัญหาความ ท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งในมิติความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแล
ตัว เอง การจั ด การให้ มีผู้ บ ริ บ าลทั้ง ปริ มาณและคุ ณภาพ ที่เ พี ย งพอกับ ความต้อ งการเมื่อ เข้า สู่ ภ าวะพี่ง พิง และ
5

World Population Prospects (2019 Revision) - United Nations population estimates and projections.
รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553- 2583 ฉบับปรับปรุง
7
รายงานสุขภาพคนไทย 2562
6

๗-๒๓

๑๖๔
การบริการรักษาพยาบาลที่บ้านและในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงวาะสุดท้ายของชีวิตจากทีมแพทย์ครอบครัวเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการ
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชนและ
การดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ระบบและกลไกการสร้า งผู้บริบาลผู้สูงอายุ ที่บูรณาการความร่วมมือระดับชาติ พื้นที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงคู่มือ รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมในการเร่งสร้างผู้บริบาลผู้สู งอายุทั่ว
ประเทศ ให้มีจานวนมากอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ มาตรฐานและการรับรองคุณวุฒิ เครือข่ายความร่วมมื อระดับ
ต่างๆในการสร้างผู้บริบาล การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และมีทะเบียนผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทะเบียนผู้บริบาลใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการอบรมให้มีทักษะในการเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ
๒.๒) ระบบและกลไกการบริบาลและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งระบบ
บริการของทีมแพทย์ประจาครอบครัว ระบบสนับสนุน และร่วมดาเนินการของสถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและพื้น ที่ รวมทั้งอาสาสมัครและสมาชิกในครอบครัว โดยการบริบาลและรักษาพยาบาลสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิงจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต
๒.๓) ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่อ การสนับ สนุ นการบริ บาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และ
อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
๒.๔) ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผ่านการ
สื่อสารที่ทันสมัย การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล และอาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน
๒.๕) มีระบบและกลไกการเงินการคลังที่ ยั่งยืนรวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุน
การดูแลระยะยาวและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบใหม่ รวมถึงความสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗-๒๔

๑๖๕
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท้ า งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข องค์ ก รปก ครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาการพยาบาล และหน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑
๑.๑) ร่วมทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา
๑.๒) พัฒนา/ทดสอบระบบ กลไกและรูปแบบต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิผล
ในการเร่งสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การดูแลตนเอง และการเข้าถึงบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ
ที่ บ้ า น/ชุ ม ชน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนถึ ง วาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต รวมทั งระบบการเงิ น การคลั ง เชิ ง นวั ต กรรมที่ ยั่ ง ยื น
โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ท้องถิ่น ชุมชน ผู้สูงอายุและครอบครัว
๑.๓) ท้าความตกลงเชิงนโยบายและความร่ว มมือในการด้าเนินงาน ระหว่างหน่ว ยงาน
ภาคส่วนต่างๆทังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ (เดือนที่ ๑-๓)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ร่วมพัฒนาศักยภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆและพื้นที่/
ท้ อ งถิ่ น /ชุ ม ชน ในการเร่ ง สร้ า งผู้ บ ริ บ าลผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ การดู แ ลตนเอง และการเข้ า ถึ ง บริ บ าลและการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เดือนที่ ๔-๕ )
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ พัฒ นาและเริ่มใช้ระบบ/กลไกการเงิน การคลั งเชิงนวัต กรรมที่ยั่งยืนและมี
ทางเลือกหลากหลายในการสร้าง การธารงรักษาและการจ้างงาน/ค่าตอบแทนผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ
ในทุกพื้นที่สามารถได้รับบริการบริบาลที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการของหน่วยบริการ
สุขภาพในลักษณะให้บ้านเป็นเหมือน Ward สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดเตียงที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕ (เดือนที่ ๔-๑๘)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ขับ เคลื่อนการดาเนินการทั่วประเทศในการใช้ ระบบและกลไกการเร่งสร้าง
ผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การดูแลตนเอง และการเข้าถึงบริบาลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน
ร่วมกับพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม ทั้ งในระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับตาบลผ่านกลไกต่างๆ เช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕ (เดือนที่ ๖-๑๘)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน โดยใช้ผลของติดตาม
และประเมินผล
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๔ เดือน
๗-๒๕

๑๖๖
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ
บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาและความท้าทายที่สาคัญเร่งด่วน
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการลงทุนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นจาก
ร้อยละ ๑๐.๔ ของค่าใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมดใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นร้อยละ ๑๖.๗ โดยเฉลี่ยนในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
๒๕๕๘-๖๒) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ที่ประเทศไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๒)
รั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ระบบประกั น สุ ข ภาพภาครั ฐ ร้ อ ยละ ๕๐
ของรายจ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ (General government health expenditure) หรือร้อยละ ๘ ของรายจ่ายภาครัฐ
ทั้งหมด (General government expenditure) ซึ่งเป็นแหล่งเงินจากภาษีทั่วไป
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ประกอบด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบ
ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งระบบย่อยอื่นๆ ซึง่ ความท้าทายที่สาคัญ คือ การบริหาร
จัดการที่แตกต่างกันและแยกส่วน (fragmented) ประสิทธิภาพ ความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมระหว่าง
ระบบหลักประกันสุขภาพรัฐ ๓ ระบบหลัก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (CSMBS) และประกันสังคม (SHI) เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ การออกแบบกลไกการจ่ายเงินที่ต่างกัน
ส่งผลต่อทั้งประชาชนผู้มีสิทธิ สถานพยาบาลที่ให้บริการ การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรภาครัฐ เช่น (๑)
ความไม่เสมอภาคของค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพต่อหัวของผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ ๓ ระบบ (๒) การจ่ายชดเชย
ค่าบริการให้สถานพยาบาลมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพฤติกรรมการให้บริการ
ของสถานพยาบาล (๓) ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการจ่ายเงินสมทบของประชาชนแต่ละ
สิทธิ (๔) อานาจต่อรองน้อยลงและขาดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพของรัฐในภาพรวม (๕) สถานพยาบาลต้องมีระบบข้อมูล ๓ ระบบ (๖) ความไม่มีประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ
ซึ่งยังมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพได้ เช่น การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การให้ความสาคัญกับการ
ดูแลกลุ่มโรคที่ป้ องกันได้ โรคเรื้อรั งต่างๆ การใช้บริการสุขภาพอย่างเหมาะสม การป้องกันเหตุ การณ์หรือกรณีไม่พึง
ประสงค์จากการให้บริการ และ การป้องกันภาวะพิการที่เป็นภาระระยะยาว ซึ่งระบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
ของประเทศไทยต้องมีการปรับประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดบริการแบบเน้นคุณค่าและการจ่ายแบบเน้นคุณค่า
(value based healthcare and value based payment) เป็นกลไกหนึ่งในการปรับประสิทธิภาพของระบบสุขภาพและ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ความท้าทายอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของไทย
ได้แก่ (๑) สังคมผู้สูงวัย เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า ปี ๒๕๙๓
(ค.ศ.๒๐๕๐) ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยอายุมากกว่า ๖๕ ปี จานวน ๑๙.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๙.๖ ของประชากร
ทั้งหมด (ตารางที่ ๑) อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ ๖๕ เท่ากับ ๑๖.๗ ปีในชาย และ ๑๙.๔ ปีในหญิง และมีอัตราพึ่งพิง
ผู้สูงอายุถึงร้อยละ ๕๕.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า ในปี ๒๕๘๓ ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยอายุมากกว่า ๘๐ ปี
มากถึง ๓,๕๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งต้องเตรียมระบบการคลังเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพและบริการสังคมอื่นๆ เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่ถูกทอดทิ้งและไม่เป็ นภาระของครอบครัวและสังคม (๒) ระบาดวิทยาของ
๗-๒๖

๑๖๗
การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious disease) มีแนวโน้มรุนแรงและควบคุมยากขึ้น (๓) ภาระโรค
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Burden of disease on NCDs) ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค การให้ความสาคัญกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างจริงจัง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องจาเป็น (๔) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ยังพบปัญหาบางกลุ่มยัง
ไม่ได้รับสิทธิ และ/หรือยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพใดๆ (๕) คนต่างด้าวในประเทศไทย มีทั้งที่เข้าเมือง
โดยถูกและไม่ถูกกฎหมาย มีทั้งที่มีประกันสุขภาพภาคบังคับ (ประกันสังคม) ภาคสมัครใจ (ซื้อบัตรประกันสุขภาพ
บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุข) และยังมีคนต่างด้าวจานวนมากที่ไม่มีประกันสุขภาพใดๆ ทาให้เมื่อเจ็บป่วยจะเป็น
ภาระของสถานพยาบาล หากรัฐไม่เข้าไปจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ จะเป็นปัญหาและเกิดผลกระทบในวงกว้าง
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง เช่น การระบาดของโรคติดต่อต่างๆ (๖) การปรับปรุงและยกระดับ
ระบบประกั น สุขภาพของประเทศให้บรรลุเ ป้ า หมายที่กาหนดไว้ใ นกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ ชาติ
คือ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทีย มกัน สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ มุ่งเน้นการจัดบริการ
สาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมนาไปสู่ความเสมอภาค
และกาหนดให้ มีความเป็นธรรมสาหรับประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็นอย่างมีคุณภาพ
(รวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและคนต่างด้าว) รวมถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มี การบูรณาการและเป็น
เอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง อีกทังส่งผลให้การด้าเนินการตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพสามารถบรรลุผลส้าเร็จ
เพิ่มขึน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ๘ ระบบที่ส้าคัญ ได้แก่
(๑) ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P), บริการ
ปฐมภูมิ (primary care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ที่บ้าน (community/Home care), บริการผู้ป่วยใน (IP)
(๒) ระบบการบริหารจัดการ รวมทังสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการ
รองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
(๓) ระบบงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง
(๔) ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ที่บ้าน
(๕) ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ
(๖) ระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าว
(๗) การจัดบริการที่เน้นคุณค่า
(๘) การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.๒) ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีความพึงพอใจเพิ่มขึน

๗-๒๗

๑๖๘
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) มีกลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับชาติ รวมทังชุดสิทธิประโยชน์
หลักและกลไกการจ่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างกองทุน และมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย (National clearing
house) ร่วมกันและมีมาตรฐานเดียว โดยที่ทุกกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐมีการบริหารการจ่ายที่เป็นระบบเดียวกัน
(single payment system) ส้าหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P), บริการปฐมภูมิ (primary care),
บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ที่บ้าน (community/Home care), บริการผู้ป่วยใน (IP)
๒.๒) ทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการบริหารจัดการระบบเดียวและหน่วยบริหาร
เดียว รวมทังสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่ ซึ่งด้องมีประเด็นนีในการปรับปรุง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย
๒.๓) แยกงบประมาณสาหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (health promotion
and prevention) ออกจากงบประมาณรักษาพยาบาล สาหรับระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้ง ๓ ระบบ และ
ครม.เห็นชอบให้ สปสช.ขยายการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ร่วมกับ สสส. ก.สธ. ระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพภาครั ฐ ซึ่ งรวมถึ ง ระบบประกัน สั ง คมและสวั ส ดิก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ และกองทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง
๒.๔) ขยายบริการและการจ่ายชดเชยค่าบริการระยะยาว (long term care) ที่ชุมชน/ที่บ้าน ไป
ยังประชาชนทุกสิทธิ โดย ครม.เห็นชอบให้ สปสช.บูรณาการบริการระยะยาวที่ชุมชน/ที่บ้าน ร่วมกับกองทุนต่าง ๆ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๕) มีการนาข้อมูลการเบิกจ่ายบริการสุขภาพไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดาเนินการ
ของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (stakeholders) ต่า งๆ ได้แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริก าร ประชาชน กองทุน ประกั นสุ ขภาพภาครั ฐ
และหน่วยงานรัฐอื่นๆ
๒.๖) คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องมีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่างๆ
๒.๗) มีผลลัพธ์ของการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (value based healthcare) ในพื้นที่นาร่อง
(sand box)
๒.๘) มีการปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP)
ให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน
๒.๙) ระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อมูลของผู้สูงอายุและผู้ที่ความต้องการพึ่งพิง
ที่บูรณาการ ครบถ้วน และเข้าถึงได้ โดยข้อมูลการใช้บริการของผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกองทุน
มีการบูรณาการและมีมาตรฐานในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ ประโยชน์ร่วมกันและมีข้อมูลหลักในทะเบียน
ผู้ป่วยที่สถานพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องส่งแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย

๗-๒๘

๑๖๙
และคื น ข้ อ มู ล สุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คลในเรื่ อ งความเสี่ ย งและสถานการณ์ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ โดยเฉพาะ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับผู้ป่วยเพื่อการดูแลตนเอง
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๔.๕ ขัน้ ตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส้ า นั ก งานหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ ง ชาติ จะเป็น หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท้ างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ ระบบหรื อ กองทุน อื่น ๆที่เกี่ย วข้องกับประกันสุ ขภาพภาครัฐ สถานพยาบาลทังภาครัฐ และเอกชน
ส้ า นั กงานคณะกรรมการก้ ากั บ และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ ประกั นภั ย (คปภ.) องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
และหน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างน้อยในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑
ทบทวนสถานการณ์ แ ละระดมสมองอย่ า งกว้ า งขวางระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกาหนดทิศทางการบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายและกิจกรรมปฏิรูปด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ และเขตสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑ - ๖
๒) ขั้นตอนที่ ๒
๒.๑) จัดทา “แผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย” และเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบมอบหมายหน่วยงานหลักรับผิดชอบการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และบริการระยะยาวในชุมชน
๒.๒) ปรับปรุงอัตรา เงื่อนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP)
ให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน
๒.๓) ขับเคลื่อนการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (value based healthcare) ในพื้นที่นาร่อง
(sand box)
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๖ – ๑๒

๗-๒๙

๑๗๐
๓) ขั้นตอนที่ ๓
๓.๑) ขับ เคลื่ อนการดาเนินงานตามแผนบูรณาการระบบประกันสุ ขภาพภาครัฐ ของ
ประเทศไทย
๓.๒) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดาเนินงานและวิเคราะห์อุปสรรคและความ
ท้าทาย เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการปฏิรูปในระยะต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑๓ – ๒๔

๗-๓๐

๑๗๑
๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหาและความท้าทายที่สาคัญเร่งด่วน
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้มีการก้า หนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ และมีกลไกการ
ท้างานในรูปแบบเขตสุขภาพมาตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการเสนอขอจัดตังส้านักงานเขตบริการสุขภาพผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข โดยมีค้าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เพื่อจัดตังส้านักงานเขตบริการสุขภาพและคณะกรรมการ เขตบริการสุขภาพเขตที่ ๑ - ๑๒ และค้าสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ ๖๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง จัดตังส้านักงาน เขตบริการสุขภาพและ
คณะกรรมการ เขตบริการสุขภาพเขตที่ ๑ - ๑๓ ให้เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตังอยู่ส่วนภูมิ ภาคมีฐานะ
เทียบเท่ากองในส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับรูปแบบ
การบริหารจัดการ ในส่วนภูมิภาคเป็นเขตสุขภาพ แบ่งเป็น ๑๒ เขต และกรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการระดับอ้าเภอ (District Health System) และระดับเขต โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการ เขตสุขภาพ (Chief Executive - Officer: CEO) และมีตัวแทนจากหน่วย
บริการระดับต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพ (Regional health board) แต่งตังคณะกรรมการขับเคลื่อน เขต
สุขภาพ และคณะท้างานขับเคลื่อนเขตสุขภาพ เพื่อทบทวนค้าสั่งจัดตังส้านักงานเขตสุขภาพ ประกาศหลักเกณฑ์กลาง
ในการคัดเลือกคณะกรรมการอ้านวยการ และคณะกรรมการเขตสุขภาพ และร่างค้าขอจัดตังส่วนราชการส้านักงาน
เขตสุขภาพ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพเขตสุขภาพ ที่ ๑- ๑๒ โดยให้ปรับปรุงรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดตังส่วนราชการในภูมิภาคของ ก.พ.ร. ฉบับใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงสาธารณสุข ได้ด้าเนินการปฏิรูปกลไกการด้าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) ซึ่งใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปกลไก การด้าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙
มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการกระจายอ้านาจ โดยการตังเขตสุขภาพและ คณะกรรมการเขตสุขภาพ
(Regional Health Board: RHB) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กลไกการท้างานในรูปแบบเขตสุขภาพ
ด้าเนินการโดยทบทวนบทบาท ภารกิจ และการก้าหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริก ารสุขภาพ เพื่อให้การบริหาร
จัดการภายในเขตสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งเขตสุขภาพมีหน้าที่และอ้านาจในการบริหารแผน ก้าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์
การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณและก้าลังคน และก้ากับ ติดตามให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก้าหนดไว้อย่างบูรณาการในภาพรวมของเขตสุขภาพ ที่สอดคล้อง กับนโยบายและแผนพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด้าเนินงานการกระจายอ้านาจให้เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพ
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังพบปัญหาสาคัญในการบริหารจัดการและการจัดบริการที่ยังไม่สามารถดาเนินงานได้อย่าง
เป็นรู ปธรรม ๑) การดูแลรักษาและการเข้าถึงบริการของประชาชนยังมีความเหลื่อมล้าในแต่ ละเขตสุขภาพ
๒) การบริหารจัดการหรือการดูแลยังไม่สามารถแก้ปัญหาของพื้นที่โดยตรง แต่ยังเป็นการทางานเพื่อสนองตอบ
นโยบายจากส่ วนกลาง ๓) อานาจในการบริ หารจัดการของเขตสุขภาพไม่ เ บ็ดเสร็ จ แยกส่ วน จึงแก้ปั ญหา
บางอย่างไม่ได้ชัดเจน ๔) การจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ และกาลังคน มีความเหล่ือมล้าในแต่ละเขต
บริ การ เพราะเป็น การจั ด สรรจากส่ วนกลาง ๕) การบริหารจัดการยั งขาดการมีส่ วนร่วมจากภาคประชาชน
และหน่วยงาน อื่นๆ
๗-๓๑

๑๗๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา มีข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ในการปรึกษาหรือร่วมกันเมื่อ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการปรึกษาหารือมีประเด็นมุ่งเน้นให้ความส้าคัญร่วมกันในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่อง
การกระจายอานาจให้กับเขตพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ควรให้ประชาชน
เข้ามาร่วมบริหารสถานบริการ จะเป็นการลดอานาจรัฐ และเพิ่มอานาจประชาชน ที่ผ่านมาการบริหารในรูปนี้ยัง
ไม่ชัดเจน กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงต้องมีกระจายอานาจให้เขตพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่บริหารโดยมี
ประชาชนมาร่วมในการกาหนดทิศทาง เพราะแต่ละพื้นที่จะมีปัญหาแตกต่างกันไป หากให้พื้นที่มาดาเนินการ
และบริหารจัดการในส่วนนี้เองจะช่วยแก้ปัญหาได้ และเสนอให้มีการท้า Sandbox ๒ - ๓ ปี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
การกระจายอ้านาจจากส่วนกลางไปสู่ระดับพืนที่ ที่มุ่งเน้นการจัดบริการของหน่วยบริการ ในลักษณะพวงบริการ การ
บริหารงบประมาณ/เงิน กองทุนของหน่ว ยในระดับเขตสุ ขภาพ ทังนีเขตสุ ขภาพจึงไม่ใช่เขตสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข แต่เป็นเขตสุขภาพที่มีคณะกรรมการจากภาคประชาชนมาร่วมบริหารด้วย หากเขตสุขภาพมีการจัดระบบ
บริการและบริหารจัดการในลักษณะนี จะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งที่ท้าให้เขตสุขภาพ มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเกิดผลส้าเร็จในการด้าเนินงานในพืนที่ได้ตามเป้าหมายที่ตังไว้
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
ประเทศมี เ ขตสุ ข ภาพที่ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการและร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
หน่ ว ยงานและท้ อ งถิ่ น มี ค วามคล่ อ งตั ว ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถท้ า ให้ เ กิ ด ผลส้ า เร็ จ ในพื นที่
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) ระบบการบริ ห ารจั ด การเขตสุ ข ภาพแบบบู ร ณาการ คล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และร่วมรับผิดชอบ โดยเขตสุขภาพ หน่วยงานในพืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ กลไกที่มี
อยู่ เช่นคณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ ระดับต้าบลและระดับจังหวัด และกลไกใหม่เชิงนวัตกรรม
(ด้าเนินการในพืนที่ ๔ เขตสุขภาพน้าร่อง)
๒.๒) ประชาชนรวมทังผู้สูงอายุในพืนที่ ได้รับบริการและการสนับสนุน ตามเป้าหมายการ
ปฏิรูปด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึง การภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกัน
สุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง (ด้าเนินการในพืนที่ ๔ เขตสุขภาพน้าร่อง)
๒.๒.๑) ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการเตรียมพร้อมและการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข
๒.๒.๒) ผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
๒.๒.๓) ประชาชนที่ไ ด้รั บประโยชน์ จากการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
๗-๓๒

๑๗๓
๒.๒.๔) ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริบาลดูแลและรักษาที่บ้าน/ชุมชน
๒.๒.๕) ผู้ บ ริ บ าลดู แ ลผู้ สู งอายุ ป ระเภทและระดั บต่ า งๆผู้ ป่ว ยที่ไ ด้รั บ ประโยชน์จ าก
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓) ระบบบริหารจัดการ ระบบบริการและมาตรการสนับสนุนในพืนที่ ที่ได้รับการพัฒนา
และได้เริ่มด้าเนินการตามเป้าหมายการปฏิรูป ด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึง การภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง (ด้าเนินการในพืนที่ ๔ เขตสุขภาพน้าร่อง)
๒.๔) หน่ ว ยบริ การ/หน่ว ยงานในพืนที่ ที่ ได้ รับ การพั ฒ นาศั กยภาพและได้ เริ่ มด้ าเนิน การ/
ร่ว มให้บ ริ การแบบบู ร ณาการตามเป้าหมายการปฏิรูป ด้านสุขภาพและสาธารณสุ ข รวมถึง การภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ด้าเนินการในพืนที่ ๔ เขตสุขภาพน้าร่อง)
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท้ า งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบัน วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.)ส้ า นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข เป็นอย่างน้อย
ในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑
ศึกษาและเสนอแนะกลไกการบูร ณาการ การบริ ห ารงานสุ ข ภาพของประเทศระดับ ต่า ง ๆ
ที่เชื่อมโยง ระดับชาติและเขตสุขภาพ รวมทังกลไก/คณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขระดับชาติ เพื่อให้เกิดความ
เป็ น เอกภาพบู ร ณาการและความต่อเนื่ องเชิงนโยบาย โดยไม่ใช่ ด้านการบริห าร และก้าหนดแนวทางในการตั ง
เขตสุขภาพ และการบริหารจัดการแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑ – ๖
๗-๓๓

๑๗๔
๒) ขั้นตอนที่ ๒
๒.๑) จัดท้าแผนการบริหารจัดการเขตสุขภาพแบบบูรณาการ
๒.๒) ก้ าหนดเขตสุ ขภาพจ้ านวน ๔ เขต เพื่ อท้า sandbox

และน้ าเข้าครม. เพื่ออนุมั ติ

ด้าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๗ – ๑๒
๓) ขั้นตอนที่ ๓
๓.๑) บริหารจัดการแบบบูรณาการ บริหารด้วยคณะกรรมการเขตสุขภาพเน้นบริหารจัดการเรื่อง
ก้าลังคน การเงิน งบประมาณ ระบบหลักประกันสุขภาพ
๓.๒) ระบบบริ การในเรื่องส่งเสริมป้องกัน รักษา คุ้มครองผู้ บริโ ภค แพทย์แผนไทย ระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ การแพทย์ฉุกเฉิน
๓.๓) ระบบข้อมูล ข่าวสาร
๓.๔) ติดตามประเมินผล วิธีบริหารจัดการแบบใหม่ และผลลัพธ์ในกิจกรรมที่ ๑ - ๔
๓.๕) การแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ การมอบอ้านาจ เพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการเขตสุขภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนที่ ๑๓ - ๒๔

๗-๓๔

๑๗๕
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
สาระสาคัญโดยสังเขป การปรับปรุงกฎหมายควรมีประเด็นสาคัญ (อย่างน้อยที่สุด) ที่จะต้องปรับปรุง ดังนี้
๑) มีการแบ่งระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคอย่างชัดเจน และมีการกาหนดให้
อานาจในการจัดการกับปัญหาตามระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
๒) การกาหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Centre)
ในแต่ละระดับ
๓) การให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอานาจในการออกประกาศหรือ คาสั่งเพื่อการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสมและตามความจาเป็น เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ของโรค ทั้งกรณีทั่วราชอาณาจักรหรือเฉพาะบางพื้นที่ เช่น การกาหนดให้บุคคลที่จะเข้าไปในสถานที่
สาธารณะของพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างกว้างขวางต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
๔) การกาหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอานาจสั่งการหรือมอบหมายให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดาเนินการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๕) การกาหนดแยกเรื่องสอบสวนโรคกับเรื่องดาเนินการหรือออกคาสั่งออกจากกัน
โดยกาหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถดาเนินการหรือออกคาสั่งได้ เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิด
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องมีการสอบสวนโรคก่อน
๖) กาหนดให้มีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมและรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
แห่งชาติและสาระสาคัญของแผนฯ
๗) การก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขของผู้ เ ดิ น ทางในการเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดมิให้มีการแพร่
ระบาดในราชอาณาจักร เช่น การกาหนดให้ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อ
โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด
๘) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขของสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อใช้สาหรับแยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น
ประเภทของสถานที่หรือลักษณะ หรือมาตรฐานของสถานที่สาหรับเป็ นที่แยกกักหรือกักกันผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
๙) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการกากับดูแล การได้มา การเข้าถึง
การเก็บ รักษาการนาไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด เช่น การให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือการใช้ระบบติดตามอาการของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือการให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นของผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาด
๑๐) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ที่พานักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคาสั่งให้แยกกัก กันกัน หรือคุมไว้สังเกตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
๗-๓๕

๑๗๖
บุคคลตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย
ในการใช้สถานที่ เพื่อใช้แยกกักหรือกักกัน ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดสถานที่หรือยานพาหนะ
๑๑) การกาหนดให้บุคคลที่พบว่าตนเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
และโรคระบาด มีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าพนั กงานควบคุมโรคติดต่อ เช่นเดียวกับบุคคลตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒) การกาหนดให้กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐใช้ระบบการบริหารจัดการระบบเดียว
และหน่วยบริหารเดียว รวมทังสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพโดยเฉพาะ
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
กิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญในการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑)
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงกฎหมายตามแนวทางที่ได้พิจารณาร่วมกัน
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขรับทราบความก้าวหน้าทุก ๓ เดือน

๗-๓๖

๑๗๗

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๗๘
สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๘-๑

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๘-๑

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน

๘-๑

เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน

๘-๓

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด

๘-๔

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๘-๙

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๘-๙

และการจัดการ Fake News
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การกากับดูแลสื่อออนไลน์

๘-๑๑

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

๘-๑๓

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๘-๑๖

๘-๒

๑๗๙

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรู ป ประเทศด้า นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
๑.๑) ข้อ ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ การแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ปั ญ หาเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ รั บ
การแก้ไขอย่างจริงจั ง จนยุติลง หรือไม่ส่ งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนา
บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยการผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและ
ปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์
การหลบหนีเข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การขยายอานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของ
๘-๑

๑๘๐
ทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่ นคง
ของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสาคัญ ที่ทาให้จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง
รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสาคัญของประเทศให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (หน้าที่ ๑๓)
๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้
ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลาม
ต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างศักยภาพและความ
พร้อมในทุกด้าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการ
ข่าวกรอง เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
รอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ กาหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไข
ปั ญ หาความมั่ น คงที่ส าคัญ ต่า ง ๆ รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิน ผลอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพในทุก ขั้ นตอน
เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชนให้ร่วมกับกาลังตารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ
ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาส าคัญต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อ การร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอานาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดาเนินการไปตาม
เป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กาหนดอย่างราบรื่น (หน้าที่ ๑๓)
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑) ข้อ ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่ งครัด การจัดเวลาและพื้นที่
ออกอากาศให้ แ ก่สื่ อสร้ า งสรรค์ใ นช่ ว งเวลาที่มี ผู้ ช มมากที่ สุ ด รวมทั้ง การส่ งเสริ มการใช้ สื่ อ ออนไลน์ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (หน้าที่ ๓๒)
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๓.๑) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล พัฒ นาระบบโครงสร้ างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบ
ของสื่อต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพื่อคุ้มครองการใช้
เทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา
และการสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ (หน้าที่ ๔๓)
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑) ข้อ ๔.๑ ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู นย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๘-๒

๑๘๑
๔.๑.๒ ภาครั ฐ มี ความเชื่ อมโยงในการให้ บริ ก ารสาธารณะต่า ง ๆ ผ่ า นการน า
เทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ (หน้าที่ ๕๖)
๔.๒) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกาหนด
นโยบายและการบริ ห ารจั ดการที่ตั้งอยู่ บนข้อมูล และหลั กฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสั มฤทธิ์ มีความโปร่งใส
ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้
และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (หน้าที่ ๕๘)
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรู ป ประเทศด้า นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
๑.๑) ๐๑๐๒๐๑ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
๑.๒) ๐๑๐๓๐๑ หน่ ว ยงานด้ า นการข่ า วและประชาคมข่ า วกรองท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒.๑) ๑๐๐๓๐๑ สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
ในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๓.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรี ยนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
๔.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๔.๒) ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
๔.๓) ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
๘-๓

๑๘๒
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง
เสรี ภ าพของการทาหน้ าที่ของสื่ อบน
ความรั บ ผิ ด ชอบกั บ การก ากั บ ที่ มี
ความชอบธรรม และการใช้ พื้ น ที่
ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
จรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
ด้ ว ยความเชื่ อ ว่ า เสรี ภ าพของการ
สื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย

การรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ (Media and
Information Literacy : MIL) ตามกรอบการ
ประเมิ น การรู้ เ ท่ าทั น สื่ อ และสารสนเทศของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสานักงาน
คณะกรรมการดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่
(๑) การเข้าถึง (๒) การประเมิน และ (๓) การ
สร้าง

ปี ๒๕๖๔

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บข้อมูลทุกรอบ
๒) สื่ อ เป็ น โรงเรี ย นของสั ง คมในการให้ ๒ ปี)
ความรู้แก่ประชาชน สร้ างทักษะการ
รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และสารสนเทศ ปลู ก ฝั ง
วั ฒ นธรรมของชาติ และปลู ก ฝั ง
ทัศนคติที่ดี

๘-๔

ปี ๒๕๖๕

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๓ คะแนน ขึ้นไป

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๖ คะแนน ขึ้นไป

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี)

(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี)

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๓ คะแนน ขึ้นไป
(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี)

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวม ๗๖ คะแนน ขึ้นไป
(*ตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีการเก็บ
ข้อมูลทุกรอบ ๒ ปี)

๑๘๓

๑.๒.๑

ตัวชี้วัดที่สาคัญ
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ตามกรอบการ
ประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) โดยสานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ (๑) การเข้าถึง (๒) การประเมิน และ (๓) การสร้าง
โดยจัดการสารวจกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และกาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งช่วงเป็น
ระดับปรับปรุง (ต่ากว่า ๕๐ คะแนน) ระดับพื้นฐาน (๕๐ – ๖๕ คะแนน) ระดับดี (๖๕ – ๘๐ คะแนน และระดับ
ดีมาก (๘๐ ขึ้นไป)
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
การเข้าถึง /๑
การประเมิน /๒
การสร้าง /๓

ข้อมูลฐาน
๒๕๖๒
๖๘.๑
๗๒.๗
๖๖.๑
๖๕.๗

ระยะกลาง
๒๕๖๔
๗๓ ขึ้นไป
๘๐
๗๐
๗๐

/๑ การเข้าถึง หมายถึง บุคคลสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการได้
/๒ การประเมิน หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้
/๓ การสร้าง หมายถึง บุคคลสามารถสร้าง ใช้ประโยชน์ และติดตามข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้

๘-๕

ระยะปลาย
๒๕๖๖
๘๐ ขึ้นไป
๙๐
๗๕
๗๕

๑๘๔
๑.๒.๒

วงเงินและแหล่งเงิน

๑) ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจาปีของหน่วยงานที่เกี่ยวของ เช่น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์
๒) เงินสนับสนุนจากกองทุน เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น
๓) เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน และองค์กรสื่อ
๑.๒.๓

ความก้าวหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญของประเทศในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
สื่อสารมวลชนของประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดยมีสถานการณ์และแนวโน้ม
ที่สาคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโดยรวมที่ต้อง
แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งในแง่ของคุณภาพของเนื้อหาสาระ ต้นทุน และ
รายได้จากการดาเนินการ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริโภคสื่อกลายเป็นผู้ผลิตสื่อสืบเนื่องจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ข้ า งต้น โดยผู้ บ ริ โ ภคสื่ อ สามารถเป็ น ทั้ง ผู้ รั บ และเป็ นผู้ คิ ด หรือ สื่ อ สารส่ ง ต่อ ข้ อ มู ล ออกไป
การเปลี่ยนแปลงจริยธรรมในการทาหน้าที่ของสื่อในบางกรณีสื่อยังขาดจริยธรรมในการทาหน้าที่ทาให้มีการ
เสนอข่าวสารที่อาจไม่เหมาะสมหรืออาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาหรับสาธารณชน รวมทั้งประเด็นความรู้เท่าทัน
สื่อของประชาชน ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพของสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์
หรื อ ข่ า วลวงของประชาชนไทย โดยแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานในแต่ละเรื่องและประเด็นการปฏิรูป ดังนี้
๑) การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน มีกิจกรรมหลัก คือ การบรรจุสาระ
เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตรให้กับนักเรียนและนักศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ได้มีการดาเนินการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มประชาชนทั่วไป
๒) แนวทางการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและมาตรฐานวิ ช าชี พ สื่ อ มี กิ จ กรรมหลั ก
คือ การจัดทาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งกรม
ประชาสั มพันธ์ร่ วมกับคณะกรรมการดาเนิ นการปฏิรู ปกฎหมายในระยะเร่งด่ว นยกร่างและผ่านการตรวจ
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการยืนยันร่างกฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อได้จัดทา “คู่มือและแนวทางปฏิบัติสื่อในภาวะวิกฤต”
เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติวิชาชีพของสื่อมวลชนในการดาเนินงานในสถานการณ์ที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวสู ง
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๑๘๕
โดยใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาเยาวชนจากถ้าหลวง อาเภอขุนน้านางนอน
จังหวัดเชียงราย
๓) การปฏิรูปโครงสร้ างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีกิจกรรมหลักในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ได้แก่ การปรับปรุงแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งสานักงาน กสทช. ได้จัดทาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับที่ ๒ แล้วเสร็จ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแผนแม่บทนี้
ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่จากัด ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการในปัจจุบัน และประกาศสานักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรม
ประชาสั มพัน ธ์ได้ มีการด าเนิ น การปฏิรู ป โครงสร้ างองค์ กรสื่ อของรัฐ โดยพิจารณายกร่ างแผนการปฏิรู ป
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ให้มีการจัดสรรช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตรายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตเนื้อหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน
๔) การปฏิ รู ป แนวทางการก ากั บ ดู แ ลสื่ อ ออนไลน์ มี กิ จ กรรมในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการกากับดูแลสื่อออนไลน์ได้ อาทิ โครงการศูน ย์ข้อมูล Big Data และ
วิ เ คราะห์ อ าชญากรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการสื บ สวน ติ ด ตาม และยื น ยั น ตั ว ตนผู้ ก ระท าผิ ด
ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย
เพื่อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อประชาชนในวงกว้าง กระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้
สานักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชาชน ด้วยโครงการ
บริ ห ารจั ดการระบบการลงทะเบี ย นผู้ ใช้ บ ริการโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ด้ว ยระบบอัตลั ก ษณ์ เป็ นระบบส าหรั บ
ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนใช้เลขหมายเพื่อป้องกันการลักลอบโจรกรรม
ข้อมูลหรือการนาบัตรประชาชนผู้อื่นไปจดทะเบียนซิมการ์ด และนาไปก่อเหตุในทางที่มิชอบ
๕) การปฏิ รูปการบริ หารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และ
ระบบและเครื่องมือด้า นการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุน ภารกิจการป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย ฯ มี กิจ กรรมหลั ก ๓ กิ จ กรรม ได้ แก่ (๑) การผลั กดั นกฎหมายว่ าด้ ว ยการรั กษาความมั่ นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง ดศ. ได้ดาเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๒ ฉบับ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒) การบูรณาการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อ
สนั บ สนุ น ภารกิ จ บรรเทาสาธารณภั ย (National Mobile Broadband Network for Public Protection and
Disaster Relief (PPDR)) โดยสานักงาน กสทช. และสานักงานตารวจแห่งชาติร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ งานคลื่ นความถี่ในย่านความถี่ ๘๑๔ - ๘๒๔ MHz และ ๘๕๙ - ๘๖๙ MHz
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงานเพื่อคืนย่านความถี่ดังกล่าวต่อไป และ
(๓) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สอทภ.) ได้ยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ...

๘-๗

๑๘๖
โดยมีสาระสาคัญเพื่อกากับกิจการอวกาศให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๖) การปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารภาครั ฐ มี กิ จ กรรมหลั ก
ในการพั ฒนาการประชาสั มพันธ์ ภาครั ฐ ได้ แก่ การเร่งรั ดการด าเนิ นการของคณะกรรมการประชาสั มพันธ์
แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบรูณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ซึ่ง คณะกรรมการประชาสั มพัน ธ์ แห่ ง ชาติแ ละกรมประชาสั มพัน ธ์ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ได้ มีการจัดท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ เชื่ อ มโยงเนื้ อ หา
การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานระดับกระทรวงไปสู่หน่วยงานระดับจังหวัดให้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์
ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้มี การดาเนิน การพัฒ นาบุค ลากรและเครือ ข่ายเพื่อ สนับ สนุ น
การบรรลุ เป้ าหมายการปฏิรู ปดังกล่ าว เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
และการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เป็นต้น
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๑๘๗

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
การดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการสาเร็จและมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศฯ สามารถขั บ เคลื่ อ นได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ผลลั พ ธ์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบกับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งบริบทด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึ งควรเร่งดาเนินการและให้ความสาคัญใน
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) จานวน ๓ กิจกรรม
ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
(๒) การขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ และ (๓) การยกร่างหลักสูตร “การรู้
เท่าทันสื่อ” เพื่อให้เกิดการผลักดันการดาเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ
Fake News
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารไปสู่ลักษณะออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับประชาชนสามารถ
มีบทบาทเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้นาเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) ส่งผลทาให้การสื่อสาร
ข้อมูลต่าง ๆ ทาได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมการเผยแพร่ได้ยาก จึงมีความจาเป็นที่ ต้องกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักของภาครัฐในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตาม
ข้อมูล ข่าวสารที่เ ผยแพร่ ออกไปให้ มีความถูกต้อ ง รองรับวิถีชีวิตของประชาชน การประกอบอาชีพ และ
การบริหารจัดการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และสามารถประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงรุกได้ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในเวลาที่รวดเร็ว และป้องกันการสร้างความเสียหายต่อสังคมในวงกว้าง โดยนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Big Data และระบบ AI เข้ามาช่วย และมีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัล
สาหรับการกากับ เฝ้าระวัง Fake News เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับประชาชน
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยา ความรวดเร็ว และ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง
๒) หน่วยงานภาครัฐ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย
ในรูปแบบทีส่ ามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจาปีของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน
๘-๙

๑๘๘
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับ
หน่ว ยงานอื่นที่เกี่ย วข้อง โดยเฉพาะสานั กนายกรัฐ มนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี : บก.ปอท.) สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ การพัฒ นาระบบคลั งข้อมูล ข่าวสารเพื่อการประชาสั มพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News และการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดตั้งระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
ความรู้อัจฉริยะ และประสานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดาเนินงานส่งเสริมและสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและจัดให้มีการ
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารของภาครัฐให้สามารถเป็นนักการประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถในการดาเนินงานรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล อาทิ Data Scientist และ Data Analyst ซึ่งจะมีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินงานเชิงรุกของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สานักงานตารวจแห่งชาติ : สตช.) มีเป้าหมายในการสืบสวนปราบปราม
ผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม และหลอกลวงและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิด
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ มีมาตรการสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลสาหรับการกากับ เฝ้าระวัง
Fake News ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น และสามารถดาเนินการได้รวดเร็วตามบริบทและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ นาระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการดาเนินการในการเฝ้าระวัง
และการจัดการ Fake News เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนินการ และสามารถดาเนินงานในสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ ทุกภาคส่ วนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก โดยอาจเริ่มดาเนินการพิจารณาค่าใช้จ่ายบริการ
อินเทอร์เน็ต หรือ Digital Media ให้มีราคาถูกลง และการให้บริการอินเทอร์เน็ต Wifi ฟรีแก่ประชาชน
ในหน่วยงานและสถานที่ของภาครัฐ ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ของการกาหนดให้แพลทฟอร์มออนไลน์
กลางเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย และในลักษณะ Social Media
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

๘-๑๐

๑๘๙
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การกากับดูแลสื่อออนไลน์
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ด้ า นการสื่ อ สารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในลั ก ษณะแบบออนไลน์ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง
ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต (Creator) ผู้นาเสนอ (Sender) และผู้บริโภคสื่อ (Receiver) สื่อไปพร้อมกันได้
โดยใช้แพลตฟอร์มผู้ให้บริการจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ Facebook Youtube Line และ Twitter
ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาสาระที่เผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าว ไม่มีผู้กากับดูแลและบริหารจัดการที่ชัดเจน
อาจทาให้มีการเผยแพร่ข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็น (Bully) ที่ไม่เหมาะสม ในอีกทางหนึ่งอาจทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนถูกเผยแพร่จากการใช้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของต่างประเทศ ดังนั้น จึงควร
มีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานหลักในการร่วมมือกากับดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ปริมาณการใช้งานสื่อออนไลน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานในภาวะวิกฤติ อาทิ
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ให้
บริการสื่อออนไลน์ และพัฒนากลไกการกากับดูแลกันเองในกลุ่มสื่อสารมวลชนบนพื้นฐานของจริยธรรมที่ดี
และมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) มีหน่วยงานรั บผิ ดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือกรณี
เกิดโรคระบาดรุนแรง
๒) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รับ การดูแลและคุ้มครอง
ตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจาปีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (ปท.) สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี: บก.ปอท.)
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกองป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และสานั กงานตารวจแห่ งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี : บก.ปอท.) เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้

๘-๑๑

๑๙๐
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปฏิรูปการกากับดูแลข้อมูลหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ของหน่วยงานรับผิดชอบ
อาทิ กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม ส านั กงาน กสทช. เพื่ อให้ การดาเนินงานเฝ้ าระวังติ ดตาม
สถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรวบรวม จัดเก็บ สืบสวน สอบสวน วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเกิด
ความรวดเร็ว และสามารถดาเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้ง
คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) ให้ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ หารือและผลักดันให้มีการเสนอแก้หรือปรับปรุงกฎหมายของ กสทช. หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีรายละเอียดอานาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการกากับดูแลสื่อออนไลน์ รวมถึงการเสนอ
ข่าวสารข้อมูลที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนคนอื่น ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ข้อมูลเนื้อหาเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ กาหนดมาตรการจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ (Incentive และ Social Credit)
เพื่อให้สื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการผลิตและกากับการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพ และร่วมกันช่วยตรวจสอบ
เฝ้าระวัง การเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้มีความ
สมดุลในการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ กาหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเป็ น ตั ว ชี้ วั ดหนึ่ ง ที่น ามาประเมิ น ผลการด าเนิน งานขององค์ กร เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบให้
ความสาคัญในการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๖) ขั้ น ตอนที่ ๖ การทบทวนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย โดยให้ ค วามส าคั ญ ในการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

๘-๑๒

๑๙๑
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่ างรุนแรงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทาให้รูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันต่างไป
จากในอดีต ส่งผลให้ประชาชนสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยเนื้อหาสาระของการสื่อสารมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อ มูลจริง และข้อมูลลวง ผ่านรูปแบบสื่อประเภท
ต่าง ๆ อาทิ ข่าว วาไรตี้ บันเทิง ละคร และรายการต่าง ๆ ดังนั้น การปลูกฝังและการรณรงค์ให้ประชาชนในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงผู้ สู งอายุ สามารถรู้เท่ าทั นสื่ อ และเลื อกบริโ ภคสื่ อได้ อย่า งถู กต้อ ง และมี
ประสิทธิภาพ จึงเสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศภายใต้ความปกติ
ใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ ในการยกระดับให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างสรรค์สื่อที่ดีและมี
คุณภาพ จะต้องให้ความสาคัญโดยเริ่มตั้งแต่บุคลากรผู้ซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดและสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านการ
สื่อสาร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อ และปรับตัวได้ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ของการสื่ อ สารในยุ คดิ จิ ทัล ดั งนั้ น การให้ ผู้ ประกอบการด้านสื่ อสารมวลชนที่มี ความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์เข้ามามีส่ วนร่ วมในการพัฒนาและขับเคลื่ อนการเรียนรู้ด้านสื่ อ รวมทั้งการสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้สอดคล้องและรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อเป็นรากฐานของการปฏิรูปในประเด็นอื่น ๆ ต่อไป
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๕
๒) ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้
ตัวชี้วัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๔ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ (๑) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความสาคัญของผู้ให้บริการข้อมูล
สื่อและสารสนเทศต่อสังคม (๒) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับและแหล่งที่มา
ของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้ (๓) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถ
ประเมิ น คุ ณค่ า ตรวจสอบความน่ าเชื่อ ถือข้ อมู ล สื่ อและสารสนเทศ และแหล่ ง ที่มาได้ (๔) การจั ดระบบ
หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้
๓) จานวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วมสมัย
และสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรม เพิ่มขึ้น
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ปี ๒๕๖๕)
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มีของเงิน
ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจาปีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนจาก
กองทุน กทปส. และเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนองค์กรสื่อ
๘-๑๓

๑๙๒
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวง
วัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) และสถาบันฝึ กอบรมของรั ฐ
เป็นอย่างน้อยในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ การปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ การจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ และ
บรรจุให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ให้มี
เนื้อหาครอบคลุมถึงความฉลาดรู้เรื่องสื่อ ความรอบรู้เรื่องสื่อ การตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และอิทธิพลของ
สื่อต่อสาธารณะ สามารถเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และประเมินเรื่องสาระของสื่อ ตลอดจนสามารถ
นาไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ
 หารื อ และประสานความร่ ว มมื อ จากสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี
ประสบการณ์หรื อเคยได้มีการดาเนิน การจัดทาหลั กสู ตรและมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อ
เพื่อนาไปต่อยอดในการใช้เป็นต้นแบบหลักสูตรและขยายผลในโรงเรียนนาร่อง อาทิ โรงเรียนในสังกัด กทม.
และ สพฐ. รวมถึงให้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อให้เยาวชนซึมซับวัฒนธรรม
และค่านิยมที่ดีด้วยตัวเองเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย
 นาประเด็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้มีค วามสอดคล้อง สนับสนุนการดาเนินงาน
และเป็ น ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น รวมถึ ง การหารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น ในประเด็นการสร้างค่านิยมที่ดี
ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชน รวมทั้ง แนวทางการจัดกิจกรรม Social Campaign ที่เป็นการรณรงค์
และส่งเสริมการยกระดับ การรู้เท่าทันสื่อ
 ส่ งเสริ มให้ นั ก เรี ย น นั กศึกษา มีการเรี ย นรู้ และจั ด ทาเนื้ อหาของสื่ อส าหรั บ เผยแพร่
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และเข้าใจถึงกระบวนการในการทาข่าว ทาสื่อ เกิดความตระหนัก
ในการนาเสนอและเสพข่าวในทุกมิติ
 การเรียนในระดับอุดมศึกษาควรพิจารณาบรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ให้
เป็นวิชาภาคบังคับอย่างน้อยหนึ่งวิชาในสาขาวิชาอื่น ส่วนในสาขาวิชาชีพสื่อควรมีการเรียนการสอนเป็นวิชา
ภาคบังคับมากกว่าหนึ่งวิชา เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ อสังคมควบคู่ไปกับการใช้ความรู้
เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างงานสื่อ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจาเป็นและประโยชน์จากการ
รู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ เพื่อให้สามารถเลือกบริโภคสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสารได้
 บรรจุเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันฝึกอบรมภาครัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๘-๑๔

๑๙๓
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในการสอนและให้ ค วามรู้ ด้ า นสื่ อ สารมวลชนที่ รู้
เท่าทันสื่อ โดยพัฒนาบุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สื่อสารในยุคดิจิทัล และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ภาษาที่กระชับ
ชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

๘-๑๕

๑๙๔
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

สาระส าคัญ โดยสัง เขป เพื่อ แก้ไ ขให้ ครอบคลุ ม การใช้ สื่ อ ออนไลน์/ยกร่ างกฎหมายที่จ ะปกป้อ ง
คุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เป็นการเฉพาะ
๓.๒

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....

สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความเหมาะสม พร้อมป้องกันและ
รับมือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

๘-๑๖

๑๙๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

๑๙๖

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๙-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๙-๒

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านสังคมกับยุทธศาสตร์ชาติ

๙-๒

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านสังคมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๙-๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๙-๔

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๙-๕

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณ
ทีเ่ พียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

๙-๕

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่
เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๙-๗

๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับ
สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๙-๑๐

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

๙-๑๓

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

๙-๑๕

๑.๒

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๖-๑๗

๑๙๗
ส่วนที่ ๑ บทนา
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาบังคับใช้ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กาหนดให้มีประเด็นการ
ปฏิ รู ป ๕ เรื่ อ งส าคั ญ บนพื้ น ฐานการพั ฒ นาประเทศตามแนวคิ ด สั ง คมคุ ณ ภาพ (Social
Quality)
ซึ่งการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมในช่ว งระยะเวลา ๓ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
มีความคืบหน้าสาคัญ ดังนี้ (๑) การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม ได้บรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณที่กาหนดให้มีจานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่ต่ากว่า ๑ ล้านคนภายในปี ๒๕๖๑
โดยที่ปัจจุบัน กอช. มีจานวนสมาชิกกว่า ๒.๓ ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) และได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๒) การปฏิรู ป การช่ว ยเหลือ และเพิ่ มขี ดความสามารถกลุ่ มผู้เ สีย เปรี ยบในสั งคม ได้มี การเสริมสร้า ง
ศักยภาพกลุ่มต่างๆ อาทิ โครงการ Smile Farm: Sustainable Agriculture for Disabilities ที่เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้พิการในการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การขับเคลื่อนโครงการ Smile City For
All เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) การปฏิรูปการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม พบว่ามี
หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเก็บข้อมูลเพื่อทาแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan One Policy) สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการแก้ปัญหาความยากจน (TPMAP :Thai
People Map and Analytics Platform) (๔) การปฏิรูปการพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
มีการประกาศใช้กฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การออกพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และ (๕) การปฏิรูปการสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม
ผ่านการขับเคลื่อนการสร้างพลังจิตอาสา โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสากว่า ๖.๖ ล้านคน และมีการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว่า ๔๕,๐๐๐ ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)
อย่ า งไรก็ ต าม ในแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสั ง คมยั ง มี กิ จกรรมปฏิ รู ปหลายกิ จกรรมที่ ไม่ ได้
ด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม อาทิ การศึ ก ษาและจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางสั ง คม
การปรับปรุงระบบสวัสดิการและความช่วยเหลือทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางทาง
สั งคม รวมทั้ ง ประเด็ นปฏิ รู ปที่ต้ องมี การขับเคลื่ อนอย่ างต่ อเนื่อง อาทิ การคุ้ มครองผู้ บริโภค การส่ งเสริ ม
และให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนโดยการออกกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ การมีส่ วนร่ วมและการรั บรู้ ข้อมูลที่ ถูกต้องของประชาชน ทั้ งนี้ เมื่ อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ และมติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับ การทบทวนแผนการปฏิรูป
ประเทศให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคมในระยะเวลา ๒ ปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) จึงให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้าในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรั พยากรและแหล่งทุนของประชาชน โดยนาประเด็น ปฏิรูปประเทศด้านสังคมเดิมมา
ปรับปรุงเป็น กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big rock) จานวน
๕ กิจ กรรม ได้แก่ (๑) การมีร ะบบการออมเพื่อสร้ า งหลักประกัน รายได้หลังวัยเกษียณที่เ พียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ เป็นการปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเรื่องการออม สวัสดิการ
๙-๑

๑๙๘
และการลงทุนเพื่อสังคม ที่ มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าของระบบหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(๒) การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการต่อยอดจากประเด็นปฏิรูป
เรื่ องการจั ดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคมที่เดิมให้ ความสาคัญกับ บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านสังคม (๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความ
ช่ วยเหลื อได้ อย่ างครอบคลุ มและทั่ วถึ ง ซึ่ งเป็ นการปรั บปรุ งจากประเด็ นปฏิ รู ปการช่ ว ยเหลื อและเพิ่ มขี ด
ความสามารถกลุ่มผู้ เสียเปรียบในสั งคม เพื่อให้การคุ้มครองกลุ่ มเปราะบางในสังคมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
(๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง เป็นการปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเรื่องการพัฒนา
ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ที่สะท้อนถึงการขาดประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการตนเองของชุมชน โดยเฉพาะชุ มชนในเขตเมือง และ
(๕) การสร้ างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจั ดให้กับประชาชน ซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่ที่เกิดจากการหารือร่วมกันของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการจัดสรรที่ดินของรัฐ โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคมให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้าในการครอบครองที่ดิน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชนบท
๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ที่ให้ความสาคัญ
กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม โดยสร้างแรงจูงใจในการออม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
๑.๒) ข้ อ ๔.๓ การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทางสั ง คม ที่ มุ่ ง เน้ น การรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย
อย่างมีคุณภาพ การสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒ นาศั กยภาพคนตลอดช่ว งชี วิต ที่ก าหนดให้ มีก ารวางแผน
ทางการเงินและมีการออม
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓.๑) ข้อ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑.๑) ๑๗๐๒๐๑ มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
๙-๒

๑๙๙
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑) ๑๑๐๕๐๑ ผู้ สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต มี ทั ก ษะการ
ดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
๓.๑) ๑๕๐๑๐๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๙-๓

๒๐๐
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑) มีระบบการออมทั้ง
ภาคสมัครใจและภาคบังคับ
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองหลังเกษียณ
๒) อปท. มีข้อมูลทางสังคม
ในพื้นที่ เพื่อนามาใช้
จัดระบบสวัสดิการสังคม
(Social Safety Net) ที่
สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
๓) ชุมชนในเขตเมือง
มีความเข้มแข็งและมีโอกาส
ในการเข้าถึงสวัสดิการ
ภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะ
นาไปสู่ความเสมอภาคใน
สังคม

ตัวชี้วัด
มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทย
มีหลักประกันรายได้หลัง
เกษียณที่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับ
พื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๔
ระดับความสาเร็จของการออกกฎหมาย
ร้อยละ ๕๐ โดย ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จ
บานาญแห่งชาติพ.ศ. ..... ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องสิทธิประโยชน์ของ
สมาชิก กอช. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูล
ทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ ๕๐ โดยฐานข้อมูล
ได้รับการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ

ปี ๒๕๖๕
ระดับความสาเร็จของการออกกฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐ โดย ร่าง พ.ร.บ.กองทุน
บาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ..... ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และ พ.ร.บ. กองทุน
การออมแห่งชาติฯ ได้รับการปรับปรุง/แก้ไข
ในประเด็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูล
ทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ ๑๐๐ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่
และคลังข้อมูลด้านอาชีพ

ระดับความสาเร็จของการออกกฎหมาย ร้อยละ
๕๐ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และระเบียบเกี่ยวกับชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร มีการพิจารณา ทบทวน
ปรับปรุง ในประเด็นเรื่องคณะกรรมการชุมชน
ที่จะเอื้อต่อการสร้างชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง

ระดับความสาเร็จของการออกกฎหมาย ร้อยละ
๑๐๐ โดยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
มีการจัดตั้งตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙-๔

๒๐๑
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรู ปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน รายได้หลังวัยเกษียณที่เ พียงพอ
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ

ประเทศไทยกาลั งเข้าสู่ สั งคมสู งวัยอย่ างรวดเร็ว ขณะที่ร ะบบการออมส าหรั บแรงงานทั้งในและ
นอกระบบยั ง ไม่ เ พี ย งพอและครอบคลุ ม ส าหรั บ การสร้ า งหลั ก ประกั น รายได้ ห ลั ง วั ย เกษี ย ณ กล่ า วคื อ
กลุ่มแรงงานในระบบ มีจานวน ๑๗.๑ ล้านคน (ปี ๒๕๖๒) โดยมีระบบการออมเพื่อการเกษียณ ประกอบด้วย
ระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการ ๒.๒ ล้านคน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ๑.๑๑ ล้านคน1
กองทุนประกันสังคมตาม ม. ๓๓ และ ๓๙ ประมาณ ๑๓.๓๔ ล้านคน2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประมาณ ๓๗๖
กองทุน ครอบคลุม ๓.๐๘ ล้านคน อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอ กล่าวคือ
แรงงานในระบบที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียงช่องทางเดียวจะมีรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยร้อยละ ๑๙
ของรายได้ก่อนเกษียณ ซึ่งต่ากว่าระดับรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ (ร้อยละ ๕๐-๖๐ ของรายได้ก่อนเกษียณ)
ทาให้มีความเสี่ยงที่จะตกสู่ภาวะยากจนในช่วงวัยชรา อีกทั้ง การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพมีจานวนน้อยและ
ไม่ครอบคลุมลูกจ้างเอกชนทุกราย 3 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการยกร่าง พ.ร.บ.กองทุน บาเหน็จ บานาญแห่ง ชาติ
พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการสาคัญเพื่อให้มีระบบการออมสาหรับการดารงชีพยามชราภาพเพียงพอหลังเกษียณ
สร้างความมั่นคง ครอบคลุมลูกจ้างทั้งระบบ ตลอดจนเป็นการสร้างวินัยในการออมของประชาชนในวัยทางาน
ขณะที่ กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ มี จ านวน ๒๐.๔ ล้ า นคน (ปี ๒๕๖๒) โดยมี ร ะบบการออม
เพื่ อ การเกษี ย ณ ประกอบด้ ว ย กองทุ น ประกั น สั ง คม ม. ๔๐ ประมาณ ๓.๓๗ ล้ า นคน กองทุ น
การออมแห่ ง ชาติ (กอช.) ประมาณ ๒.๓๗ ล้ า นคน อย่ า งไรก็ ต าม แรงงานนอกระบบส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ มี
หลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยที่แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จานวน
๒.๓๗ ล้านคน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑๑.๖๒ ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด 4
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบการออมทั้ ง ภาคสมั ค รใจและภาคบั ง คั บ แก่ แ รงงานทั้ ง ในและ
นอกระบบ โดยการออกกฎหมายและปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
ในการพึ่ง พาตนเองหลัง เกษีย ณ และเพีย งพอต่อ การดารงชีวิต อย่า งมีคุณ ภาพ ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออม สามารถดาเนินการผ่านการจัดสรรเงินคืนเพื่อเป็นเงินออมแก่ประชาชน
โดยจัดสรรเงินผ่านเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล5 และ/หรือผ่านภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย: ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน
๒) ตัวชี้วัด:
๒.๑) พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ภายในปี ๒๕๖๕
1

ข้อมูลจำนวนสมำชิก กบข. ณ เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓, กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๖๒, สำนักงำนประกันสังคม
3
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย: พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ พ.ศ. .... , สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
4
กำรสำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๒, สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
5
กำรเงินสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตำม พ.ร.บ.สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกจัดสรรออกเป็น (1) ร้อยละ 60 เป็น
เงินรำงวัล (2) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 28 เป็นรำยได้แผ่นดิน และ (3) ไม่เกินกว่ำ 12 เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ซึ่งรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำร
จำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล
2

๙-๕

๒๐๒
๒.๒) กอช. มีการปรับกฎระเบียบด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจูงใจให้แรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ กอช. เพิ่มขึ้น
๒.๓) มีการปรับ ปรุงระบบการออมภาคบังคับ และ/หรือจัดสรรเงินคืนในรูปแบบ
Earmarked Tax หรือจากรายได้จากการดาเนินงานภาครัฐแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมทบการออม
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการคลัง
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการคลัง จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลั ก ในการทางานร่วมกับหน่ว ยงานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน (ส านั ก งานประกั น สั ง คม) กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ (กอช.)
เป็นอย่างน้อย ในการดาเนินการดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ผลักดั นร่ างพระราชบั ญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
เพื่อให้แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ โดยให้นาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญฯ
เสนอต่อ ครม. เพื่อให้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างกฎหมาย ติดตาม/เร่งรัดกระบวนการตรวจพิจารณาใน
ชั้นสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอไปยังรัฐสภา และติดตาม/ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ กองทุน
บาเหน็จบานาญฯ ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อให้มีการประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคม
ร่วมกันศึกษาแนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการออม อาทิ
การปรับเพิ่มเพดานเงินสะสม/เงินสมทบ/สิทธิประโยชน์ และการขยายอายุสมาชิก
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) ขั้นตอนที่ ๓ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรร
เงินคืนในสัดส่วนที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Earmarked Tax) เพื่อเป็นเงินออมสาหรับวัยเกษียณ โดยเงินออมสาหรับแรงงานในระบบจะจัดสรร
เงินคืนเข้าสู่กองทุนประกันสังคม และแรงงานนอกระบบจะจัดสรรเงินคืนเข้าสู่ กอช.
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๙-๖

๒๐๓
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนประชากรกลุ่มเปราะบางที่สาคัญ ๑๓,๑๔๓,๐๗๙ คน อาทิ (๑) เด็ก
ในครอบครัว ที่มีรายได้น้ อยที่มีสิ ทธิได้รับ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิดจานวน ๑,๔๕๑,๔๖๘ คน
(๒) ผู้สู งอายุที่มีสิทธิได้รั บเบี้ ยยั งชีพผู้สู งอายุ จานวน ๙,๖๖๔,๑๑๑ คน และ (๓) คนพิการที่มีบัตรประจาตัว
คนพิการ จานวน ๒,๐๒๗,๕๐๐ คน ในขณะที่ระหว่างเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ภาครั ฐ มี ม าตรการเยี ย วยาประชาชนกลุ่ ม ดั ง กล่ า วโดยที่ ก ลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การเยี ย วยาแล้ ว จ านวน
๖,๗๘๑,๘๘๑ ราย ประกอบด้วย (๑) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ๑,๓๙๔,๗๕๖ ราย (๒) ผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ๔,๐๕๖,๕๙๖ ราย และ (๓) คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ ๑,๓๓๐,๕๒๙ ราย6
อย่ า งไรก็ ต าม การจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เปราะบางยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม โดยพบว่ า
มี ก ลุ่ ม เปราะบางที่ ต กหล่ น จากการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ภาครั ฐ ได้ แ ก่ (๑) กลุ่ ม คนพิ ก าร (๓.๗ ล้ า นคน)
กว่ า ร้ อ ยละ ๒๑.๒ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ สวั ส ดิ ก ารจากภาครั ฐ โดยที่ มี ค วามช่ ว ยเหลื อ
ที่ต้องการมากที่สุดคือ การสนับสนุน ผู้ช่วยคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชี พ และการส่งเสริมการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ 7 (๒) กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ยั ง พบผู้ ต กส ารวจและยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ผู้ สู ง อายุ
ในแหล่งชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจาเป็นต้องมีการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ดังกล่าว เพื่อขอรับสวัสดิการต่างๆ ต่อไป8 และ (๓) กลุ่มเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน พบว่าร้อยละ ๓๐ ยัง
เข้าไม่ถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนของรัฐ9
ที่ ผ่ า นมามี ก ารด าเนิ น การจั ด การข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ด้ า นสั ง คมโดยส่ ว นราชการต่ า งๆ อาทิ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดาเนิ นการรวบรวม
จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทุกมิติที่จัดเก็บ โดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนาในพื้นที่
ตามนโยบาย One Plan One Policy ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ขณะที่ สศช. ร่วมกับ NECTEC ได้พัฒนาระบบ TPMAP (Thai People
Map and Analytics Platform) ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนที่สามารถ
ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล รวมถึงโครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ โดย สอศ. จัดทาโครงการคลังความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ จัดทาฐานข้อมูลระดับพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ อาทิ ฐานข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ฐานข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อนาไปสู่การ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน (Family Plan) ดังนั้น จึงจาเป็นต้องปฏิรูปการพัฒนาฐานข้อมูล
ทางสังคมในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big data) ทางสังคม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมบูรณาการการจัดเก็บ/พัฒนาข้อมูลในระดับพื้ นที่ เพื่อให้
เกิดการนาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net) การแก้ไขปัญหา
ที่สอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเปราะบาง
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ข้อมูลกำรจ่ำยเงินเยียวยำกลุ่มเปรำะบำงของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ณ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ข้อมูลกำรสำรวจควำมพิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
8
สำนักข่ำว RYT๙: กทม.เร่งช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุ คนพิกำรตกสำรวจระบบสวัสดิกำร, (๒๗ พ.ค.๖๓) https://www.ryt๙.com/s/prg/๓๑๒๘๑๕๐
9
กำรประเมินผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำรเงินอุดหนุนฯ ในช่วงปี ๕๙-๖๑ โดยควำมร่วมมือจำก UNICEF, TDRI, สสส., EPRI และ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
7

๙-๗

๒๐๔
นอกจากนี้ ความยากจนเป็ น ผลมาจากหลายปั จ จั ย รวมถึ ง การขาดข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู้
ในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม แหล่งให้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพของบุคคลและชุมชนในปัจจุบันมี
ความหลากหลายและกระจัดกระจาย ทั้งในส่วนของข้อมูลสาหรับการประกอบอาชีพของภาครัฐและเอกชน
โดยที่ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้สาหรับทุกกลุ่ม ดังนั้น การมีคลังความรู้
แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบอาชีพของบุคคลและชุมชนเสมือนเป็นหอสมุดแห่งชาติที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และแหล่งที่รวบรวมความรู้การประกอบอาชีพทุกแขนง สาหรับทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของสังคมได้
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย:
๑.๑) ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกาหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่
๑.๒) บุ ค คลและชุ ม ชนสามารถเข้ า ถึ ง คลั ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การประกอบอาชี พ
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
๒) ตัวชี้วัด: ชุมชนมีฐานข้อมูลทางสังคมที่เชื่อมโยงกันทุกมิติในระดับพื้นที่ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
๒.๒.๕ ขัน้ ตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กรมการปกครอง และ
กรมการพัฒ นาชุมชน จะเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก ในการทางานร่ ว มกับ หน่ว ยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้อ ง
ในการดาเนินการดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูลกลางทางสังคม
ให้มีการบูรณาการในระดับพื้นที่ จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว อาทิ ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ข้อมูลรายครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ ข้อมูล จปฐ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาบล
โดยกระทรวงมหาดไทยและสานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) 10 เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดเป็น
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TCNAP" (Thailand Community Network Appraisal Program) คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
จัดกำรข้อมูลของชุมชน จะมีกำรเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 ด้ำน ดังนี้ 1) ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภำพตำบล อำทิ ข้อมูลแกนนำ เงิน ทรัพยำกร 2) ข้อมูล
กำรสื่อสำร อำทิ ช่องทำงกำรสื่อสำร กำรใช้ประโยชน์ 3) ข้อมูลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ อำทิ ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหำกำรเจ็บป่วย 4) ข้อ มูล
ประชำกร อำทิ ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนประชำกร กำรเกิด กำรตำย กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน 5) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม อำทิ ข้อมูลปัญหำและกำรจัด
กำรสิ่งแวดล้อม 6) ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน อำทิ ข้อมูลอำชีพหลัก อำชีพเสริม ทรัพย์สิน หนี้สิน กำรออม 7) ข้อมูลกำรเมืองกำรปกครอง อำทิ
ข้อมูลกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในด้ำนกำรเมือง กำรแก้ปัญหำชุมชน กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

๙-๘

๒๐๕
ฐานข้อมูล กลางและต่อยอดการน าข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายให้ต อบสนองกับ ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๔
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และน าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ
กลุ่มเปราะบางให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data analytic) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ สื่อสารและบริ หารจัดการข้ อมูล โดยนาข้อมูล ที่ ได้จากการวิเคราะห์
เผยแพร่ สู่ ส าธารณะ เพื่อให้ ป ระชาชนเข้าถึ งและใช้ประโยชน์จากการจัดเก็ บข้อมู ล ทางสั งคม ซึ่งเป็นไป
ตามลาดับชั้นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ออกแบบและจัดทาระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา platform ในการรวบรวม/เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๙-๙

๒๐๖
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการแล้ว จานวน ๒,๐๔๘,๓๖๖ คน11 หรือ
ร้ อ ยละ ๓.๐๘ ของประชากรทั้ ง ประเทศ (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓) อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี
คนพิ ก ารที่ ต กหล่ น และไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ สวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ บาลอย่ า งครบถ้ ว นเพี ย งพอ
สะท้ อ นได้ จ ากผลการส ารวจความพิ ก าร ปี ๒๕๖๐ ของส านั ก งานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ 12 พบว่า ประเทศไทย
มีคนพิการประมาณ ๓.๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๕.๕ ของประชากรทั่วประเทศ โดยกว่าร้อยละ ๕๕.๖ ไม่ได้
จดทะเบียนคนพิการ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการที่ไม่ต้องการจดทะเบียน (รวมไม่คิดว่าตนเองพิการ)
ความพิการไม่อยู่ ในระดับ ที่จ ดทะเบี ยนได้ การไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการจดทะเบียน ไม่มีคนพาไป และ
เดินทางไม่สะดวก นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุอื่นๆ อาทิ กลุ่มคนพิการทางสมองและสติปัญญาที่ไม่ต้องการขึ้น
ทะเบียนว่าเป็น คนพิการ การที่คนในชุมชนมองว่าในกรณีที่ญาติพาคนพิการไปขึ้นทะเบียนเพราะต้องการ
ผลประโยชน์หรือไม่สามารถดูแลเลี้ยงดู คนพิการได้ ส่งผลให้ผู้พิการเหล่านั้นไม่ได้รับสิทธิและความช่วยเหลือ
ต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ผ่านนโยบายของหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงฯ
ทั้ ง นี้ ปั ญ หาส าคั ญ ของการขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก ารมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก การก าหนดค านิ ย าม
“คนพิ ก าร” ที่ ปั จ จุ บั น มี ค วามแตกต่ า งกั น แต่ ล ะหน่ ว ยงาน อาทิ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ก าหนดประเภท/หลั กเกณฑ์ค วามพิก าร ๗ ประเภท ซึ่ งไม่ค รอบคลุ ม ความพิก าร
ที่ไม่เห็ น ได้โ ดยประจั กษ์ อาทิ กลุ่ มอาการออทิส ติก ขณะที่ส านักงานสถิติ แห่ ง ชาติ กาหนดความพิการมี
ความหมายหลายมิ ติ โดยอาจพิ จ ารณาว่ า พิ ก ารจาก (๑) ลั ก ษณะภายนอก หรื อ (๒) ความสามารถ
ในการทากิจกรรมต่างๆ หรือ (๓) ไม่สามารถเข้าร่วมในสังคม
ขณะที่ ก ระบวนการขึ้ น ทะเบี ย นคนพิ ก ารต้ อ งผ่ า นการวิ นิ จ ฉั ย โดยแพทย์ แ ละขึ้ น ทะเบี ย น
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ได้รับเอกสารรับรองความพิการตามกฎหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 13 อีกทั้ง การขึ้นทะเบียนคนพิการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงฯ
มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เอกสารเป็ นจานวนมาก อาทิ บัตรประจาตัว ประชาชน คนพิการ สาเนาทะเบียนบ้าน
คนพิการ บั ตรประจาตัวประชาชนผู้ดูแล ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ ดูแล รูปถ่าย และเอกสารรับรองความพิการ
โดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ และส่วนใหญ่ต้องไปติดต่อขอขึ้นทะเบียน
ยังสถานที่ที่กาหนด อาทิ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลาง
จังหวัด หรือที่ อบต./เทศบาล
นอกจากนี้ การก าหนดความพิ ก ารตามประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุ ษ ย์
ได้ ก าหนดประเภทความพิ ก าร ๗ ประเภท 14 ได้ แ ก่ (๑) ความพิ ก ารทางการมองเห็ น
(๒) ความพิ ก ารทางการได้ ยิ น หรื อ สื่ อ ความหมาย (๓) ความพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ทางร่ า งกาย
11

รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนคนพิกำรในประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓
รำยงำนกำรสำรวจควำมพิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ
13
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มำตรำ ๑๙ “... คนพิกำร
อำจยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิกำรต่อนำยทะเบียนกลำงหรือนำยทะเบียนจังหวัด ณ สำนักงำนทะเบียนกลำง สำนักงำนทะเบียนจังหวัด หรือ
สถำนที่อื่นตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำหนด ...” และระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่ อนไขกำรยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิกำรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ “คนพิกำรซึ่งมีสัญชำติไทยไม่ว่ำจะอยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือ
จังหวัดอื่นอำจยื่นคำขอมีบัตรต่อสำนัก งำน สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษ ย์จังหวัด ศูนย์บริกำรคนพิก ำรระดับจั งหวัดหรือ
หน่วยงำนของรัฐ ตำมที่ผู้อำนวยกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศกำหนด แล้วแต่กรณี”
14
ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ควำมพิกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
12

๙-๑๐

๒๐๗
(๔) ความพิ การทางจิ ต ใจหรื อพฤติ กรรม (๕) ความพิก ารทางสติปั ญญา (๖) ความพิก ารทางการเรี ยนรู้
(๗) ความพิการทางออทิสติก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คนพิการได้สิทธิในการรับบริการและการช่วยเหลือต่างๆ
จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมคนพิการทุกกลุ่ม จาเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลคนพิการและ
การส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานพยาบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย15 ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปกระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้กลุ่มคนพิการ
สามารถเข้าถึงการจดทะเบียนและออกบัตรประจาตัวคนพิการโดยง่ายและครอบคลุมความพิการทุกประเภท
โดยเฉพาะการให้บริการ ณ สถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ คนพิการต้องเข้ามาตรวจประเมินร่างกายและ
รับเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งจะช่วยให้ค นพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือเมื่อมีความพิการ
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และลดโอกาสที่จะเกิดการตกหล่นจากระบบการขึ้นทะเบียนคนพิการ
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย:
๑.๑) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจากัดด้านการเข้าถึง การขึ้นทะเบียนคนพิการ
๑.๒) ฐานข้อ มูล คนพิก ารเชื่อ มโยงกับ ฐานข้อ มูล สาคัญ ต่า งๆ อย่า งมีค วามเป็น
ปัจ จุบัน และได้ใ ช้ป ระโยชน์โ ดยหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งอย่า งทั่ว ถึง
เพื่อให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน
๒) ตัวชี้วัด:
๒.๑) ระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการแก้ไขให้
สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๒) หน่ว ยราชการที ่เ กี ่ย วข้อ งได้ม ีก ารปรับ ปรุง ค านิย ามคนพิก ารให้เ ป็น
มาตรฐานเดียวกัน
๒.๓) ระบบฐานข้อ มูล คนพิก ารสามารถเชื ่อ มโยงระหว่า งสถานพยาบาลกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณหน่วยงาน
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โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข. (2557). กำรทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และกำรเข้ำถึงบริกำร
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร. https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4228?locale-attribute=th

๙-๑๑

๒๐๘
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ ปรั บ ค านิ ยาม “คนพิก าร” ให้ เ ป็น มาตรฐานเดี ยวกั น ทุก หน่ว ยงาน
โดยให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้กาหนดคานิยามหลักและให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการกาหนดคานิยาม/ขอบเขตของผู้พิการให้สอดคล้องกัน
๒) ขั้นตอนที่ ๒ แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ
๖ ให้ เพิ่มเติมสถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้
นอกเหนือจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดหรือ
หน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด โดยเป็นไปในลักษณะ One Stop
Service ที่สามารถบูรณาการการยื่นคาขอ การออกบัตรคนพิการไว้ในจุดเดียว เพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียน
คนพิการมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนที่ประสบสภาวะความพิการได้อย่างครอบคลุม
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ วางระบบการเชื่ อมโยงฐานข้ อมู ลคนพิ การที่ ขึ้นทะเบี ยน ปรั บให้ เป็ น
ปัจจุบัน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานพยาบาลที่รับขึ้น
ทะเบียนคนพิการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
โดยกาหนดช่วงระยะเวลาการนาเข้าข้อมูลที่แน่นอน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิคนพิการได้อย่างทันการณ์ และรอบด้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๙-๑๒

๒๐๙
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๖๐ โดยในปัจจุบันมีประชากร
อาศัยในเขตเมืองกว่า ๓๘,๐๘๑,๗๐๐ คน16 มีจานวนเทศบาลเมือง ๑๘๗ แห่ง และเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง โดยคาด
ว่าในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากรไทยกว่าร้อยละ ๗๓ จะหลั่งไหลเข้ามาอาศัยในเขตเมือง17 ทาให้เกิดความแตกต่าง
ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ซึ่งเป็นต้นตอของความเปราะบางและปัญหาของชุมชนเมืองในหลายมิติ อาทิ
ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาการว่างงานและ
ความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด อันเป็นสาเหตุสาคัญของการสร้างความเหลื่อมล้าด้าน
รายได้ ความยากจนเมือง ตลอดจนการเข้าไม่ถึงบริการและสวัส ดิการทางสังคมของรัฐ เนื่องจากขาดกลไก/
สิทธิของชุมชนเมือง
ที่ผ่ านมา ภาครั ฐและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินโครงการและมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว อาทิ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ดาเนินโครงการพั ฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้าตามศาสตร์พระราชา การเคหะแห่งชาติ
ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ที่เน้นส่งเสริมความมั่นคงด้าน
ที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ผ่านความร่วมมือ
ขององค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดาเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ที่เน้ นให้เครือข่ายชุมชนทั้งโครงการบ้านมั่นคงและชุมชนรายได้น้อยอื่นๆ
กว่า ๓๑๗ แห่ง มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและร่วมวางแผนพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาในชุมชน
เมืองที่หลากหลายมิติจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็น
เจ้าของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการดาเนินโครงการต่างๆ ในชุมชน
อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันกฎหมาย (มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) กาหนดให้มีการยกเลิกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
และสารวัตรกานันในชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ส่งผลให้พื้นที่ที่มีความเป็น
เมืองขาดกฎหมายรับรองให้มีกลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองได้ด้วยตนเอง 18
รวมทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและเมื อ งพั ท ยาที่ ยั ง มี ก ลไกคณะกรรมการชุ ม ชนไม่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง พื้ น ที่
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๓๑ เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล เพื่อให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
สามารถจั ด ตั้ง คณะกรรมการชุ ม ชนได้ แต่ยั งพบว่า บางพื้ นที่ ไ ม่ไ ด้ด าเนิ น การจัด ตั้ งคณะกรรมการชุม ชน
ส่วนในพื้นที่ที่ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนก็พบปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ
ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็นต้องผลักดันให้เกิดเครื่องมือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้กลไกคณะกรรมการชุมชนสามารถ
ระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้ ส ามารถแก้ปั ญหาและตอบสนองความต้อ งการของชุ มชนได้โ ดยตรงและรวดเร็ว อั นจะน าไปสู่
การสร้างความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าในสังคม
16

รำยงำนกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช. (2562)
รำยงำนผลกำรสำรวจและศึกษำวิจยั ซีรีส์ควำมรู้ ส่อง โอกำส สร้ำง อำชีพ เรื่อง กำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง (Urbanization) โดย สบร.
ร่วมกับ บ.ดิวันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด (2558) อ้ำงใน http://www.okmd.or.th/
18
กรุงเทพมหำนครมีกำรบังคับใช้ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยชุมชนและกรรมกำรชุมชน พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน
17

๙-๑๓

๒๑๐
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย: ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง
๒) ตัวชี้วัด: ชุมชนเมืองมีกฎหมายรับรองฐานะให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ จัดทาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. .... และทบทวนกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งชุมชนในเขตพื้นที่เมือง ตลอดจนกฎหมายรับรอง
กลไกสร้างเสริมการมีส่ว นร่ วมของชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถระดมทุนและบริหารจัดการ
ทรั พยากรของชุมชนด้ว ยตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้ ส ามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๔
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ มีแ นวทางในการจัด ตั ้ง ชุม ชนที ่ม ีส ่ว นร่ว มและบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากรของชุม ชน โดยกาหนดแนวทางการจัด ตั้ง ชุม ชนให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น นาไปปฏิบัติ
ในการจัดตั้งชุมชนภายในท้องถิ่นแต่ละแห่ง และมีแนวปฏิบัติในการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

หมายเหตุ:
๑. ปั จ จุ บั นกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... ซึ่งอยู่
ระหว่า งการเสนอคณะกรรมการพิจ ารณากลั ่น กรองกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยก่อ นเสนอรัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงมหาดไทยพิจ ารณา เพื่อ ประกาศใช้ในราชกิจ จานุเบกษา ตามขั้ นตอนการออ กระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยต่อ ไป

๙-๑๔

๒๑๑
๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

การถือครองที่ดิน เป็ นปั จจั ยที่แสดงความเหลื่อมล้าทางสั งคม แม้ว่าจะมีการจัดที่ดินของรัฐ ให้ กับ
ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ ย ากจนตามกฎหมายหลายฉบั บ แต่ ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ จั ด สรรให้ เ หล่ า นั้ น
ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถน าไปใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ใด ๆ ได้ เพราะไม่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
ที่ ส าคั ญ คื อ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการพั ฒ นารายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรที่ดินให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ทุนระยะปานกลางและระยะยาวอีกเป็นจานวนมาก
อนึ่ง ในระยะ ๒ ปีเศษที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินให้กับประชาชน
อย่างน้อย ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่า
ไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สั ตว์ป่ า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งทาให้ ส ภาพการจั ดที่ดินของรัฐ เปลี่ ยนแปลงไปมาก รวมถึ งนโยบายการจัดที่ดิ น
เปลี่ย นแปลงไป ประกอบกับ กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการ และไม่ส่งเสริมให้
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน เกษตรกรและผู้ยากจนเข้าสู่แหล่งทุนได้ ดังนั้น โอกาสที่จะฟื้นฟูตนเองจากหนี้สิน
จึ ง ต้อ งอาศั ย เงิ น จากรั ฐ เพีย งแหล่ งเดี ย ว ที่ ผ่ า นมา แม้ว่ า มี ร่า งกฎหมายที่จ ะจัด ตั้ง ธนาคารที่ ดิน ขึ้น และ
มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แต่พบว่ายังไม่ประสบผลสาเร็จ
ดังนั้ น การสร้ างมู ล ค่าให้ กับ ที่ ดิน ที่รั ฐ จัดให้ กับประชาชนต้อ งคานึ งถึงการปรั บปรุง กลไกพื้นฐาน
ในการกาหนดหรื อคานวณมูล ค่าที่ดิน และทรัพย์สิ นที่รัฐ จัดให้ กับประชาชน ซึ่งมักจะมีมูล ค่าต่ากว่าที่ดิน
ที่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ โ ดยสมบู ร ณ์ ควบคู่ กั บ การจั ด ระบบแลกเปลี่ ย น ซื้ อ ที่ คื นโดยรั ฐ การทดแทนค่ า ที่ ดิ น
การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก ฯลฯ ตามกฎหมายต่าง ๆ
อาทิ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นต้น โดยกิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนนี้ ถือว่าเป็นมาตรการลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ซึ่งสมควรจะดาเนินการตามขั้นตอนจากนโยบายไปสู่ การแก้ไข
กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ จากง่ายไปหายาก ตลอดจนการปรับปรุงกลไกทั้งในระยะสั้น และมาตรการ
ในระยะปานกลางและระยะยาวควบคู่ไปด้วย
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย: เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนาเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับ
การประกอบอาชีพ
๒) ตัวชี้วัด:
๒.๑) มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายการสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ที่ ดิ น ที่ รั ฐ จั ด ให้ กั บ ประชาชน
ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๒.๒) มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกร่ า งระเบี ย บ กฎกระทรวง หรื อ กฎหมายที่ จ าเป็ น ต่ อ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
๒.๓) มีการปรั บ ปรุ งกลไกที่จะทาหน้าที่ประเมินราคาที่ดินที่รัฐ จัดให้ กับประชาชน
การจัดระบบแลกเปลี่ยน ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดิน
เป็นหลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก ฯลฯ
๙-๑๕

๒๑๒
๒.๔) เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
โดยใช้เอกสารสิทธิค้าประกัน
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ จะเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นอย่างน้อย
ในการดาเนินการดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ นาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิรูปที่ชัดเจน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๔
๒) ขั้นตอนที่ ๒ แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมาย
ตามความจาเป็นเพื่อแก้ไขให้เสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ในรูปแบบที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๔) ขั้นตอนที่ ๔ พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพื่อเสนอรัฐบาล
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๙-๑๖

๒๑๓
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อสร้ างความมั่นคงยามชราภาพให้ ครอบคลุ มลูกจ้างในระบบได้ทั้งหมด
โดยจัดตั้งกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (กบช.) ที่มีลักษณะกองทุนสารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ และกาหนดให้
ลูกจ้างอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ – ๖๐ ปี เป็นสมาชิก กบช. รวมถึงให้มีคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญ
แห่งชาติ ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของ กบช.
๓.๒ แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้น
ทะเบียนคนพิการได้ นอกเหนือจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อานวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด เพื่อให้
กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนที่ ป ระสบสภาวะความพิก ารได้อ ย่า ง
ครอบคลุม
๓.๓ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมี บ ทบาทในการแก้ ไขปั ญหาโครงสร้ างพื้ นฐาน เศรษฐกิจ สั ง คม การจัดการสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การบ ารุ งศิ ล ปะ จารี ตประเพณี ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่น ในชุม ชนของตนเอง และเพื่ อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารงานท้องถิ่น
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๓.๔ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายอื่นที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
สาระสาคัญโดยสังเขป ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เฉพาะเพื่อรองรับให้เกษตรกรสามารถโอนที่ดินที่ได้รับการจัดสรรไปยัง
สถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ
การใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้รองรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และกฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายอื่ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกที่ จ ะท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ราคาที่ ดิ น ที่ รั ฐ จั ด ให้ กั บ ประชาชน การจั ด ระบบ
แลกเปลี่ยน ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์
การตกทอดทางมรดก ฯลฯ ทั้งนี้ จะมีความชัดเจนหลังจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนาเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินให้กับประชาชนจนได้ข้อยุติ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) มีมติเห็นชอบแล้ว

๙-๑๗

๒๑๔

๒๑๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

๒๑๖

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑๐-๑

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับยุทธศาสตร์ชาติ

๑๐-๕
๑๐-๕

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๐-๕
๑๐-๗

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๐-๙

๒.๑ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service
ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
๒.๒ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
๒.๓ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๒.๔ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
๒.๕ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

๑๐-๙

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๑๐-๑๒
๑๐-๑๗
๑๐-๒๓
๑๐-๒๙
๑๐-๕๓

๒๑๗

ส่วนที่ ๑ บทนา
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยสาคัญ
อาทิ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกสาขา ผลกระทบของกระแส Climate Change ที่ส่งผลให้ทุก
ภาคส่ว นต้องมุ่งไปสู่ เศรษฐกิจ และสั งคมสีเขียว การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีชนชั้ นกลางและ
ผู้ สู ง อายุ เพิ่ มขึ้น และการเติ บโตของเมืองที่ ท าให้ ใช้ ชีวิ ตแบบสั งคมเมื องมากขึ้ น ปั จจั ยดั งกล่ าวน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ต้องปรับตัวทั้งในด้านการผลิต
สินค้า และการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดังกล่าวขยายวง
กว้ า งกระทบทุ กภาคเศรษฐกิ จและสั งคม ภาคพลั งงานทั่ วโลกก็ ได้ รั บผลกระทบจากปั จจั ยดั งกล่ าวเช่ นกั น
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาคพลังงานของไทยต้องปรับตัวในการดาเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้
เกิดปัญหาและข้อจากัดด้านความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งควรพิจารณาคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว และต้องเตรียม
ความพร้อมระบบพลังงานของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปฏิรูปวิธีการทาการจัดทาแผนบริห ารจัดการพลังงานของ
ประเทศ ปรับปรุงวิธีการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP)
ที่ต้องนาปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การสนับสนุนพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในอนาคต มาร่วมพิจารณาตั้งแต่การจั ดทาแผน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้ างพื้ น ฐานระบบไฟฟ้าของประเทศอย่ างเต็ มประสิ ทธิภ าพ นอกจากนี้ เห็ นควรนาปิ โ ตรเลี ยมและ
ปิโตรเคมีมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
ในระยะยาวด้วย

บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานปี ๒๕๖๓ และผลกระทบจาก Covid-19
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน รำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓
ในภำพรวมว่ำกำรใช้พลังงำนขั้นต้นลดลงร้อยละ ๑๐.๑ จำกกำรใช้น้ำมัน และก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง เนื่องจำก
ผลกระทบจำกกำรแพร่ ร ะบำดของเชื้อไวรั ส โควิด -19 ทำให้ห่ ว งโซ่กำรดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำน และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศหยุดชะงัก ในขณะที่
ไฟฟ้ำนำเข้ำมีกำรใช้เพิ่มขึ้นและพลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้

แผนภาพที่ ๑-๑ ภาคพลังงานและผลกระทบ Covid-19 ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓
ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

๑๐-๑

๒๑๘

การทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มด้านพลังงานในอนาคต


สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

 ผลกระทบด้านพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงาน อาทิ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยานยนต์ไฟฟ้า ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
กระแสการเติบโตของจานวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานดิจิทัล
ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณและความเสถียรเพิ่มมากขึ้น ทาให้หลายประเทศมีโครงการปรับปรุง
โครงข่ายระบบส่ง ระบบจาหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่า ยไฟฟ้า ให้เป็นระบบ Smart Grid หรือ Digital
Grid เพื่อนาเทคโนโลยีมาช่วยพยากรณ์ ควบคุมสั่งการการผลิต และการใช้ไฟแบบ Real Time อย่างแม่นยา
และเพื่อรวบรวมข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ ขณะที่มีการนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาใช้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีความผันผวน และ
พร้อมรับมือแนวโน้มสถานะผู้ใช้เปลี่ยนเป็นผู้ผลิต (Prosumer) ของกิจการไฟฟ้าได้
 แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต คาดว่าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๔๐ พลังงานจาก
ปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยน้ามันดิบยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีบทบาท
สาคัญ แต่อาจมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ให้
ความสาคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือกที่สาคัญ
เนื่องจากเป็นพลังงานจากปิโตรเลียมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีการ
สารวจและผลิต Shale Gas ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีปริมาณมากและราคาไม่แพง ขณะที่เทคโนโลยีการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ดีขึ้น ทาให้ ข้อจากัดด้านการขนส่ง
น้อยลง ในด้านพลังงานทางเลือกคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม
เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้า และความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาน้ามันอยู่ในระดับสูง จึงเป็น
แรงผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางพลังงานใน
ประเทศ และลดการพึ่งพาพลังงานจากปิโตรเลียม

แผนภาพที่ ๑-๒ ภาพรวมพลังงานโลกก่อนและหลัง Covid-19
ที่มา : กระทรวงพลังงานและองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA)

๑๐-๒

๒๑๙
 ความต้องการและทิศทางของตลาดพลังงานในอนาคต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ทาให้การใช้พลังงานโลกลดลงมากที่สุดในรอบ ๗๐ ปี โดย ณ เดือนสิงหาคม
๒๕๖๓ สถานการณ์ราคาน้ามันโลกเริ่มฟื้นตัวแต่ยังคงมีความผันผวนสูง ราคาน้ามันผ่านจุดต่าสุดจากวิกฤต
โควิด-19 เมื่อช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่ราคาน้ามันล่วงหน้าติดลบเพราะความต้องการใช้ที่ลดลงและถังเก็ บ
น้ามันที่สาคัญในตลาดโลกมีไม่เพียงพอ ประกอบกับมีความผันผวนด้านราคาจากการควบคุมปริมาณการผลิต
และส่งออกของประเทศผู้ผลิตน้ามัน สงครามการค้า และการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ
๒๐๑๙ อย่างไรก็ตามความต้องการใช้น้ามันเริ่มมีการทยอยฟื้นตัว สาหรับในด้านไฟฟ้าการปิดเมืองในหลาย
เมืองทั่วโลก ทาให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงเท่ากับการใช้ในวันหยุด โดยการใช้ฟ้าในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการหดตัวลงอย่างมาก แต่ในภาคครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกับทิศทางในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ในการประเมิน ความต้องการพลังงานในอนาคตอาจพิจารณาได้ จาก ๒ ปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่
จานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจานวนประชากรและการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุจ ะส่ งผลให้ มีการบริ โ ภคพลั งงานที่เปลี่ ยนแปลงไป นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจขยายตัว ย่อมทาให้
ประชากรมีรายได้เพิ่ม จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว มีผลทาให้การใช้พลังงานในการผลิต และ
การให้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนและอินเดียที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และมี
ประชากรรวมกันมากกว่า ๒,๓๐๐ ล้านคน การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และการปรับปรุงมาตรฐานการ
ครองชีพ (Standard of Living) ของทั้งสองประเทศทาให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น ทาให้ภาคไฟฟ้าเป็นส่วนสาคัญของการใช้ พลังงานของโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต สาหรับ
กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า ๖๔๐.๕๐ ล้านคน จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลกที่
ขยายตัว จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ตลาดพลังงานของโลกขยายตัวตามไปด้วย โดยผู้ประกอบการด้านพลังงาน
มองเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดพลังงานของตนไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งอาจมีหรือไม่มีแหล่งพลังงานใน
ประเทศของตนเองก็ได้ โดยอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค อาทิ ประเทศเมียนมา และประเทศอินโดนีเซีย ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรพลังงาน แต่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง จึงมีการจัดทาแผนรองรับ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ โครงการเชื่อมโยงท่อน้ามันและท่อก๊าซ โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่ง
ไฟฟ้า ข้อตกลงเพื่อความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน การร่วมมือพัฒนาพลังงานที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
และพลังงานทางเลือก และการเปิดเสรีทางการค้า อันจะส่งผลให้ในอนาคตมีการค้าขายพลังงานระหว่างภูมิภาค
มากขึ้น
 พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศกั บ ผลกระทบด้ า นพลั ง งาน
จากกรอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change : UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (Conference of Parties: COP ๒๑) ซึ่งเป็นกฎกติกาใช้บังคับกับ
ทุกรัฐภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศไทย สาหรับการดาเนินงานจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า ๒ องศาเซลเซียส (“Well Below ๒°C”) เหนือระดับ
ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นความพยายามในการจากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่
๑.๕ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุก
ภาคส่วนอย่างจริงจังและเคร่งครัดมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านของไทย โดยเฉพาะด้าน
ขนส่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรถยนต์ส่วนบุคคล การ
ส่งเสริมและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลั ง งานลม เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมายการ พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปี ๒๕๗๓
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ข้อที่ ๗ ที่
๑๐-๓

๒๒๐
กาหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย ภายในปี ๒๕๗๓
ดังนั้น การวางแผนและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศดังกล่าวด้วย
 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากปัญหาโจรสลัดและสถานการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศที่มีแหล่ งพลั งงานแล้ ว ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการเปลี่ ยนแปลงของภูมิรัฐ ศาสตร์ของ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจและพลังงาน อาทิ ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของเรือ
บรรทุกน้ามันร้อยละ ๔๐ ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานและราคาพลังงานในตลาดโลกและ
ต่อประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยจาเป็นจะต้องติดตามผลกระทบในเชิงอุปสงค์ อุปทาน และความเคลื่อนไหว
ด้านราคา รวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานโดยกาหนดนโยบายให้มีการกระจายความเสี่ยงของแหล่งในการ
จัดหาและมีการสารองพลังงานอย่างเหมาะสม

 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
 ประชาชนขาดความเชื่ อ มั่ น ในการด าเนิ น การของภาครั ฐ เห็ น ได้ จ ากการต่ อ ต้ า น
โครงการและแผนงานของภาครัฐ อาทิ การลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชีวมวล ขยะ และการจัดหาแหล่ง
ปิโตรเลียม ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอดีตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขาดการ
กากับดูแลและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามั ยที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ประชาชนเกิดความ
ไม่ไว้วางใจในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มและบางพื้นที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง และการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจากัดในการดาเนินการ
ดังนั้น ประชาชนหลายกลุ่มจึงต้องการให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่ว มในกระบวนการตัดสิ นใจเพื่อดาเนินโครงการของ
ภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการคิดริเริ่มวางแผน
 แนวโน้มปริ มาณการใช้พลัง งานของไทยคาดว่า จะชะลอตัวในระยะ ๒ ปีข้า งหน้ า
(ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔) และปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป โดยผู้ใช้พลังงานจะมีการปรับพฤติกรรมเป็นผู้ผลิต
พลังงานใช้เอง (Prosumer) จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
พลังงานมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand ๔.๐” และแนวโน้มการเติบโต
ของยานยนต์ไฟฟ้า ทาให้คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อช่วงเวลาที่เกิดความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) อาทิ หากผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าทาการชาร์จประจุในช่วงกลางคืนจานวนมาก อาจทา
ให้ประเทศไทยต้องจัดหาไฟฟ้าและมีการสารองไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความตื่นตัวเริ่มหันมา
สนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการใช้เอง ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่
เรียกว่า "Prosumer" จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกัน
กาหนดเงื่อนไขและรูปแบบการพัฒนาพลังงานเพื่อรองรับกับแนวโน้มของ Prosumer ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
 การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน มีอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ขณะที่การบริหารจัดการพลังงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจ โดยแต่ละ
หน่วยงานต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งการไม่บูรณาการการทางานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบทาให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ เช่น การอนุมั ติ/อนุญาตการ
ดาเนินงานด้านพลังงานทดแทนที่ต้องผ่านขั้นตอนของหลายหน่วยงาน และไม่สามารถให้บริการได้ในรูปแบบ
๑๐-๔

๒๒๑
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จึงส่งผลต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งกระทบต่อเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และการวางแผนเพื่อจัดหาพลังงานรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศด้วย
 การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โรงไฟฟ้า ระบบส่งพลังงาน
ไฟฟ้า ระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่ น ๆ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือลงทุนอย่าง
เพียงพอ เพื่อรองรับเทคโนโลยีหรือรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้ตามศักยภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในระบบพลังงานของประเทศ
ประกอบกับในปัจจุบันเกิดปัจจัยผลักดันที่มุ่งให้มีการแข่งขันในกิจการพลังงาน ทั้งในส่วนของทางเลือกในการ
ผลิตพลังงานที่หลากหลายขึ้น โดยมีต้นทุนต่าลง รวมถึงการพัฒนาของตลาดที่มีความพร้อมต่อการเปิดให้มีการ
แข่งขัน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม กฎหมาย และระเบียบปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการพัฒนากิจ การพลังงานให้
เป็นไปตามกลไกการแข่งขันของตลาดเสรี

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กรอบแนวคิด หลักการ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวม ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในแต่ละประเด็นปฏิรูปที่สาคัญ
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑

ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับยุทธศาสตร์ชาติ

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑) ข้อ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๒.๑) ข้อ ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๒.๒) ข้อ ๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
๓) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย
๓.๑) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๑.๑.๒

ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๑.๑) ๐๗๐๒๐๑ การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
๑.๒) ๐๗๐๒๐๒ การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
๑.๓) ๐๗๐๒๐๓ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
๑.๔) ๐๗๐๒๐๔ การปรั บปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้ มีประสิ ทธิ ภาพด้วย
เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
๑๐-๕

๒๒๒
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
๒.๑) ๑๘๐๑๐๑ การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๓.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

๑๐-๖

๒๒๓

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
๑.๒.๑ เป้าหมาย
ระยะสั้น มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยสร้างศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง
สร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และ
น้ามัน ศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน ศึกษา
โอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub และศึกษาการริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
จากปิโตรเคมี
ระยะปานกลาง การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้
อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวทางการเสนอพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้ง
แรก มีโรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน เกิดการเริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่
จากปิ โ ตรเคมี ระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมพลั งงานทดแทนมี การขยายตัว ภายในประเทศตามเป้ าหมายของ
คณะกรรมการระดับประเทศ ลดการผูกขาด สร้างการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้
พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น จัดทากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑.๒.๒ ผลอันพึงประสงค์
๑. กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม
๒. พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม
๓. หน่วยงานภาครัฐ มีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ และสื่ อสารด้ านพลั งงานเพียงพอที่จ ะ
สนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องกับประชาชน

๑๐-๗

๒๒๔

๑.๒ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) ยกระดับความสามารถในการ
อับดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
แข่งขันด้านพลังงานของประเทศ Energy infrastructure (International
Institute for Management
Development: IMD)
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy
intensity) (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)

ปี ๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๕

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕

ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ
ทั้งหมด

ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

๗.๕๐
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท

๗.๔๐
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/พันล้านบาท

๑๐-๘

๒๒๕

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอน
ที่ไม่จาเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเท่า
เทียมกันเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลาได้จริง ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒) สานักงาน กกพ. มีการกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตาม
ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)
๒.๓) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสานักงาน กกพ. กาหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ
อนุญาตจากสานักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (Anywhere, Anyplace, Anytime)
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ตามกรอบของแผนการปฏิรูปประเทศ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๕
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพลังงาน โดยสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) จะเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น
One Stop Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการกากับดูแล
กาหนดกรอบนโยบายการต่ อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เ องและการต่อเข้า ระบบ ให้ สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น โดยเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่
มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ได้แก่
- จัดตั้งเป็น One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ
เพื่อดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ โดย สานักงาน กกพ. เป็นศูนย์กลางและจัดหางบประมาณและบุคลากรใน
การดาเนินการ โดยในด้านบุคลากรดาเนินการนั้นอาจพิจารณาในรูปแบบการใช้หน่วยงานภายนอก (Third party)
และกาหนดปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
- ส านั ก งาน กกพ. ร่ ว มกั บ การไฟฟ้ า นครหลวงและการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับ
การอนุมัติอนุญาตจากสานักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (Anywhere, Anyplace, Anytime)

๑๐-๙

๒๒๖

แผนภาพที่ ๒.๑-๑ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานที่ควรปรับปรุงหรือปรับลดขั้นตอน
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

แผนภาพที่ ๒.๑-๒ แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตกิจการไฟฟ้าของ OSS
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

๒) ขั้น ตอนที่ ๒ ปรั บปรุ ง พ.ร.บ. การประกอบกิ จการพลั งงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อาทิ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุด ถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
(พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการ
อนุญาตของ พพ. และ กรอ. ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามาอยู่ที่สานักงาน กกพ. โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว
ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... ภายในปี
๒๕๖๕
๑๐-๑๐

๒๒๗
ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษาแนวทางการปรับแก้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน
ให้ สานักงาน กกพ. ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานได้เองโดย
ไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายอื่น (อาทิ พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุด ถึง
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ นาความเห็นไปปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดทาแผนของบประมาณ/สรรหาบุคลากรของศูนย์ OSS
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ระหว่าง สนง.กกพ.
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ขอความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติ งานในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ลดขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ ๖ พิจารณาเสนอข้อกฎหมายให้ยกเว้นกิจการไฟฟ้าเป็นโรงงาน
และยกเว้นให้การผลิตไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าเป็นพลังงานควบคุม
กิจกรรมย่อยที่ ๗ กระบวนการปรับแก้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน โดย
สานักงาน กกพ.
กิจกรรมย่อยที่ ๘ สานักงาน กกพ. ออกระเบียบที่ว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อ
ออกใบอนุญาตเอง
กิจกรรมย่อยที่ ๙ สานักงาน กกพ. เริ่มดาเนินการอนุมัติอนุญาตได้เอง
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ สานักงาน กกพ. มีการกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและ
หลังการกาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ สานักงาน กกพ.ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กาหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่ อานวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุมัติอนุญาตจากสานักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ ระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ระยะเวลา
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน กกพ.
กพร. /กรอ.
มท. /พพ.
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ. / กรอ.
สานักงาน กกพ./กรอ.
กรอ./พพ.
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ. และ ๓
การไฟฟ้า
สป.พน.

๑๐-๑๑

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย
ปรับกระบวนการอนุมัติ
อนุญาตของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถลด
ระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่
จาเป็น

ตัวชี้วัด
๑. กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลด
ระยะเวลาได้จริง ภายใน
ปี ๒๕๖๔
๒. สานักงาน กกพ. มีการกาหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ
KPI ติดตามประเมินผล
เพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อน
และหลังการกาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
(COD)
(โดยพัฒนาระบบการตรวจติดตามโดย
บุคคลที่ ๓ หรือหน่วยงานให้การรับรอง
(Third Party Audit) และกาหนดให้มี
การนานวัตกรรมการประยุกต์ใช้ระบบ
Internet of Things (IoT) มาใช้กากับ
ดูแลโรงไฟฟ้าเพื่อการป้องกันมลพิษ หรือ
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการ
ใช้พลังงาน)

๒๒๘
๒.๒

กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน
๑.๒) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการ
นาข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายในกระทรวงพลังงาน
๒.๒) จัดตั้ง กลไก/ระบบกลั่ นกรองข้อมูลข่าวสาร และเครือข่าย เพื่อการสื่อสาร
ข้อเท็จจริง แก้ไขข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน หรือที่เป็นประเด็นคาถามของสังคม ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และเข้ าใจได้โ ดยง่ าย ภายใต้ สั ญลั กษณ์ “ศูน ย์ส ารสนเทศพลั งงานแห่ ง ชาติ ” (National Energy
Information Center: NEIC) ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๓) เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ
หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละประเภทและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้างได้
ทันกาลและมีประสิทธิภาพ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๔) เกิดแนวทางการพัฒ นาศูนย์ส ารสนเทศพลั งงานแห่ งชาติเป็นหน่ว ยงานอิส ระ
ภายใน ปี ๒๕๖๕ (*กรณีที่มีการประเมินผลการดาเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ)
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ภายใน ๒ ปี สิ้นสุด ปี ๒๕๖๕
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
เนื่องด้วยศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐภายใต้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ที่มีภารกิจหน้าที่ในการบริการข้อมูลด้านพลังงานให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุ ร กิ จ และภาคประชาชน ซึ่ง ถือ ว่า เป็ นบริก ารสาธารณะและไม่ มีวั ตถุ ประสงค์ ในการแสวงหาก าไร
ดังนั้น งบประมาณของศูนย์ฯ จะมาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือกองทุนต่างๆ เป็นต้น
หน่วย : ล้านบาท
ปีที่

งบบุคลากร

งบระบบสารสนเทศ

งบดาเนินงาน/
รายจ่ายอื่น

รวม

๒๕๖๔

๓๓

๓๐

๒๐

๘๓

๒๕๖๕

๓๓

๓๐

๒๐

๘๓

แหล่งที่มาของเงิน: งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากกองทุนต่างๆ

๑๐-๑๒

๒๒๙
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพลั ง งาน โดยส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน (สนพ.) จะเป็ นหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
- การพิจารณาจัดทามาตรฐานกลางของข้อมูลพลังงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
จัดเก็บและจัดทาข้อมูลสถิติพลังงาน มีการใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในการดาเนินการด้าน
ข้อมูลพลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป
- การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน ข้อมูลพลังงานที่ได้
มีการจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานให้ดาเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย และอีกประเด็นที่มีความสาคัญก็คือในส่ วนของการใช้ข้อมูลพลังงานเพื่อการกาหนด
นโยบายด้านพลังงาน ซึ่งการกาหนดนโยบายจะทาได้แม่นยาขึ้นหากข้อมูลมีความละเอียดขึ้น ซึ่งกระทรวง
พลังงานอาจนาผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้เคยทาไว้มา
ประกอบการพิจารณาพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายระยะแรกให้
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ สาหรับกลุ่มข้อมูลที่มีนัยสาคัญต่อการวางแผน การใช้ประโยชน์ และตอบสนองต่อ
การให้ข้อมูลและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้าง
ในด้านกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล กลไกการเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องด้วย
นโยบายของรั ฐบาลจะมุ่ งไปสู่ รั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้ บริ การประชนให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ศู นย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะพัฒนาและออกแบบระบบข้อมูลพลังงานให้มีลักษณะเป็น Cyber Based ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาเนินการได้หลากหลายแนวทาง อาทิ
- การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล
- การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลายหรือเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
ในข้อเสนอการปฏิรูปนี้จะใช้แนวทางตามข้อเสนอของ สปท. ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของหน่วยราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อให้มีการส่งข้อมูลให้กันได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม
หากในช่วงเวลาที่จะมีการดาเนินการ รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลกลาง
ของรัฐบาล เห็นควรให้พิจารณาเพื่อประเมินว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรกาหนดให้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถทาให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ด้วย
๓) ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๖๓
- การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ศูนย์ฯ จะมี
สถานะเป็นหน่วยงานบริการภายในของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการดาเนินงาน แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังเช่นในกรณีขององค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจะทาการศึกษารูปแบบของหน่วยงานดังกล่าว โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงพลังงานเพื่อเติมเต็มศักยภาพเกี่ยวกับการเก็ บ
๑๐-๑๓

๒๓๐
รวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทา
ประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ การจัดทาและเผยแพร่สถิติข้อมูล
และรายงานสถานการณ์ พ ลั ง งานของประเทศ และให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล พลั ง งานแก่ ภ าคธุ ร กิ จ
สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของศูนย์ฯ อาจมีการให้ข้าราชการของกระทรวง
พลังงานมาปฏิบัติงานให้กับศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว และจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านข้อมูลสถิติพลั งงาน มาตรฐานข้อมูล พลั งงาน โมเดลพลั งงาน การพัฒ นาระบบข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศพลั งงาน การเผยแพร่ ข้อมูลพลั งงานเพิ่มเติมโดยมีความจาเป็นที่จะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประมาณ ๕๓ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ จานวนบุคลากร ๓ ตาแหน่ง
(๒) ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศสถิติพลังงาน จานวนบุคลากร ๑๒ ตาแหน่ง
(๓) ฝ่ายข้อมูลสถิติพลังงาน จานวนบุคลากร ๘ ตาแหน่ง
(๔) ฝ่ายวิเคราะห์และคาดการณ์พลังงาน จานวนบุคลากร ๑๒ ตาแหน่ง
(๕) ฝ่ายมาตรฐานข้อมูลและค่ากลาง จานวนบุคลากร ๘ ตาแหน่ง
(๖) ฝ่ายประสานงานและการเผยแพร่ จานวนบุคลากร ๕ ตาแหน่ง
(๗) ฝ่ายอานวยการ จานวนบุคลากร ๕ ตาแหน่ง
๔) ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงพลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจะประเมินว่าศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงานสามารถทาหน้าที่ได้ตามผลที่พึงประสงค์จากแนวคิดในการปฏิรูป โดยควรมีการประเมินในมิติการ
ดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ได้อย่าง
ทันท่วงที
(๒) บทบาทการเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมและประสานงานข้อมูลพลังงาน การจัดทา
มาตรฐานข้อมูล พลั งงาน การตรวจสอบ ทวนสอบ และการรายงานข้อมูล พลั งงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
(๓) บทบาทการเป็นหน่วยงานพัฒนาโมเดลและระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานเพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและคาดการณ์พลังงาน
(๔) บทบาทการเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่รายงานข้อมูลสถิติพลังงานและรายงานผล
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน
โดยหากผลการประเมิ น โดยกระทรวงพลั ง งานสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฯ ภายใต้
กระทรวงพลั ง งานสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นประเด็ น ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ส ามารถให้ ศู น ย์ ฯ
ดาเนิ น การต่อ ภายใต้ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน ในกรณี ที่ผ ลการประเมิน เห็ นว่ าศูน ย์ดั งกล่ า ว
ไม่สามารถบรรลุบทบาทหน้าที่ข้างต้นได้ก็เห็นควรแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
๕) ขั้นตอนที่ ๕ การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ หากผล
การประเมินเห็นสมควรให้แยกศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายนอก ต้องดาเนินการจัดทากฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
โดยอาจดาเนินการในลักษณะการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน โดยให้ศูนย์ฯ รับข้อมูล
พลังงานจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อนาไปศึกษาจัดทาบทวิเคราะห์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
๑๐-๑๔

๒๓๑
โดยกาหนดให้มีแนวทางการจัดทากฎหมายและกฎระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ และศูนย์ฯ เริ่ม
ดาเนินการได้ภายในปี ๒๕๖๖
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ประเทศไทยมี ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สา ร และ
ทันต่อสถานการณ์ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่ทันสมัยเท่าทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข้อมูล
ที่โปร่งใส มีความแม่นยาถูกต้อง เข้าใจง่าย เชื่อถือได้และใช้อ้างอิงได้ และสามารถเข้าถึงได้ด้ วยความสะดวก
และรวดเร็ว ก็จะทาให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (Energy Literacy) ซึ่งจะนามา
ซึ่งความเชื่อมั่นในการกาหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้การที่ภาคเอกชนต่าง ๆ ในธุรกิจพลังงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน
๒) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ป ระเทศ ด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการ
วิเ คราะห์ข้อมู ลพลัง งานเชิ งลึกที่ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศ
การพัฒนาให้บุคลากรของศูนย์ สารสนเทศพลั งงานแห่งชาติมีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์
ด้านพลั งงานด้ว ยสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะทาให้ ประเทศสามารถก้าวทันสถานการณ์
ด้านพลังงานของโลก และสามารถเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นข้อมูล
ที่ ส าคั ญ ที่ ผู้ ว างนโยบายด้ า นพลั ง งาน ใช้ ใ นการก าหนดเป็ น นโยบายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ได้ จ ากข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ในเชิงลึก และการคาดการณ์อย่างแม่นยา
๓) เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการสนองความต้องการประชาชนที่โปร่งใสตรวจสอบได้
โดยภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
พลั งงาน และข้อมูล ระหว่างกระทรวง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในต้นแบบของการขับเคลื่ อนรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์
(E-Government) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลผ่านกระบวนการให้บริการที่ประชาชนต้องการ

๑๐-๑๕

๒๓๒
ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประเมินฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน และ
พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ดาเนินงานเชือ่ มโยงกับ Big Data หรือเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ศึกษาเพือ่ แก้ไขกฎหมายที่ทาให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูล
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๕ บริหารให้การดาเนินงานตาม บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการแลกเปลีย่ นข้อมูล Big Data ของพลังงานมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ ๖ ขับเคลือ่ นการทางานศูนย์ฯภายใต้สัญลักษณ์
NEIC ได้แก่
- สร้างกลไกการบริหาร เชื่อมโยง และกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงานผ่านกลไกผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(CIO) ของหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างเครือข่ายผู้เชีย่ วชาญร่วมกับพลังงานจังหวัดและสือ่ มวลชน
และเครือข่าย Social ด้านพลังงานเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- ให้ขอ้ เท็จจริง สร้างความรู้ความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือต่อข้อมูล
พลังงานไทย ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในแต่ละประเภทและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมี
ผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้างได้ทันกาลและ
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ ๗ ศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระทรวงพลังงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๘ กรณีผลประเมินเห็นควรให้แยกออกจาก พน. ให้
ยกร่างกฎหมายและระเบียบเพือ่ ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ต่อไป
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ล้านบาท

แหล่งเงิน

๖.๘

งบประมาณแผ่นดิน
กองทุนเพือ่ ส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน
และเงินกองทุนอืน่ ๆ

สนพ.
สนพ.
สนพ.
สนพ.
สนพ.

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

๑. เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ โดยเชือ่ มโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลาง
ของภาครัฐหรือเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก เพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ขอ้ มูลของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในแต่ละประเภทและประเด็น
ด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมีผลกระทบ
ต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้างได้
ทันกาลและมีประสิทธิภาพ

๑. มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติภายในกระทรวงพลังงาน

๒. เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการนาข้อมูลด้านพลังงานมา
วิเคราะห์วิจยั เพือ่ สื่อสารให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้
พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้าน
พลังงาน

๒. จัดตั้ง กลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสาร และเครือข่าย เพือ่ การสื่อสาร
ข้อเท็จจริง แก้ไขข้อมูลข่าวสารที่
บิดเบือน หรือที่เป็นประเด็นคาถาม
ของสังคม ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึง
และเข้าใจได้โดยง่าย ภายใต้สัญลักษณ์
“ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ”
(National Energy Information
Center: NEIC) ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ
หรือเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้
ข้อมูลของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในแต่ละ
ประเภทและประเด็นด้านพลังงานที่
เร่งด่วนหรือมีผลกระทบต่อประเทศและ
ประชาชนเป็นวงกว้างได้ทันกาลและมี
ประสิทธิภาพ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. เกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็น
หน่วยงานอิสระภายใน ปี ๒๕๖๕
(*กรณีที่มีการประเมินผลการดาเนินงาน
แล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ)

สนพ.
สนพ.

๑๐-๑๖

๒๓๓
๒.๓ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ๑
เป็นการขจัดอุปสรรคและเร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency
Plan: EEP) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการในยามที่ประเทศได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยใช้
หลักการเปลี่ยน “ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคหน่วยราชการ” เป็น “จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาลงทุน
ด้านอนุรักษ์และพลังงานหมุนเวียนให้อาคารของรัฐ ก่อน” โดยมีสัญญาขอรับรายได้ภายหลังเป็น “เงินส่วน
แบ่งจากค่าสาธารณูปโภคที่ตรวจพิสูจน์ว่าประหยัดได้จริง” ตามกลไก มาตรฐาน และขั้นตอน ESCO ที่ได้รับ
การยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายระยะแรกจานวน ๘๗๖ อาคารรัฐ คาดว่า
ช่วยประหยัดพลังงานภาครัฐคิดเป็นมูลค่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท ต่อปี
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
อาคารควบคุ มภาครั ฐ ตามที่ กาหนดในพระราชกฤษฎี ก ากาหนดอาคารควบคุ ม พ.ศ.
๒๕๓๘ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยนา
กลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดาเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒) มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพื่อขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเริ่มนาไปปฏิบัติจริงภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) โดยจะสิ้นสุ ดภาระผูกพันกับ ESCO
ในปี ๒๕๗๒
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
การนากลไก ESCO มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารควบคุมภาครัฐ ภายในเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ประมาณ ๘๗๖ อาคาร คาดว่าจะมีรายจ่าย
ประมาณ ๑๐,๔๗๖ ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนผลประหยัดให้ กับ ESCO
๑๐,๓๕๖ ล้านบาท
และค่าบริหารติดตาม ๑๒๐ ล้านบาท โดยมีประมาณการเงินลงทุนและแหล่งทุนแสดงในตารางต่อไปนี้

๑๐-๑๗

๒๓๔
ตารางที่ ๒.๓-๑ ประมาณการวงเงินลงทุน ESCO หน่วยงานภาครัฐ แบบ Shared Saving
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ: * ค่าตอบแทนจากผลประหยัดพลังงาน เป็นเงินที่ได้จากการประหยัดพลังงานตามวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานที่
หน่วยงานภาครัฐและ ESCO ตกลงกัน ในที่นี้สมมติให้ Shared Saving หน่วยงานรัฐ : ESCO ในสัดส่วน ๑๐ : ๙๐ และการคืนทุนเฉลี่ย ๒.๗ ปี
โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจ่ายให้ ESCO เป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ปี
** มูลค่าผลประหยัดรายปี เป็นเงินที่ได้จากการประหยัดพลังงานตามวิธกี ารวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งโดยปกติผลประหยัด
จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี ทั้งนี้มูลค่าผลประหยัดที่เกิดขึ้น ในช่วง ๔ ปีแรก หน่วยงานรัฐต้องจ่ายเงินให้
ESCO คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และตั้งแต่ปีที่ ๕ – ๑๐ หน่วยงานรัฐจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ้นทั้งหมด
*** ข้อมูลในตารางที่ ๑ เป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๖๔ ทดลองดาเนินการปีละ ๕ อาคารก่อน ส่วนอาคารที่
เหลือดาเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๖๘

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพลั ง งาน โดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) จะเป็ น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ ให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. จัดทาหลักการการน ารู ปแบบธุ ร กิจ
บริษัทจัดการพลังงาน ESCO มาใช้กับภาครัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึงรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การประยุกต์ใช้รูปแบบการแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) วิธีคัดเลือกบริษัท ESCO
ที่จะเข้ามารับดาเนินงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น รวมทั้งการกาหนดให้นาผลประหยัดที่
เกิดจากโครงการ นามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานของบริษัท ESCO เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบใน
หลักการ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญ
ได้แก่ การเร่งการออกกฎระเบียบให้เร็วขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลด Energy Intensity ลงให้ได้ ๓๐% ภายใน
ปี ๒๕๘๐ ตามแผน EEP ตามแผนการและขั้นตอนการขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ตาราง ๒.๓-๒ แผนการขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ
๖๓
-

๖๔
-

๖๕
๕

๖๖
๕

๖๗
๕

๖๘
๒๐๐

๖๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕..
๗๐
๗๑
๗๒

จานวนอาคารรัฐ (อาคาร)

๖๒
-

๒๒๐

๒๒๐

๒๒๑
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-

-

-

๔

๘

๑๒
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๗๑๙

๗๑๙
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๗๑๙
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๗๑๑
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๕๔๓

๖,๖๔๙

มูลค่าผลประหยัด
รายปี (ล้านบาท)
Shared Saving
ร้อยละ ๙๐ รัฐชาระคืนให้
ESCO (ล้านบาท)

-

-

-
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๓๒ ๔๘
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๒,๑๕๑

๒,๘๗๗
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๒,๑๗๒
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๑,๒๗๑
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๒,๕๔๔

๑,๙๕๓

๑,๓๐๓

๖๕๓

เป้าหมาย

๔๕

๑๐-๑๘

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

รวม
๘๗๖

๑๐,๓๕๖

๒๓๕
ตาราง ๒.๓-๒ ขั้นตอนการดาเนินการ: ขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ
ขั้นตอนดาเนินการ

๖๓


ขั้นที่ ๑

จัดทาแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice)
สาหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
ขั้นที่ ๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงานธุรกิจบริษัท ESCO
ขั้นที่ ๓ พพ. นาเสนอหลักการดาเนินงานโครงการเสนอ ครม.
ขั้นที่ ๔ ครม. เห็นชอบหลักการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ อาทิ กาหนดแนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีแนวปฏิบัติและจัดทาร่างสัญญาจัดจ้าง
มาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้
ครอบคลุมทั้งในด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์
พลังงานให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔
ขั้นที่ ๕ ส านั ก งบประมาณก าหนดแนวทางการจั ด ท าค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในเบื้องต้น
ขั้นที่ ๖ กรมบัญชีกลางจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) ในเบื้องต้น
ขั้นที่ ๗ ปรับปรุงแนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี/
แนวปฏิบัตแิ ละร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้าง
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ขั้นที่ ๘ ครม. เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการ
จัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ
แต่ละกระทรวงจัดทาโครงการนาร่อง
ขั้นที่ ๙ พพ. ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนาร่อง
ขั้นที่ ๑๐ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ขั้นที่ ๑๑ ติดตามและประเมินผล



ปี พ.ศ. ๖๓-๖๘
๖๔
๖๕
๖๖

๖๗

๖๘

























๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ ให้ ก ระทรวงพลั ง งาน โดย พพ. ร่ ว มกั บ ส านั ก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มดาเนินมาตรการ ESCO โครงการนาร่องภายในปี ๒๕๖๕ ได้แก่
การสารวจและประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานของหน่วยงานของรัฐ การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี จัดซื้อจัดจ้างและทาสัญญาจ้างจัดการพลังงานมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ ครอบคลุมด้านติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ ตรวจวัดพิสู จน์ผลประหยัด และการจ่ายค่าจ้างจัดการพลั งงานตามผลประหยัดพลังงานที่
เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างฯ ให้แก่บริษัทจัดการพลังงาน โดยมีตัวอย่างรูปแบบการลงทุน ได้แก่
(EPC)

/

(ESCO)
+

/

/

/

/
• ESCO
•
•
•
•
•

ESCO
ESCO
ESCO
ESCO
ESCO
EPC

(IGA)
EPC
EPC

ESCO Facilitator เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐและ ESCO เข้าไปในผังกระบวนการดาเนินงาน ESCO ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงาน/ความคล่องตัว

แผนภาพที่ ๒.๓-๑ แนวทางบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
๑๐-๑๙

๒๓๖
รูปแบบที่ ๑ เจ้ าของอาคารเป็นผู้ ลงทุน โดยมีบริษัท ESCO รับประกันผลการดาเนินงาน
ซึ่งเรียกว่า Guaranteed Saving โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถดาเนินการได้จะเท่ากับหรือ
มากกว่าค่าใช้จ่ ายที่เจ้ าของอาคารจะต้องจ่ายในการลงทุน ถ้ าหากผลประโยชน์สุ ทธิของโครงการที่สามารถ
ดาเนินการได้จริงต่ากว่าผลประโยชน์สุทธิที่กาหนดในสัญญาแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับเจ้าของ
อาคาร
รูปแบบที่ ๒ ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้โดยเป็นงบประมาณที่ ESCO เป็นผู้จัดหามาเองและ
ดาเนินการตามแผนประหยัดพลังงาน โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่ ESCO
และนาเอาค่าพลังงานที่ประหยัดได้มาแบ่งผลประโยชน์ที่เรียกว่า Shared Saving สัดส่วนของจานวนเงินตอบ
แทนจากการประหยัดพลังงานที่ต้องแบ่งให้ ESCO จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความ
เสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนให้ก่อนและรูปแบบการแบ่งปันผลประหยัดนี้มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้กับ
หน่วยงานภาครัฐเพราะว่ารัฐไม่ต้องจัดงบประมาณมาลงทุน
ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานราชการพิจารณาประยุกต์ใช้กระบวนการ ESCO ตามขั้นตอน
และกระบวนการบริษัทจัดการพลังงานตามแผนภาพที่ ๒.๓-๒ โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินการเบื้องต้น
ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ ๑๐ เพื่อนางบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่สูงนั้น หากประหยัด
ได้ก็จะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงสร้าง
บทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นาด้านประหยัดพลังงานให้ภาคส่วนอื่น ๆ ข้าราชการตระหนักถึงความสาคัญ
ในการใช้พลังงานเท่าที่จาเป็น และนาความรู้วิธีใช้พลังงานที่ถูกต้องกลับไปใช้ภายในบ้าน ตลอดจนถ่ายทอดสู่
เพื่อนบ้านก็จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
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•
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•
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ESCO
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M&V
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• ESCO
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แผนภาพที่ ๒.๓-๒ แนวทางและกระบวนการบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๐-๒๐

๒๓๗
ตาราง ๒.๓-๔ แสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ระยะเวลา

กิจกรรม
ขั้นตอนดาเนินการ

วงเงิน

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดทาระเบียบ
๑.๑ จัดทาแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค
(Code of Practice) สาหรับธุรกิจบริษทั
จัดการพลังงาน

พพ.,บก, สงป.

๑.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลการดาเนินงาน
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
๑.๓ พพ. นาเสนอหลักการดาเนินงาน
โครงการเสนอ ครม.
๑.๔ ครม. เห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการ
๑.๕ สานักงบประมาณปรับปรุงแนวทางการ
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
เบื้องต้นและแนวปฏิบัติ
๑.๖ กรมบัญชีกลางจัดทาแนวปฏิบัตแิ ละร่าง
สัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้าง
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
๑.๗ ครม. เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนด้าน
การใช้งบประมาณและการจัดจ้างเพื่อส่งเสริม
การใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละกระทรวง
จัดทาโครงการนาร่อง
๑.๘ พพ. ดาเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการนาร่อง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

[๕ ล้านบาท]

[๕ ล้านบาท]

๑๐-๒๑

[๕ ล้านบาท]

[๕ ล้านบาท]

ล้านบาท

แหล่งเงิน

๒๐

กทอ.

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

๑

๑

๒๓๘
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การดาเนินการกิจกรรมนาร่อง/ดาเนินการ
๒.๑ จัดจ้างที่ปรึกษา
๒.๒ คัดเลือกหน่วยงานนาร่อง
๒.๓ ดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนฯ
๒.๔ คัดเลือก ESCO/ทาสัญญา
๒.๕ ESCO จัดทา IGA
๒.๖ ESCO เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
๒.๗ M&V จ่ายเงิน
๒.๘ ติดตามผล รวบรวมปัญหา
กองทุนอนุรักษ์ฯ
เงินลงทุน ESCO
เงินงบประมาณผลประหยัดพลังงาน
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดกิจกรรมฝึกอบรม

พพ.,ESCO

[๒ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท]
[๓๐ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]
[๔๐ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท] [๗,๘๑๕ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท] [๑๐,๒๖๖ ล้านบาท]

๓.๑ การชี้แจงทาความเข้าใจ
๓.๒ การฝึกอบรม

งบประมาณ
กิจกรรมย่อย ๔ การประชาสัมพันธ์
๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณ
หมายเหตุ บก.=กรมบัญชีกลาง
งบประมาณ

สงป. = สานัก

[๒ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]

[๔๐ ล้านบาท]

[๑ ล้านบาท]

[๑ ล้านบาท]

[๑ ล้านบาท]

[๒๐ ล้านบาท]

งป.=เงินงบประมาณ กทอ.=กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๑๐-๒๒

กทอ.
เงินกู้
เงิน งปม.

๑

๒

๔๔
๗,๙๐๖
๑๐,๓๔๑
พพ., สงป.

๔๔

กทอ

๑

๒

พพ.

๒๓

กทอ

๑

๒

พพ. = กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
IGA = Investment Grade Audit

๒๓๙
๒.๔

กิจ กรรมการปฏิรู ป ที่ ๔ การพัฒนาปิ โ ตรเคมีร ะยะที่ ๔ เพื่อ การเปลี่ยนผ่า นสู่ร ะบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
ประเทศได้กาหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S - Curve) ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยภายใต้แนวคิด Thailand ๔.๐ ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการสร้าง
ฐานการผลิ ตวั ตถุดิบ ให้ กั บ อุต สาหกรรมใหม่ และมีความต้ องการใช้ ผ ลิ ต ภัณฑ์ปิ โ ตรเคมี และพลาสติกที่ มี
คุณสมบัติพิเศษ (Specialty Products) มากขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น ที่ผ่านมาไทยต้องนาเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ทั้งในรูปแบบเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ดังนั้น ประเทศไทยใช้ฐานการผลิตที่มีอยู่เดิมต่อ
ยอดพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มเติมเพื่อทดแทนการนาเข้า อันนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพื่อสร้าง
รายได้จากการส่งออกและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากทรั พ ยากรปิ โ ตรเลี ย มในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand ๔.๐
๒) ตัวชี้วัด
๒.๑) จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๒) จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ที่สามารถดาเนินการได้
ทันทีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
๒.๓) จัดทาการศึกษาเพื่อกาหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔
ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
๒.๔) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการตามกรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะที่ ๔
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
การจัดทากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ให้ แล้ วเสร็จ (ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐนาไปดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี
นับจากกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งงบประมาณอื่น
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ภายในปี
๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดหาปิโตรเลียมที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
๑๐-๒๓

๒๔๐
ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีอยู่พร้อมกับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต
ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศให้ เติบ โตพร้อมกับยกระดับอุต สาหกรรมและผู้ ประกอบการ รวมทั้ ง
ยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ประกอบด้วยแนวคิด ได้แก่
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ของไทย ต้องมีการนาการพัฒนา
เทคโนโลยี ม าใช้ ป ระโยชน์ พ ร้ อ มกั บ เพิ่ ม ความสามารถของผู้ ป ระกอบการแปรรู ป พลาสติ ก และเคมี ภั ณ ฑ์
เพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ และมีคุณสมบัติพิเศษที่มีมูลค่าสูง ทดแทน
การนาเข้าและพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเพื่อขยายฐานสู่การส่งออก พร้อมกับเสริมความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ เช่น พื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) โดยควรมีมาตรการ ดังนี้
 กาหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-curve) ให้
มุ่งสู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ให้มากที่สุด
 ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ผู้ ป ระกอบการแปรรู ป พลาสติ ก และเคมี ภั ณ ฑ์ ร ายใหญ่ รองรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมเป้าหมายกับ
ผู้ประกอบการแปรรูป การสนับสนุนการร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยี การให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นปลายเข้ามามี
ส่วนร่วมลงทุน
 สนั บสนุน ให้ เกิดการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
รองรับการขยายตัวของกลุ่มประเทศ CLMV และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติกที่ต้องส่งออก
ในปัจจุบัน อีกทั้งภาครัฐต้องส่งเสริมการค้าชายแดนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ห ยุดชะงัก รวมถึงการกาจัด
อุปสรรคด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐให้ความช่วยเหลือการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสู ง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้สิ นค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่ว นเครื่องบิน และยานยนต์ เป็นต้น
รวมถึงรัฐควรพิจารณาลงทุนในห้องทดลองต้นแบบ (Pilot Prototype) เพื่อให้เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตใหม่ๆ จากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของนักวิจัยและผู้ริเริ่มกิจการใหม่ๆ ในประเทศ
(Startup) โดยจะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อร่วมกันคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด พร้อมกับเป็นการหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะเป็น Platform ให้นักวิจัยและ Start Up ได้ทางานร่วมกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบความต้องการของผู้บริโภคและนาไปสู่การขยายผล (Scale Up) ต่อไป
 ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เช่น การนาเข้าเครื่องจักร
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อทดแทนการนาเข้าและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต
(New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยควรกาหนดสิทธิประโยชน์
ในอุต สาหกรรมแปรรู ป พลาสติ ก และเคมี ภั ณฑ์ ให้ เ ทีย บเท่ าสิ ทธิ ป ระโยชน์ ข อง สกพอ. ขยายการให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์การลงทุนในพื้นที่อื่น เช่น เขตเศรษฐกิจชายแดน
 ผลักดันการทา Circular Economy สาหรับพลาสติก สนับสนุนให้มีการ Reuse
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และมีการลงทุนโรงงาน Recycle โดยให้มีการลงทุน Recycle และ Reuse ผลิตภัณฑ์
๑๐-๒๔

๒๔๑
พลาสติก เพื่อเกิดการบริหารจัดการภาพรวมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร เช่น นาไปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งเพื่อใช้ใน
โรงไฟฟ้าขยะ หรือผลิตเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้งและส่งไปขายยังต่างประเทศ
 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการและคัดเเยกขยะอย่าง
ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสนับสนุนให้เกิด Circular Economy สาหรับขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อการลงทุนระยะแรกภายในปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุด
กับฐานการผลิตปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีภาคเอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีอย่างครบวงจร และภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเป็นจานวนมาก เช่น ระบบขนส่งทั้ง
ทางรถ เรือ รวมทั้งคลังสินค้าต่าง ๆ พร้อมกับการรักษาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มี
อยู่ในปัจจุบันของประเทศ ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่สามารถดาเนินการได้ทันทีเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Scurve) ในพื้นที่ สกพอ. พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของประชากรและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย โดยมีแนวทาง ดังนี้
 ให้ มี การลงทุ น อุ ตสาหกรรมปิ โ ตรเคมี ต้ นน้ าโดยลงทุ นสร้ างโรงงานปิ โ ตรเคมี ขั้ นต้ น
ซึ่งเทียบเคียงกาลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) และเกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of
Scale) รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายที่จะผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty
Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ
 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย
เพื่อต่อยอดผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added
Products) โดยให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น เที ย บเท่ า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ น สกพอ. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมได้เร็ว
 สนับสนุนอุตสาหกรรมโรงกลั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตวัตถุดิบ
(Naptha, LPG) ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเปลี่ยนน้ามันเตาที่มีกามะถันสูงเป็นน้ามัน
ใสที่สามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีได้ โดยให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน สกพอ.
 สนับสนุนให้ใช้ยุทธศาสตร์ G๒G (Government to Government) กับประเทศ
เจ้าของ
เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อดึ งดูดการลงทุน/ร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีแปรรูปพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานยนต์ เป็นต้น เพื่อสร้าง
ตลาดและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายที่จะผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ
(Specialty Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) ในประเทศ และเกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย
 กาหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-curve)เช่น
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องบิน และยาน
ยนต์ เป็นต้น ให้มุ่งสู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ให้มากที่สุด เพื่อสร้างตลาดผลิตปิโตร
เคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) และ
ส่งเสริมให้เกิด Cluster ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ขึ้นในประเทศ
๑๐-๒๕

๒๔๒
 ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมโรงกลั่นที่
จะผลิตวัตถุดิบปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน สกพอ.
 ทบทวนการจั ด สรรสั ด ส่ ว นการปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศในพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะการจัดสรรที่ไม่ได้มีการดาเนินโครงการและใช้จริง เพื่อนามาจัดสรรใหม่ให้โครงการที่จะดาเนินงาน
จริงนามาใช้ และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้สูงสุด ภายใต้กรอบการปล่อยที่มีอยู่
 ขยายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ผั ง เมื อ ง : มี ค วามชั ด เจนของผั ง เมื อ ง ใน จ.ระยอง และนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อรองรับปิโตร
เคมีระยะที่ ๔
(๒) ท่าเรือ : มีความชัดเจนในการต่อสัมปทานท่าเรือบริเวณมาบตาพุด
(๓) ระบบถนน : ลดความแออัดโดยการขยายและเชื่อมต่อถนนระหว่างนิคมฯ ไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบัง
(๔) ระบบราง : เชื่อมต่อท่าเรือน้าลึกที่สาคัญ ระบบถนน ด้วยระบบรถไฟทางคู่ใน
การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและมีแผนขยายระบบรถไฟทางคู่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านพื้นที่ตั้งโรงงาน
(๕) ระบบน้า : จัดหาและพัฒนาแหล่ง น้าดิบ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง
ใหม่ แหล่งท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ สกพอ. และให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้
(๖) ระบบไฟฟ้า : ต้องมีเสถียรภาพและราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าในรูปแบบ Cogeneration
 กาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและพัฒนาของชาติให้สอดคล้องกับการพัฒนาและ
ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพื่อทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งคนในและนอกพื้นที่ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และเป็นโอกาสในการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่
 จัดสรรงบประมาณกลับสู่ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน ทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานและสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการ
สาธารณสุข เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และประชากรแฝง
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก ให้กระทรวงพลังงาน ศึกษาร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สกพอ. เพื่อกาหนดกลไกและหน่วยงาน
เจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่เหมาะสมในอนาคตเพิ่มเติมด้วย
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ กาหนดพื้น ที่ใ หม่สาหรั บการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโ ตรเคมีร ะยะยาว
ภายในปี ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว และส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จึงควรมีการกาหนดพื้นที่พัฒนาที่มีศักยภาพ
เพิ่มเติม ซึ่งในอดีตรัฐได้เคยมีการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern
Seaboard) เพื่อยกระดับภาคใต้ให้เป็นศูนย์การผลิต การค้าและการกระจายสินค้าแหล่งสาคัญของประเทศ และ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจะเป็นประตูสู่ต่างประเทศทั้งด้านทะเลอันดามัน และอ่าวไทย
พร้อมกับใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศและการ
ส่งออกสิ นค้าสู่ตลาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย ทั้งนี้ กรอบการพัฒนาสร้างความเจริญเติบโตในพื้นที่ใหม่ที่มี
๑๐-๒๖

๒๔๓
ศักยภาพ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับสมดุลในด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับ
รายได้ของคนในพื้นที่ และโอกาสพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยอาจมีตัวอย่างแนวทางการพัฒนา ได้แก่
 การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับและเกิดความต้องการให้มี
การพัฒนาพื้นที่ โดยต้องมีการจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ทั้งในด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนาไปประกอบการจัดทาเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่
ต่อไป
 จัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ใหม่ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ในรูปแบบ “พื้นที่พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อบูรณาการการพัฒนาความเป็นอยู่และรายได้ของคนในพื้นที่ทั้งใน
ด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับการยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้มีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบการจัดทา
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ใหม่
 พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ใหม่ ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาคอมเพล็กซ์โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีเข้าด้วยกัน ให้มีกาลังการผลิต
ขนาดเทียบเคียงกาลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) เพื่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy
of Scale) และสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงกับการ
พัฒ นาสถานีรั บ จ่ ายก๊าซธรรมชาติ เหลวในพื้นที่ ใหม่ ก็จะสามารถลดต้นทุนของการดาเนินงานจากการใช้
ประโยชน์ความเย็นเหลือทิ้งของการแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว
(๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อเนื่องให้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกัน (Cluster) และ
การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย
และผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
และยาง เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ
(๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ จาเป็น ได้แก่ ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โลจิสติกส์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อรองรับการพัฒนา พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมครอบคลุมการศึกษา การดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน
สังคม และแรงงานเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ใหม่
(๔) การจั ด ให้ มี น โยบายสนั บ สนุ น การลงทุ น ในพื้ น ที่ ใ หม่ ที่ มี ศั ก ยภาพ ได้ แ ก่ การ
ส่งเสริมการลงทุนให้ทัดเทียมกับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการค้า (Trading) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯลฯ
 จัดหาพื้นที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสม
และให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจากคนในพื้นที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศพร้อมยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน
๒) สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ
๓) สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve)

๑๐-๒๗

๒๔๔
ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve
ระยะเวลา
กิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษามาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (New S-Curve)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กาหนดสิทธิประโยชน์การ
ลงทุนแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔
ในพื้นที่ EEC
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ทบทวนการจัดสรรสัดส่วน
การปล่อยก๊าซในพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรม
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดทาแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ที่สามารถ
ดาเนินการได้ทันทีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ศึกษาเพือ่ กาหนดกลไก
และหน่วยงานเจ้าภาพทีจ่ ะดาเนินงาน
ผลักดันและขับเคลือ่ นที่เหมาะสมในอนาคต
กิจกรรมย่อยที่ ๖ จัดทาการศึกษาเพื่อกาหนด
กรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
กิจกรรมที่ ๗ เสนอแนวทางมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ต่อ
คณะกรรมการระดับชาติและ ครม.
กิจกรรมย่อยที่ ๘ หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบให้
ข้อเสนอแนะ และดาเนินการตามผล
การศึกษาในการกาหนดนโยบายและ
มาตรการการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔

๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ
อก./ สนพ.

ล้านบาท

แหล่งเงิน

๑๗

กองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาและ
สัมปทานปิโตรเลียม
กระทรวงพลังงาน

สกพอ. / อก. /สนพ./
สศช.
สกพอ./ทส.

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร
ปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมของไทย และสร้าง
รายได้ให้กบั ประชาชน พร้อมกับ
รองรับการเปลีย่ นผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

๑. จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี ๒๕๖๔
๒. จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ทีส่ ามารถดาเนินการได้
ทันทีในพื้นทีช่ ายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

สกพอ. / อก. /สนพ. /
สศช.
สกพอ./ สนพ./อก./
สศช.
อก./ สนพ.

๓. จัดทาการศึกษาเพือ่ กาหนดกรอบแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔
ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ
๔. เสนอแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ต่อคณะกรรมการ
ระดับชาติและ ครม. เพือ่ ขอความเห็นชอบใน
หลักการและมอบหมายหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๕. หน่วยงานที่เกีย่ วข้องรับผิดชอบดาเนินการ
ตามกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔

อก./ สนพ.

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ตามผลการศึกษา

๑๐-๒๘

๒๔๕

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูป ที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการ
แข่งขัน
กิจกำรไฟฟ้ำของประเทศไทย อยู่ในช่วงสำคัญของกำรเปลี่ยนผ่ำนภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ วทั้ งจำกปั จจั ยภำยในประเทศและสถำนกำรณ์ ภำยนอกประเทศ อย่ ำงไรก็ ต ำม กำรด ำเนิ นกำรตำม
แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำ โดยคำนึงถึงควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ สิ่งแวดล้อม และภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ประสบปัญหำและ
อุปสรรคหลำยประกำร โดยเฉพำะปัญหำกำรยอมรับของประชำชนในพื้ นที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ขณะที่พฤติกรรม
ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกขนำดแม้แต่ระดับบ้ำนอยู่อำศัยสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ใช้เองได้มำกขึ้น สำมำรถเป็นทั้ง ผู้ผลิตและผู้ใช้ ในเวลำเดียวกัน (Prosumer)
ทำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ Prosumer ดังกล่ำวหำยไปจำกระบบผลิตมำกขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็สร้ำงควำมผันผวนให้กับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้กำรไฟฟ้ำต้องลงทุนปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงให้รองรับควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนในส่วนนี้ มำกขึ้นแต่กลับมีรำยได้จำก
หน่วยขำยไฟฟ้ำลดลง จึงมีควำมจำเป็นที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบกำร
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และรูปแบบโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำที่เหมำะสมกับแนวโน้มของ
“Prosumer” ที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต โดยต้องมีกำรส่งผ่ำนภำระต้นทุนไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ ผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง และ
ผู้ผลิตประเภทต่ำงๆ อย่ ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ขณะที่ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริห ำรจัดกำรด้ำนไฟฟ้ำของ
ประเทศ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนด้ำนไฟฟ้ำที่กระจำยอยู่ในหลำยกระทรวง ขำดกำรบูรณำกำรเป้ำหมำย
ร่วมกันอย่ำงชัดเจน อำทิ กำรแก้ไขปัญหำไฟฟ้ำดับกรณีเหตุฉุกเฉิน กำรไม่บูรณำกำรข้อมูลกำรผลิตและกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก รวมทั้งข้อมูลและแผนกำรลงทุนระบบส่งและระบบจำหน่ำย ส่งผลให้ เกิด
ควำมซ้ำซ้อนในกำรลงทุน และกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น จำกสภำพของปัญหำ
ดังกล่ำว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเห็นสมควรมีการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
พลังงาน อาทิ การปรับปรุงแนวทางการจัดทาแผน PDP ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
และผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่บูรณาการกันของระบบส่งและระบบจาหน่ายอย่างคุ้มค่า
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยเร่งการเปิดสิทธิการใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจาหน่ายของการไฟฟ้า
ในเชิงพาณิชย์ (Third Party Access) และเร่งกาหนดอัตราค่าใช้บริการอย่างเป็นธรรม เพื่อเพิ่มการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้า มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยกาหนดกิจกรรมย่อย ดังนี้
๒.๕.๑ กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 202๒
๑) เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป
เพื่อให้ได้กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย
ที่คำนึงถึงกำรกระจำยสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุลเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรจัดหำเชื้อเพลิง มีควำม
สมดุลระหว่ำงโรงไฟฟ้ำฐำน โรงไฟฟ้ำที่มีกำรตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน และกำรผลิตไฟฟ้ำใช้
เองของ Prosumer คำนึงถึงกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้ำ และเงื่อนไขรำยภูมิภำค
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำและลักษณะควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ (Load Profile) รำยภำค ศักยภำพแหล่งเชื้อเพลิงและพื้นที่ก่อสร้ำง
ไฟฟ้ำรำยภำค ศักยภำพระบบส่งไฟฟ้ำทีเ่ ชื่อมโยงระหว่ำงภำค (Tie-line) ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 256๔
๑๐-๒๙

๒๔๖
(๒)

จั ด ทาแผนพั ฒนากาลัง ผลิ ตไฟฟ้ า ของประเทศไทย (Thailand Power
Development Plan: PDP 2022) ที่พิจำรณำถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำประเภทอื่น พิจำรณำ
ควำมสมดุลรำยภำคโดยคำนึงถึงควำมมั่นคง ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยเทพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนสำยส่งเชื่อมโยง
ระหว่ำงภูมิภำค(Tie-line) กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
จำกกำรผลิตไฟฟ้ำในระดับที่เหมำะสม โดยควรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดพื้นที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำด้วย
ตั้งแต่ต้น รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ประชำชนในเรื่องต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำตำมประเภทเชื้ อเพลิง โดย
แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในปี พ.ศ. 256๕
(๓)

ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง และระบบจ าหน่ า ยให้ มี ค วามทั น สมั ย รองรั บ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ศึกษำ
แนวทำงกำรปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำที่ พิจำรณำผลกระทบจำก Prosumer แล้ว เช่น กำร
พัฒนำระบบพยำกรณ์ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast
System) กำรติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) ในระบบส่งและระบบจำหน่ำย
ไฟฟ้ำ กำรส่งเสริมมำตรกำรกำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) เป็นต้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ำมี
ประสิทธิภำพรองรับกำรเข้ำมำของพลังงำนหมุนเวียนและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ให้แล้วเสร็จภำยในปี
พ.ศ. 256๔ และนำผลกำรศึกษำดังกล่ำวไปพิจำรณำในส่วนของศักยภำพระบบส่งไฟฟ้ำที่เชื่อมโยงระหว่ำง
ภำค (Tie-line) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลร่วมจัดทำแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 202๒
(๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ไป
ดาเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 256๕ เช่น กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและระบบสำยส่งไฟฟ้ำ เป็นต้น
๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
๔) ระยะเวลาดาเนินการรวม
ดำเนินกำรปฏิรูปกระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทยและใช้จัดทำร่ำงแผน PDP ๒๐๒๒ โดยผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำร/หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกำศใช้ในภำยในปี ๒๕๖๕
๕) ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมำณแผ่นดิน และแหล่งงบประมำณอื่น
๖) ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพลังงาน โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปรับปรุงแนวทางและกระบวนจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ
(๑.๑) ขั้นตอนที่ ๑.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมีคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและคณะทางานจัดทา
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า ศึกษำสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและกำรเติบโตที่เหมำะสมเพื่อรองรับกำรเติบโตทำง
๑๐-๓๐

๒๔๗
เศรษฐกิจของประเทศ จัดทำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำรำยภำค จัดทำฐำนข้อมูล ศักยภำพแหล่งผลิต
ไฟฟ้ำและต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำรำยภำคที่แท้จริง กำรจัดหำและสำรองเชื้อเพลิง เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งระบบ
ฐำนข้อมูลศักยภำพระบบส่งไฟฟ้ำและกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำคให้แล้วเสร็จภำยในปี 25๖๔ รำยละเอียดตำม
รูปที่ ๒.๕.๑ โดยมีขั้นตอนและกระบวนกำร ได้แก่
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รูปที่ 2.5-1 กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
๑) รวบรวมข้อมูล : แนวทางการจัดทาแผน PDP ที่เ กี่ยวข้อง
ประกอบด้วยรำยงำนข้อเสนอเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ ๑ ด้ำนไฟฟ้ำ ของสภำขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรื่องกำรปฏิรูปโครงสร้ำงแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งคำนึงถึงกำรกำหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำให้สมดุลไม่พึ่งพำเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำกเกินไป มีระดับกำลังผลิตสำรองที่
เหมำะสม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำรทำให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำค่ำไฟฟ้ำที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
รวมถึ ง ปฏิ รู ป กำรจั ด หำเชื้ อ เพลิ ง ทั้ ง ระบบ รำยงำนฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องสถำบั น วิ จั ย พลั ง งำน จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ปี ๒๕๕๘ เสนอต่อสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เรื่อง “โครงกำรวิจัยเพื่อศึกษำ
แนวคิดกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิต
ไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค ๒”ซึ่งศึกษำแนวคิดกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค
๑

คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ. 2560. รำยงำน
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ.
๒
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558 เสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โครงกำรวิจัยเพื่อศึกษำแนวคิดกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำย
ระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค

๑๐-๓๑

๒๔๘
และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ของสถำบันวิจัยพลังงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปี ๒๕61 เสนอต่อสำนักงำน
นโยบำยและแผนพลั งงำน (สนพ.) เรื่อง “โครงกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์กำลั งผลิตไฟฟ้ำ สำรองส ำหรับ
แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย๓” ซึ่งศึกษำแนวทำงกำรพิจำรณำเกณฑ์ควำมมั่นคงในกำรวำงแผน
พัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศและกำรกำหนดระดับกำลังผลิตไฟฟ้ำที่เหมำะสมของประเทศไทย
๒) รวบรวมข้อมูล: กาลังการผลิต รูปแบบความต้องการไฟฟ้า ชนิด
ของแหล่งพลังงาน/เชื้อเพลิงที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคหรือแบ่งตามศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อ
เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดทำนโยบำยกำรพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิต
ไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค
๓) กาหนดระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ที่เหมาะสม โดยเป็น
กำรพิจำรณำตำมหลักกำรวำงแผนเพื่อรับมือกับควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ในอนำคต โดยอำศัยดัชนี
ควำมเชื่อถือได้ร่วมกับระดับกำลังผลิตไฟฟ้ำสำรองเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรกำหนดปริมำณโรงไฟฟ้ำที่จะต้อง
นำเข้ำมำในระบบ
๔) ก าหนดสมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท าแบบจ าลองการวางแผน
พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นในอนาคตของประเทศ ๒๐ ปี โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงด้ำนนโยบำย
เทคนิค เศรษฐศำสตร์ สิ่งแวดล้อม เงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำม
ภูมิภำค และพิจำรณำปัจจัยที่ช่วยทำให้ค่ำไฟฟ้ำลดลง โดยเฉพำะกำรเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้ำที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ำ
และมีเสถียรภำพด้ำนรำคำเพื่อช่วยลดภำระให้ ประชำชนและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรไทย
๕) ศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอแนวคิดการกาหนดนโยบายการ
พัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า โดยพิจำรณำเงื่อนไขสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำประเภทอื่นๆ เงื่อนไขด้ำนกำลัง
ผลิตและกำรส่งจ่ำยไฟฟ้ำให้เหมำะสมเพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรำยภูมิภำค เงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบ
ผลิตไฟฟ้ำหรือบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค พร้อมทั้งจัดทำตัวอย่ำงผลกำรกำหนดแผนพัฒนำกำลังผลิต
ไฟฟ้ำตำมแนวทำงที่นำเสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน มีควำมเห็นสอดคล้องกับ สปท. และสถำบันวิจัย
พลังงำนฯ แนวคิดในกำรปฏิรูปโครงสร้ำงแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย โดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำน
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำให้สมดุล กระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำม
ภูมิภำค กำลังผลิตสำรองที่เหมำะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสถียรภำพด้ำนรำคำค่ำไฟฟ้ำที่สะท้ อนโครงสร้ำง
ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำที่แท้จริง รวมถึงปฏิรูปกำรจัดหำเชื้อเพลิงทั้งระบบ
(๑.๒) ขั้นตอนที่ ๑.๒ จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่พิจารณาถึง
ข้อจากัดของเงื่อนไขรายภูมิภาค โดยคำนึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำประเภทอื่นๆ ควำมมั่นคงและ
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยเทพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนสำยส่งเชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่ำงภูมิภำค กำรใช้โครงสร้ำง
พื้นฐำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรผลิตไฟฟ้ำในระดับที่เหมำะสม
รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนในเรื่องต้นทุนไฟฟ้ำรำยภำค จากนั้นสัมมนารับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า จากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ

๓

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561 เสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โครงกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้ำสำรองสำหรับแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย

๑๐-๓๒

๒๔๙
ศึกษำกำรปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ำยให้มีควำมทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ำ
ในอนำคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๘ เดือน
(๑.๓) ขั้น ตอนที่ ๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
(PDP) ไปดาเนินการ เช่น กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ระบบสำยส่ง และระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ เป็นต้น
(๒) ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการและปรับปรุงตามแนวคิดของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ ดังนี้
(๒.๑) การจัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาเงื่อนไขสัดส่วน
โรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ และเงื่อนไขด้านกาลังผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าให้เ หมาะสม
เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้ารายภูมิภาค นอกจำกพิจำรณำด้ำนกำรจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำในภำพรวมของทั้งประเทศเป็นหลัก ควรให้ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำมิติของควำมมั่นคงและ
ข้อจำกัดของเงื่อนไขในรำยภูมิภำค นอกจำกนี้ ในอนำคตอันใกล้ มีแนวโน้มว่ำ พลังงำนหมุนเวียนจะมีบทบำท
สำคัญต่อกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ มำกขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมผันผวนของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
ในขณะที่ระบบผลิตไฟฟ้ำในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ ยังพึ่งพำโรงไฟฟ้ำหลักขนำดใหญ่ซึ่งมีกำรตอบสนองที่ไม่ค่อย
รวดเร็วอยู่ ส่งผลให้แม้ว่ำปริมำณกำลังผลิตไฟฟ้ำของระบบสูงแต่ก็อำจไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมผันผวน
ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคตได้ทัน ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำได้ ดังนั้น จึงต้องมีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยเพื่อรองรับกำรจัดทำแผน PDP 202๒
รำยละเอียดตำรำงเปรียบเทียบแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ และปี ๒๐๑๘ เทียบกับ
ข้อเสนอกำรปฏิรูปของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ ๒.๕-๑
ตารางที่ ๒.๕-๑ ตารางเปรียบเทียบหลักการระหว่างแผน PDP ๒๐๑๕ แผน PDP ๒๐๑๘
และข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเด็นการพิจารณา
การให้ความสาคัญ
การกระจายเชื้อเพลิง

สัดส่วนภาครัฐ/เอกชน
ต้นทุนไฟฟ้าที่เหมาะสม

ปริมาณการปล่อย CO๒
การอนุรักษ์พลังงาน

PDP๒๐๑๕
จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ
ความต้องการ

PDP๒๐๑๘
ข้อเสนอการปฏิรูป
พิจารณาความมั่นคงและข้อจากัด
พิจารณาความสมดุลระหว่าง
ของเงื่อนไขรายภูมิภาค
Demand และ Supply เชิงลึกใน
รายภูมิภาค
ความสมดุลด้านพลังงาน
ความสมดุลด้านพลังงานภาพรวม
กาหนดนโยบายสัดส่วนการกระจาย
เชือ้ เพลิงที่เหมาะสมก่อนการจัดทา
ภาพรวมประเทศ (กาหนดโดย ประเทศเพิ่มสัดส่วนของการผลิต
กพช.) ลดความเสี่ยงด้าน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นโดยมี
แผน
เชื้อเพลิง ลดสัดส่วนก๊าซฯ
การสนับสนุนSolarในภาคประชาชน
เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก
ไม่มี
ไม่มี
นามาพิจารณา
ภาพรวมประเทศ
ภาพรวมประเทศ
สะท้อนโครงสร้างต้นทุนในภาพรวม
ประเทศ ยกเว้นเฉพาะกรณีธุรกิจบน
เกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับ
โครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ
ลดการปล่อยต่ากว่าแผนเดิม
ลดการปล่อยต่ากว่าแผนเดิม
ลดการปล่อยต่ากว่าแผนเดิม
และบรรจุใน COP๒๑
และบรรจุใน COP๒๑
และบรรจุใน COP๒๑
EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ทั้ง EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ทั้ง
ทั้ง Demand และ Supply
Demand และ Supply
Energy Demand การลด Peak
Demand และ Supply

๑๐-๓๓

๒๕๐
ประเด็นการพิจารณา
พลังงานหมุนเวียน

PDP๒๐๑๕
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิต
ไฟฟ้า (ศักยภาพรายจังหวัด)

PDP๒๐๑๘
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิต
ไฟฟ้า (ศักยภาพรายจังหวัด)

ข้อเสนอการปฏิรูป
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิต
ไฟฟ้า (ศักยภาพรายจังหวัด)

ความต้องการไฟฟ้ารายภาค
ศักยภาพแหล่งผลิต/เชื้อเพลิง
รายภาค
Regional PDP

ภาคใต้
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , ก๊าซฝั่ง
ตะวันตก
พิจารณาภาคใต้ ให้มีความ
สมดุล RM เหมาะสม โดย
พิจารณาระบบส่งไฟฟ้า

รายภาค
รายภาค

รายภาค
รายภาค

พิจารณาทุกภาคให้มีความสมดุล
โดยพิจารณาระบบส่งไฟฟ้า

พิจารณาทุกภาคให้มีความสมดุล
มีกาลังผลิตที่เชื่อถือได้ที่เหมาะสม
โดยพิจารณาระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคร่วมด้วย กรณีจาเป็น
ต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้พิจารณา
ภูมิภาคที่มีความมั่นคงต่าสุดลาดับแรก

Public Hearing

จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา
Load และ Supply ประเทศ
กาหนดให้มีโครงการ Smart
Grid ใน PDP
RM ไม่น้อยกว่า ๑๕%

จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load
และ Supply ภาคนั้นๆ
ประยุกต์ Smart Grid ในระบบไฟฟ้า

ศึกษาความเสี่ยงการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการ Load &
PDP, คณะทางานจัดทา PDP

จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load
และ Supply ภาคนั้นๆ
กาหนดให้มีโครงการ Smart Grid
ใน PDP
มีกาลังการผลิตที่เชื่อถือได้
(Reliable Capacity) – Demand
ครอบคลุมกรณีโรงไฟฟ้าใหญ่สุดของ
ภาคหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการ Load & PDP,
คณะทางานจัดทา PDP

การติดตาม/ดาเนินการตามแผนฯ

คณะขับเคลื่อนแผนฯ ติดตามทุก
โครงการ

คณะขับเคลื่อนแผนฯติดตามทุก
โครงการ

Smart Grid
ข้อกาหนดกาลังผลิตสารอง
(Reserve Margin)

พิจำรณำ RM ที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
โดยควรพิจำรณำเปลี่ยนไปใช้เงื่อนไข
ระดับควำมเชื่อถือได้ของระบบผลิต
ไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ พิจำรณำ
จำกโอกำสเกิดไฟฟ้ำดับ เป็นต้น

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการ Load & PDP ,
คณะทางานจัดทา PDP
ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ติดตามแผนฯ/โครงการ

กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือก
พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำรำยภำค

ไม่มี

ไม่มี

ประชำชนเลือกพื้นที่ที่ยอมให้
สร้ำงโรงไฟฟ้ำตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ก่อนที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำง

พิจารณา Back Up สาหรับ Micro
Grid , IPS
วิเคราะห์ Sensitivity ของราคา
เชื้อเพลิง Demand ที่ส่งผล
กระทบต่อค่าไฟฟ้า
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าใน
อนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพ

ไม่มี

ไม่มี

นามาพิจารณา

ไม่มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

๑๐-๓๔

๒๕๑
ประเด็นการพิจารณา
ศึกษาและวิเคราะห์จัดทา
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
รายภาค (Load Profile) ซึ่งได้
พิจารณาผลกระทบจาก
Prosumer แล้ว
การใช้ประโยชน์โรงไฟฟ้าเก่าหรือ
พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเก่าที่มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว

PDP๒๐๑๕
ไม่มี

PDP๒๐๑๘
ไม่มี

ข้อเสนอการปฏิรูป
มี

มีโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าที่
หมดอายุของ กฟผ. เพื่อความ
มั่นคงระบบไฟฟ้ารายพื้นที่

มีโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าที่
หมดอายุของ กฟผ. เพื่อความมั่นคง
ระบบไฟฟ้ารายพื้นที่

พิจารณาตามความมั่นคงและความ
คุ้มค่าของการดาเนินการ

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน มีควำมเห็นสอดคล้องกับรำยงำนข้อเสนอเชิงนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ ๔ ด้ำนไฟฟ้ำของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ให้กระทรวงพลังงำน (พน.) โดย
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) จัดทำ PDP โดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกำลังผลิตและกำรส่งจ่ำย
ไฟฟ้ ำ ให้ เ หมำะสมเพี ย งพอกั บ ควำมต้ อ งกำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ รำยภู มิ ภ ำค โดยค ำนึ งถึ งควำมพึ่ งได้ ของโรงไฟฟ้ ำ
(Dependable Capacity Factor) ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงรำยภำคด้วย เช่น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมเข้ม
แสงในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์สูง ในขณะที่ภำคใต้มีควำมเข้มแสงในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ
พลังแสงอำทิตย์ต่ำ เป็นต้น กรณีที่ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำเพิ่มหรือลด สำมำรถปรับเปลี่ยนกำหนดเวลำ
โรงไฟฟ้ำทุกประเภทเข้ำระบบตำมควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงพิจำรณำ
ควำมมั่นคงกำรจัดหำเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ยังต้องคำนึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำ
ประเภทอื่นๆ ให้เหมำะสม โดยยึดหลักทั้งกำรกระจำยชนิดเชื้อเพลิง และกระจำยแหล่งจัดหำ กำหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่สมดุลอย่ำงเหมำะสมโดยคำนึงถึงควำมมั่นคงทำงพลังงำน ไม่พึ่งพำเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำก
เกินไป เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเชื้อเพลิงทั้งระบบ รวมทั้งพิจำรณำปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน เสถียรภำพด้ำนรำคำไฟฟ้ำ รวมถึงกำรเน้นกำรพึ่งพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และแผน PDP ต้องคำนึงถึงต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชนิดต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน รวมถึงต้นทุนด้ำน
สิ่งแวดล้อม และ Externalities อื่น ๆ ด้วย ซึ่งโรงไฟฟ้ำที่เหมำะสมของประเทศไทย ควรมีทั้งโรงไฟฟ้ำที่มีกำร
กระจำยเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงในสถำนที่และสัดส่วนที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและแหล่ง
เชื้อเพลิงในแต่ละภูมิภำค
สำหรับประเทศไทยสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินและนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำที่มีค่ำต้นทุน
เชื้อเพลิงต่ำ สำมำรถเดินเครื่องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับว่ำยังมีสัดส่วนค่อนข้ำงต่ำเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของโลก
หรือประเทศที่ พัฒนำแล้วหลำยประเทศ กำรเพิ่มกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทคโนโลยีสะอำดและ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ ในลักษณะโรงไฟฟ้ำฐำน หรือ Base Load ในระดับหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีในกำรจำกัด
กำรปลดปล่อย CO2 NOx และ SOx จะช่วยให้เกิดกำรกระจำยเชื้อเพลิงเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง
สถำนที่ ตั้ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชำชนและกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งด้ ว ย ส่ ว น
ก๊ำซธรรมชำติซึ่ งเดิมเชื่อว่ำมี สั ดส่ ว นในกำรผลิ ตไฟฟ้ำสู งเกิ นไปนั้น สภำพตลำดก๊ ำซธรรมชำติ ใ นปัจจุบั น
เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีกำรขุดเจำะแบบ fracking ทำให้ได้ shale gas กับ shale oil มหำศำลจำกหลำย
แหล่งทั่วโลก รวมทั้งเทคโนโลยีกำรแปรสภำพ กำรกักเก็บ และกำรขนส่ง ทำให้ประเทศไทยสำมำรถกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติได้มำกขึ้น โดยสำมำรถจัดหำก๊ำซธรรมชำติในรูปแบบ LNG ได้จำกหลำย
๔

คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ. 2560. รำยงำน
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ.

๑๐-๓๕

๒๕๒
แหล่งผลิต เนื่องจำกก๊ำซธรรมชำติถูกจัดว่ำ เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงที่สะอำด กำรพิจำรณำสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยก๊ำซธรรมชำติให้เหมำะสมสอดคล้องกับทิศทำงตลำด LNG จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่ควรพิจำรณำให้
สอดคล้องกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนได้
ในส่วนของพลังงำนหมุนเวียนนั้น รัฐบำลได้กำหนดให้กำรกำจัดขยะมูลฝอย เป็นภำรกิจเร่งด่วนและ
สำคัญที่ประเทศไทยจัดเป็น วำระแห่งชำติ (National Agenda) ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนควร
ร่ ว มมือกั น ในกำรขับ เคลื่ อนนโยบำย คณะกรรมกำรปฏิ รูป ฯ ได้ศึก ษำวิเครำะห์ แ ล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ ทุ ก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนแม่บทกำรกำจัดขยะในภำพรวมของประเทศ เพื่อมิให้เกิดกำรแก่งแย่ง
ขยะมูลฝอย หรือมุ่งดำเนินกำรเพื่อขำยไฟฟ้ำเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำดังเช่นในปัจจุบัน ในส่วนของกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกชีวมวล (Biomass) ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้พลังงำนทดแทนภำยในประเทศ และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศไทยที่มุ่งเน้นกำรกระจำยแหล่งเชื้อเพลิงในกำร
ผลิตไฟฟ้ำให้ประกอบไปด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่ำง ๆ ในสัดส่วนที่เหมำะสม จึงเห็นควรเสนอให้ ส่งเสริมกำร
ปลูกไม้โตเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อมำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยสนับสนุนให้มีกำรรวมตัวเป็น
กลุ่มภำยใต้ระบบเกษตรพันธสัญญำ (Contract Farming) ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้ำชีวมวลพัฒนำกลำยเป็นกำลัง
ผลิตไฟฟ้ำที่พึ่งพำได้ (Firm) ของประเทศ เนื่องจำกมีเชื้อเพลิงอย่ำงเพียงพอสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ดังนั้น รัฐบำล
จึงควรสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลต่อไปในลักษณะที่ ส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญำ และรับซื้อไฟฟ้ำ
ในอัตรำที่ไม่ก่อให้เกิดภำระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยเปิดกว้ำงให้ มีกำรแข่งขันและขจัดอุปสรรคจำกกฎเกณฑ์ของรัฐ
ต่อไป ทั้งนี้ หำกเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใดยังมีต้นทุนสูงแต่ภำครัฐยังมีควำมจำเป็นต้อง
ส่ ง เสริ ม จะต้ อ งมี ก ำรรั บ ซื้ อ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งแต่ ค วรจ ำกั ด ปริ ม ำณกำรรั บ ซื้ อ ในแต่ ล ะรอบ อย่ ำ งไรก็ ดี กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องมีควำมชัดเจนและประกำศล่วงหน้ำเพื่อเป็นกำรส่งสัญญำณที่ถูกต้องไปยั งนักลงทุน
เพื่อให้สำมำรถเตรียมกำรปรับตัวได้ทันและไม่เกิดควำมเสียหำยต่อกำรลงทุนภำยในประเทศ และยังเป็นกำรส่ง
สัญญำณให้ยังคงมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนลงให้สำมำรถแข่งขันได้ในอนำคตนอกจำกนี้ หำกต้นทุน
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนบำงเทคโนโลยีมีแนวโน้มถูกลง ภำครัฐควรลดอัตรำรับซื้อลงแต่ควรอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสมและปรับรูปแบบโครงสร้ำงกิจกำรเพื่อเปิดโอกำสให้พลังงำนทดแทนเข้ำสู่ระบบเพื่อแข่งขันกับ
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ได้มำกขึ้น
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้ำในปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงชัดเจนอัน เนื่องมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพำะพลังงำนแสงอำทิตย์ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกขนำดแม้แต่ระดับบ้ำน
อยู่อำศัยเกิดควำมตื่นตัวเริ่มหันมำสนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้ำหรือบริกำรใช้เองสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
ผลิตไฟฟ้ำใช้เองได้มำกขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรหลอมรวมระหว่ำงทำให้กลำยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ในเวลำเดียวกัน
หรือที่เรียกว่ำเป็น "Prosumer" ทำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ Prosumer ดังกล่ำวหำยไปจำกระบบผลิตมำก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมผันผวนให้กับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ รวมของประเทศมำกขึ้น ทำให้
กำรไฟฟ้ำต้องลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงให้รองรับควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนในส่วนนี้
มำกขึ้นแต่กลับมีรำยได้จำกหน่วยขำยไฟฟ้ำลดลง จำกเหตุผลดังกล่ำว จึงมีควำมจำเป็นที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมกันกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และรูปแบบ
โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำที่เหมำะสมกับแนวโน้มของ “Prosumer” ที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคตต่อไป
(๒.๒) การกาหนดสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงที่เหมาะสม ใน
ปัจจุบันภำครัฐดำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำของประเทศทั้งกำรจัดหำไฟฟ้ำและบริหำรระบบ
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ดังนี้
๑๐-๓๖

๒๕๓
- โรงไฟฟ้ำในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดระบบส่งไฟฟ้ำ และจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้ำเพื่อ
รักษำควำมมั่นคง ได้แก่ พื้นที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภำคใต้
- โรงไฟฟ้ำพลังน้ำ รวมถึงโรงไฟฟ้ำพลังน้ำแบบสูบกลับ
- โรงไฟฟ้ ำ ที่ เ สริ ม ควำมมั่ น คง (Ancillary
Services) เช่ น Quick-Start
Reserve, Fast Load Following หรือ Black Start Units เป็นต้น โดยยังให้ควำมสำคัญอย่ำงสมดุลกับ
โรงไฟฟ้ำที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูก สำมำรถเดินเครื่องในลักษณะ Base Load ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง และใช้
เทคโนโลยีทันสมัยและสะอำด
- โรงไฟฟ้ำที่ทำหน้ำที่ Standby Reserve
- จัดหำไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศโดยคำนึงถึงศักยภำพที่สำมำรถจัดหำได้และมีรำคำ
ที่เหมำะสม โดยกระจำยแหล่งผลิตไฟฟ้ำในประเทศเพื่อนบ้ำนหลำยๆ ประเทศไม่เกินร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ของ
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ
ทั้ง นี้ ควรให้ มี ก ำรศึก ษำโครงสร้ำ งระบบกำรบริห ำรจั ด กำรกิ จ กำรไฟฟ้ ำของ
ประเทศ อำทิ ศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่ง และโรงไฟฟ้ำเพื่อควำมมั่นคง เป็นต้น เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกำรไฟฟ้ำที่
เหมำะสมเพื่อเพิ่มกำรแข่งขันในระยะยำว
(๒.๓) เพิ่ ม ระดั บ ความมั่ น คงระบบไฟฟ้ า ส าหรั บ จุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งและ
มีค วามสาคั ญต่ อประเทศ พื้น ที่ที่มี ควำมส ำคั ญของประเทศและมีค วำมเสี่ ยงจำกไฟฟ้ ำดั บได้ เช่น พื้น ที่
กรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นศูนย์กลำงรำชกำร ธุรกิจและอุตสำหกรรมที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ที่มีควำม
เสี่ยงในเรื่องควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ เช่น ภำคใต้ซึ่งเป็นภำคที่มีกำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวสูงในแต่ละ
ปี โดยมีกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำกับภำคอื่นเพียงภำคเดียวด้วยระยะทำงสำยส่งกว่ำ ๘๐๐ กิโลเมตร เพื่อส่ง
ไฟฟ้ำไปยังภำคใต้ เป็นต้น ดังนั้น กำรวำงแผนเพิ่มควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ ควรพิจำรณำออกเป็น ๒ ด้ำน คือ
๑) ความมั่นคงด้านโรงไฟฟ้าภายในพื้นที่ โดยต้องเป็นโรงไฟฟ้ำที่มีควำมมั่นคงในกำรจัดหำเชื้อเพลิงค่อนข้ำงสูง
อำทิ โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทคโนโลยีสะอำด โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำที่เป็น “โรงไฟฟ้ำ
ฐำน” ของระบบ หรือ Base Load Power Plant จึงควรใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีควำม
เสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของอุปทำนและรำคำน้อย นอกจำกนี้ ควรจะพิจำรณำกำหนดให้มีกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
ทดแทนโดยใช้พื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้ำที่กำลังจะหมดอำยุ เนื่องจำกพื้นที่เดิมนั้น มีข้อดีหลำยด้ำน เช่น ประชำชนใน
พื้นที่ไม่ต่อต้ำนเนื่องจำกมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในประโยชน์ของโรงไฟฟ้ำ มีระบบส่งไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคเดิม
อยู่แล้ว รวมถึงจะช่วยลดกำรลงทุนเนื่องจำกไม่มีต้นทุนด้ำนกำรจัดหำพื้นที่แล้ว และ ๒) ความมั่นคงด้านระบบ
ส่งไฟฟ้าเพื่อส่งไฟฟ้าจากภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่ง เช่น กำรส่งไฟฟ้ำจำกภำคอื่นเข้ำสู่พื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล กำรส่งไฟฟ้ำจำกภำคตะวันตกไปยังภำคใต้ รวมถึงพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอำเซียน (ASEAN Power Grid: APG) สำหรับเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำแรงสูงของประเทศสมำชิก
อำเซียนให้มีควำมเป็นหนึ่งเดียว มีเสถียรภำพ มีควำมเชื่อถือได้ของพลังงำนไฟฟ้ำ มีควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์
และให้แต่ละประเทศสมำชิกใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมแนวคิดกำรใช้พลังงำน
อย่ำงยั่งยืนและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ จะต้องศึกษำกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำให้ทันสมัย (Grid
Modernization) ในส่ วนระบบส่ ง ระบบจำหน่ำย และศูนย์ควบคุมกำรโครงข่ำยไฟฟ้ำ รวมถึง มีกำรนำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของประเทศ อำทิเช่น กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์
ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast System) กำรติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) ในระบบส่งและระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ กำรส่งเสริม
มำตรกำรกำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) เป็นต้นเพื่อให้ระบบไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพรองรับกำร
เข้ำมำของพลังงำนหมุนเวียนและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด
๑๐-๓๗
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(๒.4) มอบหมายให้ ส านั กงานนโยบายและแผน (สนพ.) เป็ นเจ้าภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งข้อดี และข้อเสีย ซึ่งกำรถ่ำยทอดข้อมูลให้ประชำชนได้รับทรำบข้อเท็จจริง
และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนและมำตรฐำนต่ำง ๆ ของโรงไฟฟ้ำ จะเป็นปัจจัยสำคัญในกำร
สร้ำงกำรยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจจำกประชำชนโดยรอบโรงไฟฟ้ำ และให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกิจกำร
พลังงำน (ส ำนั กงำน กกพ.) เสริมสร้ำงควำมตระหนั กรู้ให้กับประชำชนถึงต้นทุนที่แท้จริงในกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เช่น ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินและพลังงำนหมุนเวียนตำมแผนพั ฒนำกำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำ และต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำในแต่ละภำค
(๒.๕) มอบหมายสานักงาน กกพ. ร่วมกับสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
และ ๓ การไฟฟ้า บูรณาการการทางานเพื่อพัฒนาการจัดเก็บ/รายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ภาพรวมการผลิต
และการใช้ไฟฟ้าของประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Harmonization of report and analysis) โดย
ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการจัดเก็บข้อมูลทั้งในด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ
ผลิตเองใช้เองหรือขายตรงให้ผู้บริโภค (independent power supply: IPS) ซึ่งอาจกาหนดเป็นมาตรฐาน/
ข้อบังคับ อาทิ กาหนดเป็นระเบียบ กาหนดเป็นมาตรการส่งเสริมในช่วงเปลี่ยนผ่านในรูปแบบต่าง ๆ และต้อง
กาหนดคุณสมบัติของเครื่องวัดในการเก็บข้อมูล Load Profile ที่จาเป็นต้องติดตั้งให้เป็นไปในรูปแบบมาตรฐานขั้น
ต่าเดียวกัน เป็นต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวางแผนและจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค
และของภาพรวมประเทศ (Load Profile) ที่จาเป็นต้องพิจารณาผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า
(Prosumer) ที่กาลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรพิจารณาแนวทางเพิ่มเติม ในการจัดทา PDP ได้แก่
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน (Renewable Energy Forecast System) กำรปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำที่พิจำรณำ
ผลกระทบจำก Prosumer และกำรติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) กำรส่งเสริม
มำตรกำรกำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ ที่ได้คานึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน
และโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ การกระจายเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า การกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและ
คานึงถึงความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของประเทศในกำรผลิต
ไฟฟ้ ำ ก ำลั งผลิ ตส ำรองที่ เหมำะสมส ำหรั บโรงไฟฟ้ ำหลั กและไฟฟ้ ำจำกพลั งงำนหมุ นเวียน ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม กำรกระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำและกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมศักยภำพที่มีรำยละเอียดแยกตำม
ภู มิ ภ ำค กำรผลิ ตไฟฟ้ ำใช้ เองของผู้ ใช้ ไฟฟ้ ำ (Prosumer) และข้ อมู ลระบบส่ งไฟฟ้ ำเพื่ อควำมมั่ นคงและ
ประสิทธิภำพด้ำนระบบไฟฟ้ำ โดยคำนึงถึงแนวทำงกำรลดภำระค่ำไฟให้กับประชำชนและควำมสำมำรถในกำร
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้กับผู้ประกอบกำร
๒) ประชาชนได้ รั บข้ อมูลที่ถูกต้องจากการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้ าแต่ ละประเภท รวมทั้ งข้ อดี ข้ อเสี ย และสร้ ำงควำมตระหนั กรู้ ให้ กั บประชำชนถึ งต้ นทุ นไฟฟ้ ำ
ตำมแผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ยังอำจมีส่วนร่วมในกำรกำหนดพื้นที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำด้วยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล พร้อมกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของประเทศอย่ำง
สมดุล และเกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด
๓) ประเทศไทยได้ เ พิ่ ม ระดั บ ความมั่ น คงระบบไฟฟ้ า ส าหรั บ จุ ด ที่ มี ค วามเสี่ ย งและ
มี ความส าคั ญต่ อประเทศชาติ เพื่ อควำมมั่ นคงระบบไฟฟ้ ำของประเทศไทย รวมถึ งเป็ นศู นย์ กลำงกำร
ซื้อขำยไฟฟ้ำในระดับภูมิภำค
๑๐-๓๘

๒๕๕
ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕.๑ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า ๒๐๒๒
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ค่า
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ราย
ภาค ศักยภาพแหล่งเชื้อเพลิงและพื้นที่ก่อสร้างไฟฟ้ารายภาค ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าที่
เชื่อมโยงระหว่างภาค (Tie-line)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and
Distribution)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (PDP ๒๐๒๒) ที่พิจารณาถึงความ
สมดุลข้อจากัดของเงือ่ นไขรายภูมิภาค โดยคานึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้า
ประเภทอื่นๆ ความมัน่ คงและความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่ง
เชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่างภูมภิ าค และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม โดยบูรณาการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
กิจกรรมย่อยที่ ๔ แผน PDP ๒๐๒๒ ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียและ
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

๑๐-๓๙

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

สนพ./พพ./กฟผ./ กฟน./กฟภ. /
สานักงาน กกพ.

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑

๑

สนพ./พพ./กฟผ./ กฟน./กฟภ. /
สานักงาน กกพ.
สนพ./พพ./กฟผ./ กฟน./กฟภ. /
สานักงาน กกพ.

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน
งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑

๓

๑

๒

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

๑

๒

๑

๓

สนพ./กฟผ./กฟน.
กฟภ./สานักงาน
กกพ.
สนพ./พพ./กฟผ./
กฟน./กฟภ.

กิจกรรมย่อยที่ ๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าไปดาเนินการ

(ลบ.)

-

๒๕๖
๒.๕.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
กิจการไฟฟ้า
๑) เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป
(๑) การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การกากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และคงไว้ซึ่งความมั่นคง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตเอง ใช้เอง และซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน
(๒) ส่งเสริมและจัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบ
ส่งและระบบจาหน่าย
(๓) จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ ๕ ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
(๔) รูปแบบและแผนที่นาทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขัน
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับแนวโน้มของกิจการไฟฟ้าในอนาคต
(๕) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจาหน่าย (Retail) ในระยะยาว
(๖) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม
เป็นธรรม และเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer
(๗) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการไฟฟ้าสู่ยุค
Prosumer
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
ภายในปี ๒๕๖๕
(๒) ประกาศใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรับ Third Party Access ของระบบ
ส่งและระบบจาหน่าย ภายในปี ๒๕๖๔
(๓) ตั้งคณะทางานขับเคลื่ อนนโยบายการส่ งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้ า ภายในปี
๒๕๖๓
(๔) จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการนาร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading
Platform (ETP) ในพื้นที่ EEC ภายใน ปี ๒๕๖๔ และเริ่มดาเนินโครงการ ภายในปี ๒๕๖๕
(๕) มีผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้า ของประเทศไทยเพื่อส่ งเสริมการแข่งขัน
(ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพื่อรองรับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องพิจารณาบทเรียน
จากการดาเนินการในต่างประเทศด้วย ภายใน ปี ๒๕๖๔
(๖) จัดทารูปแบบและแผนที่นาทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า ภายในปี ๒๕๖๔
(๗) จัดทาร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail) ภายในปี
๒๕๖๕
(๘) มีแผนบู รณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ ๕ ปี ภายใน ปี ๒๕๖๕
๑๐-๔๐

๒๕๗
(๙) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค
Prosumer
(๑๐)

ปรั บ ปรุ ง รายละเอีย ดในใบแจ้ ง ค่ า ไฟฟ้ า อย่ างโปร่ ง ใสแก่ ป ระชาชนผ่ า น

เทคโนโลยีดิจิทัล
๓)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
๔) ระยะเวลาดาเนินการรวม
ดาเนินการปฏิรูปภายใน ๕ ปี
๕) ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งงบประมำณอื่น
๖) ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพลั งงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลั ง งาน (ส านักงาน
กกพ.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษา จัดทาระเบียบ และเตรียมความพร้อม ภายในปี ๒๕๖๕
(๑) แต่ งตั้ งคณะทางานศึกษาการส่งเสริ มกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
โดยมีแนวทางดังนี้
(๑.๑) ศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าทั้งในเรื่องกฎระเบียบและโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน (Micro Grid และ Trading Platform) และ
ระดับครัวเรือน(Self-Generation) เพื่อส่งเสริมให้เกิด Distributed Energy Resources โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการกากับดูแลและการไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมในการรองรับ
การแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
(๑.๒) ศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบ
กิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาผลกระทบในด้าน Prosumer และ Disruptive technology และ
นาผลจากข้อเสนอที่ ๒) โครงการทดสอบ (Sandbox) มาใช้ประกอบในการศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีการ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบ Enhanced Singer Buyer : ESB กับรูปแบบกิจการไฟฟ้าใหม่ โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าจากระบบหลักและภาพรวมของประเทศเป็นสาคัญ
(๑.๓) ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การส่งเสริมและจัดทา
ระเบียบและกฎเกณฑ์และอัตราสาหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจาหน่าย รวมถึงศึกษาความเหมาะสม
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
มอบหมายส านั กงาน กกพ. ร่ วมกับ กระทรวงพลั งงาน นัก วิช าการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะทางานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยพิจารณา
จัดแบ่งคณะทางานตามความเหมาะสม เช่น คณะทางานศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมการแข่งขันกิจการ
ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน (สานักงาน กกพ. เป็นหน่วยงานหลัก) และคณะทางานขับเคลื่อน
นโยบายส่ งเสริ มการแข่งขัน กิจ การไฟฟ้า (สนพ. เป็นหน่ว ยงานหลั ก) ส าหรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของ
ประเทศไทยที่เหมาะสมนั้ น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลั งงาน มีความเห็นว่า ควรให้ สนพ. ศึกษา
แนวทางการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน (ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ )
เพื่อรองรับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องพิจารณาบทเรียนจากการดาเนินการในต่างประเทศ
ด้วย เพื่อกาหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าทั้งในส่วนของไฟฟ้า
๑๐-๔๑

๒๕๘
จากระบบ Centralized และผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ให้เกิดความเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดไปสู่
ทิศทางที่ไม่มีการบิดเบือนไปในทางใดทางหนึ่งและเกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด
มอบหมายให้ สานักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟผ. กฟภ. และกฟน. เร่ งประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราสาหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจาหน่าย และศึกษาความเหมาะสม
วิเคราะห์ ข้อดี ข้ อเสี ย ของการส่งเสริ มกิ จการจ าหน่ าย (Retail) เนื่ องจากการจัดทา TPA เป็นแนวทางที่
สานักงาน กกพ. กาลังดาเนินการตามนโยบายและมติ กพช. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันภาคนโยบายได้กาหนดให้
ทา TPA โครงข่ายไฟฟ้าไปบ้างแล้วโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม แต่ยังขาดความชัดเจน
ด้านนโยบายของการทา TPA นอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาครัฐควรกาหนดเป็นแนวทาง
นโยบายหรื อหลั กการให้ ชั ดเจน เพื่ อให้ ส านักงาน กกพ. สามารถออกแบบกระบวนการก ากับดูแลได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มี
การแข่งขันกันมากยิ่งขึน้ ในระบบไฟฟ้า
มอบหมายสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับสานักงาน
กกพ. นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนโครงสร้า งอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และ
พิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ปี 2564 – 2568ของ สนพ. เนื่องจากปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ ความต้องการใช้
ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิม ประกอบกับโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบันเรียกเก็บ
ตำมหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำซึ่งยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงต้นทุนที่มีทั้งส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ทำให้เกิด
กำรส่งผ่ำนภำระต้นทุนไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงไม่เป็นธรรมได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองมำก
ขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกำรทบทวนกำรกำหนดโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ โดยต้นทุนใดที่เป็นส่วนของต้นทุนคงที่
(Fixed costs) เช่น ต้นทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ต้นทุนก่อสร้ำงระบบส่ง ต้นทุนก่อสร้ำงระบบจำหน่ำย เนื่องจำก
เป็นกำรสร้ำงเพื่อรองรับควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำของทั้งประเทศ ไม่ว่ำผู้ใช้ไฟฟ้ำจะใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำกหรือ
น้อยก็ตำมทุกรำย ต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่ำงเป็นธรรม ต้นทุนส่วนนี้ควรจัดเก็บผ่ำนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เป็นแบบ
ไม่ขึ้นกับหน่วยกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำแต่อำจขึ้นกับขนำดของมิเตอร์ไฟฟ้ำที่ผู้ใช้ขอรับบริกำร (A หรือ kW) ใน
ส่วนของต้นทุนแปรผัน (Variable costs) ซึ่งสะท้อนค่ำใช้จ่ำยเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ก็ควรให้มีกำรจัดเก็บ
ผ่ำนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เป็นแบบขึ้นกับหน่วยกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (kWh) เช่นเดิม ซึ่งเป็นกำรส่งผ่ำนต้นทุน
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยตรง กำรปรับโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำเช่นนี้ จะช่วยให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อทั้งกำรไฟฟ้ำและผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยเฉพำะหำกในอนำคตมีผู้ใช้ไฟฟ้ำที่เป็น Prosumer มำกขึ้น หำก
Prosumer เหล่ำนั้นยังคงเชื่อมต่อกับระบบส่ง/จำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำเพื่อรับบริกำรควำมมั่นคงอยู่ ก็ยังคงต้อง
จ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส่วนของต้นทุนคงที่แต่จะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส่วนของต้นทุนแปรผันตำมลดลงตำมหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้
จริง ซึ่งจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำรให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง นอกจำกนี้ ยังเป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้เป็น Prosumer ทำให้ไม่ต้องรับภำระต้นทุนส่วนควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำเกินควำมจำเป็น
ด้วย อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้ไม่เป็นกำรกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ กำรปรับใช้โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำ อำจเริ่มจำก
กำรกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทใหม่ และบังคับให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภท Prosumer ต้องเปลี่ยนมำใช้
โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำที่แยกต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันเช่นนี้ก่อน เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค
“Prosumer”
มอบหมายสานักงาน กกพ. ร่ วมกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้า ฝ่า ย
จาหน่าย ทบทวนหลักเกณฑ์และรายละเอียดเพื่อเปิดเผยข้อมูลใบแจ้งค่าไฟฟ้า เพิ่มเติมผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยพิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทานโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของ
๑๐-๔๒

๒๕๙
ประเทศไทย ปี 2564 – 2568 ของ สนพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุนที่แท้จริง
และต้นทุน พึงประเมินที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต้นทุนค่าบริการรายเดือน ต้นทุนระบบส่งระบบจาหน่ายพึงประเมิน
เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการไฟฟ้าสู่ยุค Prosumer โดยในอนาคต
กรณีภาครัฐส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) อาจต่อยอดการเปิดเผย
ข้อมูลในใบแจ้งค่าไฟฟ้าดิจิทัลต่อประชาชนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ในอัตราตามช่วงเวลา
ของการใช้แบบ Time of Use Rate หรือเพื่อประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย/ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เป็นต้น
๒) ขั้นตอนที่ ๒ จัดทาโครงการนาร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading
Platform: ETP) ในพื้นที่ EEC ภายใต้หลักเกณฑ์ระยะเวลา และความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อทดลองให้มี
Flexible Platform ในตลาด Wholesale และ Retail มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ ภายในปี ๒๕๖๔ และ
ดาเนินการในปี ๒๕๖๕ เพื่อกาหนด Roadmap หลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสนอ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ กพช. เพื่ออนุมัติก่อนดาเนินโครงการฯ ได้แก่ การผ่อนปรนกฎระเบียบนาร่องการ
ซื้อขายไฟฟ้าเสรี การทดลองจัดตั้งตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading Platform) ที่มีการซื้อขายจริง
ภายใต้สั ญญารูปแบบต่างๆ ทดลองเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ อันเป็นการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขัน และศึกษาผลกระทบจากการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในอนาคต
อาทิ ค่าไฟฟ้าขายส่ง/ขายปลีก ค่า Backup ค่า Ancillary Services ค่า Wheeling Charge และค่า Congestion
Charge เป็นต้น
๓) ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะทางานและจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี๕ เพื่อให้หน่วยงานด้านนโยบาย กากับดูแล
และการปฏิบัติ ร่วมกันกาหนดแผนการลงทุนและแผนการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุน
ส่วนเกินแก่ประชาชน เพื่อให้การทางานสอดคล้ องทั้งด้านนโยบาย การบูรณาการงานร่วมกัน และการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการแผนการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ไม่เป็นการลงทุนที่ซ้าซ้อน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้สิทธิ์บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและ
ระบบจาหน่าย
มอบหมายสานักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับสานักงาน กกพ. เสนอ
กรอบแนวทางการจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ ๕ ปี และขออนุมัติหลักการและแนวทางการทางานจากคณะรัฐมนตรี อาทิ (๑) การ
กาหนดให้มีการจัดทาแผนบูรณาการฯ (๒) มอบหมายให้ กพช. มีอานาจพิจารณาอนุมัติ ทบทวน และปรับปรุง
แผนบูรณาการฯ (๓) โครงการลงทุนของ ๓ การไฟฟ้าที่สาคัญจาเป็น อาทิ โครงการด้านการพัฒนาโครงข่าย
และระบบไฟฟ้าที่มีมูลค่าเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต้องกาหนดอยู่ในแผนบูรณาการฯ จึงจะได้รับการพิจารณา
แผนงาน/โครงการ และงบลงทุนประจาปี จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน สานักงานสภาพัฒนาการ
๕

แผนบูร ณาการการลงทุ น และการด าเนินงานเพื่อพั ฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานด้า นพลั ง งาน ระยะ ๕ ปี มี เป้ า หมายให้ ๓ การไฟฟ้ า
(กฟผ. กฟน. กฟภ.) ร่ว มกัน เสริมสร้ า งความมั่นคงด้ า นพลัง งาน มีก ารลงทุ นและใช้ ป ระโยชน์จ ากโครงสร้ า งพื้นฐานด้า นพลังงานอย่า งเต็ ม
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) แผนบูรณาการลงทุนและการดาเนินงานของ ๓
การไฟฟ้า และ (๒) แผนการลงทุนรายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการลงทุนและจัดลาดับความสาคัญของโครงการทั้งในส่วนระบบผลิต
ระบบส่ง และระบบจาหน่าย รวมทั้งการจัดตั้งโครงการลงทุนหรือวิจัยและพัฒนาร่วมกันในรูปแบบหรือพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ การดาเนินโครงการ Smart
grid/Micro grid และ Energy trading Platform การบูรณาการด้านข้อมูล (Data Harmonization) และการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการสร้าง
Platform ด้านพลังงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้หรือระบบหรือกลไกดาเนินงานร่วมกัน เป็นต้น

๑๐-๔๓

๒๖๐
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี และ (๔)
มอบหมายสานักงาน กกพ. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี เพื่อดาเนินการจัดทาแผนบูรณาการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
เป็นต้น
๔) ขั้นตอนที่ ๔ จัดทาร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่
ใช้พลังงานทดแทนจัดทารูปแบบและแผนที่นาทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันใน
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า และจัดทาร่างระเบียบการ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทน โดยร่างระเบียบที่ได้จะต้องมีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบ ESB กับรูปแบบการ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ซึ่งคานึงผลประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงสุด
๕) ขั้นตอนที่ ๕ ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่
ใช้พลังงานทดแทน โดยมีการปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code)
และข้อบังคับการไฟฟ้า โดยคานึงผลประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงสุดและไม่เป็นภาระต่อประชาชน และ
จัดทาร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail) สาหรับการปฏิรูปในระยะต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) การบริหารนโยบายและกากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กล่าวคือ เกิดความชัดเจนในการกาหนดนโยบายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เกิดการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
พลังงานของประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกากับ
ดูแลด้านการลงทุนทั้งในส่วนของระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องและไม่ซ้าซ้อนกัน ส่งผลให้ลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการปฏิบัติงานของทั้ง ๓ การไฟฟ้า รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในช่วงร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๘๐
๒) ส่ ง เสริ ม กิจ การไฟฟ้ าเพื่อ เพิ่ มการแข่ งขั นที่ ใช้ พลั งงานทดแทนในระดั บชุ มชนและ ท าให้
สามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เ กิดประโยชน์สูงสุด และลดมูลค่า
การนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมและจัดจัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจาหน่าย
และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจาหน่ายไฟฟ้า (Retail) ได้
๔) เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสียร่ว มกันและมีการเตรียมความพร้อม
สาหรับรูปแบบและแผนที่นาทางเพื่อปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมรองรับเทคโนโลยี
และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า

๑๐-๔๔

๒๖๑
ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕.๒ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
๑) แต่งตั้งคณะทางานศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน
๒) จัดทาร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิม่ การแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทน
๓) ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่ เพิ่มการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทน
กิจกรรมย่อยที่ ๒ รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
๑) ศึกษาแนวทางการกากับและจัดทาข้อเสนอแนะการกากับกิจการไฟฟ้า
เพื่อการส่งเสริมการแข่งขัน
๒) จัดตั้งคณะทางานขับเคลือ่ นนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า
[จัดทาข้อเสนอแนวทาง นโยบาย และโครงการนาร่อง (Sand Box) ]
๒.๑) จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการนาร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่
EEC โดยนาเสนอแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ กพช.
๒.๒) ดาเนินโครงการนาร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพืน้ ที่ EEC
๓) นาเสนอผลการศึกษา (๑) การปรับปรุงกิจการไฟฟ้าทั้งระบบเพือ่ รองรับ
รูปแบบกิจการไฟฟ้าที่เปลีย่ นแปลงไป และ (๒) ศึกษาการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
๔) นาเสนอรูปแบบและแผนที่นาทาง (Roadmap) เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า ต่อ กพช.

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

๑

๑

๑

๑

๑

๑

สานักงาน กกพ.

๕

๗

สนพ. /
สานักงาน กกพ.
สนพ. /
สานักงาน กกพ.

๕.

๔.

๕.

๔.

สนพ. /
สานักงาน กกพ.
สนพ. /
สานักงาน กกพ.

๕.

๔.

๕

๕.

๔

๖

ล้านบาท

แหล่งเงิน

สานักงาน กกพ.

-

งบประมาณ
แผ่นดิน

สานักงาน กกพ.

-

สานักงาน กกพ.

-

สนพ./
สานักงาน กกพ./

๑๐-๔๕

-

-

๒๖๒

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี
๑) จัดตั้งคณะทางานและดาเนินการจัดทาแผนบูรณาการการลงทุนและ
การดาเนินงานเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี
๒) จัดทากรอบแนวทางการบูรณาการการทางานเพือ่ จัดทาแผนฯ และ
ขออนุมัติหลักการและแนวทางการทางาน จาก ครม.
๓) สานักงาน กกพ. ร่วมกับ พน. มท. และ ๓ การไฟฟ้า จัดทาแผน
บูรณาการการลงทุนและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการผลิต
ระบบส่ง และระบบจาหน่าย ระยะ ๕ ปี
๔) เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพือ่ พิจารณา
อนุมัตแิ ละประกาศแผนบูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี และ ๓ การไฟฟ้ารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องนาไปปฏิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
๑) ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ ข้ อดี ข้ อเสี ย ส่งเสริมและจั ดท า
ระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ TPA ระบบส่งและระบบจาหน่าย ส่งเสริม
กิจการจาหน่าย (Retail)
๒) เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ
๓) เสนอ ครม. เพื่อทราบ
๔) กาหนดพื้นที่นาร่อง TPA

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

๓

๘

๓

๘

๓

๘

๓

๘

๒

๒

สานักงาน กกพ.
พน.
สนพ. /
สานักงาน กกพ.

๒
๒
๒

๒
๒
๒

สนพ. /
สานักงาน กกพ.

๖

๙

๗

๑๐

สานักงาน กกพ./
สนพ./มท./กฟผ.
กฟน./กฟภ.
สนพ./
สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ./
พน./มท.
๓ การไฟฟ้า
สานักงาน กกพ./
พน./ มท.
๓ การไฟฟ้า

ล้านบาท

แหล่งเงิน

สานักงาน กกพ.

กิจกรรมย่อยที่ ๕ การเตรียมการในเบื้องต้นเพื่อเปลีย่ นผ่านสู่ยุค Prosumer
๑) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer
๒) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องพึงประเมินอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการไฟฟ้าสู่
ยุค Prosumer

สานักงาน กกพ./
สนพ./
กฟน./กฟภ.

๑๐-๔๖

๒๖๓
๒.๕.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
๑) เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป
(๑) นาก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่ งจัดหาในหลายภูมิภ าคมาสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้กับประเทศ
(๒) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
(๓) นาก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้าง
ประโยชน์สูงสุด
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ประกาศผู้ได้รับสิทธิการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งบงกช
แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
(๒) จัดทาแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายใน ปี ๒๕๖๔
(๓) จัดทาแนวทางกากับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายใน ปี ๒๕๖๓
(๔) จัดให้มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG
Trading Hub) ภายใน ปี ๒๕๖๓
(๕) มีการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการนาเข้า >= ๓ และส่งออก >= ๒ ราย ภายในปี ๒๕๖๔
(๖) ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ภายใน ปี ๒๕๖๓
(๗) มีแนวทางปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคต
อื่น ๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) แหล่ง
ทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงพลังงาน
๔) ระยะเวลาดาเนินการรวม
ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๕) ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจาก
รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
๖) ขัน้ ตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โดย
ทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก โดย
มีเ ป้า หมายจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ จ ากแหล่ง ในอ่ า วไทยให้มีค วามต่อเนื่องเพื่อบริ หารจัด การแหล่ งผลิ ตที่จ ะ
หมดอายุสัมปทาน ภายในปี ๒๕๖๕ และการเร่งให้มีการสารวจและผลิตในแหล่งที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ทับ
ซ้อนระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ภาครัฐต้องเร่งดาเนินการให้การจัดหา
ก๊าซธรรมชาติมีความต่อเนื่อง ดังนี้
(๑.๑) จั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ จ ากแหล่ ง ในอ่ า วไทยให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง เปิ ด ประมู ล
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยเพื่อสรรหาผู้ได้รับสิทธิการสารวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ อาทิ แหล่งเอราวัณและบงกช
แหล่งไพลิน แหล่ง JDA แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ที่จะทยอยหมดอายุสัมปทานและสัญญาซื้อ
๑๐-๔๗

๒๖๔
ขายในอนาคต โดยควรจัดทำ Roadmap กำรบริหำรจัดกำรแหล่งต่ำงๆที่จะหมดอำยุสัมปทำนให้ชัดเจน เพื่อให้การ
ผลิตมีความต่อเนื่องไม่เกิดความเสี่ยงของการพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติหยุดชะงักในอนาคต
(๑.๒) จัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ภาครัฐ
ควรเร่งดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ได้แก่ พื้นที่อ้างสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชา
(Thailand-Cambodia Overlapping Claim Area) เพื่อให้การสารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ
(๑.๓) เตรียมการเปิดให้สิทธิ์สารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว ภาครัฐจะต้องดาเนินการเตรียมการเปิดให้สิทธิ์
สารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอื่น ๆ ภายในประเทศนอกเหนือจากแหล่งสัมปทานเดิมที่จะหมดอายุ
(๒) ขั้น ตอนที่ ๒ จั ด ทาแผนพัฒนาโครงสร้ า งพื้น ฐานทางพลังงานที่เ กี่ยวข้องกับก๊า ซ
ธรรมชาติ ภายในปี ๒๕๖๕ เพื่อรองรับความต้องการและการจัดหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานทาง
พลังงานของประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ามัน รวมถึงพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์สูงสุด
(๒.๑) ใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานก๊ า ซธรรมชาติ ที่ มีอ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประเทศสู ง สุ ด
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่ประเทศได้ลงทุนไปแล้ว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ รองรับ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จะต้องมีการกาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ดังนี้
(๒.๒) การใช้โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปลดระวางในพื้นที่เดิม (Replacement Power Plant) เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ๆ รองรับอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของ แหล่งน้า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้จัดส่งเชื้อเพลิง และสถานีจ่ายไฟฟ้า (Substation)
รวมถึง สายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของประเทศในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใหม่
(๒.๓) ในกรณีที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ใด ๆ หน่วยงานนโยบายและ
หน่ ว ยงานก ากั บ การประกอบธุร กิ จ ต้ อ งร่ ว มกัน พิ จารณาความต้ องการใช้ ก๊า ซธรรมชาติ ดั ง กล่ า วว่ าอยู่ ใกล้ กั บ
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเดิมหรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาก่อสร้างใหม่ทั้งหมด และควรวางแผนดาเนินการพัฒนา
หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่เดิมให้สามารถรองรับการส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมก่อนที่จะ
พิจารณาก่อสร้างใหม่ เพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานของที่ประเทศลงทุนไปแล้วได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด
รวมถึงเพื่อไม่ให้ประเทศเกิดการลงทุนที่ซ้าซ้อนและสร้างภาระให้กับประชาชนโดยไม่จาเป็น
(๓) ขั้น ตอนที่ ๓ เตรี ยมการพัฒนาโครงสร้ า งพื้น ฐานก๊า ซธรรมชาติใ หม่ร องรั บความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น ภายในปี ๒๕๖๕
(๓.๑) การขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต เพื่อให้ต้นทุนของค่าบริการส่ง
ก๊าซธรรมชาติไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ภาครัฐต้องพิจารณาให้มีการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้การกากับ
ค่าบริการของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุ ดของโครงข่ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ปัจจุบันและไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้าซ้อน
(๓.๒) ต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติและ LNG ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว โดยในการ
พิจารณาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งรวมถึงการใช้
๑๐-๔๘

๒๖๕
งานในระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และสามารถรองรับนโยบายส่งเสริมการ
แข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของภาครัฐได้
(๔) ขั้ น ตอนที่ ๔ การน าก๊ าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทาแผนงานส่งเสริมการนาก๊าซธรรมชาติไปให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ภายในปี ๒๕๖๕
ดังนี้
(๔.๑) ก าหนดนโยบายการใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า : ก าหนดให้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตที่ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน และเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีราคาที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงอื่น ๆ
(๔.๒) กาหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม : ส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ามันเตา/LPG/ถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกาหนดมาตรการส่งเสริมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น มาตรการส่งเสริมทางด้านภาษีเพื่อจูงใจผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานที่สะอาด ซึ่ง
จะช่วยส่งผลให้ภาครัฐได้ประหยัดต้นทุนในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(๔.๓) ก าหนดนโยบายการใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นภาคขนส่ ง : ส่ ง เสริ ม การใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ทดแทนน้ามันเตาในเรือขนส่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) ที่มีมติให้จากัดปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงของเรื อขนส่งระหว่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๕ (จากระดับ ร้อยละ ๓.๕ ในปัจจุบัน) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงการ
ขนส่ง LNG ทางรถบรรทุกไปสู่บริเวณนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนอกแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติส ามารถเข้าถึงก๊าซธรรมชาติที่เป็ น เชื้อเพลิ งสะอาดได้อย่างทั่ว ถึง นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายก๊าซ
ธรรมชาติไปสู่พื้นที่ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประเทศมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่ใหม่
(๔.๔) การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลั งงาน โดยส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติและการ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการลงทุนก่อสร้างสถานี รับ - จ่าย LNG เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ได้รับความ
เห็นชอบการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ การสร้างการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
มิติด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนของการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะสัดส่วนที่
เหมาะสมกับการดูแลความมั่นคงการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยให้ภาครัฐเป็นผู้ดาเนินการในการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
มิติด้านการทาให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ : กาหนดให้ปริมาณจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศในส่วนที่เหลือจากส่วนของการจัดหาเพื่อความมั่นคงให้เป็นปริมาณที่มีการแข่งขันในการจัดหา
เพื่อใช้ในภาคไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
(๕) ขั้นตอนที่ ๕ สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค
(Regional LNG Trading Hub) โดยสานักงาน กกพ. รับผิดชอบการออกใบอนุญาต/สนับสนุน Trading LNG
เพื่อให้มีผู้ประกอบการนาเข้า >= ๓ และส่งออก >= ๒ ราย และกระทรวงพลังงาน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทามาตรการสนับสนุนในการทาธุรกิจ LNG ทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖๕ โดยเสริมสร้าง
ให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะนาไปสู่การลงทุน
๑๐-๔๙

๒๖๖
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า LNG (LNG Value Chain) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการ
จ้ างงานในประเทศ ตลอดจนช่ว ยให้ ภ าครั ฐ มี รายได้เ พิ่มขึ้น จากภาษีเ งินได้นิติบุ คคลและค่ าธรรมเนี ยมในการ
ดาเนินการต่าง ๆ โดยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
(๕.๑) มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิ สาหกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนและ
กาหนด Road map ในการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างโอกาสพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย
LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) โดยในการศึกษาจะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีแผนในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น LNG Trading Hub
(๕.๒) ศึกษาข้อจากัดทางกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน เพื่อวางแผนในการยกร่าง
กฎหมายและระเบียบตลอดจนการกากับและข้อบังคับต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
ความพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจ LNG Trading
(๕.๓) รัฐบาลควรมีการส่งเสริมโดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่ (Value Chain) ของ LNG
เพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาด LNG ในภูมิภาคและสนับสนุนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานเพื่อเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับประเทศ
๒) ประเทศมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระจายตัวให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด
๓) เสริมสร้างการใช้พลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เ ป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเสริ ม สร้ า งการแข่ ง ขั น ในตลาดก๊ า ซธรรมชาติ ต ลอดจนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาติ

๑๐-๕๐

๒๖๗
ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕.๓ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
ระยะเวลา
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก
๑) เปิดประมูลแหล่งสัมปทานทีก่ าลังจะหมดอายุ (เอราวัณ บงกช)
และกาหนดมาตรการเพือ่ ให้การผลิตต่อเนือ่ ง
๒) จัดทาแนวทางการดาเนินการในการบริหารจัดการแหล่งสัมปทาน
ในอ่าวไทยทีจ่ ะหมดอายุในอนาคต ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง JDA
(หมดอายุ PSC) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานทีเ่ กี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑) ทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความมัน่ คง
และการเติบโตของประเทศ

๒) กาหนด Roadmap ในการพัฒนาหรือจัดหาเชื้อเพลิงเพือ่ รองรับ
ความต้องการก๊าซธรรมชาติ และทบทวนแผนโครงสร้างพืน้ ฐานในภาค
ตะวันตกและภาคใต้
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
๑) กาหนดเป็นนโยบายให้กา๊ ซธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชือ้ เพลิงหลักใน
การผลิตไฟฟ้า
๒) จัดทามาตรการส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติไปใช้ทดแทนน้ามันเตา
ถ่านหิน และ LPG ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการนาก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนการใช้น้ามันเตาในเรือ
๓) ศึกษาการนาก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ตา่ งๆ นอกโครงข่ายระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลบ.

แหล่งเงิน

เป้าหมาย ตัวชีว้ ัด

ชธ.

๑

๑

ชธ.

๑

๗

๒

สนพ./ชธ.

กองทุนเงิน ๑
อุดหนุน
จากสัญญา
และ
สัมปทาน
ปิโตรเลียม
กระทรวง
พลังงาน
๑

สนพ./ชธ.

๑

๒

สนพ./ชธ.

สนพ./ชธ.
ปตท.

๑๐-๕๑

วงเงิน

๖.๓๗

๒

๒๖๘
ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
กิจกรรมย่อยที่ ๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน
๑) ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรม

วงเงิน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ลบ.

สนพ./ชธ./

-

แหล่งเงิน
-

เป้าหมาย ตัวชีว้ ัด

๒

๖

สานักงาน กกพ.

๒) ศึกษาถึงสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพือ่ รักษาความมัน่ คง
สนพ./ชธ. ๒
กับปริมาณเพื่อเปิดให้มกี ารแข่งขันที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๓) ศึกษาแนวทางการกาหนดโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ
สนพ./ชธ./ ๒
แนวทางการกากับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และเกิดประโยชน์
สานักงาน
กับผู้บริโภค
กกพ.
กิจกรรมย่อยที่ ๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub
สนพ./ชธ./ปตท.
๑) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา LNG Hub ของไทย
๓
๔
๒) กาหนด Roadmap พัฒนา LNG Hub ของไทย
ปตท.
๓
๔
๓) ดาเนินโครงการนาร่องผ่าน ERC Sandbox (First Commercial
พน. (สนพ. /
๓
๕
Cargo) ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ/มาตรการส่งเสริม เพือ่ ให้รองรับการเป็น
ชธ. / สนง.
LNG Hub
กกพ.)
๔) ออกใบอนุญาต/สนับสนุน Trading LNG เพื่อให้มีผู้ประกอบการ
สานักงาน
๓
๕
นาเข้า >= ๓ และ ส่งออก >=๒ ราย
กกพ. /พน.
๕) จัดทามาตรการสนับสนุนในการทาธุรกิจ LNG ทั้งในและ
หน่วยงานที่
๓
๔
ต่างประเทศ (ภูมภิ าคอาเซียน)
เกี่ยวข้อง*
*หมายเหตุ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ร่วมขับเคลื่อนโครงการ sandbox ให้สามารถดาเนินการ Trade LNG เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ไทยยกระดับสู LNG Hub
คณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน (กกพ.) และ ส านั ก งาน กกพ. (๑.) ขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก ารของใบอนุ ญ าต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมใน LNG Hub (๒.) ก าหนดอั ต ราค่ า บริ ก าร LNG Terminal
ในส่วนที่เกี่ยวกับ LNG Hub เพื่อส่งเสริมความสามารถการแข่งขันประเทศไทยแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในภูมิภาค และ (๓) กาหนดโครงสร้างและรูปแบบการให้บริการ LNG Hub ในอนาคต
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ปรับปรุงขั้นตอนการขอใบอนุญาต และรายละเอียดใบอนุญาตถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (ISO Container)
กระทรวงการคลัง (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต) (๑.) ขอความเห็นชอบปรับลด CIT เพื่อจูงใจให้ LNG Trader เข้ามาใช้บริการ LNG Hub ของประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้า นภาษี
และ (๒) ขอความเห็นชอบแนวทางการวัดปริมาณ LNG เพื่อการส่งออก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือ

๑๐-๕๒

๒๖๙

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
๓.๑ ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิ จการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น
One Stop Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการกากับดูแล
กาหนดกรอบนโยบายการต่อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น โดยเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการ
ระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนเหตุผลและความจาเป็นของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราช
กฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ กรณีไม่มีความจาเป็นแล้วอาจพิจารณายกเลิกเพื่อลดความซ้าซ้อน
หรือเพื่อให้สามารถใช้กฎหมายอื่นในการกากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓.๒ ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies
(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถลดการใช้ พลั งงานลงได้ ตามข้ อสั่ งการคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๙ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๖
โดยนากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๓ ร่า งแนวปฏิบัติ ของสานักงบประมาณเพื่อจัดทาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการตั้งงบ
ผูกพันสาหรับ ESCO ภาครัฐ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้ หน่ วยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดทาคาขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการตั้งงบผูกพันสาหรับ ESCO ภาครัฐ
๓.๔ ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO
ภาครัฐ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้มีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ
๓.๕ ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนบูรณาการ
การลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้มีระเบียบรองรับกลไกและกากับดูแลให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามแผน
บูรณาการการลงทุนและการดาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
๓.๖ ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้มีระเบียบรองรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย
๓.๗ ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้มีระเบียบเพื่อส่งเสริมกิจการไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตจากพลังงานทดแทนหรือ
กิจการไฟฟ้าชุมชน
๓.๘ ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้มีระเบียบรองรับสาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

๑๐-๕๓

๒๗๐

๒๗๑

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๗๒
สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑๑-๑

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๑-๑

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ

๑๑-๑

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๑-๒

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๑-๓

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๑-๔

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต

๑๑-๔

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

๑๑-๘

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๑๑-๑๐

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

๑๑-๑๒

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

๑๑-๑๕

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๑๑-๑๘

๒๗๓

ส่วนที่ ๑ บทนา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทยมานาน และมีลักษณะซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง รวมทั้งการทุจริตได้มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงเป็นการทุจริต
เชิงนโยบายที่มีการแก้กฎหมาย ระเบีย บหรือนโยบายให้ เป็นประโยชน์กับตนเองและพวกพ้ องมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับกลไกภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติได้เท่าที่ควร ทาให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาขาดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ล่ า ช้ า ตลอดจนมี พ ฤติ ก รรมการอุ ป ถั ม ภ์ ร ะหว่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ก ารปราบปรามการทุ จ ริ ต ไม่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ปัญหา
ดั ง กล่ า วกลั บ มี ค วามรุ น แรงและซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ บ รรเทาลง
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ กาหนดให้ รัฐ มี ห น้าที่ในการวางกลไกป้องกั น
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด และต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ป ระชาชนถึงภัย ที่เ กิดจากการทุจ ริ ต ตลอดจนจัด ให้ มีกลไกที่มีประสิ ท ธิภ าพและกลไกในการส่ งเสริ ม
การรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและป้องกันการทุจริต ซึ่งจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึง มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น
เพื่อจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และในการจั ด ท าแผนการปฏิ รู ป ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ในเดื อ น
กันยายน ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ได้ให้ความสาคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) จานวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (๒) การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารและพั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส
การทุ จ ริ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (๓) การพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ร วดเร็ ว โปร่ ง ใส ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ในการดาเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
และ (๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูป ประเทศด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ (ฉบับปรับปรุง)
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้า นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.๑) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิ ทธิภาพ มีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๑๑-๑

๒๗๔
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
๑.๒) ๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
๑.๓) ๒๑๐๒๐๑ การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
หมายเหตุ : แผนการปฏิ รู ป ประเทศฉบั บ แรกได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ภายใต้ ป ระกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน
๒๕๖๑ ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็น ๑ ใน ๑๑ ด้าน โดยมีประเด็นการปฏิรูปประเทศฯ รวม ๖ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
๒) ด้านการป้องปราม (๑)
๓) ด้านการป้องปราม (๒)
๔) ด้านการปราบปราม (๑)
๕) ด้านการปราบปราม (๒)
๖) ด้านการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับแรกนี้
มีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นและมีคะแนน
สูงขึ้น ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การดาเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีการดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ปรากฏสาระสาคัญในเอกสารฉบับนี้

๑๑-๒

๒๗๕
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

๑) ปร ะ เ ทศ ไ ท ย มี ก า ร ทุ จริ ต แ ล ะ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ดี ขึ้ น ( Corruption
ประพฤติมิชอบลดลง
Perceptions Index: CPI)

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อยู่ที่ ๔๐ คะแนน

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อยู่ที่ ๔๕ คะแนน

๒) หน่ วยงานภาครั ฐมีวัฒ นธรรมและ ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า น
การประเมิน ITA
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๘๐

(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๑๑-3

๒๗๖

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)
ได้ให้ ความส าคัญกับ การดาเนิ น กิจกรรมที่จะส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ
(Big Rock) เพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กาหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศจะบรรลุผลในระยะเวลา ๕ ปี โดยมี ๕ กิจกรรมปฏิรูปที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มี อานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มี กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานสามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยตนเองและกิ จ กรรมที่ ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินภารกิจของหน่วยงาน
มีป ระสิ ทธิภ าพและผลสั มฤทธิ์มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีส่ว นร่ว มในการต้านภัยทุจริตนี้
สามารถดาเนิ น การผ่ านภาคีการพั ฒ นาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มและดาเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่
ของตัวเองผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน โครงการพัฒนา
หมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านศีลห้า โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการเครือข่าย ป.ป.ท.
เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) และโครงการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้จะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้น หากมีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (People Engagement) โดยกาหนดบทบาทของรัฐให้
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และอานวยความสะดวก มี ก ารใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดจนให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้ มีบทบาทและเป็นแกนนาในการดาเนินกิจกรรม
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบควบคู่ ไ ปกับ พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม ซึ่ ง จะเป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความมั่นคงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน
ทั้งจากมูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ รัฐและเอกชน มีการบูรณาการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่โ ดยตรงจึงเป็นหั วใจส าคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย
๑.๑) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบโดยเฉพาะในท้ อ งที่ ข องตน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
๑.๒) สนั บสนุ นให้ ประชาชนสามารถพึ่ งพาตนเองได้ และมี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท
๒) ตัวชี้วัด

๒๗๗
๒.๑) มี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชน องค์ ก รชุ ม ชน ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
และต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่ายในปี ๒๕๖๔ และ ๖ เครือข่ายในปี ๒๕๖๕
๒.๒) มีการขยายผลการดาเนินการไปสู่ เครือข่ายองค์กรระดับตาบลร้อยละ ๒๐ ทุกปี
จนครอบคลุมทุกตาบลทั่วประเทศ
๒.๓) มี คู่ มื อ แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มและช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นของประชาชน ใน
ปี ๒๕๖๔
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการ
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕)
(ระยะเวลาช่วงแรกดาเนินการปีงบประมาณแรก ปี ๒๕๖๔)
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
๑) วงเงิน
๑.๑) ปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๘๕ ล้านบาท (สนับสนุนการดาเนินการระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยจังหวัดละ ๑ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลาง ๓ ล้านบาท และสนับสนุนหรือร่วม
สมทบกิจกรรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรือสาธารณกุศลและเครือข่ายภาคประชาสังคมคมที่มีบทบาท
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ มูลนิธิต้านการทุจริตประพฤติมิชอบต่าง ๆ ๕ ล้านบาท)
๑.๒) ปี ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๒๐๒.๕ ล้านบาท (สนับสนุนการดาเนินการระดับ
จังหวัดและตาบล เครือข่ายจังหวัดละ ๒.๕ ล้านบาท และกิจกรรมส่วนกลางระดับประเทศ ๕ ล้านบาทและ
สนั บ สนุ น หรื อ ร่ ว มสมทบกิ จ กรรมเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งขององค์ ก ารหรื อ สาธารณกุ ศ ล และเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคมฯ ๕ ล้านบาท)
๑.๓) งบประมาณในการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนจานวน
๒.๕ ล้านบาท
๒) แหล่งที่มาของงบประมาณ
๒.๑) กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงาน ป.ป.ช.
๒.๒) งบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๓) ภาษีสรรพสามิต และ/หรือ การสนับสนุนของสลากกินแบ่งรัฐบาล
๒.๔) เงินที่ยึดมาจากคดีทุจริต
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์ก ารมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมหารือ ระดมสมองแกนนาองค์กรชุมชนในจังหวัด ผู้แทนองค์การ
หรื อมู ล นิ ธิ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อก าหนดขอบข่ า ย (จาก”ล่ างสู่ บน”เป็ นการระเบิ ดจากภายใน ในการป้ องกั น
การทุ จ ริ ต ฯ) และเร่ ง จั ด เตรี ย ม ตลอดจนด าเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สมรรถนะ สภาองค์ ก รชุ ม ชนต าบล
เครือข่ายองค์กรชุมชน แกนน าหมู่บ้ าน-ตาบล ฯลฯ ตลอดจนกาหนดการดาเนินกิจกรรมที่ส ามารถทาได้
ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นสองระยะ โดยมีระยะเวลาดาเนินการประมาณ ๒ ปี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
๑๑-5

๒๗๘
ความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑.๑) ระยะแรก : เร่ งกาหนด แนวทาง นโยบาย และรูปแบบ โครงสร้าง กลไก
การจัดการร่วมกัน โดยประสานระดมสมองเชื่อมโยงกับกลไกในระดับพื้นที่ เพื่อเร่งการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ของชุมชน การรณรงค์จิตสานึกต้านโกงโดยประชาชนระดับพื้นที่อย่างจริงจัง การพัฒนากลไกการตรวจสอบใน
พื้นที่ที่เข้มแข็ง รวมทั้งการกาหนดภาระหน้าที่ของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่จาเป็น อาทิ การร่วมตรวจสอบ
ความโปร่งใสของโครงการระดับพื้นที่ และการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ยังต้องหารือ
ในการประสานงานกลไกภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจนมู ล นิ ธิ ฯ ที่ มี เ จตนาและเป้ าหมายในการทางานที่
สอดคล้ อ งต่ อ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบผ่ า นการบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น รวมทั้งการจัดทาคู่มือ/แนวทางการดาเนินงานของภาคประชาชน
ในการร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ ายการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ตลอดจนช่ องทางการร้ อ งเรี ย นของ
ประชาชน
๑.๒) ระยะที่ ส อง : ก าหนดและเร่ง รั ด ด าเนิ น การ แผนงาน/กิ จกรรม แนวทาง
การประสานการดาเนินกลไกให้เกิดธรรมาภิบาลและเสริม สร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตาบล และแกนนาของประชาชน เช่น การอบรม
การปฏิบัติหน้าที่ การประสานงานและการร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
๒) ขั้นตอนที่ ๒ (เร่งดาเนินการเป็นขั้นตอนคู่ขนาน) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนตาบล ฯลฯ และพิจารณาลาดับความสาคัญ ของแผนงาน/กิจกรรมสนับสนุน
ที่ จ ะต้ อ งท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ อ าจรวมถึ ง การจั ด ตั้ ง กองทุ น สนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ เร่ ง ประสาน
การดาเนิ น งานตามบทบาทของเครื อข่ายที่มีองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประชาชนเป็นแกนนา
โดยอาจพิจารณาการคัดสรรโครงการหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการข่ายการทางาน อาทิ โครงการหรือ
กิจกรรมหมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหรือกิจกรรมหมู่บ้านศีลห้า กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาธารณะใน
ครอบครองของรัฐ รวมทั้งข้อมูลงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้สาธารณะชนทราบทางอินเตอร์เน็ต การมีระบบ
ข้อตกลงคุณธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ สาหรับโครงการในระดับพื้นที่อย่าง
ทั่วถึง เพื่อเสริม สร้างและปกป้องผลประโยชน์ ของชุมชนเอง ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ทั้งนี้ การดาเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีการบูรณาการการดาเนินการร่วมกับองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศลต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ศูนย์คุณธรรมและองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ เร่ ง ก าหนดแนวทางการด าเนิ น การโครงการ/กิ จ กรรม การประสาน
ความร่วมมือที่จาเป็นจากหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส
อย่างเป็นระบบ การมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากฯ ตลอดจนการให้ความปลอดภัยต่อเครือข่ายเฝ้าระวัง
การรักษาความลับของบุคคล ที่มีอาสาสมัครของเครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตาบลเข้าร่วม และหาแนวทาง
ที่ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามประเมินผล เพื่อ ให้การดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
และประพฤติมิชอบทาหน้าที่ประสานงานติดตามประเมินผลกิจกรรมฯร่วมกับกลไกติดตามประเมินผลในพื้นที่
๑๑-6

๒๗๙
เพื่ อ การด าเนิ น การและการพั ฒ นากิ จ กรรมอย่ า งต่ อเนื่ อ งและรายงานต่ อ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี
๒.๑.๖) เหตุผลอื่น ๆ
๑) กิจ กรรมที่น าเสนอนี้ เ ป็ นโครงการ/กิ จกรรมที่ มี ความเชื่ อ มโยงกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แนวทางกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ในการสนั บสนุ น บทบาทเครื อข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และกลุ่ มชุมชนแกนนาฯ ควบคู่ไปกับ
การบู ร ณาการการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ที่อ งค์ ก ารสาธารณะประโยชน์ ต่ า ง ๆ ได้ ด าเนิน การให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) ประโยชน์อื่นที่ได้รับ กิจกรรมการร่วมต่อต้านการทุจริตจะเป็นผลประโยชน์อันพึงได้ของ
ประชาชน และชาวชุมชนเอง
๓) กลไกที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๓.๑) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน
๓.๒) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
๓.๓) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๓.๔) ศูนย์คุณธรรมและ สกพ. (ศจ)
๓.๕) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)
๓.๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๗) เครือข่ายแนวร่ ว มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Private
Sector Collective Action against Corruption (CAC)

๑๑-7

๒๘๐
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และ
จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ
และได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการเตรียมช่องทางให้ผู้มีเบาะแส ข้อมูลเชิงลึก สามารถแจ้งข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้ องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
ตลอดจนต้องจัดให้มกี ฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ให้เบาะแสอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลักที่
สาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านการผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอ และหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิ ทัลแพลตฟอร์ม เว้นแต่ ข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
กระทบต่อความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก
2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบปกปิด
ตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย ตลอดจน
การจัดทาระบบแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ
3. การบั ง คั บ ใช้ กฎหมายคุ้ มครองพยานและผู้ แจ้ ง เบาะแส รวมถึ งการให้ ค่ าทดแทน (ระเบี ย บ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ กับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวในวงกว้าง
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน
4. การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรั ฐ ฟ้องร้ องดาเนิ น คดีกับ บุ คคลที่แสดงความเห็ นหรือเปิด โปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
และประพฤติมิช อบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law)) ที่ครอบคลุ ม
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้น
กระท าโดยไม่บ ริ สุ ทธิ์ โดยกรณี นี้ต้องไม่ตั ดสิ ทธิ์หากเป็นเรื่องส่ วนตั วโดยแท้ เพื่อสนับสนุน ให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่ให้ใครฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยบุคคลเหล่านี้
ต้องได้รับการปกป้องมิให้ถูกคุกคามหรือกลายเป็นจาเลยเสียเอง
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
๑.๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผ ลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้อง
ปิดปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) .
๑.๒) พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
๑๑-8

๒๘๑
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) มี กฎหมายป้องกั นการฟ้ องปิดปากในปี ๒๕๖๔และกฎหมายว่าด้ ว ยข้อมู ล
ข่าวสารสาธารณะในปี ๒๕๖๕ รวม ๒ ฉบับ
๒.๒) มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจรในปี ๒๕๖๔
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ระยะเวลาดาเนินการไตรมาสที่สามของปีงบประมาน ๒๕๖๔ จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒.๒.๔. ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ
- บาท
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานหลักศึกษาและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่ต้องแก้ไข
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการแก้ไขกฎหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ ๖ เดือน
๓) ขั้นตอนที่ ๓ ผลักดันให้กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี
๔) ขั้นตอนที่ ๔ พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งระบบการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี

๑๑-9

๒๘๒
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดาเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากการที่กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมยังไม่สามารถอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่าง
เสมอภาคและเป็ น ธรรม โดยมี ส าเหตุ ส าคั ญ จากการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บางส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีการเลือกปฏิบัติ เรียกรับผลประโยชน์ และขาดความโปร่งใส นอกจากนั้นกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีความล่าช้า ไม่เด็ดขาด และขาดประสิทธิภาพ ทาให้ผู้กระทาการทุจริตขาดความ
ยาเกรง ตลอดจนผู้กระทาผิดที่เป็นนิติบุคคลยังไม่ได้รับการลงโทษในฐานที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศ
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดาเนินคดี
ทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการอานวยความยุติธรรม
แก่ ประชาชนอย่ างมีนั ยส าคัญ โดยการส่ งเสริมให้ ภาคประชาชนได้ มีส่ วนร่ วมในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการยุ ติธรรม สนั บสนุ นให้ มี การใช้ มาตรการลงโทษทางสั งคม (Social Sanction) ปลู กจิ ตส านึ ก
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่น
ในคุณธรรม ตลอดจนเร่ งรั ดการปรั บปรุ งกระบวนการและกลไกในการด าเนินคดี ทุจริ ตของทุกหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อง โดยเฉพาะการน านวั ตกรรมและเทคโนโลยี เข้ ามาปรั บใช้ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อให้ เกิ ด
ความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น พร้ อมต้ องมี การเร่ งปรั บปรุ งโทษค่ าปรั บของนิ ติ บุ คคลที่ กระท า
ความเสียหายแก่ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
ให้สะท้อนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริง เพื่อให้การลงโทษเป็นไปอย่างถูกต้องมากกว่าที่จะได้ตัวแทนมารับ
การลงโทษ
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย :
๑.๑) ประชาชนเป็ น เครื อ ข่ าย มี ส่ ว นร่ ว มในการการตรวจสอบและเฝ้ าระวั ง
การปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดาเนินมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยสาคัญ
๑.๒) การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
๑.๓) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจานวนลดลง
๑.๔) นิ ติ บุ ค คลที่ ก ระท าความเสี ย หายให้ กั บ ประเทศได้ รั บ การลงโทษตาม
มาตรฐานสากล
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) ประชาชนได้ รั บ ความเป็ น ธรรม พึ ง พอใจ และเชื่ อ มั่ น ในกระบวน
การยุติธรรม (สารวจความเห็นของประชาชน) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า)
๒.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีทุจริตมีการกาหนดขนาดของคดีและ
ระยะเวลาในการดาเนินคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๓) ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต ในขนาดเดี ย วกั น ลดลงอย่ า ง
มีนัยสาคัญ ส่งผลให้จานวนคดีทุจริตคงค้างลดลงร้อยละ ๒๐ จากปีก่อนหน้า
๒.๔) จ านวนเรื่ อ ง/คดี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ถู ก
ดาเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมหรืออาญา เพราะการดาเนินคดีที่ ตนรับผิดชอบมีจานวนคดีลดลง
ร้อยละ ๒๐ ทุกปี (เทียบจากปีก่อนหน้า)
๑๑-10

๒๘๓
๒.๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษค่าปรับของนิติบุคคลที่กระทาความเสียหายให้กับ
ประเทศตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔
๒.๖) ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ของกระทรวงพาณิ ช ย์
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๕)
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ เผยแพร่ ให้ ประชาชนได้ รับรู้ถึ งขั้ นตอนกระบวนการยุ ติธรรม ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนตั้ ง แต่ ก ระบวนการออกกฎหมายทุ ก ระดั บ
และการเฝ้ าระวังการบั งคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ควบคู่กับการสร้าง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Access to
Justice) ตลอดจนกาหนดบทลงโทษกั บหน่วยงานและหั วหน้ าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดี
ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยส่ งเสริ มให้ ทุ กหน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรม
ดาเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์ พร้อมกับบูรณาการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการยกระดับการดาเนินงานเป็นการทางาน
บนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ
มีศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ใช้อานาจดุลยพินิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างสุจริต ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสากล

๑๑-11

๒๘๔
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

จากการศึกษาผลการประเมินดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)
ขององค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ากว่า คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุ ส่วนใหญ่ที่
ส่ ง ผลให้ ค่ า ดัช นี CPI ของไทยต่ากว่ า เกณฑ์ม าตรฐานเกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้อานาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และงบประมาณเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว และพวกพ้ อ ง มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นการใช้ อ านาจรั ฐ เพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตน โดยปัญหาเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ทาให้ได้ผู้บริหารที่ ขาด
ความซื่อตรง (Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระทา สะท้อนการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ารวย
ผิ ดปกติ ซึ่ ง เห็ น ได้ อย่ างชั ดเจน ท าให้ รั ฐ และประชาชนต้ องสู ญเสี ยประโยชน์ ไปอย่างมาก ดั งนั้น เพื่อ เป็ น
การยกระดับ ภาพลั กษณ์ของประเทศไทยในส่ ว นของการประพฤติปฏิ บัติตัว ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ ดีขึ้ น
จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง ตลอดจนการสนั บ สนุ น ให้ มีการเสริ มสร้างจริย ธรรมและการรัก ษามาตรฐานวินัย ข้าราชการให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้
ภาพลั ก ษณ์ ของประเทศไทยในการรั บ รู้ และแก้ ไขปั ญหาคอร์ รั ปชั นในสายตาของนั กลงทุ นและนั กธุ รกิ จ
ชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและ
ความเสี่ ย งต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ต่ ากว่ า ประเทศอื่ น และสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
๑.๓) มี ก ารยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ อ หั ว หน้ า
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต นสั ง กั ด หรื อ ปฏิ บั ติ ง านอยู่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ใน
การตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด อย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น ธรรม พร้ อมกั บ น าหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบในการกระท า
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ภายในต้นปี ๒๕๖๔
๑๑-12

๒๘๕
๒.๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๓) มีการยื่ น บัญชีท รัพย์สิ นและหนี้สิ นของเจ้า หน้าที่ข องรัฐ ต่อหั ว หน้าส่ ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องดาเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕
๒.๔) หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความ
รับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐ ล้ า นบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐ ล้ า นบาท รวมทั้ ง สิ้ น
๔๐๐ ล้ านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุ จริตและประพฤติมิช อบ และงบประมาณปกติของ
หน่วยงาน
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยประกาศต่ อ สาธารณะว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔)
๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น ด าเนิ น การจั ด ท า
ร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารบุ ค คลภาครั ฐ ในระบบคุ ณ ธรรม และเร่ ง รั ด การก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นลาดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕)
๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดทาเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ จัดทา
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
๑๑-13

๒๘๖
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๕) ขั้ น ตอนที่ ๕ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าและบริ ห ารแผน
ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบจากการกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด โดยมุ่ ง เน้ น
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา
ต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability)
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยดาเนินการร่วมกับสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๑-14

๒๘๗
๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
ด้วยปรากฏว่าการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพยากร
ที่ใช้ในการพัฒนา (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ยืม และอื่น ๆ ) และโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่นคงเป็ นอันมาก จากการศึกษาและข้อเสนอแนะของส านักงาน ป.ป.ช.
การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายสามารถดาเนินการได้ทั้งในขั้นตอนการพัฒนานโยบายทางการเมือง (Policy
Development Stage) (ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจากสานักงาน กกต. ในการดาเนินการตามเกณฑ์
ชี้วัดความเสี่ยงกับทุกพรรคการเมืองตามหน้าที่และอานาจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว) และในขั้นตอนของการนา
นโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation Stage) ซึ่งประการหลังนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และหากมีการป้องกันได้ดีจะช่วยลดความสูญเสียอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ แนวคิดคือ
การนาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่ม
และด าเนิ นโครงการที่มี วงเงินสู ง (ตั้ งแต่ ๕๐๐ ล้ านบาท หรื อ ๑,๐๐๐ ล้ านบาท ขึ้ นไป) หรือโครงการที่ มี
ผลกระทบในวงกว้ า งต่ อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ ง คง (ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด)
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการให้ บรรลุ ผลควรมีการกาหนดกลไกกลางเพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่ าวให้ ชัดเจน
และสามารถแบ่งขั้นตอนการดาเนินการได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณางบประมาณ
เช่น สานักงบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องกาหนดให้
หน่ ว ยงานที่ ขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณในโครงการที่ เข้ าเกณฑ์ ต้ องส่ งข้ อมู ล การประเมิ น
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาประกอบการพิจารณา
มิฉะนั้นโครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา
2. ขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ (Project
Implementation) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) เป็นต้น
จะต้องยึดแนวทางตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ
3. ขั้นตอนหลังเสร็ จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานเจ้ าของโครงการ (รายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR))
สานักงาน ก.พ.ร. (โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของแต่ละหน่วยงาน) จะต้อง
ดาเนินการประเมินผลโครงการและรายงานเพื่อการปรับปรุงมาตรการป้องกันในวงจรต่อไป
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย
๑.๑) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายที่กาหนด (งบประมาณการดาเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนาเสนอมาตรการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง)
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕
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๒๘๘
๑.๓) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ การทุจริต
เชิงนโยบายในขั้นตอนการดาเนิ นโครงการ ให้ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดาเนินโครงการ จานวน ๑ ฉบับ
๒)

ตัวชี้วัด
๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีโ ครงการตามเกณฑ์ ที่กาหนดจะต้องนาเสนอ
ข้ อ มู ล การประเมิ น ความเสี่ ย งและมาตรการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ อ ส านั ก งบประมาณ ร้ อ ยละ ๕๐
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕
๒.๒) หน่ ว ยงานตรวจสอบ ด าเนิ น การติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ลทุ ก โครงการ ที่ มี
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๓) ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มี โ ครงการตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดจะต้ อ งรายงานผล
การดาเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ของหน่ วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ ๕๐
ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณ
- บาท
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สานักงานงบประมาณ สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) : สานักงานงบประมาณ
สานั กงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครั ฐประชุมหารือและนาเสนอต่อ คณะรัฐ มนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานที่มี
โครงการเข้าตามเกณฑ์กาหนด จะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกาหนด
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสานักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทาหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
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๒๘๙
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ (Project Implementation) : กรมบัญชีกลาง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบกากับดูแล พิจารณา
วางกรอบและแนวทางการติดตาม ตลอดจนดาเนินการกากับดูแลโครงการตามขั้นตอนที่ ๑ ทุกกรณี โดยยึด
หลักการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ - ๖ เดือน
๓) ขั้น ตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลั งเสร็จสิ้ นโครงการ (Post Project Implementation) :
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
ระยะเวลาดาเนินการ ๓ เดือน
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๒๙๐
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
๓.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้สอดคล้องกับรั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓ โดยให้ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓) ระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภท
สาระสาคัญโดยสังเขป
๑) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญ โดยสะดวก
และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่า วสารสาธารณะได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๕๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๓.๒ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัลจากการแจ้งเบาะแส
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในการจ่ายเงินสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
นาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ยังคงใช้แนวทางและมาตรการให้ รางวัลการ
แจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลัง
๓.๓ การปรับ ปรุง พระราชบัญ ญัติป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการกระทา
อันเป็นการฟอกเงิน
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อสกัดกั้นการนาเงินที่ได้จากการทุจริตและประพฤติมิชอบมาใช้
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ปปง.
๓.๔ การปรับปรุงกฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. โดยให้นาเรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมไว้ในกฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท. ด้วย
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อกาหนดให้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
มาตรการต่อต้านการประพฤติมิช อบในภาครัฐ อันจะนาไปสู่ การลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิช อบ
ในภาครัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ท.
๓.๕ การจัดทากฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดความผิดของนิติบุคคล และผู้ร่วมกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อกาหนดความผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และผู้สนับสนุนการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ช.
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๒๙๑
๓.๖ การเร่งรัดการจัดทาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อเป็นฐานข้อมูลฐานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์ใ น
การป้องปรามการทุจริตและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องเรียนว่าร่ารวยผิดปกติ รวมทั้งเป็ น
ฐานข้อมูลเมื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นและต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ช.
๓.๗ การจัดทากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง
ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐด้วยระบบคุณธรรม
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อให้การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม สามารถ
คั ด เลื อ กคนดี คนเก่ ง และคนมี คุ ณ ภาพเข้ า มาด ารงต าแหน่ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
ในหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.
๓.๘ การเร่งรัด การจัดทา ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อป้องกันพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากการใช้อานาจรัฐโดยมิชอบ ด้วย
การเรียกรับสินบน สินน้าใจ รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ป.ป.ช.
๓.๙ การปรับ ปรุง พระราชบั ญ ญั ติ การอ านวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาช่องทางการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งนาไปสู่การลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.ร.
๓.๑๐ การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีด้วยด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
สาระสาคัญโดยสังเขป เพื่อทบทวนแนวทางและมาตรการในการรับของขวัญและของกานัลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง
* หมายเหตุ การยกร่ างกฎหมายใหม่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม ควรเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
หรื อ ผ่ า นการพิ จ ารณาของฝ่ า ยนิ ติ บัญ ญั ติเ พื่ อ ประกาศเป็ น กฎหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้รับผิดชอบในการยกร่าง
หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสามารถดาเนินการคู่ขนานกันไปได้
๑๑-19

๒๙๒

๒๙๓

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๒๙๔

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑๒-๑

๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๓

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๓

๑.๑.๒ ความสอดคล้ อ งของการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษากั บ แผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๔

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒-๕

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๒-๗

๑.๒

๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ๑๒-๗

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

๒.๓

๑๒-๑๑
๑๒-๑๕

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ๑๒-๒๐
อย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน
๑๒-๒๔
อุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)

๑๒-๒๙

๒๙๕

ส่วนที่ ๑ บทนา
การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
และปฏิรูป ระบบการศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุม
ทังการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อน้าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน น้าไปสู่
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุน
การขับเคลื่อนที่สาคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้
การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่ อนการปฏิรู ป และความเป็ นเจ้าของของร่ วมในเป้าหมายและความส้ าเร็จของการปฏิรู ปของ
ประชาชน การกระจายอานาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนาร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัด
การศึ กษาของสถานศึ กษาให้ สอดคล้ องต่ อบริ บทพื นที่ อย่ างยั่ งยื น การบริ หารจั ดการข้ อมู ล สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม
เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึง การติดตามผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนการเปลี่ยนโลกทัศน์
ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง
ต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุข
กับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวม
ผลการดาเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ทังนี กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้ค้านึงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติให้มีการด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตังแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รวมทั งสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเอกชนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึ กษา และ
มาตรา ๒๕๘ จ (๔) ที่ครอบคลุ มทังการพัฒนาเด็กเล็ ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัด
การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาครู และสอดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาและ
ส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อ การ
พัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความส้าคัญกับ การลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ
๑๒-๑

๒๙๖
อาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้ค้านึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทัง
ด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี ยังได้ค้านึงถึง
สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่ส้าคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้
ได้สะดวกทุกทีทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลก
ในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต
เป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๒-๒

๒๙๗

ทังนี แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ ๕ กิจกรรม
โดยพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงกั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๗ เรื่ อ ง ๒๙ ประเด็ น ๑๓๑ กิ จ กรรม ซึ่ ง หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ได้ขับเคลื่อนการด้าเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว ส้าหรับกิจกรรมปฏิรูป ๕ กิจกรรมที่ก้าหนดใหม่และแผนงานเดิม
ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
๑)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ ๔.๒.๑ ช่วงการตังครรภ์/
ปฐมวัย ข้อ ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ข้อ ๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน และข้อ ๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ
๑.๒) ข้อ ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ข้อ ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชันอย่างเป็นระบบ ข้อ ๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็น
ครูยุคใหม่ ข้อ ๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ข้อ ๔.๓.๔
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ข้ อ ๔.๓.๖ การวางพืนฐานระบบรองรั บ การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ดิจิ ทั ล
แพลตฟอร์ม
๑.๓) ข้อ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

๑๒-๓

๒๙๘
๑.๔) ข้อ ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ ๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และข้อ ๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
๒)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ ๔.๑.๖ ลงทุน
ทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง ข้อ ๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๒.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ข้อ ๔.๒.๖ การพัฒนาก้าลังแรงงานในพืนที่ โดยการวางแผนก้าลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ทังในปัจจุบันและอนาคต
๒.๓) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม ข้อ ๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ และข้อ ๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑.๑) ๑๑๐๒๐๑ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมากขึน
๑.๒) ๑๑๐๓๐๑ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน
๑.๓) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความส้าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึน
๑.๔) ๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท้า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน
๑.๕) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด้ารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึน
๒)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน
๓)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม
๓.๑) ๑๕๐๒๐๑ ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสู งอายุเพื่อให้ สูงวัยอย่างมี

คุณภาพเพิ่มขึน
๑๒-๔

๒๙๙
๑.๒

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถรองรั บ ความหลากหลายของการจัด การศึก ษาและตอบโจทย์ การพัฒ นาของ
โลกอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ้าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

๑๒-๕

๓๐๐

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๔
1) ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
ระบบการวัดผลประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่ มีการปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผล ให้
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นที่การวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสากล มีทักษะที่
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
จ้าเป็นของโลกอนาคต
สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา มีการก้าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และแผนการ
สามารถในการแก้ปัญหา วัยเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ
แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ปรับตัว สื่อสาร และ
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-๑๔ ปี
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-๑๔ ปี
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
เชิงป้องกันและแก้ไขในระยะ ๕ ปี และ ๑๐ ปี
อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
เครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็ก
มีการพัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็ก
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา
เป็นพลเมืองที่ดี
ประถมศึกษา
รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนา
ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพ
รับผิดชอบ และมีจิต
ประสบการณ์อาชีพในสถาน
ในสถานประกอบการเพิ่มขึน และครูฝึกในสถาน
สาธารณะ
ประกอบการ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอด
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการ หรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบ
ถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและ
การดูแลผู้เรียน
ประเมินผล และระบบการดูแลผู้เรียน
แนวทางการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย
มีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ
สามารถเข้าถึงการศึกษา
โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
ระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
ทังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา
ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทังทางด้านวิชาการ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
๑๒-๖

ปี ๒๕๖๕
มีการน้าระบบวัดผล
ที่เน้นประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปใช้
สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษา
วัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ป.๑-ม.๓) อายุ ๖-๑๔ ปี
ไม่เกินร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๕
มีการทดสอบเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา
ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพ
ในสถานประกอบการเพิ่มขึน และครูฝึกในสถาน
ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอด
หรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และระบบ
การดูแลผู้เรียนเพิ่มขึน
มีระบบ credit bank ที่สามารถให้
คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียน
และสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
จบการศึกษาระดับปริญญาได้
มีการน้ากรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครูไปใช้

๓๐๑

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความส้าคัญต่อพัฒนาการ
ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล หากเด็กในช่วงวัยนีไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวที่ด้อยโอกาส
ขาดความพร้อม จะส่งผลให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึน อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันเด็กในช่วงอายุก่อนวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
ห้องเรียนระดับอนุบาลยังมีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน
พ่อแม่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างและท้างานอยู่ต่างถิ่น ซึ่งมักน้าบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลล่าช้า หรือไม่ได้
ส่งเข้าเรียน ท้าให้เด็กเหล่านีเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ล่าช้า ไม่ทันเพื่อน นับตังแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ซึ่งช่องว่างของความเหลื่อมล้าด้านพัฒนาการนี หากไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที จะมีแนวโน้มแย่ลงในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ และ
ความเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษาก่อนส้าเร็จการศึกษาขันพืนฐานในที่สุด รวมทังยังมีเด็กและเยาวชน
ที่ออกนอกระบบการศึกษาจ้านวนมากที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด้ารงชีวิต อีกทังยังมีประชากรวัยแรงงานขาดทักษะด้านการอ่าน
และคณิตศาสตร์จ้านวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ดังนัน จึงจ้าเป็นต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และป้องกัน
เด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาตังแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้า
ศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทังการพัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการ
เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) และการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
ศักยภาพด้ านการอ่านและคณิต ศาสตร์ ในระดับการศึกษาขันพืนฐานของประชากรวั ยแรงงาน (Workforce
Readiness Survey) เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและความ
เสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีกลไกการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การ
ดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด และการติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
อย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อล้าทางการศึกษา
การสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ตามกิ จ กรรมปฏิ รู ป นี้
นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็นรากฐาน
สาคัญของการพัฒนากาลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้
สามารถก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High
Income Country) ให้ได้ภายใน ๒๐ ปีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย

(๑) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓ - ๕ ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน
ทุนทรั พย์ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รั บการดูแลและส่ งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
๑๒-๗

๓๐๒
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทังในและนอกระบบ
การศึ ก ษา รวมถึ ง ระบบการศึ ก ษาซึ่ ง จั ด การโดยครอบครั ว หรื อ กลุ่ ม ของครอบครั ว จนส้ า เร็ จ การศึ ก ษา
ขันพืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
(๒) เด็ ก และเยาวชนนอกระบบการศึ ก ษา 1 กลั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ อย่ า งน้ อ ยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนั ดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ด้ารงชีวิตได้
(๓) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy
Competency) ในระดับการศึกษาขันพืนฐานที่จ้าเป็นต่อการท้างานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
(๔) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตังแต่ระดับปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังภาคเอกชน
๒)

ตัวชี้วัด

(๑) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๖๕2
(๒) สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ ๖-๑๔ ปี) ไม่เกินร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๕3
(๓) มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
เด็กเยาวชนด้วยเลขบั ตรประชาชน ๑๓ หลั ก งบประมาณ ตัวชีวัด และนโยบายตังแต่ระดับปฐมวัยระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(๔) มีการพัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
ระดั บ ประถมศึก ษา และ เครื่ องมื อการประเมินศักยภาพด้ านการอ่ านและคณิตศาสตร์ ในระดับการศึ กษา
ขันพืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทังมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี

1

เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาหมายถึง เด็กเยาวชนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) อายุ ๖-๑๔ ปี ที่ (๑) ไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาเลย หรือ (๒) เข้าสู่ระบบการศึกษา และออกจากระบบการศึกษา
ก่อนส้าเร็จการศึกษาภาคบังคับและไม่สามารถติดตามกลับมาได้เกินกว่าระยะเวลาที่ก้าหนดและมีการจ้าหน่ายออกจากระบบ
ทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ หรือ (๓) อายุ ๖-๑๔ ปี แต่ยังอยู่ใน
สถานศึกษาก่อนประถมศึกษา (เข้าเรียนล่าช้า)
2

ผลการส้ารวจสถานการณ์ เด็ กและสตรีใ นประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ผลส้ารวจอัตราการเข้า เรีย นสุ ทธิร ะดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยอยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๘ ๘๕.๗ และ ๖๘.๘ ตามล้าดับ

3

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (https://isee.eef.or.th) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า
ประเทศไทยยังมีเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาตามนิยามนีอยู่ประมาณร้อยละ ๗.๕

๑๒-๘

๓๐๓
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ
ท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และระบบบู ร ณาการท างานเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินการปฏิรูป
๑.๑ ก้าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และเป้าหมาย
ร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
๑.๒ พัฒ นาระบบการค้นหา เฝ้ าระวัง ติดตาม และช่ว ยเหลื อเด็กให้ เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตังแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ
หรื อ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ (องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่)
๑.๓ พัฒนาเครื่องมือส้ารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (School Readiness Survey) เป็นรายจังหวัดพร้อมทังรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี
๑.๔ พัฒ นาเครื่ องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขันพืนฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) และเตรียมการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การสนับสนุ น นวั ตกรรมการป้ องกัน (Prevention) และการแก้ ไข
(Correction) ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๒.๑ สนับสนุนทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมโอกาสเข้าถึง
การศึกษาแก่เด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ ทังใน
สถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัดให้สามารถพึ่งพาตนเองในการด้ารงชีวิตได้
๒.๒ พัฒนาระบบคัดกรองเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา

๑๒-๙

๓๐๔
๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเชิงสห
วิทยาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างนวัตกรทางสังคม (Social Innovator) ทังจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ การสนับสนุนกลไกการดาเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด
๓.๑ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ สนั บสนุ นองค์ ความรู้ และพั ฒนาทั กษะให้ แก่ ครู ปฐมวั ย ครู ผู้ ช่ วย และ
อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กทุกสังกัด รวมทังการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานและศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จ้าเป็นในด้าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓.๓ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพืนที่ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยค้านึงถึงความ
แตกต่างของสถานศึกษาขนาดเล็กในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร (Protected and Isolated Schools) และ
สถานศึกษาขนาดเล็กประเภทอื่น ๆ
๓.๔ พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอือต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เด็ก
มีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
๔.๑ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานรับผิดชอบรองมาติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินการ พร้อมทังสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การด้าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูปฯ
๔.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาของประเทศ รวมทังผลการติดตามความคืบหน้าให้แก่สาธารณะ และด้าเนินการร่วมกับองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด้าเนินการ
ปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๖ เดือน

๑๒-๑๐

๓๐๕
๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดการศึกษาของประเทศ จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ค้านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และพลวัตรของโลกยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุก ช่วงวัย ที่จะต้องเผชิญ
ความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ จึงจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาไปสู่ ศักยภาพสูงสุด ของแต่ละบุค คล เป็น ผู้มีค วามรู้ มีทักษะและใฝ่เรี ยนรู้ (Learning Skills)
สามารถเชื่อมโยงนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความภาคภูมิใ จในความเป็น ไทย โดยการปรั บเปลี่ยนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(Standard-based Curriculum) ในปัจจุบัน ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based
Learning) เป็นสาคัญ
ทังนี การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมี ความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการ
ท้างานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การมีครู อาจารย์ที่มีสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะ
ในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนรู้ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถก้าหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning)
อย่ างมี ความหมาย มีก ารวั ดและประเมิ น ผลเพื่ อ พัฒ นาผู้ เรี ย นในทุก มิ ติอ ย่ างแท้ จ ริง ตลอดจน มี ก ารใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แต่ละระดับ ดังนี
ระดับก่อนอนุบาล ส่งเสริมความร่วมมือในการพั ฒนาเด็กของผู้ปกครองและชุมชน เน้นการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัยและพัฒนาการที่ดีทั้งกาย ใจ และอารมณ์
ระดับอนุบาล มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่าง
ผู้ป กครอง ชุมชน และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเ คราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วย
ประสบการณ์ตามมุมต่าง ๆ เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้
เห็นแบบอย่างของพฤติกรรมการด้าเนินชีวิตที่ดีงาม
ระดับประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญาให้หลากหลายตาม
ศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาหรือ
โครงงานเป็นฐาน (Problem-based Learning & Project-based Learning) รวมถึงพัฒนาทักษะสาคัญใน
การเรียนรู้ อันได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ มีการวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นชินงาน ผลผลิตเชิงประจักษ์
๑๒-๑๑

๓๐๖
เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างงาน
สร้างนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียนสร้างความรู้
ระดั บความคิด รวบยอด และระดั บหลักการใช้ค วามรู้ ผลิตผลงานอย่างสร้ า งสรรค์ เน้น ทักษะพื้น ฐาน
ทางการเรียนรู้และการดารงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการสั งเคราะห์ ทักษะการสร้ างสรรค์ ทักษะการท้างานเป็นที ม ทักษะการสื่ อสาร บนพืนฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ ค้านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลตามความถนัด ความสนใจ ทังด้านวิชาการและพืนฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการ
เรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ สร้างและผลิตผลงานใหม่ ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และเชื่อมโยงทังด้านสังคมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ผ่านการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมน้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ต่อยอดพืนฐาน
ทางการเรีย นรู้ และการด้า รงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ที่มีคุณค่าระดับ สู ง เน้นทักษะความเป็นผู้ น้า
รวมทังส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทังในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม
ทังที่เป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ ความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชนเชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม และ
บริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
ระดับอาชีวศึกษา เน้น การลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและการสร้ า ง
นวัต กรรมน าไปประยุกต์ ใ ช้ ใ นชีวิ ต จริ ง ปรั บปรุ งพั ฒ นาอยู่ เสมอ พลิ กผั นให้ ทั นต่อ การเปลี่ ย นแปลงต่ อ
สถานการณ์ตามบริ บ ทของภูมิภ าคและโลก ส่ งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิช าการและวิช าชีพและฝึ ก
ประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะความเป็น
มนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ทังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มุ่งสร้าง
ความคิดรวบยอดด้านการคิด ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมขันสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และมีความเป็นผู้น้า
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ สามารถน้า
หลักการมาใช้พลิกผันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
อาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี
ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย

(๑) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด้ารงชีวิตใน
โลกยุ คใหม่ รู้ เท่าทันการเปลี่ย นแปลงของสั งคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ
๑๒-๑๒

๓๐๗
(๒) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
(๓) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและผู้ บ ริห ารการศึก ษามีส มรรถนะในการบริห ารงาน
วิช าการ และการนิเทศการจัดการเรีย นรู้ ประกอบด้วย ด้านหลั กสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่ อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะ
ผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก้าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริม และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส้าหรับ
ผู้เรียน
๒)
ผู้เรียนรายบุคคล

ตัวชี้วัด
(๑) มีหลั กสู ตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขันสูงเชิงระบบ
(๓) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ
และเจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา
(๔) ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา
ลดสัดส่วนของการน้าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา
(๕) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู้ สื่ อการสอนคุณภาพสู ง และการประเมินและพัฒ นาผู้ เรียน เพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(personalized learning) ส้าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี

๑๒-๑๓

๓๐๘
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ ปรั บ แนวทางการจัด การเรี ย นรู้ ทุ กระดั บ ที่ เ น้น การเรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการคิดขันสูงเชิงระบบที่น้าไปสู่ สมรรถนะหลักที่จ้าเป็นในแต่ละระดับ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิรูปการเรียนรู้ระดับห้องเรียนด้วยการปรับวิธีสอนจาก
Passive Learning ที่เน้นป้อนข้อมูลโดยการท่องจ้าเนือหา มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดขันสูงเชิงระบบ ด้วยการให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเป็น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจบนพืนฐานคุณธรรมและค่านิยมเพื่อสังคม ประเทศชาติ และน้าความรู้
ไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบแผน ตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจนเกิดผลผลิตที่ดีกว่า มีคุณค่าต่อสังคม
มากกว่าเดิม และก้ากับการเรีย นรู้ของตนเองในการตรวจสอบกลไกเชิงระบบของงานที่ท้าเพื่อเพิ่มคุณค่า
คุณธรรม ค่านิยม และขยายประโยชน์สู่สังคมที่กว้างขึน ด้วยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทุกระดับชัน
ตังแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา การศึกษาตาม
อัธยาศัย และระดับอุดมศึกษาตลอดแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษาขันพืนฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ สามารถจัดและอ้านวย
กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถก้ากับดูแล ช่วยเหลือแนะน้า
การโค้ชครู รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส้าหรับผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริง โดยพัฒนาวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของ
ผู้เรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนทังด้าน
ทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินการ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการด้าเนินงานและขยาย
ผลต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๑๒-๑๔

๓๐๙
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจสาคัญที่สุดของกระบวนการจัดการศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มี
บทบาทหน้าที่ส้าคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิต
สามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึนได้และด้ารงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ได้บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๒๕๖๒) ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทังการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในปั จ จุ บั น และการเสริ มสร้ า งและยกระดั บการพัฒ นาการศึ กษาและการเรี ย นรู้ โดยปฏิ รู ป
กระบวนการการเรียนรู้ทุกระดับชันที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุ คใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครู
และอาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตังแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มี
ความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครู เข้ามาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทังการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท
บริ บ ทของประเทศและโลกที่ ก้ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั งทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีและแหล่งความรู้ใหม่ รวมทังสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติที่รุนแรงในปี ๒๐๑๙ มาจนปัจจุบันนีคือการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทังใน “เชิงโครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่
จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งและพร้ อ มรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ปั จ จุ บั น และอนาคต
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันผลิตครูจะต้องปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็น
ความต้องการของประเทศ โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ สภาพพืนที่
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรและกระบวนการการผลิตครูจึงต้องปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึน ครูต้องได้รับการฝึกหัดและ
ได้รับการพัฒนาครูประจ้าการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ มีทักษะการใช้หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี
โอกาสรับการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้ ควบคู่ การ
ทางาน การประกอบอาชีพ สามารถผลิตผลงาน พึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้จากการร่วมมือและการแบ่งปันใน
สังคม เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และความเป็นพลเมืองที่
เข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสร้ า งนวั ต กรรมที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต จริ ง
(Applying) ครูต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของภูมิภาคและโลกและยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพลิกผัน
อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิจัยของส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๖) พบว่าวิชาชีพครู มี
ปัญหาทังทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทังระบบ ตังแต่ระบบบริหาร
จัดการและการก้ากับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ การ
คัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครูและการพัฒนาส่งเสริมครูส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต่้าลง ปัจจุบัน
ประเทศไทยไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตครูดังเช่นในอดีต ท้าให้สถาบันการผลิตครูเกิดขึน
๑๒-๑๕

๓๑๐
จ้านวนมากถึง ๑๒๗ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เปิดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีความซ้าซ้อนกันและมีการ
ลงทุนไม่มาก ท้าให้จ้านวนบัณฑิตครูมีมากเกินความต้องการ ยิ่งไปกว่านันสถาบันผลิตครูยังมีมาตรฐาน มี
กระบวนการและมีวิธีการบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกัน หลายแห่งมีการเปิดรับนิสิต/นักศึกษาแบบเปิดหรือ
ตลาดวิชา หลายแห่งมีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ที่ประสงค์จะได้คนเก่ง คนดีมาเรียนครู แต่ในบางแห่งกลับมีการคัดเลือกคนที่มีความสามารถและจ้ากัดจ้านวน
รับที่เข้มงวด หลายแห่งผลิตบัณฑิตครูในคณะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ท้าให้คุณภาพ
ของนิสิต/นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและคุณภาพของบัณฑิตแตกต่างกัน จากรายงานผลการสอบบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบจ้านวน ๑๕๙,๓๑๔ คน จากที่มีความต้องการ ๑๘,๙๘๗
คน แต่มีผู้สอบได้เพียง ๑๐,๓๗๕ คน หรือร้อยละ ๖.๘ ท้าให้ได้ครูไปบรรจุเพียงร้อยละ ๕๕ เท่านัน สิ่งเหล่านี
เป็ น ความสู ญเปล่ าทางการศึกษาของประเทศอย่างมหาศาล สอดคล้ องกับ การพิ จารณาดัชนี คุณภาพของ
คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตามระบบการให้คะแนนในการประเมินคุณภาพภายนอกของส้านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุว่า คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย
มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพราะคุณภาพคณาจารย์เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตครูมากที่สุด (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๖) นอกจากนี ในการบริหาร
จั ด การการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พครู ก็ยั ง ไม่ส ามารถส่ งเสริ ม บ่ ม เพาะประสบการณ์วิ ช าชีพ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยังไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพียงพอ ครูพี่เลียงขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูอย่างลึกซึงและขาดทักษะในการเป็นครูพี่เลียง การ
นิเทศ การดูแลการฝึกปฏิบัติการสอน รวมทังการเป็นผู้สอนงาน (Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษา สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี มีผลท้าให้บัณฑิตครูมีคุณภาพลดลง จ้าเป็นต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน
ส้าหรับด้านการพัฒนาครูประจาการนัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพืนฐานที่จ้าเป็นในสังคมโลกยุค
ใหม่ที่ทันสมัยและเท่าทันโลก รวมทัง พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยค้านึงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพืนที่ที่
ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส รวมถึงครูและบุคลากรในสถานศึกษาและพืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็น
เป้าหมายของประเทศ นอกจากนี ปัจจุบันนี ยังพบว่า มีครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ยังคงค้างอยู่ในระบบ
และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นจ้านวนมาก ทังยังมีการรับครูใหม่ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเข้ามาเป็น
ครูอยู่ตลอดเวลาทังที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี ยังไม่มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถพืนฐานและคุณธรรม จริ ย ธรรมความเป็นครูที่ เพียงพอในการปฏิบัติห น้าที่อย่างมี คุณภาพ
จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุง
ระบบกลไกส่ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ค รู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาให้มี ค วามก้า วหน้า ทางวิ ชาชีพ อย่ า ง
หลากหลายโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพและการเลื่อนวิทย
ฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ดังนัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น
ของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้ างผลงานทาง
วิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม
๑๒-๑๖

๓๑๑
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพืนฐานของวิชาชีพครูที่ส้าคัญที่สุด ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการอบรมให้
มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพด้วยระบบ PLC&CPD (Professional Learning Community & Continuous
Professional Development)
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

มาตรฐาน
๑.๑) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(๑) มีรู ป แบบ กระบวนการคั ดเลื อกนิสิ ต/นั กศึ กษาครู ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้า
(๒) มี ห ลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ที่ เ ป็ น เลิ ศ และมี รู ป แบบกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพืนที่
(๓) มีกรอบมาตรฐานและตัว ชีวัดสมรรถนะอาจารย์ส ถาบันผลิตครู และ
ครูพี่เลี ยงในโรงเรีย นหรื อสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิช าชีพครู เพื่อน้าไปสู่การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลียง
ตามความต้องการจ้าเป็น
๑.๒) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
(๔) มี ก รอบมาตรฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ ครู ทั งสายสามั ญ ศึ ก ษาและสาย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทังทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพื่อน้าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ้าเป็น
(๕) มี ร ะบบกลไกให้ ครู และผู้ บริ หารมี การพั ฒนาตนเองทางวิ ชาชี พ อย่ าง
ต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)
และให้ความความส้าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
(๖) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน้าผลการประเมิน
สมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๑๒-๑๗

๓๑๒
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) จะเป็ น หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑)

ด้ า นกลไกและระบบการผลิ ต ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ

ประสิทธิภาพ
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เข้าเรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ เดือน (มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๕)
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบท
พืนที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
(๓) ขั้นตอนที่ ๓ การศึก ษาและพัฒ นารูป แบบ กระบวนการฝึก ประสบการณ์
วิช าชีพ ครูแ ละระบบการนิเ ทศการศึก ษาและการสอนงานของครูพี่เ ลี ยงเพื่อ เตรีย มครูที่มีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๔) ขั้นตอนที่ ๔ ศึกษาวิเคราะห์และก้าหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐาน
และชีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒ นาอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๕) ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
(๖) ขั้ น ตอนที่ ๖ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละก้ า หนดสมรรถนะและการพั ฒ นา
มาตรฐานและตัว ชีวัด สมรรถนะครูพี่เลียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และ
การพัฒนาครูพี่เลียงให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๗) ขั้นตอนที่ ๗ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครู
พี่เลียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
๑๒-๑๘

๓๑๓
๒) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
(๑) ขั้ น ตอนที่ ๑ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละก้ า หนดสมรรถนะและการพั ฒ นา
มาตรฐานและตัวชีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)
(๒) ขั้ น ตอนที่ ๒ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละก้ า หนดสมรรถนะและการพั ฒ นา
มาตรฐานและตัว ชี วัด สมรรถนะครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการจ้าเป็น
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๓) ขั้ น ตอนที่ ๓ การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ/รู ป แบบการนิ เ ทศ การติ ด ตาม
ช่วยเหลือครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ้าเป็น
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๔) ขั้น ตอนที่ ๔ การส่ งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิ ทางการศึกษา ครูที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community &
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้
การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๕) ขั้น ตอนที่ ๕ การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
วิชาชีพครู
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)
(๖) ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุง
ใหม่และการคงวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส้าคัญในการประเมินและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)

๑๒-๑๙

๓๑๔
๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
การผลิตและพัฒนาก้าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศพบความไม่สอดคล้องในระดับสูงทัง (๑)
ความไม่ส อดคล้ องด้านระดั บ การศึกษาเนื่ องจากมีการผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรีใ นสั ดส่ ว นสู ง ขณะที่
ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่จบสายอาชีพมากกว่า และ (๒) ความไม่สอดคล้องด้านสาขาวิชาซึ่งแรงงานในตลาด
ยังพบช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) กล่าวคือมีทักษะไม่ตรงหรือต่้ากว่าที่นายจ้างคาดหวังโดยเฉพาะทักษะด้าน
ความรู้ที่ใช้ในการท้างาน นอกจากนีการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีขีดความสามารถในระดับผู้พัฒนานวัตกรรมโดยใช้
แนวทางการจัดการศึกษา STEM เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง แก้ปัญหา และการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีจ้านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ อย่างไรก็ตามจ้านวนผู้เรียนที่ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษายังคงมีจ้านวนน้อยกว่าผู้เรียนที่ศึกษาต่อชันมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ แม้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคีผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมี
สมรรถนะด้านอาชีพจากการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎี ใน
ห้องเรียน และมีโอกาสได้งานท้าสูงเมื่อจบการศึกษา เป็นรูปแบบที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความส้าคัญแต่ยังมี
ข้อจ้ากัดอยู่มาก จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรือ
อาชี ว ศึ ก ษาทวิ ภ าคี ที่ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ให้ มี คุ ณ ภาพและขยายวงกว้ า งในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือผู้เรียนทุก
คนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้
สถานศึกษายกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิ ชาที่เป็นจุดแข็ง มีมาตรฐานสูง
สู่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนาและการ
ลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกั บภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่
มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
โดยการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาใน ๓ ระดับดังนี
๑) ระดับต้นน้า ปรับปรุงคุณภาพปัจจัยน้าเข้าในด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่
(๑) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
จัดท้าร่วมกับเจ้าของอาชีพโดยก้าหนดความสามารถของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ทักษะจากการปฏิบัติงาน
(Work Based) เพื่อก้าหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน มีการเรียนภาคทฤษฎี การฝึก
ทักษะควบคู่กับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นยิ่งขึน เพื่อให้ผู้จบการศึกษาพร้อม
ท้างานเพิ่มมากขึน
(๒) เพิ่มขีดความสามารถครูหรืออาจารย์ให้มีวิธีคิดที่ถู กต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีองค์ความรู้ ที่ลุ่มลึกและรอบด้าน สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขาอาชีพ
มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นทฤษฎี แ ละวิ ช าการในห้ อ งเรี ย นและการฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ ใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถน้ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากสถานศึ ก ษาไปฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก อาชี พ ภายใต้
สถานการณ์ จ ริ ง ในสถานประกอบการ มี ค วามสามารถในการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามทั น สมั ย
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based แนวทางการพัฒนาครูหรืออาจารย์ที่ส้าคัญ
โดยการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้ครูหรืออาจารย์สามารถ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี แ ละนวัตกรรมจากสถานประกอบการมาพัฒ นาทั กษะและเตรียมความพร้อมผู้ เรีย น
๑๒-๒๐

๓๑๕
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครูวิชาชีพเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูวิชาชีพแต่ละสาขา และเร่งพัฒนา
ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีขีดความสามารถในการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียน ให้แก่ผู้เรียนในระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ
(๓) พัฒนาความพร้อมในด้านปัจจัยหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกพืนฐานในแต่ละสาขาอาชีพที่มีความทันสมัยและ
เพียงพอต่อจ้านวนผู้เรียน รวมทังเครื่องมืออุปกรณ์หรือระบบการท้างานจ้าลอง (Simulation) เพื่อการเรียนรู้
ก่อนการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และการฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขันสูงในสถานประกอบการ
(๔) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวก ให้เห็นประโยชน์และความส้าคัญในการ
พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้ขยายวงกว้างไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
สถานประกอบการ เพื่อการขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง
๒) ระดับกลางน้า พัฒนาระบบและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่
(๑) สร้างกลไกการมีส่ วนร่ว มระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในฐานะหุ้นส่ว น
ส้าคัญในการจัดอาชีวศึกษา อาทิ มาตรการทางภาษี ลดข้อจ้ากัดในด้ านกฎหมาย ฯลฯ ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี นวัตกรรมการเรียนการสอนส้าหรับผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายช่องทางและวิธีการ ฯลฯ
และจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ
(๒) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรธุ รกิจต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สมาคมการเงินการธนาคาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ สร้างความเข้มแข็งการท้างานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการผลิต
ก้าลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพ (Skill Cluster Council) การปรับตัวระหว่างสถานศึกษาในฐานะ
ผู้ผลิตและสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้ก้าลังคนเพื่ อผู้จบการศึกษามีความพร้อมในการท้างาน “Ready to
Work” ที่มีสภาวะพลวัตซึ่งการฝึกงานจะช่วยพัฒนาผู้เรียนทังด้าน (๑) ความสามารถในการสื่อสาร (๒) ฝึก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (๓) มนุษยสัมพันธ์ (๔) ทักษะฝีมือ (๕) ความมุ่งมั่น (๖) แรงบันดาลใจ (๗) จินตนาการ
(๘) วิสัยทัศน์ (๙) ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (๑๐) ความคิดสร้างสรรค์ และ (๑๑) สภาวะผู้น้า
(๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาสบการณ์อาชีพเพิ่มจากการหารายได้ระหว่างเรียน การเรียนรู้และ
สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีพมาใช้ในธุรกิจได้
(๔) ปรับระบบอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สามารถพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านอาชีพต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทังการพัฒนา
ก้าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับ
หรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะ
อาชีพใหม่ (New Skill)
(๕) ปรับระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่เหมาะสมทัง
สมรรถนะหลัก (Score Skill) และสมรรถนะอาชีพ (Competency Skill) และการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษา
๑๒-๒๑

๓๑๖
๓) ระดับปลายน้า เพิ่มระดับคุณภาพผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษาทวิภาคี ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาที่สะท้อนผลต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่
(๑) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ
(๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีสามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพที่ก้าหนด
(๓) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแรงจูงใจในการเรียนในระดับอาชีวศึกษามากขึน
โดยปั จ จั ย หรื อ เครื่ องมื อ ส้ า คั ญ ในการก้า หนดแรงจู งใจ อาทิ (๑) ค่ า ตอบแทนหรื อ รายได้ ตามสมรรถนะ
(๒) การให้รางวัล (๓) การเข้าสู่ต้าแหน่งงานหรือเลื่อนขันที่เหมาะสม (Career Path) (๔) การมีโอกาส
หมุนเวียนการท้างานในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท้างาน (๕) การตอบสนองจากองค์กร
และผู้บริหารต่อค้าถามและข้อสงสัยของบุคลากร (๖) การฝึกทักษะฝีมือใหม่ให้แก่บุคลากร (๗) การฝึกอบรม
เพิ่มองค์ความรู้อื่น ๆ (๘) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการและ (๙) บรรยากาศในที่ท้างานที่
เอืออ้านวยต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการท้างาน รวมทังมีการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาขันพืนฐานและอาชีวศึกษา
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ผู้ส้าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการ
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
๒) ตัวชี้วัด
(๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่จัดท้าร่วมกับเจ้าของอาชีพ เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการท้างาน
ในสถานประกอบการ
(๒) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ
สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพ
(๓) สถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึน
(๔) ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึน
และครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ระหว่างการฝึกงานหรือฝึก
อาชีพเพิ่มขึน
(๕) มี แ ผนบู ร ณาการการศึ ก ษาการวางรากฐานการศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ เชื่ อ มโยง
ระหว่างการศึกษาขันพืนฐานและอาชีวศึกษา
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๑๒-๒๒

๓๑๗
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่ว มกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้น ตอนที่ ๑ จั ด ท้ามาตรการสร้ างแรงจูง ใจให้ ผู้ เรี ยนระดับ มัธ ยมศึ กษาสนใจเรีย น
สายวิช าชีพ สร้ า งการรั บ รู้ ความรู้ ความเข้ า ใจกั บผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ย วกับ การเรีย นอาชี ว ศึ ก ษาและ
ความส้ า คั ญ ของการเรี ย นระบบทวิ ภ าคี พั ฒ นาระบบเชื่ อ มต่ อ การศึ ก ษาระหว่ า งการศึ ก ษาขั นพื นฐาน
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอ้านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่าง
การฝึกงานหรือฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการต่างพืนที่ เพื่อสร้างความมั่ นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง
ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อสินสุดโครงการ ก้าหนดมาตรการจูง
ใจผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทังมีข้อตกลงร่วมในการ
จ้างงานหลังส้าเร็จการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพืนที่
และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพืนฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
เฉพาะด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
เพื่อยกกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพืนที่ในสาขาที่สถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศ รวมทังเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาและ
ยกระดั บ ก้าลั งคนด้ านสมรรถนะอาชี พที่ส อดคล้ อ งกับการเปลี่ ยนแปลง สอดคล้ องกั บทิศทางการพัฒ นา
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าใน
การด้าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ทุก ๓ เดือน

๑๒-๒๓

๓๑๘
๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กวัยเรียน นักศึกษา วัยแรงงานมีจ้านวนที่ลดลง แต่คนมีอายุยืนยาวขึน ท้าให้จ้านวนที่นั่ง
เปิดรับของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเกินกว่าจ้านวนของผู้สมัครเรียน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ ใน
การด้ าเนิ น งานของสถาบั น อุ ดมศึก ษา ในขณะที่ ส ถาบัน อุด มศึ กษามี กาลัง และทรั พ ยากรเพี ยงพอที่จ ะ
ดาเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีก อาทิ การจัดการเรียนการสอนส้าหรับคนวัยท้างาน ในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับ ภาคการผลิตและบริการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในบริบทเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน ก้าลังคนต้องปรับตัวตามให้ทัน สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนากาลังคนวัย
ทางานเหล่านี้ โดยเฉพาะความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานยุคใหม่ และพบว่า “การพัฒนา
ก้าลังคนวัยท้างานในภาคการผลิตและบริการ” อาจเป็นภารกิจที่ส้าคัญและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่า “การพัฒนา
บัณฑิตใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญสูง แต่ขาดคุณวุฒิหรือความรู้ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าสู่การจ้างงานในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงความรู้เชิงวิชาการในการต่อยอดการทางาน
ด้วยเหตุนี สถาบันอุดมศึกษาจึงควรปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learning) ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม อาทิ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Module
Based) พร้อมกับระบบธนาคารหน่ วยกิต (Credit Bank) และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro
Credential) เพื่อเป็นกลไกที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้วัยแรงงานเข้าถึงคุณวุฒิการศึกษา
ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรืออาจ
สะสมเพื่อต่อยอดไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับปริญญาได้ นอกจากนี ยังเป็น
โอกาสให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาอาชีวศึกษา
รวมถึงการช่วยให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการในการท้างานได้อย่างจริงจัง
นอกจากนั นเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยตามเป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ก้าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัย
และศัก ยภาพของนัก วิจ ัย ให้มีค วามพร้อ มและความสามารถในการผลิต งานวิจัย ที่ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การด้าเนิ น การปฏิรู ป ข้างต้นมีความยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนไทย สถานบันอุดมศึกษาและหน่วยงานก้ากับจ้าเป็นต้องมีระบบธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ดังนัน การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนประกอบด้วยการปฏิรูปเป้าหมาย
การปฏิรูปดังต่อไปนี
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย

(๑) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
๑๒-๒๔

๓๑๙
ระบบการอุดมศึกษาจ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิต
และพัฒนาก้าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
กลไกส้าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัด
การเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill
โดยทังหมดนีจะต้องด้าเนินการใน ๗ เรื่อง โดยด้าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา
(๒) การสนับสนุน งานวิจัย เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ระบบการอุดมศึกษาจ้าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทังระบบ
ตังแต่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความส้าคัญ
ของประเทศ การเชื่อ มโยงกระบวนการก้ าหนดยุท ธศาสตร์ก ารวิจัย ของประเทศจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
จากกระบวนการวิจั ย และนวัตกรรมสู่กระบวนการบริห ารจัดการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของ
ประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ ประกอบการ
และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการใช้ น วั ต กรรมในการยกระดั บ การด้ า เนิ น งานและรวมไปถึ ง
ความสามารถการท้าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
(๓) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย
ระบบธรรมาภิ บ าลของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั งในระดั บ สถาบั น และระดั บ
หน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ระบบการสรรหา
คณบดี จ้าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาคมทังในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
๒) ตัวชี้วัด
(๑) มีแนวทางการพัฒ นาระบบการคัดเลื อกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส4 และ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
(๒) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล
(Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทย
ทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทังระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับ
ผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนส้าเร็จระดับปริญญาได้
4

ปัจจุบันเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ ๒๐ ของประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพียง
ร้อยละ ๕ ในขณะที่เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีที่สุดร้อยละ ๒๐ ของประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
เกือบร้อยละร้อย

๑๒-๒๕

๓๒๐
(๓) มี แ นวทางการพั ฒ นางานวิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน ๒๐ ปี
(๔) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงาน
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ส้ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าลังการผลิตของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ Lifelong-Learning
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) การศึ ก ษาแบบ
Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning
และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill (ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา : กกอ.)
ตลอดจนการวางแผนการด้าเนิน งานและการก้าหนดผู้รับผิ ดชอบเป็นเจ้าภาพ และการก้าหนดเป้าหมาย
การด้าเนินงานด้าเนินการทุกส่วน
๑.๑) การดาเนินการระดับส่วนกลาง
(๑) วางแผนการด้ า เนิ น งานและก้ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น เจ้ า ภาพในการ
ด้าเนินงานทุกส่วน รวมทังการก้าหนดเป้าหมายและตัวชีวัดที่เห็นภาพร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ที่รับผิดชอบ
(๒) ปรั บ การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาก้ า ลั ง คน ก้ า หนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึ กษาโดยอิงตามความต้องการก้าลังคน (Demand-side
Financing) ทังความต้องการจากภาคการผลิตและบริการ และความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ทั งในส่ ว นของการจั ดการศึ กษาส้ า หรับ ผู้ เ รี ยนในวั ยเรี ยนในระบบปกติ และการจั ด การเรี ยนรู้ /
การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส้าหรับผู้เรียนวัยท้างาน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็น
แบบ Module-based และ CWIE ทังนีเพื่อให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
(๓) ปรับมาตรฐานการศึกษาให้รองรับ ปรับมาตรฐานการศึกษาให้ยืดหยุ่น และ
รองรั บ การจั ดการศึกษาเพื่อการเรีย นรู้ ตลอดชีวิต โดยเฉพาะที่เป็นแบบ Module-Based แบบ CWIE
ซึ่งอาจแตกต่างไปจากการศึกษาในรูปแบบปกติและอาจใช้กลไก Sandbox ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา ๖๙
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑๒-๒๖

๓๒๑
(๔) การวิเคราะห์ความต้องการและจัดท้าแผนการพัฒนาก้าลังคน ต้องมีกลไก
การก้าหนดความต้องการก้าลังคน (Demand Identification) เพื่อน้าไปสู่การจัดท้าแผนการผลิตและพัฒนา
ก้ า ลั ง คนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในสาขาวิ ช าหรื อ สาขาอาชี พ ทั งการจั ด การศึ ก ษาส้ า หรั บ ผู้ เ รี ย นในวั ย เรี ย น
ในระบบปกติและการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส้าหรับผู้เรียนวัย
ท้างาน
๑.๒) ระดับสถาบันอุดมศึกษา
(๑) สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ทั้งระบบ สถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work
Integrated Education (CWIE)
(๒) สนับสนุน ให้เครื อข่า ยสถาบัน อุดมศึกษาร่ วมกัน วิจัยพัฒนานวัตกรรม
ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับ
การศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๓) พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential พร้อมกับ
การพัฒนาระบบ Credit Bank ทังภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้คุณวุฒิ
ฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ
สนั บ สนุ น อาทิ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โครงสร้ า งพื นฐานการเรี ย นการสอนที่ ทัน สมั ยและตรงกั บ
ความต้องการ
(๕) พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการทางานกับภาคการผลิตและบริการ
สถาบัน อุดมศึกษาสนับ สนุ นให้ บุคลากรท้างานร่วมกับภาคการผลิ ตและบริการอย่างเข้ม ข้นเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะที่ภาคการผลิตและบริการต้องการ
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ที่ป ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าในโอกาส
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๓) ขั้นตอนที่ ๓ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เครื อ ข่ า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น ยกร่ า งแผนการปฏิ รู ป ระบบการวิ จั ย
และนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใน ๒๐ ปี โดยมี เ ป้ า หมายรวมไปถึ ง การยกระดั บ ขี ด ความสามารถด้ า นนวั ต กรรมให้ กั บ
ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดาเนินงานและ
รวมไปถึงความสามารถการทาวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
๑๒-๒๗

๓๒๒
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๔) ขั้นตอนที่ ๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจัดท้าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
๕) ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา)
ระยะเวลาดาเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

๑๒-๒๘

๓๒๓

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

สาระสาคัญโดยสังเขป ให้มีการจัดท้ากฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อให้เป็นกฎหมาย
กลางที่เน้นการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การบริหารและจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และปฏิรูปกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาและวางกลไกส้ า คั ญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด องค์ ก ร รวมถึ ง การจั ด องค์ ก ร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ ของการจั ด การศึ ก ษา ทั งนี จะต้ อ งเป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

๑๒-๒๙

๓๒๔

๓๒๕

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ฉบับปรับปรุง)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓๒๖

สารบัญสาระสาคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑๓-๑

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๓-๑

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับยุทธศาสตร์ชาติ

๑๓-๒

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๓-๔

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวม

๑๓-๖

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ

๑๓-๗

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อน

๑๓-๗

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
แบบบูรณาการ

๑๓-๑๑

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา ๑๓-๑๔
และการออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาส
ทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ ๑๓-๒๐
๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

๑๓-๒๓

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

๑๓-๒๘

๓๒๗

ส่วนที่ ๑ บทนา
การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีขอบเขตครอบคลุม
ทั้ ง ในเรื่ อ งการน าหลั ก ธรรมทางศาสนามาใช้ ใ นการพั ฒ นาจิ ต ใจ ปั ญ ญาและการพั ฒ นาประเทศ มรดก
ทางวั ฒ นธรรม เอกลั ก ษณ์ ที่ ดี ง ามของชาติ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ พร้ อ มน ามาใช้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทา การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย
สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ
และปั จ จั ย ในการด ารงชี วิ ต ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า แต่ ล ะมิ ติ ล้ ว นมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น และสามารถท าให้ เ กิ ด
การหลอมรวมนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคนในชาติให้มีความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่พอเพียง
แต่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มั่ น คงโดยมี ‘วั ฒ นธรรม’ เป็ น พื้ น ฐานของการสะท้ อ นความเป็ น ชาติ ที่ ต้ อ งผสาน
กับความเข้าใจในอิทธิพลและบริบทของกระแสโลกเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งสองส่วน อีกทั้งยังรวมถึงการสร้าง
สังคมบนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับ ‘กีฬาและการออกกาลังกาย’ ที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์สาคัญสองส่วน
คือ สุขภาพที่ดีและการสร้างทัศนคติพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเคารพ (Respect) ทั้งต่อผู้อื่น
ตนเอง และกฎกติ กาของสั งคม ด้านมิตรภาพ (Friendship) ที่ก่อให้ เกิดความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ระหว่างองค์กรและด้านความเป็นเลิศ (Excellence) ที่ทลายขีดจากัดของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “เร็วขึ้น สูงขึ้น
แข็งแรงขึ้น” และเรื่อง ‘แรงงาน’ คือ การพัฒนากาลังแรงงาน (Supply) ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการเอง เพื่ อ สร้ า งผลผลิ ต ให้ ประเทศและน ามาซึ่ งความมั่ นคงทั้ งของตนเอง สั งคม ร่ วมกั บ
‘การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ’ เพื่อเป็ นการเติมเต็มการพัฒ นาและส่ งเสริมในมิติ อื่น ๆ ส าหรับคนทุก กลุ่ ม
ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด ในทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด มีความสุข
ของแต่ละคน มีสมรรถนะสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๒ เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ
น าไปสู่ ก ารเติ บ โตและสร้ า งความมั่ น คงในชี วิ ต ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สามารถเป็ น ที่ พึ่ ง ของตนเองและสั ง คม
จนวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อเป็นภาระแก่สังคมและครอบครัวน้อย และระยะเวลาสั้นที่สุดที่ต้องอาศัยผู้อื่น
ค้าจุนดูแล
ดังนั้น การปฏิรู ป ประเทศด้านวัฒ นธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงถือเป็น
กระบวนการสาคัญ ที่จะก่อให้เกิดฐานรากที่แข็งแรง คือ การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสาคัญกับ
การเตรี ย มและพัฒ นาสมรรถนะคนทั้งเรื่ องความรู้ ทักษะ คุณลั กษณะ และสุ ขภาพกายและใจที่แข็งแรง
ส่งเสริมการมีชีวิตที่มั่นคงบนพื้นฐานของความเสมอภาค รวมถึงการสร้างความเข้าใจในรากเหง้าความเป็นไทย
และการเปลี่ยนไปของโลก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนรากแก้วที่สาคัญในการนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
ตามที่ตั้งไว้

๑.๑

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยรวม คือ “ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ ง และมีคุณภาพ
สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
๑๓-๑

๓๒๘
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรู ปประเทศด้า นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สรุปได้ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๑.๑) ข้อ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีอาชีพการงานและรายได้ที่พอเพียง
ได้รั บ โอกาสและความเสมอภาค มีความพร้อมรองรับการเปลี่ ยนแปลงในทุ กมิติ มี จิตสาธารณะ เห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม
๔.๑.๒ การพัฒ นาและเสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันหลั กของชาติ
โดยการน้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ยึดถือหลักคาสอน
ซึ่งเป็นแก่นแท้หรือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑) ข้อ๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่เน้นการสร้างและพัฒนาสินค้า
และบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสาคัญทมงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓.๑) ข้อ ๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๓ การสร้า งความเข้ม แข็ งในสถาบัน ทางศาสนา โดยเน้ นการเผยแพร่
หลักคาสอนที่ดีงามให้กับประชาชน
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนา
ผู้นาชุมชนต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม
๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสั งคม โดยส่ ง เสริ มสื่ อสร้ างสรรค์ และการใช้สื่ อ ออนไลน์และเครือข่ายสั งคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
๓.๒) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียนและวั ยรุ่น ที่เน้นปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และมีทั กษะ
ความสามารถสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน โดยการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน
๔.๒.๔ ช่ว งวัย ผู้ สู งอายุ โดยการส่ งเสริมให้ ผู้ สู งอายุมีทักษะอาชีพในการหา
รายได้ มีงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสนั บสนุนหลักประกัน
ทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
๓.๓) ข้ อ ๔.๓ ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๓-๒

๓๒๙
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการรู้ดิจิทัล มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ
๓.๔) ข้อ ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การมีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัว
ของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา การเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความสามารถพิเศษต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๓.๕) ข้อ ๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพวะที่ดี
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
๔.๕.๕ การส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการสร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี ใ นทุ ก พื้ น ที่
ผ่านการจัดความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึง
ประสงค์ระหว่างกัน
๓.๖) ข้อ ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๒ การส่ งเสริม บทบาทการมี ส่ ว นร่ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓.๗) ข้อ ๔.๗ การเสริม สร้างศักยภาพการกี ฬาในการสร้างคุณค่ าทางสั งคมและ
พัฒนาประเทศ
๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ
๔.๗.๓ การส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๔.๗.๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริ่เริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๑.๕ สร้ างหลั กประกันทางสั งคมที่ครอบคลุ มและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวั ย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
๔.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่ โดยพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบททั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ
๑๓-๓

๓๓๐
๔.๓) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๕.๑) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐ มีความทันสมัย ประเด็นย่อย พัฒ นาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๕.๒) ข้อ ๔.๕ บุ คลากรภาครัฐ เป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลั กคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม โดยมี
การปรับปรุ งกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลื อก เพื่อเอื้ อให้เกิดการ
หมุนเวียนบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว
๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้า นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
๑.๑) ๐๑๐๑๐๒ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคน ไทยสูงขึน้
๒)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
๒.๑) ๐๕๐๑๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๒.๒) ๐๕๐๑๐๒ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๓)
และขนาดย่อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
๓.๑) ๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

๔)

๓.๒) ๐๘๐๒๐๒ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

๔.๑) ๑๐๐๑๐๑ คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต วิ ญ ญาณที่ ดี เข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต นปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
๔.๒) ๑๐๐๓๐๑ สื่ อ ในสั ง คมไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

๑๓-๔

๓๓๑
๕)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๕.๑) ๑๑๐๑๐๑ ครอบครั ว ไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี จิ ต ส านึ ก ความเป็ น ไทย
ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
๕.๒) ๑๑๐๓๐๑ วัย เรีย น/วัย รุ่น มีค วามรู้ และทัก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้ว น
รู้จัก คิด วิเคราะห์ รัก การเรีย นรู้ มีสานึก พลเมือง มีค วามกล้า หาญทางจริย ธรรม มีค วามสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
๕.๓) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทัก ษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
๕.๔) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
๖) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๖.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
๗) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๗.๑) ๑๓๐๑๐๑ ประชาชนมีค วามรอบรู ้ด ้า น สุข ภาวะสามารถดูแ ลสุข ภาพ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็ นสังคมบ่มเพาะ
จิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
๗.๒) ๑๓๐๒๐๑ จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
๘)

๙)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๘.๑) ๑๔๐๑๐๑ คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
๘.๒) ๑๔๐๒๐๑ นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
๘.๓) ๑๔๐๓๐๑ บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

๙.๑) ๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
๙.๒) ๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๑๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑๐.๑) ๑๗๐๑๐๑ คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
๑๑) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๑๑.๑) ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและ มีความ
คล่องตัว
๑๑.๒) ๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๑๓-๕

๓๓๒

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดในภาพรวม
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความ
มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู
๒) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐาน มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ
วัฒนธรรม

ปี ๒๕๖๔
พัฒนาและประเมินดัชนี
ชี้วัดคุณธรรมคนไทย
ไม่ลดลงจากปีก่อนหน้า

ปี ๒๕๖๕
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
จากค่าตั้งต้น (baseline)
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ จากปีก่อนหน้า

๓) ประชาชนออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอรวมถึง
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และ
เป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี

นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการ
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๑๐

๔) กาลังคนของประเทศมีทักษะ
ที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงทางาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
จากปีก่อนหน้า
อัตราการว่างงานลดลงจาก
ปีก่อนหน้า

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
จากปีก่อนหน้า
อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อน
หน้า

- อัตราการจ้างงานสูงขึ้น
ในทุกภูมิภาคของประเทศ
- การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย
(Micro SME, SME)

๑๓-๖

๓๓๓

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรม
บันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจั ยส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านคุณธรรมความดี จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒ นธรรม ให้ ส ถาบั น ทางสั ง คมร่ ว มปลู กฝั ง ส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม ค่า นิ ย ม และวั ฒ นธรรมที่ พึง ประสงค์
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’
การดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว การปฏิรูปการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมของการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และสันติสุข โดยมีเป้าหมายเพื่ อให้ชุมชน ครอบครัว
สังคม องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีความเข้มแข็ง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิตสานึก ความเป็นไทย
มีวินัย มีความพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศกลับชี้ไปในทิศทางตรงข้าม โดยในปี ๒๕๕๙
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เรื่อง “สถานการณ์คุณธรรม
ของสั ง คมไทย” พบว่ า ประเด็ น วิ ก ฤติ ด้ า นคุ ณ ธรรมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ปั ญ หาที่ ค นรุ่ น ใหม่
ทีไ่ ม่มีสัมมาคาราวะและไม่เคารพผู้ใหญ่ ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง และปัญหา
ขาดระเบี ย บวิ นั ย ไม่ เคารพกติ กา กฎหมาย เป็ น ปั ญหาสามอั นดั บแรก และในปี ๒๕๖๒ มี การประมวล
“๑๐ ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดทาโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา
รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็ นสถานการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒
จากแหล่งข่าวต่าง ๆ พบว่า มีทั้งสถานการณ์เชิงบวกในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการ
ภัยพิบั ติ ที่ เกิ ดขึ้ น และสถานการณ์ เ ชิ งลบของสภาพปัญ หาสั ง คมที่ต้ องเฝ้ า ระวัง อาทิ การทะเลาะวิ ว าท
การสร้างความขัดแย้งในสังคม การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเร่งปฏิรูปการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามสาเหตุข้างต้น
เพื่อสนองนโยบายประเทศที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ให้คุณธรรม
นาการพัฒนาสร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสู่การสร้างสังคมไทยให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
ทีเ่ ป็นสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ แผนปฏิรูปฉบับนี้ให้ความสาคัญกับ ๔ กลไกหลัก ได้แก่ ๑) การ
เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่ อนการส่งเสริมคุณธรรม ๒) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓) การพัฒนากลไกใหม่ ๆ อาทิ ระบบเครดิต
สังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล และ
๔) การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อใช้พลังบวก (Soft power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย รายละเอียด ดังนี้

๑๓-๗

๓๓๔
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑)

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๒) ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ (โดยในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีฐาน และในปี
๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน)
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๒.๑.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
ศูน ย์ คุณธรรม (องค์ก ารมหาชน) เป็น หน่ว ยงานผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก ในการทางานร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงวั ฒ นธรรม ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
กระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างน้อย ในการดาเนินการ ดังนี้
๑) เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดย
(๑) ถอดบทเรียนต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยกาหนดเป้าหมายปี ๒๕๖๔ มี ๒๐๐ ชุมชนต้นแบบ และปี ๒๕๖๕ มี ๔๐๐ ชุมชน
ต้นแบบ
(๒) พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยง เพื่อขยายผลชุมชน/ท้องถิ่น
ต้นแบบ
(๓) จัดทาตัวชี้วัด ร่วม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสานัก
พระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดการมุ่งสู่เป้าหมายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีเอกภาพ และให้มีการประเมิน
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดย
(๑) กาหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/
สื่อที่จะได้รับการคัดเลือก
(๒) ค้นหาบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ และมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระแส
สังคมส่งเสริมคนดี กับทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
(๓) ประกาศ ประชาสัมพัน ธ์ และมอบรางวัล แก่บุคคล/หน่ว ยงาน/องค์กร/สื่อ
อย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๑๓-๘

๓๓๕
๓) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลักธรรม
ทางศาสนาให้ออกมาเป็นคุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล โดย
(๑) ศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social
credit) พร้อมข้อสรุปวิธีการวัดและเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์
(๒) หาพื้น ที่ หรื อองค์กรนาร่ องในการปรับใช้กลไกดังกล่าว โดยให้มีการผูก เครดิต
ที่ได้รับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้ง ในระดับบุคคล ชุมชน และท้องถิ่น อาทิ การให้ ทุนการศึกษาหรือทุน
การอบรมเพิ่มความรู้ในด้านต่าง ๆ กับครอบครัว บุคคล หรือชุมชน ที่มเี ครดิตถึงเกณฑ์
ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๔ มีผลการศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม และปี ๒๕๖๕ มีการนาร่องใช้ระบบเครดิตสังคมใน ๑๐ หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร
๔) ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลังบวก
(Soft power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดย
(๑) พัฒนาองค์กรที่จะดาเนิน การในรูปแบบที่เ หมาะสม อาทิ การจัดตั้งวิสาหกิจ
เพื่อสังคม องค์กรที่มีการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) หรือในรูปแบบความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์
เพื่อสังคม (Social Impact Partnership) ที่มีเอกชนบริหารอย่างมีเป้าหมาย หรือจัดตั้งในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) ในรูปคณะกรรมการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึง
การนาเครือข่ายผู้มีความสามารถสูง (Talent) ด้านที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนงาน
(๒) วางแผนและพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารใช้ สื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลทุ ก มิ ติ
อย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(๓) พัฒนาแนวทางให้มีโรงเรียน ‘กาเนิดศิลป์’ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องสื่อ
และการบั น เทิ ง โดยในล าดั บ แรกให้ พิจ ารณาใช้ ทรั พ ยากรที่มี อยู่ อาทิ โรงเรี ยนเพาะช่า ง หรื อโรงเรี ย น
ทางศิลปศาสตร์ มาเปลี่ยนรูปแบบหรือยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นโรงเรียนชั้นนาในเรื่องดังกล่าว
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านสื่อ โดยเฉพาะผู้ผลิตสารัตถะ (Content) รวมถึงการสร้าง
บุคลากร การวิจัย การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม content ไทยไปในระดับสากล
เพื่อส่งเสริ มและขายความเป็น ไทย ผ่ านการจัดตั้งในลั กษณะของสถาบันการเรียนรู้นอกระบบในลักษณะ
เสริมสร้างทักษะเฉพาะ
(๕) สนับสนุนทุนการศึกษารัฐบาล ให้กับการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่กาหนด
เพื่อมาทางานให้ประเทศในองค์กรตามข้อ (๑)
(๖) จัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ บุคลากรในประเทศ
ที่ประสบความสาเร็จ
(๗) ทบทวนผลการด าเนิ น งานของกองทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และวางแนวทางในการ
บูรณาการการทางานร่วมกัน
(๘) บรรจุการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นกลไกการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือความคิดในการทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านพลังบวก
(Soft power) ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
๑๓-๙

๓๓๖
ระยะเวลาด าเนิ น การ ปี ๒๕๖๔ เกิ ด องค์ ก รตามข้ อ (๑) เพื่ อ ท าการปฏิ รู ป
อุตสาหกรรมบันเทิง โดยมีแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพื่อปฏิรูปคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม และปี ๒๕๖๕ มีแนวทางในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน ‘กาเนิดศิลป์’ เพื่อพัฒนาคน
ทางด้านนี้ในระยะยาว โดยมีสานักนายกรัฐมนตรีและองค์กรสื่อสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนการดาเนินงาน

๑๓-๑๐

๓๓๗

๒.๒

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
ที่ผ่านมามีการดาเนินการในหลายส่วนที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม โดยมีโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนต้นแบบ รวมถึงยังมีการต่อยอดทุนวัฒนธรรม
ให้เป็นมูลค่ากลับมาสู่พื้นที่ ซึ่งต้องมีกระบวนการตั้งแต่ก่อนการผลิต (การจัดเก็บข้อมูล , การพัฒนาบุคลากร)
กระบวนการผลิต (นาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด) และกระบวนการตลาด (ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์) ซึ่งจะทา
ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายสาคัญ โดยในช่วงก่อนการผลิต คือ การพัฒนาระบบ
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) ซึ่งนอกจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สถานที่แล้ ว จ าเป็ นที่จะต้องมีระบบที่จะมาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึง
องค์ความรู้/ภู มิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง/ค้นคว้าได้ง่าย อาทิ ความรู้
ด้านผ้าไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดทาอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง บุคลากรผู้สืบสานวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเราเริ่มลดน้อยลง รวมถึงการผลิตและ
การตลาดจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ดึงดูด นอกจากนี้ ยังพบว่า
การสนับสนุนโดยหน่วยงานต่าง ๆ ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างทา ขาดการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และบูรณาการ
ในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้กับพื้นที่หนี่ง ๆ ร่วมกัน
ดังนั้น แผนการปฏิรูปนี้ จึงเสนอประเด็นปฏิรูปโดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ๑) การพัฒนาศักยภาพ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๒) การสร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็ก
และเยาวชนเห็ นความสาคัญของรากเหง้าวัฒนธรรมในพื้นที่ ของตนและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ และ ๓)
การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
ท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ Musuem
Siam และ TK Park และ (๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) จานวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบไม่น้อยกว่า ๖ แห่ง
(ปี ๒๕๖๕: ภาครัฐ ๒ แห่ง ภาคเอกชน ๒ แห่ง ท้องถิ่น ๒ แห่ง) และเพิ่มเป็น ๑๕ แห่งในปี ๒๕๖๕ และ
(๒) มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมของประเทศเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงวัฒนธรรม
๒.๒.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่ว ยงานต่า ง ๆ ที ่มีก ารจัด ท าแผนงาน/โครงการที ่เ กี ่ย วข้อ ง และ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
๑๓-๑๑

๓๓๘
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงวัฒ นธรรม เป็ นหน่ว ยงานผู้รับผิ ดชอบหลัก ในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะส านั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ (องค์ ก ารมหาชน) กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน ก.พ.ร. เป็นอย่างน้อย ในการดาเนินการ ดังนี้
๑) การพั ฒ นาศั ก ยภาพแหล่ ง เรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมต้ น แบบในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดย
(๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซึ่งมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
(๒) การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system)
เพื่ อ ให้ มี ร ะบบเข้ า มาช่ ว ยจั ด การองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวั ฒ นธ รรมในรู ป แบบที่ ส ามารถดึ ง องค์ ค วามรู้
และภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อนาร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๒) สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษา
และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ โดย
(๑) ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ใน
และนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่งต่อปี โดย
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์/
ประเพณีท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน
- จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและความภู มิ ใ จ
ในรากเหง้าท้อ งถิ่น ของตน ตั ว อย่ า งเช่ น โครงการนัก เล่ า เรื่องประจาหมู่ บ้าน เพื่อ พัฒ นามัคคุ เทศก์น้อ ย
ที่ศึกษาและถ่ายทอดประวัติศาสตร์บ้านเกิดของตนเอง โดยถือเป็นหนี่งในอาชีพที่เด็กสามารถทาได้
(๒) การประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีใ นแหล่งเรี ยนรู้ ด้า นวัฒนธรรม รวมถึ งการใช้สื่ อ
ที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วิธี
หารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพั ฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพื้นที่นาร่องไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ มีพื้นที่นาร่องในการใช้ เทคโนโลยี AR มาใช้
ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์
๓) ต่ อ ยอดทุ น ทางวั ฒ นธรรมให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ทางวั ฒ นธรรมที่ ก ลั บ มาสร้ า งรายได้ แ ละ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการนาโครงการ
ทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นทีเ่ ป็นหลัก โดย
๑๓-๑๒

๓๓๙
(๑) ปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการ
ทางานแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) โดยจัดให้มีคณะทางานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง
(Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐาน
ในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี ๒๕๖๔ กาหนดแผนการทางานร่วมกันในลักษณะแผนการทางานแบบบูรณาการ
ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มี
การประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว
(๒) ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนบนฐานวั ฒ นธรรม (สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เทศกาล
ประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ) โดย
- ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ทั้งในเรื่อง ๑) ผลิตภัณฑ์วัฒ นธรรม
๒) ต้น ทุน บุคลากรทางวัฒ นธรรม ๓) ต้น ทุนทางองค์ความรู้วัฒ นธรรม ๔) งานเทศกาลประเพณีท้องถิ่น
๕) แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
- พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล และพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดย ๑) อบรมบ่มเพาะสร้าง
องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) นาเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิ จ บนฐานวั ฒ นธรรม ๔) พั ฒ นามาตรฐานสิ น ค้ า และบริ ก ารวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น แบรนด์ ข องชา ติ
หรือตราสินค้า (Logo) กลางของประเทศไทย
- จั ด ท าแผนที่ เ ส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม และเชื่ อ มโยง
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
(มัคคุเทศก์) และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในสื่อทุกประเภท
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบพลัง “บวร” ในการส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างบูรณาการ
- จัดให้ มีตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒ นธรรมที่มีศักยภาพในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ
- ส่ ง เสริ ม การตลาดของสิ น ค้ า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมทั้ ง ในรู ป แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารหาบเร่ แ ผงลอยที่ มี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น เอกลั ก ษ์ ข องไทย
และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขในการปกกันการเผยแพร่กระจายของโรคติดต่อและความสะอาด
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๔) ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๑๓-๑๓

๓๔๐
๒.๓

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็น ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและ
การออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม และการสร้ างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพ

ปรัชญาที่แท้จริงเรื่องการกีฬา คือ การมุ่งเน้นการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักให้ประชาชน
เพื่อ สร้ า งวิถี ชีวิต ใหม่ ที่จ าเป็ น ต่อการดาเนิ นชี วิต โดยมีอิส ระในการประกอบกิ จกรรมการออกก าลั ง กาย
เล่นกีฬาและนันทนาการ ได้ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาสุขภาวะให้แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน สังคม และ
ระดับประเทศ โดยในการพัฒนาต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
จนสร้ างเป็ นวิ ถีชีวิตอย่ างยั่ งยืน รวมถึง ควรดาเนินการปฏิรูปการทางานของหน่วยงานสร้างเสริมสุ ขภาพ
ของประชาชนให้สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งที่จะทานายสถานะสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ
นอกจากนี้ มิติก ารกีฬาที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒ นานักกีฬาเพื่อให้ มีการใช้ศักยภาพ
ได้อย่างสูงสุดตามความสามารถเฉพาะด้านที่มีในแต่ละบุคคล ซึ่งความสาเร็จของนักกีฬาไทยจะต้องเกิดจาก
กระบวนการค้นหา สร้าง เลือกสรร พัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และ
มีความเที่ยงธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถสร้างสรรผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ มีสถิติที่โดดเด่น ทั้งยังสร้างโอกาสให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ
มีความมั่นคงในชีวิต สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศต่อไป และเป็นตัวอย่างให้ประชาชาชนออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการดาเนินการทางการกีฬาพบสภาพปัญหาในเรื่องของกีฬาแต่ละประเภท
กล่าวคือ
๑) กีฬาขั้นพื้นฐาน ประสบปัญหาในเรื่อง (๑) ขาดการพัฒนาในเรื่องของแนวทางการวางพื้นฐาน
การเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน (๒) ปัญหาความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬาและครูพลศึกษา (๓) ความไม่เพียงพอของปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการกีฬาในสถานศึกษาและชุมชน และ (๔) การบริห ารจัดการพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน รวมทั้ง
หลักสูตรการเรียนการสอนพลศึกษาและการกีฬา การสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานศึกษายังไม่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ
๒) กีฬาเพื่อมวลชน ประชาชนในประเทศหลายพื้นที่ขาดโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการออกกาลังกาย
หรือการเล่นกีฬา เนื่องจากชุมชนขาดสถานที่ออกกาลังกาย ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาเพื่ อการออก
กาลังกาย กีฬาและนันทนาการ ขาดบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา พลศึกษาและการกีฬา
ในการเป็ นผู้ น าและแนะน าการออกก าลั งกาย ความไม่ ต่ อเนื่ องของการด าเนิ นกิ จกรรมการออกก าลั งกาย
การเล่นกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา ขาดโครงข่ายเชื่อมโยงการเล่นกีฬาและออกกาลังกายในท้องถิ่น
จึงไม่สามารถพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้บรรลุผล
๓) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นและหวังผลเพียงการแข่งขัน
มหกรรมกี ฬ าใหญ่ คื อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก เกมส์ และการแข่ ง ขั น กี ฬ าเอเชี่ ย นเกมส์ เ ป็ น หลั ก แต่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการแข่งขันระดับรองลงมาน้อย ทั้งยังขาดแนวทางการพัฒนากีฬาที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย โดยเฉพาะในเรื่องของการเฟ้นหา การสร้าง การพัฒนานักกีฬา และการส่งร่วมการแข่งขัน
ทั้งยังขาดการดูแลสวัสดิการของนักกีฬาตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่ งขัน และภายหลังการแข่งขัน
๑๓-๑๔

๓๔๑
รวมถึงระบบการศึกษาด้านการกีฬาและระบบการผลิตบุคลากรทางการกีฬาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ใช้นักกีฬา (สมาคมกีฬา โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น) ตลาดแรงงานกีฬา และอุตสาหกรรมการกีฬา
นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการกีฬาระดับภูมิภาคเกิดจาก (๑) การมุ่งเน้น
ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครั ดในมิติของการเงินการบัญชี (๒) ขาดแคลนโครงสร้าง
พื้นฐานในกีฬาหลายประเภท (๓) ขาดการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการกีฬา ทั้ งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (๔) ประสบปัญหาการบริหารจัดการกีฬาในระดับจังหวัด (๕) ข้อจากัด
ด้านข้อกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกับ การกีฬาในระดับท้ องถิ่น (๖) ความไม่ชั ดเจนของระบบการคัดเลื อกและ
ส่งแข่งขันกีฬา (๗) ขาดบุคลากรการกีฬา และ (๘) ปัญหาเรื่องการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา
รวมถึงปัญหาในภาพรวมในเรื่องระบบฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการนาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย
สาหรับในเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า แม้ว่าปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานดาเนินการจัดทา
ข้อมูลคลั งความรู้ด้านสุ ขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการดูแลสุ ขภาพตามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ข้อมูลดังกล่าวล้วนถูกเก็บแบบแยกส่วนตามหน่วยงานหรือองค์กรที่มีภารกิจรับผิดชอบ
โดยตรง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ยากและต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่ง
ทั้ ง นี้ การปฏิ รู ป ด้ า นกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งวิ ถี ชี วิ ต ทางการกี ฬ า
การออกกาลังกาย และการพัฒนานักกีฬา ที่จะนาไปสู่สุขภาพที่ดีของคนในชาติ และการพัฒนาต่อยอดไปสู่
นักกีฬาอาชีพนั้น จาเป็นต้องผลักดันการดาเนินงานใน ๓ ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการออก
กาลังกายเพื่อมวลชน เพื่อให้ป ระชาชนทุกคนและทุกพื้นที่เห็ นความสาคัญและมีการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาในการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ทุกพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ รวมถึงพั ฒนามาตรการจูงใจในการออกกาลังกาย (๒) การปฏิรูปการ
ทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม (๓) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
ซึ่งต้องมีการปฏิรูปตั้งแต่ระบบการสรรหา สร้าง คัดเลือก และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพให้สู่เส้นทางกีฬาอาชีพ
และ (๔) การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของการกีฬา ซึ่งต้องมีการพัฒนา
องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น สภาพแวดล้ อ มในการพั ฒ นา ทั้ ง นั ก กี ฬ า บุ คลากรกี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
และการบริหารจัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐานระดับสากล
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย คือ ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ บนฐานการมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ
๒) ตั วชี้ วั ด ประกอบด้ วย (๑) อั ตราประชากรที่ มี การออกก าลั งกายเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ ๕
ต่อปี (๒) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพิ่มขึ้น (๓) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตรา
การได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น (ตัวแทนทีมชาติไทย) (โดยในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปีฐาน และในปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน)
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒.๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑๓-๑๕

๓๔๒
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุน
จากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกี ฬ าเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท างานร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม กระทรวงดิ จิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน ก.พ. เป็นอย่างน้อย ในการดาเนินการ ดังนี้
๑) ส่งเสริ มการออกกาลังกายและเล่น กีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น ในพื้นที่นาร่อง
ในเมืองและ ๓๗ จังหวัดนาร่องที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) โดย
(๑) ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน
ทั้งชุมชนเมือง อาทิ ใต้ทางยกระดับ และท้องถิ่น รวมถึงพื้นที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในกากับ
ที่ เ หมาะสมกั บ ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ช่ ว งวั ย รวมทั้ ง กลุ่ ม ผู้ พิ ก ารและกลุ่ ม พิ เ ศษ โดยในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ให้มีการตั้งคณะกรรมการกีฬาชุมชนท้องถิ่น เพื่อมองหาพื้นที่ที่มีศักยภาพและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เป็นลานกีฬาท้องถิ่นใน ๓๗ จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) รวมถึงมีกลไกให้เกิด
การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาร่วมกัน
(๒) พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอาเภอ โดยยกระดับสนามกีฬาของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ราชการที่มีศักยภาพ จานวน ๓๐๐ แห่ง
(๓) จัด ให้มีธ นาคารอุป กรณ์กีฬ า (Sport Bank) ในลัก ษณะของการจัด ให้มี
การให้บริการเรื่องอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาที่เพียงพอในชุมชน โดยกาหนดมาตรฐานและ
ปริมาณที่เหมาะสมของอุปกรณ์ และเป็นไปตามความสนใจและต้องการของท้องถิ่น และให้สิทธิลดหย่อนภาษี
กับ บุคคลและนิติบุค คลที่บ ริ จ าคอุป กรณ์กีฬาให้กับ ธนาคารกีฬ า โดยหารือกับกรมสรรพากรถึงแนวทาง
ที่เหมาะสม
(๔) จัดให้มีโครงการ ๑ ตาบล ๑ ชนิดกีฬา (One Tambol One Sport: OTOS)
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาอย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา ตามความสนใจของท้องถิ่น
(๕) จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
ให้ทุกท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี อย่างน้อย ๓ ชนิดกีฬา/การแข่งขัน
(๖) จั ด ให้ มี ถ นนกี ฬ า ก าหนดให้ ทุ ก จั ง หวั ด มี ถ นนสายกี ฬ าอย่ า งน้ อ ย ๑ แห่ ง
โดยกาหนดชนิดกีฬา พื้นที่ และเวลา ที่จะดาเนินการให้เป็นประจา
(๗) สร้ างแรงจูงใจและสร้ า งกระแสความตื่น ตัวเรื่องการออกกาลังกายด้วยสื่อ
ที่เหมาะสม ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย และส่งเสริมกลุ่มบุคคลตัวอย่างในสังคม อาทิ นักกีฬาดารา
นักร้องและนักแสดง ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจู งใจให้ประชาชนออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
๑๓-๑๖

๓๔๓
(๘) ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย เล่ น กี ฬ า หรื อ การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ในทุก โครงการ/กิจ กรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ โดยจัด ทานโยบายเพื่อ ส่ง เสริม
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ และในก ากั บ ของรั ฐ ก าหนดให้ มี กิ จ กรรมการออกก าลั ง กายหรื อ การเล่ น กี ฬ า
ในทุกกิจกรรมของทุกหน่วยงาน รวมถึงจัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาสอดแทรกในการจัดงานประจา
ของท้ อ งถิ่ น เช่ น การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในงานประจ าปี ข องอ าเภอและจั ง หวั ด หรื อ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรือกิจกรรมออกกาลังกายในทุก ๆ ครั้ง
ที่หน่วยงานของรัฐหรือในกากับของรัฐมีการสัมมนา/อบรมนอกสถานที่ เป็นต้น
(๙) จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเป็นผู้นาออกกาลังกาย
ในชุ ม ชน เก็ บ ข้ อ มู ล และให้ ค วามรู้ ใ นการออกก าลั ง กายพื้ น ฐานทั่ ว ไป และส าหรั บ ผู้ ที่ เ คยเป็ น นั ก กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา หรือครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ ให้มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา
ผู้มีศักยภาพสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป จานวนท้องถิ่นละ ๑ คน โดย
- พัฒนาคุณลักษณะของนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา โดยเป็น
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา หรือผ่าน
การฝึกอบรมด้านการส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา หรือเคยเป็นนักกีฬาระดับอาเภอขึ้นไป
- จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายและนาสู่กระบวนการคัดเลือก โดยกาหนด
เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก และจั ด ทดสอบเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น นั ก ส่ ง เสริ ม ฯ และพั ฒ นาศั ก ยภาพและความรู้
อย่างต่อเนื่องของนักส่งเสริมฯ
- พัฒนาระบบการประเมินผลการทางาน และทดแทนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
ที่ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและความเที่ยงธรรม
- พัฒ นาแพลตฟอร์ ม การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ นั ก ส่ ง เสริ ม ฯ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
ที่จาเป็นในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีมาตรฐานและใบประกอบวิชาชีพของนักพลศึกษาและนักวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวและกีฬา เพื่อให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
(๑๐) พั ฒ นาระบบแพลตฟอร์ ม การประมวลผลข้ อ มู ล การออกก าลั ง กาย
ของประชาชน (Calories Credit Challenge) ในลักษณะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการกีฬา
ให้ส ามารถขับ เคลื่อนได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ พัฒ นาระบบข้อมูล การออกกาลังกาย (Calories credit)
ให้เป็นกลไกในการสร้างแรงจู งใจในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา โดยให้สามารถแลกเป็นเงินรางวัล หรือ
เครดิตผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องการส่งเสริมการตลาดกับร้านค้าที่สนใจร่วมรายการ หรือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายจานวนผู้ใช้แพลตฟอร์มรวม ๕๐๐,๐๐๐ คน
ก่อนในลาดับแรก (นาร่องในหน่วยงานภาครัฐ)
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๒) การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) และหรือให้มีสถาบันความรอบรู้ไทยเพื่อดาเนินการควบคู่ไปโดยต้องไม่มี
การเสนอกฎหมายและงบประมาณประจาปี โดย
(๑) ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทาองค์ความรู้ด้ านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการจัดทาองค์ความรู้ด้านสุขภาพผ่านการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
๑๓-๑๗

๓๔๔
ในลักษณะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อเป็นฐานคลังความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน
และต่อยอดไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับคนกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจนถึงประชาชนทั่วไป
(๒) สร้างความตระหนัก ให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน การส่งเสริม
การสร้างสังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate societies) โดยเฉพาะโรงเรียน สถานบริการ
สุขภาพ โรงงาน สถานที่ทางาน รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(๓) จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านเครือข่ายเชิงพื้นที่ ในระดับ ตาบล อาเภอ
จังหวัด
(๔) เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกาลังกาย (Calories credit)
เพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เช่น เพิ่มสิทธิด้านการรักษาพยาบาล
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา โดย
(๑) จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอาเภอ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ โดยวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
การพัฒ นานั กกีฬาในแต่ล ะอาเภอ จั ดทาหลั กสู ตร/มาตรฐานของการเรียนการสอนและการฝึ กซ้อมกีฬา
เสริมคุณภาพ โดยให้นักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเข้ามาร่วมสอน และบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนของห้องเรียนกีฬาในสังกัด อปท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไว้ที่
๓๐๐ โรงเรียนก่อนเป็นลาดับแรก
(๒) จั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รเฉพาะส าหรั บ ผู้ ที่ เ ป็ น นั ก กี ฬ าตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
ถึงปริ ญญาเอก โดยออกแบบหลั กสูตรเฉพาะและเหมาะสมส าหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาอาชีพหรือมีศักยภาพ
ที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น นั ก กี ฬ าอาชี พ และจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รเฉพาะส าหรั บ ผู้ ที่ เ ป็ น นั ก กี ฬ า
ในสถาบันอุดมศึกษา (นาร่องในปี ๒๕๖๕) หรือตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย
(๓) พั ฒ นาผู้ น ากี ฬ าประจ าท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ
โดยพัฒนาผู้นากีฬาประจาท้องถิ่นให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
(๔) พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน โดยจัดฝึ กอบรมผู้ ตัดสิ นกีฬาให้ ได้มาตรฐานสากลและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ กาหนดเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน ก่อนในลาดับแรก
(๕) จัดการแข่งขัน กีฬาระดับอาเภอ ในทุกอาเภอ และให้มีการปฏิรูปการแข่งขัน
กีฬาในระดับจังหวัดโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าร่วมแข่งขันให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
รวมทั้งจัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจและวางแผนร่วมกันในการจัดการแข่งขันอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ทุกหน่วยงาน และให้มีการจัดการแข่งขันตามรูปแบบที่กาหนด
(๖) สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ โดยกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
สมาคมกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและสอดดคล้ อ งตามเกณฑ์ ข องสหพัน ธ์ กี ฬ า
นานาชาติ รวมทั้งจัดทาระบบสรรหาคัดเลือก และพัฒนาระบบนักกีฬาผู้มีพ รสวรรค์แห่งชาติ หรือ เครือข่าย
ค้นหานักกีฬาผู้มีพรสวรรค์ (Sports Talent Identification Network)
๑๓-๑๘

๓๔๕
(๗) จัดทาระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึง
จัด ทาเส้น ทางสายอาชีพ ของนัก กีฬ า (Athlete pathway) และเตรียมความพร้อ มด้า นทัก ษะอาชีพ
หลังเลิกเล่นกีฬา โดยจัดให้มีการจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเป็นผู้ประกอบการ
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๔) ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกิจกรรมด้านกีฬาที่ต้องดาเนินงานให้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๕) พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา
ของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค
(TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science) โดยบูรณาการ
กับสถานศึกษาที่มีอยู่แล้วเป็นลาดับแรก
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๑๓-๑๙

๓๔๖

๒.๔

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

แนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม (Value–Based
Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางและทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) โดยเปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากการให้บริการในรูปแบบเดิม
(Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) และ
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และทักษะสูง หรือจากแรงงานทักษะต่า
ไปเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองได้
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ถือเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ประเทศและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงอยู่ที่การสร้างความรู้และทักษะของกาลังคนให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนา
หลั กสู ตรของภาคการศึกษาให้ ทัน สมัย เพื่อผลิ ตบัณฑิตให้ ตรงความต้องการ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูน และ
ปรับทักษะ (Upskill - Reskill) ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ที่ทางานอยู่ในระบบและนอกระบบ
ผ่านหลักสูตรระยะสั้นหรือการฝึกอบรมบนความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้ได้แรงงานที่ตรงความต้องการ และหรือมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเองได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีความท้าทายจากระบบการบริ หารจัดการในหลายส่วน อาทิ การขาดการ
บูรณาการในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีทิศทางแรงงานของประเทศไว้ในที่เดียวและไปในทิศทาง
เดียวกัน การขาดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะให้กับคนทางานในทุกช่วงวัย การเพิ่มมาตรการ
ที่เป็ น แรงจู งใจให้ ผู้ ป ระกอบการหรื อนายจ้างในการพัฒ นาสมรรถนะลู กจ้าง ความไม่เพียงพอของหน่ว ย
ฝึกอบรม (Training providers) ที่ตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถนะกาลังคนและตลาดแรงงาน การขาดระบบ
ฐานข้อมูลในลักษณะ Single platform ให้คนหางาน ผู้ประกอบการ คนทางาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและ
การให้ความช่วยเหลือ แรงงานนอกระบบที่ยังขาดความคุ้มครอง การไม่มีสวัสดิการเชิงรุก และการขาดกลไก
การติดตามเชิงคุณภาพและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแรงงานจากภาครัฐและเอกชน
ดังนั้น แผนปฏิรูปฉบับนี้ จึงเน้น การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
ให้บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน โดยพัฒนากลไกสาคัญ
คือคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกาลังคนของประเทศไทย (Thailand
Workforce Agency: TWA) เพื่อทางานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Virtual organization)
ที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย รวบรวมข้อมูลและกาหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานของ
ประเทศไว้ในที่เดียวให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน (Demand
& Supply) การสร้างโอกาสในการทางานและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนของประเทศ การให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ด้านตลาดแรงงาน อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลที่สามารถ
เป็นทางเลือกสู่การพัฒนาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการทางาน การสนับสนุนและส่งเสริมการรับรอง
ผู้ประกอบการและการพัฒนาอาชีพบนฐานสมรรถนะ และการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่สนับสนุนและเชิดชู
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ผ่ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ในลั ก ษณะกองทุ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
๑๓-๒๐

๓๔๗
ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยทางานสามารถเข้าสู่ช่องทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของวัยการทางาน รองรับการพัฒนาสมรรถนะให้สูงขึ้ น การเปลี่ยนงาน หรือตกงานในสถานการณ์
ที่ผันแปรได้ตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนาแรงงานนอกระบบซึ่งมีจานวน
มากกว่า ๒๐ ล้านคน เข้าสู่ระบบ และท้ายที่สุด คือการสร้างระบบการติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปดาเนินการ
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย มีระบบการพัฒนากาลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตและการคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบแบบบูรณาการ
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) พัฒนาให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและ
ยกระดับสมรรถนะกาลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency: TWA) ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) ๒) มีระบบ E-Workforce Ecosystem ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านกาลังคนเพื่อการรวบรวมข้อมูล ด้านการพัฒนากาลังคนทั้งในและนอกระบบ โดยในปี ๒๕๖๔
กาหนดให้ บู ร ณาการหน่ ว ยงาน/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้ แล้ ว เสร็จ ร้อยละ ๗๐ ของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๓) หาแนวทางในการการปรับปรุงกองทุนที่อยู่ หรือจัดตั้งกองทุนใหม่ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยสรุปแนวทางเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในปี ๒๕๖๔
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๒.๔.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
สถาบั นคุณวุฒิวิช าชีพ (องค์การมหาชน) เป็น หน่วยงานผู้ รับผิดชอบหลั ก ในการทางาน
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานครเป็นอย่างน้อย ในการดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency ในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Virtual organization) เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และจัดทาข้อเสนอ โดยรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ทุก ๓ เดือน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๒) การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นก าลั ง คนของประเทศในรู ป แบบของระบบ
E-Workforce Ecosystem ที ่เ ชื ่อ มโยงข้อ มูล จากทุก หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งทั ้ง ภาครัฐ และเอกชน
เพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนพัฒนากาลังคนในทุกช่วงวัยของการทางาน ทั้งในและนอกระบบ
๑๓-๒๑

๓๔๘
ด้านข้อมูลกาลังคน เช่น การหางาน หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ หลักสูตรการพัฒนาให้ผู้ใช้แรงงานออกไป
เป็นผู้ประกอบการ การแนะนาอาชีพ การฝึกอาชีพ หน่วยฝึกอบรม หน่วยให้การรับรอง เป็นต้น โดย
(๑) จั ด ท าระเบี ย บส านัก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ให้ เ กิด การแลกเปลี่ ย นฐานข้ อมู ล
เพื่อการพัฒนากาลังคน และต่อยอดการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สู งสุด รวมถึง จัดทาบันทึกข้อตกลง
(MOU) เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
(๒) หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล ก าลั ง คน เช่ น การหางาน หลั ก สู ต รพั ฒ นาสมรรถนะ การแนะน าอาชี พ การฝึ ก อาชี พ
หน่วยฝึกอบรม หน่วยให้การรับรอง เป็นต้น
(๓) แต่ ง ตั้ ง คณะท างานหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
กาลังคน ตามนโยบายของคณะกรรมการอิสระ TWA
(๔) เชื่ อ มโยงข้อ มู ลที่ มี อ ยู่ เพื่ อการแสดงผลในมิ ติ ต่า ง ๆ ด้ า นก าลั ง คนทางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management
Blueprint) ข้อมูลกาลังคน โดยมีการทาการศึกษา และจัดทาการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลกาลังคน รวมถึงการออกแบบระบบเก็บประวัติรายบุคคล (e-Portfolio Platform)
โดยจัดทาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เพื่อให้เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
(User Experience) จากนั้น จึงทาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลไปบรรจุใน e-Portfolio
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) การศึ ก ษาแแนวทางในการปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ตั้ ง กองทุ น ใหม่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี อ ยู่
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทางาน
ในทุกช่วงวัยสามารถเข้าสู่การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและถูกทิศทาง ตลอดจนสร้างมาตรการแรงจูงใจ
และขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการและนายจ้างมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ลูกจ้างเข้าสู่การพัฒนาทักษะ และ
ยกระดับสมรรถนะเพื่อผลผลิตและความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่อาจ
เกิดขึ้นจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กาหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ได้แก่
(๑) นักเรียน นักศึกษา (๑๕ – ๒๔ ปี) (๒) คนเริ่มทางาน (๒๒ –๔๐ ปี) (๓) คนทางานระยะกลาง (๔๐ – ๖๐ ปี)
(๔) คนทางานวัยเกษียณ (๖๐ ปีขึ้นไป) (๕) คนหางาน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๑๓-๒๒

๓๔๙

๒.๕

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับการขับเคลื่อนการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายัง
พบว่าประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตามความคาดหวังได้ รวมถึงยังต้อง
เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายที่ ม ากขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงบริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเฉพาะปั จ จั ย
ด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทักษะที่จาเป็น รวมถึงโลกของการทางาน
ที่แตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีทั้งงานและอาชีพใหม่ ๆ พร้อมกับการหายไปของงานบางประเภทจาก
ระบบอัติโนมัติ (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence and Machine Learning) และ
ระบบหุ่น ยนต์ (Robotic) โดยเฉพาะแรงงานสายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ส ามารถถูกแทนที่ด้ว ย
เทคโนโลยีได้ง่าย ส่งผลต่อความมั่นคงทางรายได้
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกคนในทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในส่วนกลาง
และในส่วนภูมิภาคทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐ ทั่วถึงทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้มีความสามารถพิเศษที่จาเป็นต้อง
ได้ รั บการพั ฒนาอย่ างเหมาะสมตั้ งแต่ เริ่ มต้ น เพื่ อให้ คนไทยทุ กคนเป็ นทรั พยากรมนุ ษย์ ชั้ นน าระดั บเหนื อ
มาตรฐานสากล และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ กาหนดแนวทางการปฏิรูปสาหรับ ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ๑)
กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อน และติดตามนโยบายแผนการพัฒนาต่าง ๆ
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการพั ฒ นาให้ มี ค วามเหมาะสมและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ๒) กลุ่ ม แรงงาน
(คนทางาน) ในภาพรวม แบ่งเป็นแรงงานภาคเอกชนและแรงงานในชุมท้องถิ่น ที่ควรเน้นการพัฒนาทักษะะ
ดิจิทัลและการสร้างแหล่งงานใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ ๓) กลุ่มเด็กและเยาวชน
ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ในระดับพลิกโฉม ทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
โดยการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก สาหรับเตรียมพร้อมเด็กและเยาวชนไทยไปสู่การเป็น
กาลังคนสาหรับศตวรรรษที่ ๒๒ ที่ยังคงมีจิตวิญญาณของความเป็นไทย
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
๑) เป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๒) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นาไปสู่ ความมั่นคง
ทางอาชีพ และ ๓) เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสาหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๒ ด้วยจิตวิญญาณ
ของความเป็นไทย
๒) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ
ได้อย่างน้อยกรมละ ๑ ประเด็นต่อปี ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ ไว้ที่ ๒๐ ประเด็นใหม่ในกรมนาร่อง
๒) รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น จากการมีทักษะและอาชีพใหม่ ๆ โดยมีรายได้รวมหลังเข้าโครงการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐ และ ๓) จานวนโรงเรียนต้นแบบที่มีมาตรฐานระดับโลกแบบไทย ๑๘ แห่ง ตามพื้นที่กากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑๓-๒๓

๓๕๐
๒.๕.๓ ระยะเวลาดาเนินการรวม
ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน
งบประมาณของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการปฏิรูป
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกั บหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงาน สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงาน
ก.พ.ร. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นอย่างน้อย
ในการดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy: DL) ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
ทั้งในมิติความสามารถในการคิด (Thinking ability) ความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะ (Technical competency)
และกรอบความคิด (Mindset) ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผลใน ๔ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา (๒) กลุ่มวัยทางาน
ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท (๓) ประชาชนทั่วไป ในเขตเมืองและชุมชน
ตามจังหวัด ต่าง ๆ และ (๔) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในสัง คม โดยในแต่ล ะกลุ่ม เป้า หมาย
มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) กลุ่ ม นัก เรี ย น/นั ก ศึก ษา โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและสื่ อ การสอนทั กษะดิจิ ทั ล
ในระดับประถม/มัธยม โดยใช้หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน
(๒) กลุ่มวัยทางาน โดยปรับปรุงการทดสอบสมรรถนะ และมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ครอบคลุม การวัด ความสามารถในการคิด (Thinking ability)
ความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะ (Technical competency) และกรอบความคิด (Mindset) และสามารถนาไปใช้ใน
การประเมินทักษะดิจิทัลได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยรณรงค์สร้างความตระหนั กถึงความสาคัญของทักษะ
ดิจิทัล ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและภาคีการพัฒนาระหว่าง
ประเทศมีส่วนร่วมในการสร้างการใช้งานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
(๔) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
และการใช้งาน เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ อาทิ ด้านสุขภาพ และความรู้เรื่องทางการเงิน ความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเหมาะสม

๑๓-๒๔

๓๕๑
ระยะเวลาดาเนินการ ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะให้ความสาคัญกับการสร้างครูที่รอบรู้
ด้านดิจิทัล ที่เรียกว่าครู DL ต้นแบบ ให้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับครูทั่วประเทศ โดยปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสาหรับทุกช่วงชั้นจากเนื้อหาหลักสูตร Coding for Teacher: C4T มาเพิ่มในส่วนของการ
เสริมกรอบความคิด (Mindset) และทักษะพื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลต่อ ทั้งตัวครูเอง
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยตั้งเป้าหมายที่จานวนครูที่สอบผ่านการอบรม จานวน ๒๐,๐๐๐ คน
และการนาหลักสูตรครู DL ต้นแบบไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนาร่องหรือโรงเรียน DL ต้นแบบในสังกัด
สพฐ. กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) พัฒนากาลังคนภาครัฐ โดย
(๑) เปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นบุคลากรภาครั ฐตั้งแต่อายุน้อย รวมถึง
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม โดย
- ปฏิรูป ระบบทุนการศึกษารัฐบาลให้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยกาหนดสาขาวิชาที่จาเป็นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป และกาหนดสถาบันการศึกษาชั้นนา
ที่เป็นแหล่งความรู้ระดับโลกในสาขาวิชานั้น ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันและ
สาขาวิช าดังกล่าวสามารถขอรับ ทุนรัฐบาลได้โดยไม่ต้องผ่านระบบการจัดสอบชิงทุนตามปกติ และปฏิรูป
รูปแบบการชดใช้ทุนรัฐบาลให้มีความยืดหยุ่นและมีหลากหลายรูปแบบ
- สนั บ สนุ น ระบบการปฏิบัติราชการระหว่างการศึกษา โดยให้ ข้าราชการ
สามารถนับเวลาปฏิบัติราชการได้ระหว่างการศึกษา มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม และมีผลงานการปฏิบัติ
ราชการที่ชัดเจน เป็นประโยชน์กับประเทศ
- มีกลไกที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในการดูแลและสร้างโอกาส รวมถึงสภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง ตลอดจนเกิ ด การรวมกลุ่ ม และแสดงศั ก ยภาพในการจั ด ท าผลงาน
เชิงประเด็น (Agenda) ที่เป็นรูปธรรม (อาทิ ระบบโค้ชและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า การหมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ การให้แรงจูงใจ) และกาหนดให้
ข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนไทยอย่างน้อย ๑ คน และกาหนดเป็นตัวชี้วัด
(๒) สรรหาคนเก่ งจากภายนอกมาร่ วมงาน โดยปรับปรุ งกฎระเบี ยบในการสรรหา
ผู้เชี่ย วชาญระดับสากลเข้าร่ ว มงานกับ ภาครัฐ และการปรับปรุงคุณสมบัติบุคคลเข้าสู่ ราชการที่พิจารณา
จากสมรรถนะมากว่าคุณวุฒิการศึกษา
(๓) พั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพข้ า ราชการ โดยใช้ วิ ธี ก ารส่ ง ข้ า ราชการ
ที่มีศักยภาพไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีโอกาส
ในการเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างทั่วถึ ง และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๔) ปฏิรูประบบการส่งข้าราชการไปประจาการในต่างประเทศ ให้มีระยะเวลาสั้นลง
เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้พัฒนาองค์ความรู้ระดับสากลอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า
(๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ โดยปรับปรุงระบบค่าตอบแทนเฉพาะกิจ/
เฉพาะตาแหน่ง ร่วมถึงค่าตอบแทนพิเศษสาหรับผู้มีสมรรถนะทางภาษาที่ ๒ ๓ และ ๔ หรือทาภารกิจพิเศษ
อาทิ การเป็น วิทยากรช่ว ยสอนให้ แก่เด็กนั กเรียน การพัฒ นาหมู่บ้านที่ยากจน รวมถึงการปรับปรุงระบบ
การเกษียณอายุราชการสาหรับข้าราชการที่มีศักยภาพสูงและเข้ารับราชการตั้งแต่อายุน้อย เพื่อให้ข้าราชการ
๑๓-๒๕

๓๕๒
กลุ่มนี้นาศักยภาพที่มีสูงสุดในช่วงอายุน้อยเป็นประโยชน์แก่ราชการ ที่กาหนดอายุแรกรับที่เร็วขึ้น เพื่อให้
สามารถนาศักยภาพสูงสุดมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๓) พัฒนาโรงเรี ยนต้ น แบบที่มีคุณ ภาพระดั บโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะ
พิเศษตามบริบทของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ
(๑) โรงเรียนต้นแบบซึ่งพัฒนาจากโรงเรียนวัด ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงพระภิกษุเป็นวิทยากรช่วยสอน มีการสอนภาษาบาลี สันสกฤต เช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ
หรือโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School)
(๒) พื้น ที่ น วัต กรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การมีทักษะสาหรั บศตวรรษที่ ๒๒
(โดยอย่างน้อยต้องพัฒนาทักษะจาเป็นพื้นฐาน อาทิ Coding /การฝึกคิดเป็นขั้นตอน (Computational Thinking)
ทักษะคิดวิเคราะห์ (Critical) ทักษะคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะการทางานร่วมกัน (Collaboration)
ทักษะการสื่อสาร (Communication) ภาษาอังกฤษ และจิตวิญญาณของความเป็นไทย) โดย (๑) การวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาข้อเสนอในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในระดับชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงบูรณาการกับการจัดหลักสูตรกับประเด็นปฏิรูปด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านวัฒนธรรม
ด้านกีฬา ด้านทักษะดิจิทัล (๒) นาร่องกับโรงเรียนที่เหมาะสมในรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ (๓)
ประเมินผลการดาเนินการในพื้นนาร่อง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นตั้งเป้าหมายให้มีโรงเรียนต้นแบบ ๑๘ แห่ง ตามพื้นที่
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๔) พั ฒ นาทั ก ษะและอาชี พ ใหม่ ๆ ให้ กั บ คนทุ ก กลุ่ ม วั ย โดยพั ฒ นาอาชี พ ใหม่
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเน้นงานที่ขายทักษะมากกว่างานที่ใช้เงินทุน ซี่งต้องมีการประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม
อย่างทั่วถึง อาทิ อาชีพรับจ้างพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล อาชีพเขียนการ์ด แต่งงาน งานในพิพิธภัณฑ์สาหรับ
ผู้สูงอายุ ตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการในแพลตฟอร์ม จานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๕) พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม การจั ด การองค์ ค วามรู้ ส าหรั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย โดยเฉพาะ
การพัฒ นาในลัก ษณะระบบนิเ วศ ( Ecosystem) หรือ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งแพลตฟอร์ม ต่า ง ๆ
คือ มีแพลตฟอร์มหลักและแพลตฟอร์มย่อย มากกว่าการสร้างแพลตฟอร์มเดียว โดยให้มีการออกแบบโครงสร้าง
องค์ความรู้ที่จะบรรจุในแพลตฟอร์ม และพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมาย
ให้มีการจัดองค์ความรู้จานวน ๕๐ เรื่องในปี ๒๕๖๕
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๖) จัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ (National Talent Pool)
ทั้งคนไทยความสามารถสูงที่อาศัยอยู่ในและนอกประเทศ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบ
รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ นาข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ตั้งเป้าหมายให้มีการจัดทาฐานข้อมูลกาลังคนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ ครอบคลุม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง พร้ อมให้ มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนจากกลุ่มทักษะสู ง
ดังกล่าว
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๑๓-๒๖

๓๕๓
๗) พัฒนากลไกทางภาษี ให้เป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเป็นการสร้าง
รายได้ การระดมทุน การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งรัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่ อาทิ ความร่วมมือที่เน้น
ผลลัพธ์เพื่อสังคม Social impact partnership การตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องการลงทุนทางสังคม
(Social investment board) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการทางสังคมที่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้กลไกใหม่ ๆ และสอบถามความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการนาร่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๘) พัฒนาระบบประสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวลูกหลานที่มีศักยภาพในชุมชน อาทิ
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร การเปิดโอกาสให้บุตรหลานเข้ารับราชการจากชุมชนที่ได้สะสมเครดิตทางสังคม
ได้ตามเกณฑ์ โดยศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕
๙) การปฎิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยพิจารณาให้มีการจัดตั้งองค์กรเสมือนจริง
หรืออนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ในกรอบการคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคด้านผลิ ตภัณฑ์สุขภาพในระยะเริ่มต้น เพื่อปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรคุ้มครองผู้บ ริโภคเสมือนจริงนี้ ให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และ
คล่องตัวสูง ลดความซ้าซ้อน สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการอย่างเหมาะสม
ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑
กาหนดเป้าหมายระยะ ๒ ปี นาร่องจัดตั้งคณะทางานประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
และประเมินผลการดาเนินงานระยะที่ ๑ เพื่อเสนอปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการจัดทาระยะที่ ๒
ต่อไป ระยะที่ ๒ กาหนดเป้าหมายระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) โดยแปลงสภาพสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีลักษณะการบริหารจัดการแบบองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ จะเริ่มผลักดันการดาเนินงานในระยะที่ ๑ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕

๑๓-๒๗

๓๕๔

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลาดับความสาคัญ)
๓.๑

ร่าง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อพัฒนากาลังคน พ.ศ. ....

สาระส าคั ญ โดยสัง เขป ปั จ จุ บั น ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารกาลั งคนของประเทศถู ก จัด ท า
โดยหลายหน่วยงาน และถูกจัดเก็บไว้ในแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการข้อมูลกาลังคนมีความเป็นเอกภาพ จึงจาเป็นต้องออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีรับรอง เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากาลั งคนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระยะ
ยาวอาจพิจารณาปรับแก้กฏหมายให้มีหน่วยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูล โดยนาข้อมูลจากระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการและวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนากาลังคนของประเทศ
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