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 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ ๕-๔ 
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๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ๕-๑๔ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ๕-๑๘ 
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๕-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
บนหลักการสร้างความยั่งยืนและครอบคลุมมิติที่ส าคัญรวม ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านที่  ๑ การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้กับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ โดยในระยะสั้นต้องเร่ง 
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมีความช านาญและสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ 
ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งต้องพัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
ต่ออนาคต เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้เอ้ือต่อการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ ระยะกลางต้องสร้างการรวมกลุ่มในภูมิภาคเพ่ือขยายตลาดและ 
สร้างฐานการลงทุนด้วยการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ และระยะยาวต้องสร้างระบบนิเวศด้าน 
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยในระดับบุคคลเน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเกษตรกรและ
แรงงาน ระดับชุมชนเน้นเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน และในระดับประเทศมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างสมดุลกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และด้านที่  ๓ การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ  ให้มีวงจร 
การบริหารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ ที่เน้นปฏิรูปสถาบัน 
เพ่ือการบริหารหน่วยงานบริหาร สถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐาน  สถาบันเพ่ือส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
โดยมุ่งให้เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ
ระดับฐานราก และเร่งยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งสรุปสาระส าคัญและ
กิจกรรมหลักพร้อมด้วยตัวอย่างได้ดังตาราง 

แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก และ ๑๑ ประเด็นย่อย 

๑. การเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

๒. ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม   

๓. การปฏิรูปกระบวนการและ
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ 

๑.๑) ผลิตภาพ 
- เพ่ิมผลผลิตและศักยภาพในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก 
(อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารท่องเที่ยวและบริการ) 
อุตสาหกรรมใหม่ อาทิ 
อุตสาหกรรมชีวภาพ  
ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล 

๒.๑)   การยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล 

- ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ และ
การท าเกษตรแม่นย า 

- สร้างแรงงานคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างครบวงจร 

๓.๑)  ปฏิรูปสถาบัน 
เพื่อการบริหาร 

- จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

- ปฏิรูปศักยภาพองค์กร 
- ปฏิรูประบบข้อมูลขนาดใหญ่ 

๑.๒) การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
- พัฒนา Cluster และ Hub  

ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- ขจัดอุปสรรคทางการค้าในภูมิภาค 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ในประเทศและภูมิภาค 

๒.๒)  การเสริมสร้าง 
พลังอ านาจชุมชน 

- พัฒนาสถาบันการเงินชุมชน 
- พัฒนาธุรกิจชุมชน 
- ส่งเสริมและยกระดับสหกรณ์ 

และวิสาหกิจเพ่ือสังคมในพ้ืนที ่

๓.๒) ปฏิรูปหน่วยงานบริหาร 
- ปฏิรูปศักยภาพองค์กร 
- ปฏิรูประบบข้อมูลขนาดใหญ่ 



 

๕-๒ 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ครอบคลุม ๓ เรื่องหลัก และ ๑๑ ประเด็นย่อย 

๑. การเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

๒. ความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม   

๓. การปฏิรูปกระบวนการและ
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ 

๑.๓)  ระบบนิเวศด้านวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

- ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
- การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
- ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ท

อัพและสเกลอัพ 

๒.๓)  การลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างสมดุล 

- ระบบภาษีและเงินสวัสดิการ
ประชาชน 

- ขยายความคุ้มครองกองทุน
ประกันสังคม 

- การจัดเก็บภาษีและระบบบ านาญ 
- สร้างความม่ันคงด้านที่ดินท ากิน 

๓.๓)  ปฏิรูปสถาบันด้าน 
การส่งเสริมผลิตภาพ 
และการมาตรฐาน 

๓.๔)  ปฏิรูปสถาบันเพื่อส่งเสริม 
SMEs 

๓.๕)  ปฏิรูปหน่วยงาน
ขับเคลื่อน ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 

 

โดยในห้วงเวลา ๒ - ๓ ปี ที่ผ่านมา แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและกิจกรรม
หลายเรื่องแล้วเสร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยสรุปตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น การปฏิรูปด้านที่ ๑ การเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปเรื่อง อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
โดยปรับปรุงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรพัฒนำพิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และโอนหน่วยงำนมำสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ รวมทั้งมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวประจ ำปี ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเฉพำะ กำรปฏิรูปด้ำนกำรเพ่ิมระดับ 
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ ได้มีกำรจัดตั้ง “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ” และออกระเบียบ 
ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไปในกำรพิจำรณำออกระเบียบหรือประกำศ
เกี่ยวกับกำรก ำกับดูกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2561  ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริง พ.ศ. 2562 ส ำหรับประเด็นปฏิรูปเรื่อง Connectivity ได้มีกำรจัดตั้งแพลตฟอร์มร่วมส ำหรับ 
ไทยและกัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม หรือกลุ่มประเทศ CLMV ในรูปแบบของส ำนักเลขำธิกำรยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Ayeyawady – ChaoPhraya - Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) ซึ่งปัจจุบันกำรท ำงำนของ ACMECS เป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของประเทศสมำชิก การปฏิรูปด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
ในส่วนของประเด็นปฏิรูปเรื่องกำรบริหำรจัดเก็บภำษี ปัจจุบันกรมสรรพำกรได้พัฒนำระบบ e-Donation  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้บริจำคสำมำรถใช้สิทธิลดหย่อนภำษีได้ นอกจำกนี้  ยังได้พัฒนำระบบกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี ๒๕61 เป็นต้นมำ ในส่วนของประเด็น
ปฏิรูปเรื่องกำรจัดตั้งส ำนักงำนบูรณำกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ  ได้มีระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม พ.ศ. 2563 
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคม (กบสท.) โดยมี
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร เพ่ือให้กำรพัฒนำควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงสังคมเป็นไป
อย่ำงบูรณำกำร มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน และ การปฏิรูปด้านที่ 3 ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ ในประเด็น
กำรปฏิรูปหน่วยงำนบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐ โดยประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลและ



 

๕-๓ 
 

บริหำรรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2562 ถือเป็นกฎหมำยหลักฉบับแรกของไทยที่ใช้
ในกำรก ำหนดนโยบำยและขับเคลื่อนกำรบริหำรรัฐวิสำหกิจ ซึ่งจะมีผลให้เกิดกำรก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป  ส ำหรับกำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจเพ่ือบริหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กนั้น ได้มีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดลักษณะของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2562 
โดยใช้รำยได้เป็นเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจหลำยเรื่องยังคงต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง คณะกรรมกำรฯ จึงเห็นควรคงกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดแรงผลักให้หน่วยงำนเห็น
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังเพ่ือให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปอย่ำงแท้จริง 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และ
มอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพ่ิมเติมทุกด้าน รวมทั้งให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และขั้นตอนตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ด าเนินการปรับแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจตามกรอบ  
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปพร้อมกับการทบทวนบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งวิถีใหม่อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดยพิจารณาเลือกกิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ มาเป็นจุดเน้นเพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจในห้วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวม ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒) การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก 
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
และ (๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในภาพรวมของทั้ง ๕ กิจกรรม
ปฏิรูปดังกล่าว จะมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า ๒๗ ล้านคน บุคลากรและผู้เกี่ยวเนื่องภาคการท่องเที่ยว
ประมาณ ๘ ล้านคน ผู้ประกอบการ SMEs อีกจ านวน ๓ ล้านราย รวมถึงเสริมสร้างทักษะก าลังคนในระบบให้มี
ความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต  

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน ทั้งในมิติการพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เน้นการสร้างการเติบโต  
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนา 
ความมั่นคงด้านพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและ 
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้าง



 

๕-๔ 
 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส  
และความเสมอทางสังคมที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างพลังทางสังคม และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและความสามารถ 
ในการพ่ึงพาตนเอง และการปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ  จะมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ประเด็นภาครัฐ  
มีสมรรถนะสูง รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

ในขณะเดียวกันแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจยังสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ใน ๑๑ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) ประเด็นการเกษตร ซึ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพและการแปรรูป 
การพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย  
(๒) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งมุ่งให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมชีวภาพ  
และอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ (๓) ประเด็นการท่องเที่ยว เน้นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย และ  
การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า รวมถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (๔) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งให้เกิดการขยายตัว
ของวิสาหกิจเริ่มต้นเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
(๕) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเน้นการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (๖) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะก าลังคนในอนาคต รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน (๗) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้น 
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน (๘) ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเป็นการเพ่ิมขึ้นของ
ระดับความมั่นคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและผลิตภาพจากการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น (๙) ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
(๑๐) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และ (๑๑) ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

๑.๑) ข้อ ๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 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  



 

๕-๕ 
 

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 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 

๒.๔) ข้อ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
๔.๔.๑ เชื่อมโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

๒.๕) ข้อ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
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 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
 ๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี

คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
๔.๒) ข้อ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑) ข้อ ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๕.๒) ข้อ ๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

๔.๔.๒ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

๕.๓) ข้อ ๔.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  

๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเข้าถึงอาหาร 

 
 
 



 

๕-๖ 
 

๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.๑) ข้อ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่

จ าเป็น   
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลง 
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร 

๑.๑) ๐๓๐๓๐๑ สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
๑.๒) ๐๓๐๔๐๑ สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
๑.๓) ๐๓๐๕๐๑ สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
๑.๔)  ๐๓๐๕๐๒ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 
๑.๕) ๐๓๐๖๐๑ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๒.๑) ๐๔๐๑๐๑ อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
๒.๒) ๐๔๐๒๐๑ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 
๓.๑) ๐๕๐๑๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
๓.๒) ๐๕๐๑๐๒ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
๓.๓) ๐๕๐๓๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 
๓.๔)  ๐๕๐๓๐๒ อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  
๓.๕) ๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง

การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
๓.๖) ๐๕๐๔๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเพ่ิมข้ึน 

๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

๔.๑) ๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นเพ่ิมข้ึน 
๔.๒) ๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ

ประเทศไทยดขีึ้น  
๕) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๕.๑) ๐๙๐๑๐๒ การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 
๕.๒) ๐๙๐๒๐๒ การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
๕.๓) ๐๙๐๓๐๒ การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 

๖) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๖.๑) ๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก

ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 



 

๕-๗ 
 

๗) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  
๗.๑) ๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

๘) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
๘.๑) ๑๙๐๒๐๒ ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
๘.๒) ๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น 

๙) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
๙.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

๑๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
๑๐.๑) ๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม  
๑๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

๑๑.๑) ๒๓๐๓๐๑ การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น  

 



 

๕-๘ 
 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจั ดการ
เศรษฐกิจของประเทศตามหลัก PDCA และที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดผล
สัมฤทธิ์   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ยกระดับศักยภำพทำง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลิตภำพกำรผลิตรวมของประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศไทย โดยสถำบันกำร
จัดกำรนำนำชำติ (International 
Institute for Management 
Development: IMD)  

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับ
กำรจัดอันดับทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได้รับ
กำรจัดอันดับทั้งหมด 

๒) กระจำยควำมเจริญและ 
ควำมเข้มแข็งของภำค
สังคม 

ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค 
(Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้ 

ลดลงเหลือ ๐.๔๑ ลดลงเหลือ ๐.๔๑ 

๓) ปรับบทบำท โครงสร้ำง 
และกลไกสถำบันบริหำร
จัดกำรเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

อันดับประสิทธิภำพภำครัฐ  
โดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ
(International Institute for 
Management Development: 
IMD) 
 

อยู่ในอันดับ ๒ ของอำเซียน อยู่ในอันดับ ๒ ของอำเซียน 



 

๕-๙ 

ส่วนที่ ๒  กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
๒.๑  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  

ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจส าคัญของไทย โดยมีประชากรจ านวนมากถึง ๒๗ ล้านคน อยู่ใน 
ภาคเกษตร อีกทั้งไทยยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารอันดับที่ ๑๑ ของโลก 
อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรขาดการพัฒนาที่เหมาะสมมาเป็นเวลานาน  เกษตรกรส่วนใหญ่ยังท าเกษตรแบบ
ดั้งเดิมที่มีผลิตภาพ และประสิทธิภาพ (Productivity and Efficiency) อยู่ในระดับต่ า  ซึ่งสะท้อนจาก
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๒  
ที่พบว่า การจ้างงานในภาคเกษตร ๑๑ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๓๐ ของการจ้างงานทั้งหมด แต่กลับ
มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เพียงร้อยละ ๘ เท่านั้น 
เกษตรกรจึงมีรายได้น้อยและมีปัญหาหนี้สิน ท าให้ขาดความมั่นคงในชีวิต และเป็นภาระที่รั ฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณในการอุดหนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 

 

ทั้งนี้  สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารโลก ที่ได้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) โดยวัดจากมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน ในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ที่ชี้ว่าการเติบโตของมูลค่าเพิ่ม
ต่อแรงงานของไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑.๙ ต่อปี ซึ่งค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับต่างประเทศ โดยเฉพาะผลิต
ภาพภาคเกษตรที่วัดจากอัตราการผลิตต่อพื้นที่ของไทยที่มีค่าค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การที่ไร่นามีขนาดเล็ก ขาดเทคนิคในการท าไร่นาและเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้ 
มีเพียงร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน นอกจากนี้ ยังขาดความสมดุลของการผลิต 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอุดหนุนของภาครัฐ เกษตรกรขาดการศึกษาและการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ที่จ าเป็น และพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ถูกใช้ในการปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ า 

 



 

๕-๑๐ 

 
 

โดยพื้นที่การเกษตรของไทย ๑๔๙ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวถึง ๖๘.๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖ 
ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือพ้ืนที่ปลูก ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน และ
พืชอ่ืน ๆ ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่ส าคัญและเร่งด่วนในการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร 
คือ การปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อาทิ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง ถั่ว พริกไทย กล้วย ฯลฯ  

 

 
 

ที่ส าคัญจะต้องปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ด้วยการปรับโครงสร้าง           
จากเกษตรแบบดั้งเดิมพัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Added) โดยน าองค์ความรู้                  
การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการท าเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตร
แบบแม่นย า (Precision Farming)  เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต  



 

๕-๑๑ 

รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และต่อยอดการพัฒนาไปสู่
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับห่วงโซ่คุณค่าภาคเกษตร เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างสมดุล ม่ันคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถแข่งขันได้ 
ในระดับโลก ตลอดจนยังจะเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง อันจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

 
 
ดังนั้น การพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  จึงจ าเป็นต้องมี 

การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทางและปลายทาง  
โดยใช้การตลาดน าการผลิต 

 

 

กลางทาง – แปรรูป ต้นทาง – เกษตรกร ปลายทาง – ตลาด 



 

๕-๑๒ 

โดยมีประเด็นส าคัญท่ีต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ดังนี้ 
๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ าและไม่เหมาะสมกับพื้นที่   ไปสู่การปลูกพืช        

เลี้ยงปศุสัตว์และประมงที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับพ้ืนที่  รวมทั้ง        
ขยายผลพ้ืนที่การท าเกษตรมูลค่าสูงที่ประสบความส าเร็จให้มีการขยายเติบโตออกไปมากข้ึน  

๒)   สนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือสหกรณ์)  
ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร  กล่าวคือ พัฒนาเกษตรกรรายเล็กให้สามารถพ่ึงตนเองได้          
พัฒนาเกษตรกรรายกลางให้เข้มแข็ง ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการเกษตร  และพัฒนาเกษตรกรรายใหญ่              
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้  

 การตลาดน าการผลิต โดยการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจะเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดหรือน าด้วยการตลาด รวมถึงการสร้างอุปสงคใ์หม่ๆ   

 การท าเกษตรสมัยใหม่ ทั้งเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตรแม่นย า (Precision 
Farming)  

 การท าเกษตรยึดหลัก ๓ ข้อ คือ คุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ า  
 การท าเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัย (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)  
 การพัฒนาความรู้ (ล้ าสมัย) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
 การปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงเสริมรายได้  

๓)   ขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตร อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  รวมทั้งพัฒนาเกษตรกร ให้ใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔)   พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร 
(Agricultural Biodiversity)  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้เกษตรกร 
มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์คุณภาพดี มีความหลากหลาย  และเพียงพอกับความต้องการใช้ในการท าการเกษตร
มูลค่าสูง 

๕)   พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการ 
เกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) อย่างครบวงจร เพ่ือให้มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในการท า
การเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๖)   สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)  โดยพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่มีองค์ความรู้ มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ท าการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย รวมถึงด าเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัย 
สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับตลาด และสร้างตราสินค้าที่เชื่อถือได้ให้กับสินค้าเกษตร   

๗)   ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ (Knowledge) และข้อมูล (Data) ส ำหรับประกอบกำร
ตัดสินใจท ำกำรเกษตร และเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ผลิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการน า Digital Content 
มาใช้ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการพัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่ 

๘)   เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG  
โดยใช้วัตถุดิบต้นทางจากทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสนับสนุน Value chain ภายในประเทศ 
รวมถึงน านวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก อาทิ เกษตร
พลังงานเพ่ือสร้างทางเลือก อาหารเพ่ือสุขภาพ ส่วนประกอบของอาหาร (Food Ingredients) อาหารที่มี
ประโยชน์เฉพาะ (Functional Food) อาหารเสริมและอาหารที่มีผลในเชิงการรักษา เป็นต้น   



 

๕-๑๓ 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย  

ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๘  

๒.๒) มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของ GDP ภาคเกษตร ภายใน ๕ ป ี

๒.๓) รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี  

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๒ ป ี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบด าเนินงาน 
   (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณท่ีรัฐใช้ในการอุดหนุนภาคเกษตร) 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ประเด็นปฏิรูปด้านการเกษตรที่ได้ตั้งไว้ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒)  ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้เกิดงบประมาณแผนงานบูรณาการด้านปฏิรูปการเกษตร 
โดยประมาณการวงเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณท่ีรัฐใช้ในการอุดหนุนภาคเกษตร  

   ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ปี (๒๕๖๔) 
๓)  ขั้นตอนที่  ๓ ให้มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะท างานร่วมระหว่าง 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิรูปด้านการเกษตรมูลค่าสูง  

   ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๔)  ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า  
   ระยะเวลาด าเนินการ  ทุก ๓ เดือน  

  



 

๕-๑๔ 

๒.๒  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

ภาคการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทย
มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวสูงถึง ๓.๐๑ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) และมีก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมกว่า ๔.๔ ล้านคน อีกทั้งประเทศไทยยังมี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางรักษาและดูแลสุขภาพในระดับนานาชาติ เนื่องจากการแพทย์และงานบริการ
ของไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับค าชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก ขณะที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และเกิดกระแสการตื่นตัว
ของประชากรโลกที่ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีกว่า ซึ่งสอดรับกับทิศทาง 
การให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่เติบโตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจ
เชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยพบว่า ในด้าน Medical 
Tourism มีนักท่องเที่ยวจ านวน ๓.๖ ล้านคนครั้ง มีรายได้จากการท่องเที่ยว ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีการจ้าง
งานกว่า ๙,๑๙๕ คน และด้าน Wellness Tourism มีนักท่องเที่ยวจ านวน ๑๒.๕ ล้านคนครั้ง สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวสูงถึง ๔๐๙,๒๐๐ ล้านบาท และเกิดการจ้างงานกว่า ๕๓๐,๐๐๐ คน  

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่านโมเดล
อารมณ์ดีมีความสุข (Happy Model) จึงเป็นโอกาสที่ประเทศควรให้ความส าคัญ ทั้งนี้ โมเดลอารมณ์ดี 
มีความสุขเน้น “Happy Model : กินดี อยู่ดี ออกก าลังกายดี แบ่งปันสิ่งดี ๆ” โดยการกินดี คือ อาหาร
ท้องถิ่นและสมุนไพรที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดสารพิษ การอยู่ดี คือ ที่พักได้มาตรฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
มีการดูแลขยะและน้ าเสีย พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เช่น 
นวด/สปาของท้องถิ่น นั่งสมาธิ สันทนาการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิ ขี่จักรยาน  
วิ่งเดินมาราธอน ว่ายน้ า ด าน้ า ปีนเขา มวยไทย การท ากิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัคร และเรียนรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน โมเดลนี้จะเป็นแนวทางและเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
โดยเฉพาะในการขับเคลื่อน Medical & Wellness Hub ที่จะช่วยสร้างความเชื่อม่ันต่อนักท่องเที่ยวและ
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างงาน
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสามารถน าแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น อาหาร ความงาม บันเทิง อุตสาหกรรมกีฬาและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางน้ า เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเตรียมอุปทาน (Supply) ให้พร้อมเพ่ือรองรับอุปสงค์ (Demand) ที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบของประเทศในการเป็นศูนย์กลางด้าน Medical & Wellness Hub ในภูมิภาค   



 

๕-๑๕ 

 
  

โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ดังนี้ 

๑)  เตรียมการขับเคลื่อน Happy Model โดย (๑) สร้างความเข้าใจในการใช้ค าจ ากัดความของ 
Wellness ๔ ด้าน (Happy Model : กินดี อยู่ดี ออกก าลังกายดี แบ่งปันสิ่งดี ๆ) โดยอยู่บนฐานของ 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การปรับ/ขยายขอบเขตของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทิศทางเดียวกัน 
(๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานในการน าแนวคิด
อารมณ์ดีมีความสุขทั้ง ๔ ด้านไปใช้ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ โดยสร้างเครือข่าย รวบรวม 
องค์ความรู้ และข้อมูลที่มีอัตลักษณ์พร้อมเรื่องราวของแต่ละพ้ืนที่ (๓) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการให้ข้อมูล หรือการถ่ายทอดเกี่ยวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุขของพ้ืนที่ตนเอง อาทิ มัคคุเทศก์ 
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พนักงานบริการ และอ่ืนๆ (๔) สร้างเรื่องราวสร้างสรรค์ 
(Creative Content) เกี่ยวกับโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข เพ่ือน าไปสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่นักท่องเที่ยว 
ทั้งในและต่างประเทศ และ (๕) เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Big Data) ผ่านระบบดิจิทัล  
เพ่ือสนับสนุนให้มีการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเอกชนในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มกลาง 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

๒) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยลดความซ้ าซ้อนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ  
โดยให้ผู้ประกอบการด้าน Wellness สามารถขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการด้าน Medical Spa and 
Wellness ได้ครบในใบเดียว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (สหคลินิก) รวมทั้งผลักดันให้มีการวางมาตรฐาน
ธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพเพ่ือยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีกิจการต้นแบบน าร่องในพ้ืนที่  
ที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อม เช่น กิจการน้ าพุร้อนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมด้านที่พัก โดย (๑) เร่งผลักดันให้โรงแรมหรือที่พักนอกระบบ จดทะเบียนในระบบให้มาก
ที่สุด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
มาตรการที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทกิจการหรืออาคาร และ (๒) เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทาง



 

๕-๑๖ 

หรือมาตรการรองรับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น Airbnb 
หรือ Grab ให้ครอบคลุมทั้งในด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจดทะเบียน การก ากับดูแล และการจ้างงาน 

๔) เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใน
การผลิตและสร้างสรรค์เรื่องราว (Content) จากอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของไทย เช่น สร้างโอกาสในการ 
เข้าถึงกองทุนที่มีอยู่แล้ว การจัดสรรเงินอุดหนุนระยะเริ่มต้น การลงทุนร่วม (Matching Fund) เป็นต้น  
(๒) สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการจัดท า Co-Production Treaty ให้เกิดระบบการผลิตร่วม  
(Co-Production) เพ่ือให้ภาคเอกชนไทยได้รับสิทธิประโยชน์จากประเทศคู่สัญญา (๓) จัดท าเอกสารสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์อ่ืนๆ ให้เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือใช้ยืนยันสิทธิ์ในต่างประเทศ  
(๔) แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง โดยก าหนดหน้าที่การปราบปรามของหน่วยงานรัฐให้ชัดเจน และ
ให้เจ้าของแพลตฟอร์มร่วมรับผิดต่อการละเมิด ซึ่งจะท าให้เกิดการกลั่นกรองและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาระหว่าง
ขั้นตอนของการจับกุมและด าเนินคดี รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเจ้าของแพลตฟอร์ม 
ในการน างานอันละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบและไม่น ากลับมาใหม่ และ (๕) ปรับปรุงประกำศคณะกรรมกำร
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ เรื่อง กำรพิจำรณำภำพยนตร์และสื่อโฆษณำ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศ
คณะกรรมกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ เรื่อง กำรพิจำรณำวีดิทัศน์และสื่อโฆษณำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตำมนัย
มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริงของธุรกิจภำพยนตร์ และกำรแก้ไขปัญหำระยะยำวด้วยกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ ให้สอดรับกับรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีกำรผลิต 
สื่อภำพยนตร์ วีดิทัศน์ ในปัจจุบัน รวมทั้งกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถยื่นค ำขอ 
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 

๕) สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดย (๑) ก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) โดยพิจารณา
มาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมในการน าเข้าเรือ และ (๒) เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เรือส าราญ (Cruise) เพ่ือใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อน โดยให้มีกลไกในการบูรณาการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
เรือส าราญทางน้ าของไทย 

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย  
ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๒.๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๒.๓) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ในด้านสุขภาพ

และอนามัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดย World Economic Forum (WEF) 
อยู่ในกลุ่ม ๕๐ อันดับแรกของประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ 

๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 



 

๕-๑๗ 

๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๒ ปี  (๒๕๖๔ –๒๕๖๕) 

๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
งบด าเนินงานของหน่วยงาน และงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑)  ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ประเด็นปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ได้ตั้งไว้ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๒)  ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้งบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
ให้ความส าคัญกับประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี(๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
๓)  ขั้นตอนที่  ๓ ให้มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะท างานร่วมระหว่า ง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน 
การปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง             

   ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๔)  ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า  
   ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๓ เดือน 
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๒.๓  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) นับเป็นแกนกลางส าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยรายได้
ของ SMEs ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๓ ของ GDP และมีการจ้างงานถึงร้อยละ ๘๕ ของก าลังแรงงานรวม 
ทั้งนี้ SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ รวมทั้งเป็นภาคส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ และมีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม SMEs ในประเทศไทยประสบปัญหา
ในการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่เนื่องจากการผลิตขนาดเล็กท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน
จากการขยายขนาด (Economy of Scale) อีกทั้งยังไม่มีอ านาจในการต่อรองและไม่สามารถเข้าถึงตลาด 
ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่ ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมา SMEs เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงจ าเป็นอย่างมากที่ SMEs จะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพ่ือให้ SMEs สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ก าลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว 
อย่างรุนแรง และปรับตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่ก าลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้อย่าง 
เต็มรูปแบบ รวมถึงสร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นในระยะยาว  

โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ดังนี้ 

๑) ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะในช่วงที่
ผู้ประกอบการจ านวนมากมีปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย (๑) ขยายเวลาการพักช าระหนี้ส าหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพดีและมีวินัย 
ทางการเงินแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ 
ขาดรายได้และสภาพคล่อง (๒) เพ่ิมแหล่งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่พักอาศัย
ขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ (๓) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินในยามฉุกเฉินให้กับผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปทั้งผ่านระบบสถาบันการเงินและที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน เช่น โรงรับจ าน า สถานธนานุเคราะห์ 
สถานธนานุบาล เป็นต้น (๔) ออกเกณฑ์เพ่ือก าหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพ่ิมประเภทรหัสการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ค้างช าระสินเชื่อเกิน ๓ เดือน เพ่ือให้สามารถแยกประเภทผู้ที่ประสบปัญหาค้างช าระ
เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดออกจากผู้ประกอบการที่ค้างช าระเนื่องจากสาเหตุอ่ืนได้ 
และ (๕) ออกเกณฑ์มาตรฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพ่ือก ากับให้หน่วยงานและ
ผู้ประกอบการต่างๆ ช าระหนี้ทางการค้าภายในกรอบ ๓๐-๔๕ วัน เพ่ือลดปัญหาที่ SMEs ไม่มีอ านาจต่อรอง
ในการช าระหนี้ Credit term จากผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 

๒) ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจต้องปรับตัวทั้งใน
การปรับทักษะของบุคลากร การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ รัฐจึงควร
มีการสนับสนุนที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งเงินทุน การให้ความรู้ และการพัฒนาระบบนิเวศ  เช่น  
(๑) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ เช่น Automation, Robotics, และ Artificial Intelligence เป็นต้น รวมทั้งการน าข้อมูลจาก  
Big data มาใช้ประโยชน์ (๒) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย 
ในการบริหารธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี การขายออนไลน์ การช าระเงินออนไลน์ จนไปถึงระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ชนิดใหม่ๆ และการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการรวมยอดซื้อ



 

๕-๑๙ 

ยอดขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (๓) การส่งเสริมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย (๔) การใช้ระบบจูงใจ เช่น การอุดหนุนเพ่ือช่วยให้ SMEs ก้าวสู่การค้าและการท าบัญชีด้วยช่องทาง
ดิจิทัล และ (๕) การจัดให้มีโครงการหลักสูตรฝึกอบรมในการปรับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรองค์กร
โดยเฉพาะส าหรับแต่ละประเภทธุรกิจ และ (๖) การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจัดหา
บุคลากรและบริษัทที่ปรึกษาที่มีศักยภาพด้านดิจิทัล และเข้าถึงบริการของสตาร์ทอัพต่างๆ 

๓) พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพโดย (๑) ตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพ โดยปรับหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นหรือมอบหมายหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้วางกรอบยุทธศาสตร์การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศและติดตามวิเคราะห์ช่องว่างของ
มาตรการการสนับสนุนโดยเฉพาะ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสตาร์ทอัพ เช่น  
บูรณาการงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมสมทบการลงทุนใน
สตาร์ทอัพของนักลงทุนภาคเอกชน (Angel Investor และ Venture Capital) ในรูปแบบ Matching Fund  
เป็นต้น (๒) จัดให้มีแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการสนับสนุนของรัฐ 
ให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเพ่ือลดต้นทุนในการสรรหาทีมงาน โครงการสนับสนุนและแหล่งทุน และ 
(๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและบุคลากรสตาร์ทอัพ 
เพ่ือขจัดอุปสรรคในการเริ่มต้นและการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ือดึงดู ดบริษัท 
และบุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ปรับปรุงข้อกฎหมายด้านการคุ้มครองบริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital)  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดึงดูดการร่วมลงทุนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น 

๔) เพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs โดยจัดให้มีระบบการเชื่อม
ฐานข้อมูลการลงทะเบียน SMEs ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ
ระบบของกรมบัญชีกลางเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานจาก SMEs มากขึ้น 

๕) พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดย  
(๑) จัดท า Big Data ด้าน SMEs โดยให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคเอกชน 
เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นต้น ผลักดันการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน SMEs ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูล SMEs กลาง โดยท าการจัดการข้อมูลที่
รวบรวมได้จากผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง และข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมไว้แล้ว โดยอาจเริ่มจากการ
รวบรวมข้อมูลด้านการเงินจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เป็นต้น และต่อมาเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น ส านักงาน
ประกันสังคม ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคของ SMEs ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนของ SMEs ของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ข้อมูลจากบริษัทที่ด าเนินงานในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทราบข้อมูลการซื้อ
ขายของ SMEs ข้อมูลจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่างๆ ข้อมูลสถิติการค้าของโลก ข้อมูลด้าน Social 
Media เป็นต้น และให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้สามารถออกมาตรการส่งเสริมเฉพาะส าหรับ SMEs แต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในเชิงประเภท
อุตสาหกรรม ช่วงอายุ และขนาดของธุรกิจ (๒) การส่งเสริม SMEs ให้มีเครื่องมือและช่องทางการตลาดเพ่ือให้
มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น  (๒.๑) การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถลงบัญชี 
ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะทางการเงินของธุรกิจของตน และ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  (๒.๒) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ การยืดอายุและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ 



 

๕-๒๐ 

ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และพ้ืนที่หน้าร้านต่างๆ โดยให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
บูรณาการการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ เช่น กรมพัฒนาชุมชน  สภาเกษตรกรแห่งชาติ ธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันอาหาร เป็นต้น (๒.๓) การสนับสนุน
แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเผยแพร่แหล่งความรู้ด้านวิชาชีพและการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ผู้ประกอบการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ และผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับธุรกิจแต่ละประเภทโดยมีการแบ่งสาขาชุดความรู้
เฉพาะส าหรับแต่ละประเภทอาชีพและอุตสาหกรรม รวมถึงจัดให้มีระบบประมวลผลและแนะแนวหลักสูตร
การอบรมส าหรับผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากประวัติของผู้เข้ารับการอบรม 

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย  

๑.๑)  SMEs มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท้ังประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

๑.๒)  ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SMEs 
๑.๓)  จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑)  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๖๕ 
๒.๒)  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

อยู่ในกลุ่มอันดับ ๑ ใน ๓๖ ในปี ๒๕๖๕ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for 
Management Development: IMD) 

๒.๓)  อัตราการขยายตัวของมูลค่าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพ่ิมขึ้น  
๑ เท่า ในปี ๒๕๖๕ 

๒.๔)  จ านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงินมากกว่า ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
๒ ปี  (๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 งบด าเนินงานของหน่วยงาน และงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑)  ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ประเด็นปฏิรูปด้านการเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

   ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

๕-๒๑ 

๒)  ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้ความส าคัญกับประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูป 
ด้านการเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ภายใต้
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี(๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
๓)  ขั้นตอนที่  ๓ ให้มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะท างานร่วมระหว่าง 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงานอ่ืน  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  

   ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๔)  ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า  
ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๓ เดือน 

 
  



 

๕-๒๒ 

๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional 
Trading/Investment Center) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทั้งในด้านการค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยวและบริการ โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นในด้านต าแหน่งที่ตั้งของประเทศที่อยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และเชื่อมกับ
ตลาดส าคัญอย่างจีนและอินเดีย ซึ่งท าให้ได้เปรียบในเรื่องของการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศไปยังตลาด
ต่าง ๆ อย่างมาก ศักยภาพในด้านการผลิตและการลงทุน เช่น การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย 
และการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลก ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนรองรับ 
การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งด้านสถาบัน
การเงินของไทยที่มีเสถียรภาพ สร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดเงิน
ของไทย และประเทศไทยได้ใช้ศักยภาพเหล่านี้ในการก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์ต่าง  ๆ  
ที่เกิดขึ้นในโลกอย่างมั่นคง 

ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกที่ทวีความเข้มข้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
การรับมือของประเทศต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการตลาดหรือแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีหลาย
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเริ่มพิจารณาหาพ้ืนที่ใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ โดยเฉพาะพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน   

จากความได้เปรียบของประเทศไทยและความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ประเทศไทยจึงควรใช้
โอกาสนี้ในการเร่งวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน 
เชื่อมโยงการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อการยกระดับประเทศไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดต่อการลงทุนที่เทียบกับประเทศ
คู่แข่ง กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ยังเป็นอุปสรรค การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ก้าวสู่ 
ความเป็นสากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้น การอ านวยความสะดวกของการประกอบธุรกิจในประเทศ เป็นต้น ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่จะสามารถเอ้ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน   
โดยในช่วงเวลาปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่การค้าและการลงทุนของประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากวิกฤต 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) จึงต้องพยายามพลิกสถานการณ์โดยขับเคลื่อนให้มี 
การค้าและการลงทุนในพ้ืนที่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและในตลาดใหม ่ๆ 

โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภูมิภาค ดังนี้ 

๑) พัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) โดย (๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภูมิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) โดยปรับปรุง
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการถ่ายล าและการผ่านแดน และเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายล า
และผ่านแดนของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็นประตูสู่อาเซียน (ASEAN Gateway) (๒) สนับสนุนให้ภาคเอกชน
ของไทยในธุรกิจโลจิสติกส์สามารถด าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกับประเทศใน
เอเชีย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการขนส่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤติ โดยออกมาตรการสนับสนุนทางการเงิน 
เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 
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ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การขนส่ง และ 
การพาณิชยนาวี โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยและการเสริมสร้างการขยายตลาด
สินค้าและบริการของไทย (๓) พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือเชื่อมโยงระบบและพิธีการ
ศุลกากรระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเชื่อมกับระบบ National Digital Trade Platform 
(NTDP) โดยกระทรวงการคลังหารือกับคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบันภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กัน และ (๔) เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ (Big Data) ผ่านระบบดิจิทัล 
บนแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐเพ่ือการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกดิขึ้น  

๒) สร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  
เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ไปพร้อมกับการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดย (๑) สนับสนุนการแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดเสรีอย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเฉพาะในสาขาส าคัญที่ไทยมีศักยภาพ รวมถึงให้มี
การทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒  
โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการลงทุนประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
และเป็นการสนับสนุนแนวทางการเปิดเสรีภาคบริการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (๒) แก้ไขข้อจ ากัดและทบทวน
รูปแบบและสิทธิประโยชน์ในการจัดตั้งกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Center : IBC) (๓) ปรับปรุงมาตรการทางภาษีให้เทียบเท่าประเทศคู่แข่ง เพ่ือส่งเสริมการลงทุน (๔) ทบทวนสิทธิ
ประโยชน์การลงทุนในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือจูงใจนักลงทุน เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นต้น  

๓) ก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท างานและประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย โดย (๑) ก าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสตาร์ทอัพ และนักลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาท างานและพักอาศัยในประเทศไทย (Talent Mobility) เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ (๒) ยกเลิกการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้าเมือง (ตม.๖) ส าหรับชาวต่างชาติ 
โดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาทดแทน (๓) อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือใบอนุญาตท างานในประเทศไทยและ 
นักธุรกิจต่างชาติ เช่น เพ่ิมช่องทางพิเศษที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น และ (๔) ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจต่างชาติ เช่น  
แนวทางการรายงานตัวทุก ๙๐ วัน ตามมาตรา ๓๗ และการจัดกลุ่มแนวปฏิบัติการแจ้งที่พักอาศัยชั่วคราวของ 
คนต่างด้าว (ตม.๓๐) ตามมาตรา ๓๘  ตามประเภทของคนต่างด้าวที่เข้ามาท างาน เช่น แยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้บริหาร นักลงทุน ออกจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทั่วไป โดยให้แจ้งเมื่อมีการย้ายที่พ านักประจ า เป็นต้น 

๔) อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ โดย (๑) ลดข้อจ ากัดของ
การด าเนินธุรกิจด้านการเงิน การประกันภัยและการบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย  
ทั้งในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบการต่างประเทศให้เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น เช่น ผ่อนคลายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่อนคลายมาตรการการก ากับของหน่วยงานก ากับธุรกิจประกันภัย เพ่ือให้ธุรกิจมี 
ความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น เป็นต้น (๒) เตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในภาคการเงิน/การธนาคาร เช่น Digital Currency, Crowd Funding, Peer-to-Peer Lending  
เป็นต้น โดยพัฒนาระบบการเงิน/การธนาคาร เพ่ือรองรับการค้าทุกรูปแบบ รวมถึงปรับปรุงให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีระบบเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต้นทุนต่ า เพ่ือรองรับรูปแบบการช าระ
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เงินในอนาคตที่มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก และ (๓) การอ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรมกับภาครัฐ โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเอกสาร โดยหน่วยงาน
ภาครัฐควรปรับปรุงรูปแบบการออกเอกสารให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย  

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) อันดับด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business 
Index) ของประเทศไทยอยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ โดย ธนาคารโลก 

๒.๒) จ านวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center) 
ในประเทศไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

๒.๓) อันดับของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู่ในอันดับ 
๑ ใน ๓ ของอาเซียน 

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  กระทรวงพาณิชย์ 

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
 ๒ ป ี(๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 งบด าเนินงานของหน่วยงาน 

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑)  ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ประเด็นปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้ตั้งไว้ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒)  ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะท างานร่วมระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่เร่งวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้า
และการลงทุน และเชื่อมโยงการลงทุนของไทยในต่างประเทศ             

   ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๓)  ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า  
ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๓ เดือน  
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๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕  การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

“คน” เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การพัฒนาศักยภาพของคน
ในทุกระดับและทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือแรงงาน จึงจ าเป็นต้องได้รับ 
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็น เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันการสร้างและ
ผลิตก าลังคนที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยังไม่เพียงพอ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า ผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท
นายจ้างระบุว่า ไม่สามารถจัดหาพนักงานเข้ามาท างานในต าแหน่งที่ว่างได้ภายใน ๓ เดือน และพบว่าปัญหา 
ยิ่งรุนแรงมากข้ึนในอุตสาหกรรมที่ตอ้งใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
ที่ต้องการทักษะเฉพาะทาง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้นการจัดหา
แรงงานในระดับอาชีวศึกษาจึงนับเป็นกลุ่มแรงงานที่หาได้ยากที่สุด  

การน าระบบทวิภาคีที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการไปใช้ในการศึกษาระดับอาชีวะทุกแห่ง เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การผลิตก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นเป้าหมาย 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้เกิดการออกแบบหลักสูตรและวิชาที่เปิด
สอนในระดับอาชีวศึกษาที่เป็นไปตามความต้องการของภาคเอกชน ผ่านระบบประกันคุณภาพที่เป็นอิสระ  
ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการผลิตนักศึกษาที่มีทักษะตรงความต้องการของภาคเอกชน และเกิดการจ้างงาน
ภายหลังจบการศึกษาในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังสามารถเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่านความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาธารณสุข ส่งผลให้คนมีอายุยืนมากขึ้น จึงควรให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาแรงงานผู้สูงวัยที่ยังสามารถท างานได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ออกจาก
ระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพเดิม และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้เป็น “ก าลังคน” ที่มีศักยภาพสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนี้ 

๑) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree และ non degree) ในการสร้าง
ผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented 
Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาใน
ก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒) ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการอบรมทักษะเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการประกอบอาชีพเดิม และส าหรับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดย (๑) Re Skill กลุ่มคน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เช่น อบรมมัคคุเทศก์ให้มีความรู้ด้าน Wellness ที่ถูกต้องและครอบคลุมหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับ



 

๕-๒๖ 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค การอบรม 
เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางธุรกิจเพ่ือรองรับการการเติบโตด้านการค้าและการลงทุน 
รวมทั้งอบรมผู้สูงวัยที่ยังสามารถท างานได้ให้มีทักษะเพ่ือเพ่ิมก าลังคนในระบบ (๒) Up Skill โดยการอบรม
ความรู้การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้มีทักษะความรู้ในการใช้ Smart Digital เพ่ือการวาง
แผนการผลิตและการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ (๓) New Skill โดยการสร้างทักษะและความ
เชี่ยวชาญใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๔) พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ทางธุรกิจ การเงิน และ
ทักษะดิจิทัล เพ่ือเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น และ (๕) การใช้ Digital content เพ่ือปรับเปลี่ยน
และสร้างทัศนคติ (Mindset) ของคนรุนใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก  

๓) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้าง
กลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการ
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยร่วมกันก าหนดความต้องการด้านก าลังคนและทักษะอาชีพผ่านการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลด้านก าลังคน (Big Data) บนแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือสามารถพัฒนาก าลังคนได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคเอกชน และเป็นช่องทางในการจับคู่ความต้องการงานของภาคเอกชนกับทักษะที่ก าลัง
แรงงานลงทะเบียนไว้ในระบบ (Training and Job Matching Platform) ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายการจ้าง
งานผ่านระบบที่รวดเร็ว กว้างขวาง และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ
เฉพาะทางส าหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และทักษะพ้ืนฐานที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและองค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการท างานแบบชั่วคราวที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยไม่ยึดติดกับการท างานประจ า  ขณะเดียวกัน 
การสร้างความพร้อมด้านทักษะก าลังคนต้องเริ่มสร้างตั้งแต่ในวัยเรียน เช่น การฝึกงานของเด็กวัยเรียนในช่วง 
ปิดภาคเรียน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อมุมมองด้านการท างาน 
ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น   

๔) สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน เพ่ือก าหนดชุดทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ภาคการผลิตและบริการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทางเศรษฐกิจทั้ง ๔ ด้าน รวมถึงออกแบบใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพรายสาขาท่ีอยู่ในรูปของกลุ่มทักษะพื้นฐานหรือกลุ่มทักษะเฉพาะด้าน (Set of Skills) 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย  

สร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
๒) ตัวช้ีวัด  

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๕  

๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ๒ ปี  (๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 



 

๕-๒๗ 

๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนที่ ๑ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน

ประเด็นปฏิรูปด้านการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามที่ได้ตั้งไว้ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะท างานร่วมระหว่าง 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพ
คนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๓) ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบผลักดันการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า  
 ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๓ เดือน 

  



 

๕-๒๘ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 
๓.๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  

สาระส าคัญโดยสังเขป ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจต่างชาติ เช่น แนวทางการรายงานตัวทุก ๙๐ วัน ตามมาตรา 
๓๗ และการจัดกลุ่มแนวปฏิบัติการแจ้งที่พักอาศัยชั่วคราวของคนต่างด้าว (ตม.๓๐) ตามมาตรา ๓๘  
ตามประเภทของคนต่างด้าวที่เข้ามาท างาน เช่น แยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นักลงทุน ออกจากกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทั่วไป โดยให้แจ้งเมื่อมีการย้ายที่พ านักประจ า ยกเลิกการบังคับใช้เอกสารตรวจคนเข้า
เมือง (ตม.๖) ส าหรับชาวต่างชาติ โดยการใช้ข้อมูลระบบดิจิทัลทดแทน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจ
ต่างชาติที่เข้ามาท างาน ประกอบธุรกิจ และพักอาศัยในประเทศไทย 

๓.๒  พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สาระส าคัญโดยสังเขป เนื่องจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับการเข้ามาท างานของคนต่างด้าวขึ้นใหม่  
เปิดโอกาสการท างานของคนต่างด้าวในประเทศมากขึ้น โดยค านึงถึงความมั่นคงของประเทศและสถานการณ์
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป แต่ปรากฏว่า ในทางปฏิบัติการด าเนินการที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้า  
เป็นอย่างมาก  โดยเร่งรัดให้มีการด าเนินการในการออกกฎตามพระราชก าหนดนี้ เพ่ือเอ้ืออ านวยและจูงใจ  
นักลงทุน นักธุรกิจ และแรงงานทักษะสูงเข้ามาประกอบการในประเทศไทยมากขึ้น โดยอาจพิจารณา 
การด าเนินการตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชก าหนดฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้ามาท างานของคนต่างด้าวด้วย 

๓.๓ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
สาระส าคัญโดยสังเขป  ให้มีกำรทบทวนประเภทธุรกิจตำมบัญชีแนบท้ ำยพระรำชบัญญัติ 

กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ 
การลงทุนประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และเป็นการสนับสนุนแนวทางการเปิดเสรีภาคบริการให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๔ ร่าง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
สาระส าคัญโดยสังเขป แก้ไขประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การพิจารณา

ภาพยนตร์และสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเรื่อง 
การพิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามนัยมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจภาพยนตร์ และการแก้ไข
ปัญหาระยะยาวด้วยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งฉบับ  
ให้สอดรับกับรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ในปัจจุบัน  

๓.๕ ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 
สาระส าคัญโดยสังเขป เร่งผลักดันให้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 

และระเบียบการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และอนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified 
Microorganism: GMM) ในการผลิตแบบขยายขนาดได้ 

 
 
 



 

๕-๒๙ 

๓.๖ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  
สาระส าคัญโดยสังเขป พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ืออนุญาตหรือสนับสนุนให้มีการน าผลผลิตทางการเกษตรมาพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมชีวภาพได้ โดยไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้น และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
ผลิตหรือครอบครองสินค้าที่อยู่ในบังคับภาษีสรรพสามิต  

๓.๗ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สาระส าคัญโดยสังเขป เร่งรัดการจัดท าและปรับปรุงผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้มีความสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ของประชาชน และรูปแบบการขยายตัวของ
เมืองที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่รวดเร็วส าหรับการปรับปรุงผังเมืองที่เป็นการสนับสนุน 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น  




