


รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หมวด 16 การปฏิรปูประเทศ ได้ก�าหนดให้การปฏิรปูประเทศต้องด�าเนนิการ
เพือ่บรรลเุป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาตมิคีวามสงบเรียบร้อย มคีวามสามคัคปีรองดอง มกีารพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า และ  
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ ทัง้น้ี ให้ด�าเนินการจัดท�าแผนการปฏริปูประเทศให้แล้วเสรจ็
ภายในหน่ึงปีหลังจากรฐัธรรมนญูประกาศใช้ และผลสมัฤทธิท์ีค่าดหวงัว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี โดยก�าหนด 
ข้ันตอนและวธีิด�าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ได้ก�าหนดให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปี 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศให้ความเห็นชอบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ

ส�านักงานฯ จึงจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ�าปี 2562 ซึ่งเป็น
ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน จนถึง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ 
ให้ทุกหน่วยงานทัง้ในฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบัิญญตั ิฝ่ายตลุาการ องค์กรอสิระ และองค์กรอืน่ ๆ ตลอดจนประชาชน 
ผู้สนใจ ทราบถึงผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อช่วยในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด  
การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังว่า
จะให้บรรลุผลผลสัมฤทธิ์ภายในปี 2565 ต่อไป
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

การปฏิรูป คือ การปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมหรือสมควรกับ
บริบทและยุคสมัย รวมทั้งเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการปฏิรูปประเทศได้ก�าหนดเป้าหมายหลัก  
3 ประการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบ
เรยีบร้อย มคีวามสามัคคปีรองดอง มีการพัฒนาอย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมคีวามสมดลุ 
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการจัดท�า
แผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
จ�านวน 11 ด้าน เพื่อจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ 
ประกอบไปด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในส่วนของด้านกระบวนการยุติธรรม (ต�ารวจ) และด้านการศึกษา ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ โดยมีวาระหนึ่งปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ และสองปีหลังจากคณะ
รัฐมนตรีแต่งตั้งตามล�าดับ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ ง 11 ด ้านดังกล ่าวได ้ จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศขึ้นและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ส่วนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
เสนอ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 6 และมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560 โดยให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให ้
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต�ารวจ) มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินคือการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดให้จัดท�ารายงานสรุปผล 
การด�าเนินการประจ�าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ�าปี 2562 ขึ้นตามแนวทางที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และตามหลักการการประเมินผลที่คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก�าหนดไว้ เพ่ือเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ  
องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ทราบถึงความก้าวหน้า ผลการด�าเนินการตาม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการต่อไป รวมทั้งเพื่อช่วย 
ในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะให้บรรลุผลผลสัมฤทธิ์ภายในปี 2565 โดยมีสรุปความก้าวหน้าการด�าเนินการของ  
12 แผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
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การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต ้แผน 
การปฏิรูปประเทศ ด้านการเมืองได้ก�าหนดให้จัดท�า
กฎหมาย จ�านวน 1 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วย 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด�าเนินการโดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง

(1) ด้านการเมือง

เป้าหมาย การธ�ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง 
มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน 
สร้างการมส่ีวนร่วม รูจั้กยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างกนั พรรคการเมอืงด�าเนนิกจิกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้
และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สจุรติ และรบัผดิชอบต่อประชาชนในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน ตลอดจนเกิดการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืง 
โดยสันติวิธี

สถานการณ์ ปัจจุบันความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามช่องทางต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลน์อย่างหลากหลายและกว้างขวาง แต่สัดส่วน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่อจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วอยู่มาก และความคิดเห็นทางการเมือง
ในหลายลักษณะยังคงมีแนวโน้มที่น�าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการยอมรับความเห็นที่แตกต่างยังเป็นประเด็น
ท้าทายที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจกระบวนการและกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบ และถ่วงดุลการด�าเนินการของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ�า ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่ายังมีความท้าทายอย่างมากในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความก้าวหน้าการด�าเนินการในภาพรวม แผนฯ ได้ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 5 เร่ือง และมีจ�านวน
กิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 18 กิจกรรม ทั้งนี้ แผนก�าหนดให้ทุกกิจกรรมด�าเนินการ ระหว่างปี 2561 - 2565 
จึงท�าให้ในช่วงปี 2562 กิจกรรมทั้งหมดยังคงอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนด

อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมด
• การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง 
การเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

• การสร้างกลไกและมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองให้เกิดอย่างเป็น 
รูปธรรม

• การกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• การสร้างความตระหนักรู้ให้
กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการเลือกตั้ง

18
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เป้าหมาย องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล โครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ท�างานเพื่อ
ประชาชนโดยยึดการด�าเนินงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก บริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล สรรหาและรักษาไว้ซึ่ง
ก�าลังคนคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้าน 
การทุจริตและมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอิทธิพล

สถานการณ์ ปัจจุบันภาครัฐมีขนาดใหญ่เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�าและให้
บริการสาธารณะส่งผลท�าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้ง 
จ�านวนบุคลากรภาครัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลย ี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังมีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความเป็นไป 
ในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ความก้าวหน้าการด�าเนินการในภาพรวม แผนฯ ได้ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 6 เรื่อง และมีจ�านวน
กิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 56 กิจกรรม ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 14 กิจกรรม หรือร้อยละ 25 กิจกรรมที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนด 37 กิจกรรม หรือร้อยละ 66 และกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก�าหนด 5 กิจกรรม หรือร้อยละ 9

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ก�าหนดให้
จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 5 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการ คือ กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ ร้อยละ 66 
• การบริการแบบเบ็ดเสร็จและ
ศูนย์บริการร่วม

• การปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานภาครัฐ

• การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการจัดบริการสาธารณะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แล้วเสร็จ ร้อยละ 25
•  ศูนย์กลางบริการภาคประชาชน 
GovChannel
• Doing Business Portal
• e-Payment Portal
• มาตรฐานทางจริยธรรม

ล่าช้า ร้อยละ 9
• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อ 
การบริหารราชการแผ่นดิน
• การปรับปรุงกฎหมายการบริหารราชการ
แผ่นดิน

37

14

5
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ความก้าวหน้าการด�าเนินการ 
ในภาพรวม แผนการปฏริปูประเทศ 
ด้านกฎหมาย ได้ก�าหนดเร่ืองและ
ประเด็นปฏิรูป รวม 10 เรื่อง และ
มีจ�านวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ 
รวม 115 กิจกรรม ทั้งนี้  เป ็น
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 12 กิจกรรม 
หรือร ้อยละ 11 กิจกรรมที่อยู ่
ระหว่างการด�าเนินการตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด 27 กิจกรรม หรือ
ร ้อยละ 23 และกิจกรรมที่อยู ่
ระหว่างการด�าเนินการแต่ล่าช้า
กว ่ าระยะ เวลา ท่ีก� าหนด 52 
กิจกรรม หรือร้อยละ 45 และ
กิ จกรรมที่ ต ้ อ งปรั บปรุ ง  24 
กิจกรรม หรือร้อยละ 21

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมายได้ก�าหนดให้จัดท�า
หรอืปรบัปรุงกฎหมาย จ�านวน 18 ฉบบั 

(3) ด้านกฎหมาย

โดยเป็นกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ 4 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร ่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดิน  
เพือ่เกษตรกรรมหรอืท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. 2562 นอกจากนี ้เป็นกฎหมายทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 14 ฉบบั เช่น กฎหมาย 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
เป็นต้น

เป้าหมาย การมีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท�ากฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงกฎหมาย 
ได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

สถานการณ์ ปัจจุบันกฎหมายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาในสังคม และการด�าเนินนโยบาย
สาธารณะของรัฐ ขณะเดียวกันกฎหมายอาจจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มข้ึนตามจ�านวนกฎหมาย 
ท่ีมากขึ้น ทั้งยังท�าให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยยาก สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและธุรกิจ ตลอดจน
อาจเป็นที่มาของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 23
• การจดัท�าอนบุญัญตัเิพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์
การด�าเนินการรองรับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
• การจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายเชื่อมโยง ในลักษณะระบบกลาง

ต้องปรับปรุงร้อยละ  21
• การก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับใช้ในการ
พิจารณากฎหมายหรือใบอนุญาตที่มี
ลักษณะเป็นอุปสรรคต่อ 
การประกอบอาชีพและการด�าเนินการ
ธุรกิจของประชาชน 
• การเสนอร่างกฎหมายให้มีการจัดตั้ง 
“คณะกรรมการลดความเหลื่อมล�้าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม” 

ล่าช้า ร้อยละ 45
• การก�าหนดให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.)  
ซึ่งมีหน้าที่ก�าหนดมาตรฐาน
หลกัสตูรแต่งตัง้ “คณะกรรมการ 
สภานิติศึกษาแห่งชาติ” 
 • การปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจาก 
ผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ 
ในระบบภาษีหรือยังเสียภาษี 
ไม่ถูกต้อง มีความรัดกุมและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แล้วเสร็จ ร้อยละ 11
• การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 
• พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม 
ในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการขายฝาก หรือจัดท�า
กฎหมายที่ช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยว
กับธุรกรรมการขายฝาก หรือ 
การก�าหนดสินไถ่ที่ไม่เป็นธรรม

12

52

27

24
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เป้าหมาย ให้การด�าเนินงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไก
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบ
นิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งอ�านวยความยุติธรรม 

สถานการณ์ ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของไทยจะผ่านการปฏิรูปด้านโครงสร้าง กระบวนการท�างาน  
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังคงปรากฏข้อวิพากษ์วิจารณ์การด�าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมทั้งในแง่ของความล่าช้าในการด�าเนินงาน อุปสรรคในการเข้าถึง ความเหลื่อมล�้าในการบังคับ
ใช้กฎหมาย และความถูกต้องของการด�าเนินงานอยู่เป็นระยะ สะท้อนให้เห็นความไม่เช่ือมั่นของประชาชนต่อ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ

(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

ความก้าวหน้าการด�าเนินการในภาพรวม 
แผนฯ ได้ก�าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
รวม 10 เรื่อง และมีจ�านวนกิจกรรมภายใต้
แ ผ น ฯ  ร ว ม  3 8  กิ จ ก ร ร ม  ท้ั ง นี้  
เป็นกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 8 กิจกรรม หรือ
ร้อยละ 21 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด�าเนิน
การตามระยะเวลาที่ก�าหนด 28 กิจกรรม 
หรือร้อยละ 74 และกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการแต่ล ่าช ้ากว่าระยะเวลา 
ที่ก�าหนด 2 กิจกรรม หรือร้อยละ 5 

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุง
กฎหมาย จ�านวน 41 ฉบับ โดยเป็นกฎหมาย
ท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ พระราช
บัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  
พระราชบญัญตัยิาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที ่7) 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเจ้าพนักงาน
ต�ารวจศาล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2562

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 74
• การตราพระราชบัญญัติระยะเวลาการด�าเนินการของกระบวนการ
ยุติธรรม
• การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพ
และเสียงในการสอบค�าให้การในการสอบสวน

ล่าช้า ร้อยละ 5 
• แนวทางการรับฟัง
พยานหลักฐาน 
ทางนิติวิทยาศาสตร์

แล้วเสร็จ ร้อยละ 21
• ทนายความอาสา 
ประจ�าสถานีต�ารวจ
• การรับแจ้งความร้องทุกข์ 
ต่างท้องที่
• จัดตั้งเจ้าพนักงานต�ารวจศาล

2

28

8
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เป้าหมาย มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” โดยมีผลิตภาพสูงขึ้น 
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น รวมทั้งมีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน  
อย่างยั่งยืน และสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

สถานการณ ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่อง อาทิ (1) ศักยภาพการเติบโตที่ลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ (2) ปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติ ทั้งในด้าน
ความเหลื่อมล�้าด้านเศรษฐกิจและรายได้ และโอกาสของคนเมืองกับคนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพทั้งการศึกษาและสาธารณสุข (3) ปัญหากลไกและบทบาทภาครัฐท่ีไม่เอื้อต่อ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ (4) ปัญหากฎหมายและกฎระเบียบที่มีจ�านวนมาก ล้าสมัย ขาดการปรับปรุง รวมทั้ง 
มีช่องโหว่จากการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ปัญหาคอร์รัปช่ันรุนแรงขึ้น หากปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้รับ 
การแก้ไขจะเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าของประเทศในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ ด้านสังคมและอื่น ๆ 

ความก้าวหน้าการด�าเนินการ 
ในภาพรวม แผนฯ ได้แบ่งประเด็น 
ปฏิรูปเป็น 3 ด้าน รวม 55 ประเด็น
ปฏิ รู ป  121  กิ จ ก ร รม  ทั้ ง นี้  
เป็นกจิกรรมทีแ่ล้วเสรจ็ 30 กจิกรรม 
หรอืร้อยละ 25 กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหว่าง 
การด�าเนินการตามระยะเวลาที่
ก�าหนด 46 กิจกรรม หรือร้อยละ 
3 8  กิ จ ก ร ร ม ท่ี อ ยู ่ ร ะ ห ว ่ า ง 
การด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะ
เวลาที่ก�าหนด 35 กิจกรรม หรือ 
ร้อยละ 29 และกิจกรรมที่ต ้อง
ปรับปรุ ง  10  กิ จกรรม ห รือ 
ร้อยละ 8

(5) ด้านเศรษฐกิจ 

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 27 ฉบับ 
โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ 8 ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ เช่น 
กฎหมายว่าข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน เป็นต้น

(5) ด้านเศรษฐกิจ  

ต้องปรับปรุงร้อยละ 8
• การจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เจ้าของ 
(บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแล
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีภารกิจเชิงธุรกิจ
• การจัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการ
กลางเพื่อดูแลยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนา
ของประเทศ
• จัดตั้ง Centre of Excellence  
ส�าหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในพื้นที่ทั่วประเทศ 

ล่าช้า ร้อยละ 29
• จัดตั้งกองทุน Social 
Investment Fund (SIF) 
• การเพิ่มสมาชิกกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.)
• จัดตั้งส�านักงานบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาความยากจน
และเหลื่อมล�้า อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 38

• การจัดท�ามาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ปี พ.ศ. 2562 – 2571
• สนับสนุนและเร่งรัดการตกลงการค้า 
ภายใต้กรอบ RCEP
• จัดท�าแผนการด�าเนินงานโครงการฯ และ 
จัดท�า (ร่าง) แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ 5 ปี 
และระยะ 10 ปี
• การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ

แล้วเสร็จ ร้อยละ 25
• จดัท�าแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรชาติ 
ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 
10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย
• การดึงแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม
• พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับ
ดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 

10

35

46

30
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เป้าหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื ้นฟู ท�าให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐาน 
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 
การใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน�้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของประเทศ ทั้งในเรื่องขยะ น�้าเสีย 
มลภาวะ รวมถึงความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรทางบก ทางน�้า ทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดภัยพิบัติ 

(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่รุนแรงและบ่อยคร้ังเพ่ิมข้ึน การขาดความต่อเนื่อง
ของนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความล้าสมัยของระเบียบและกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อจ�ากัดของการมีส ่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่  เป ็นเหตุให ้จ�าเป ็นต ้องมี 
การปฏิรูปการด�าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือให้เกิดการรักษา ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม น�าไปสู ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้าการด�าเนินการในภาพรวม แผนฯ  
ได้ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 36 เรื่อง  
และมีจ�านวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 325 กิจกรรม 
ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 53 กิจกรรม หรือร้อยละ 
16 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระยะเวลา
ท่ีก�าหนด 228 กิจกรรม หรือร้อยละ 70 และกิจกรรม 
ที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลา 
ที่ก�าหนด 44 กิจกรรม หรือร้อยละ 14 

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 35 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ 13 ฉบับ อาทิ  
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ 
เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 22 ฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมาย 
ว่าด้วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามแนวทางประชารัฐ กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ ร้อยละ 70
• การเพ่ิมพืน้ทีสี่เขยีวทัว่ประเทศ
• การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
• โครงการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก
• การพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรม 
สิ่งแวดล้อม

แล้วเสร็จ ร้อยละ  16
• การปรบัปรงุและแก้ไข
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง อาทิ 
พระราชบญัญตัป่ิาไม้ 
(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 
พระราชบญัญตัสิงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
• จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการ
รกัษาผลประโยชน์ของ
ชาตทิางทะเล (ศรชล.)
• พฒันาระบบคลังข้อมลู
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพของ
ประเทศไทย

ล่าช้า ร้อยละ 14
• การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิชุมชน กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

44

53

228
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ความก้าวหน้าการด�าเนินการ 
ในภาพรวม แผนฯ ได้ก�าหนดเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป รวม 10 เรื่อง 
และมีจ� านวนกิจกรรมภายใต ้
แผนฯ รวม 139 กิจกรรม ทั้งนี้ 
เ ป ็ น กิ จ ก ร ร ม ที่ แ ล ้ ว เ ส ร็ จ  
3 กิจกรรม หรือร้อยละ 2 กิจกรรม
ที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด 87 กิจกรรม 
หรือร้อยละ 63 และกิจกรรมที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินการแต่ล่าช้า
ก ว ่ า ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก� า ห น ด  
49 กิจกรรม หรือร้อยละ 35 

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

เป้าหมาย ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ  
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น และอยู ่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 
มีสุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี

สถานการณ์ ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดโรคอุบัติใหม ่
และโรคอุบัติซ�้าที่มีความถี่มากขึ้น ระบบบริการสาธารณสุขจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับจ�านวนโครงสร้างประชากรภายในประเทศกับระบบบริการ
สาธารณสุข พบว่า ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชน รวมทั้งความรอบรู ้ด้านสุขภาวะของประชน 
ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาด้านสุขภาวะของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
ยังมีความท้าทายอย่างมากในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

(7) ด้านสาธารณสุข 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 63
• การเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
• พัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและในสังกัดอื่น เช่น กรุงเทพฯ  
เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
• การปรับระบบบริการสู่ระบบดิจิทัล

แล้วเสร็จ ร้อยละ 2
• พฒันารปูแบบบรกิารปฐมภูม ิ(คลินกิหมอครอบครวั)
• การจดัตัง้และด�าเนนิการคณะกรรมการสารสนเทศสุขภาพแห่งชาต ิE-Payment Portal
• ประกาศความรอบรูข้องประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ

ล่าช้า ร้อยละ 35
• ทบทวนบทบาทโครงสร้างของหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข
• การจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
แห่งชาติ National Health IT Master Plan
• การพัฒนามาตรฐานรายงานต้นทุนการจัดบริการ 
การทดลองใช้และขยายผลให้ทุกหน่วยบริการทั้งรัฐ
และเอกชนด�าเนินการ

3
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ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพ 
ของสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เป็นโทษ 
ไม่เป็นประโยชน์หรือข่าวลวงของ
ประชาชนไทย

ความก ้าวหน ้าการด�า เนินการ 
ในภาพรวม แผนฯ ได้ก�าหนดเรือ่งและ 
ประเด็นปฏิรูป รวม 6 เรื่อง และมี
จ�านวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 22 
กิจกรรม ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่แล้ว
เสร็จ 3 กิจกรรม หรือร้อยละ 14 
กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 13 กิจกรรม 
หรือร้อยละ 59 กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่ก�าหนด 3 กิจกรรม หรือร้อยละ 14 
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ที่ ต ้ อ ง ป รั บ ป รุ ง  
3 กิจกรรม หรือร้อยละ 14

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 7 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ 2 ฉบับ ได้แก่  
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ คือ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก และกฎหมายว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการด�าเนินกิจการในอวกาศ 

เป้าหมาย ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่ม ี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก 
และการรับรู้ของประชาชน

สถานการณ์ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อโดยรวม 
ที่ต้องแข่งขันและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งในแง่ของคุณภาพของเนื้อหาสาระ ต้นทุน
และรายได้จากการด�าเนินการ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริโภคสื่อกลายเป็นผู้ผลิตสื่อ สืบเนื่องจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีข้างต้น ผู้บริโภคสื่อสามารถเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้คิดหรือสื่อสารส่งต่อข้อมูลออกไป การเปลี่ยนแปลง
จริยธรรมในการท�าหน้าที่ของสื่อ ในบางกรณีสื่อยังขาดจริยธรรมในการท�าหน้าที่ ท�าให้มีการเสนอข่าวสารที่อาจ 
ไม่เหมาะสมหรืออาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ส�าหรับสาธารณชน รวมทั้ง ประเด็นความรู้เท่าทันส่ือของประชาชน

(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แล้วเสร็จ ร้อยละ 14
• การประกาศเรยีกคนืคล่ืนความถีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์หรอืใช้ไม่คุ้มค่า
• การจดัท�ากฎหมายว่าด้วยความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และกฎหมายข้อมลูส่วนบคุคล

อยู่ระหว่างด�าเนินการ  ร้อยละ 59
• การสร้างการรบัรู้เท่าทนัสือ่ในกลุม่ประชาชนทัว่ไป
• การปรบัปรงุการบรหิารจดัการโทรทศัน์ของรฐั
• การเร่งรดัการด�าเนนิการคณะกรรมการประสัมพนัธ์แห่งชาติ
• การปรบับทบาทของสถาบนัการประชาสัมพนัธ์

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 14 
• การปรับเปลี่ยนวิธีการประมูลคลื่นความถี่ (Beauty Contest)
• การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

ล่าช้า ร้อยละ 14
• การบรรจุสาระ 
“รู้เท่าทันสื่อ”  
ในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย และ
อุดมศึกษา
• การจัดท�า
กฎหมายว่าด้วย
จริยธรรมและ
มาตรฐาน
สื่อมวลชน

3

3
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ความก้าวหน้าการด�าเนินการ 
ในภาพรวม แผนฯ ได้ก�าหนดเรื่อง
แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ป ฏิ รู ป  ร ว ม  
5 ประเด็น และมีจ�านวนกิจกรรม
ย ่ อ ย ภ า ย ใ ต ้ แ ผ น ฯ  ร ว ม  
50 กิจกรรมย ่อย ท้ั งนี้  เป ็น
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 19 กิจกรรม
ย่อย หรือร้อยละ 38 กิจกรรมที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินการตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด 28 กิจกรรม หรือ
ร้อยละ 56 กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะ
เวลาท่ีก�าหนด 3 กิจกรรม หรือ 
ร้อยละ 6

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุง
กฎหมาย จ�านวน 19 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ 5 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน 
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน และพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ เช่น กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ กฎหมายว่าด้วย
สภาองค์กรชุมชน และกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น

เป้าหมาย คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทย 
เป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท�างานร่วม
กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาช่วยยกระดับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนหลายกลุ่มมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและข้อท้าทายต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตหลายด้าน ที่เป็นประเด็น
ส�าคัญต่อการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ ความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ข้อจ�ากัดในการพัฒนาระดับชุมชน

(9) ด้านสังคม 

ล่าช้า ร้อยละ 6
• การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืม เพื่อการพัฒนาสังคม

แล้วเสร็จ ร้อยละ 38
• การเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารกองทนุ 
การออมแห่งชาต ิ(กอช.)
• ใช้วสิาหกจิเพือ่สงัคมกบัการพฒันาสังคม
• แก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่ห้ผู้สูงอายุ
สามารถรบังานเป็นชิน้งาน
• จดัท�ากฎกระทรวงเรือ่งหลักประกนัทรพัย์สินอืน่
ตามทีก่�าหนดใน พระราชบญัญตัหิลักประกนัทาง
ธรุกจิ พ.ศ. 2558

อยู่ระหว่างด�าเนินการ  ร้อยละ 56
• การสร้างระบบให้คนไทยมบี�าเหนจ็บ�านาญหลังพ้นวยัท�างาน
• แก้ไข พระราชบญัญติัสภาองค์ชมุชน พ.ศ. 2551

3
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ส่วนเกินจนกระทบต่อต้นทุนพลังงาน 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ความก ้ าวหน ้ าการด� า เ นินการ 
ในภาพรวม แผนฯ ได้ก�าหนดเร่ืองและ 
ประเด็นปฏิรูป รวม 17 เร่ือง และมี
จ�านวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม  
71 กิจกรรม ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่แล้ว
เสร็จ 20 กิจกรรม หรือร้อยละ 28 
กิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 32 กิจกรรม 
หรือร้อยละ 45 กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่ก�าหนด 19 กิจกรรม หรือร้อยละ 27

การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภาย
ใต ้แผนการปฏิรูปประเทศ  ด ้าน
พลังงานได ้ก� าหนดให ้จัดท�าหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 16 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการทั้งหมด อาทิ กฎหมายว่าด้วย 
การก�าหนดพลังงานควบคุม ระเบียบและข้อก�าหนดว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ระเบียบว่าด้วย 
การส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน กฎหมายว่าด้วยการก�าหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมาย ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริม 
ด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานตามแผนจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ด้านพลังงาน

สถานการณ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงด้านสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่สมดุล ก�าลังผลิตส�ารองไฟฟ้าไม่เหมาะสม 
โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอรองรับต่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า และการวางแผนกระจายแหล่งเชื้อเพลิง
ตามศักยภาพเชิงพ้ืนที่ มีข ้อจ�ากัด รวมทั้ งการบริหารจัดการความเส่ียงและความมั่นคงด ้านพลังงาน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านพลังงานเพื่อให้การท�างานสอดคล้องทั้งด้านนโยบาย การด�าเนินงาน 
การลงทุน และการใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุน

(10) ด้านพลังงาน

ล่าช้า ร้อยละ 27
• การออกข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
• การออกออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี
• แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าในอนาคต

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 45
• การศกึษาปรบัโครงสร้างกจิการไฟฟ้าเพือ่รองรบั Prosumer และการคดัเลอืกโครงการ 
Sandbox เพือ่ส่งเสริมกจิการไฟฟ้าเสรทีีใ่ช้พลงังานทดแทนในชมุชน
• ปรบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) และทบทวน แผนบริหาร
จดัการน�า้มนัเชือ้เพลิง (Oil Plan) ให้สอดคล้องกบัประมาณการความต้องการใช้น�า้มนั (BAU)

แล้วเสรจ็ ร้อยละ 28
• การบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่างกระทรวงพลงังาน
และกระทรวงอตุสาหกรรม ในการขบัเคล่ือนโครงการ 
ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานภาคอตุสาหกรรม
• การจดัตัง้ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ (OSS) ลดขัน้ตอน 
การขออนญุาตจดัตัง้โรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

19 20

32



16

(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการปลูกและ 
ปลุกจิตส�านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติหน ้าที่และการด�าเนินชีวิต มุ ่งเน ้นการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข ่าย 
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม

สถานการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และ 
แพร่หลายเป็นวงกว้าง ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและเศรษฐกิจทุกประเทศ และในการประชุมสหประชาชาติ 
คร้ังที่ 11 ได้ก�าหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ประชาคมโลกต้องให้ความร่วมมือ 
ในการปราบปราม โดยมีการประเมินสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในระดับสากล ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ในการประเมิน คือ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได้จัดท�าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศต่าง ๆ ในโลกที่ได้รับการประเมิน 180 ประเทศ จะเห็นว่า ประเทศไทยได้ 
36 คะแนน เท่ากับปี 2018 ในขณะที่ทุกประเทศมีการพัฒนา ท�าให้ล�าดับที่ซึ่งได้
รับการประเมินลดลงเมื่อเปรีบเทียบกับประเทศอื่นในทุกภูมิภาค จึงประเมินได้ว่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยต�่าลงในสายตาของต่างประเทศ และยัง
ห่างไกลจากเป้าหมายการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติที่คาดหวังว่า จะได้มากกว่า 
50 คะแนน และได้ล�าดับสูงกว่า 54 ในปี 2565 และได้ล�าดับสูงกว่า 20 ในปี 2580

ความก้าวหน้าการด�าเนินการในภาพรวม แผนฯ  ได้ก�าหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป รวม 6 เรื่อง และมีจ�านวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 143 กิจกรรม ทั้งนี้ 
เป็นกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 28 กิจกรรม หรือร้อยละ 20 และกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
การด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนด 115 กิจกรรม หรือร้อยละ 80 

การจัดท� าหรื อปรับปรุ งกฎหมายภายใต ้ แผนการปฏิ รู ปประ เทศ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ก�าหนดให้จัดท�า
หรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 25 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ  
2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน�าเงินส ่งคลัง พ.ศ. 2562 และ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ เช่น กฎหมายให้
ประชาชนสามารถได ้รับทราบและเข ้าถึงข ้อมูลหรือข ่าวสารสาธารณะ 
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการยักยอก การเบียดบัง หรือ
การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กฎหมายเก่ียวกับการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และกฎหมายการพยายามกระท�าความผิด การเตรียมการกระท�าความผิดฐาน
ทุจริต (Conspiracy Theory) เป็นความผิดทางอาญา เป็นต้น

แล้วเสรจ็ ร้อยละ 20
• การก�าหนดมาตรการกลไก 
ในการให้ความรูป้ระชาชน ในการ
เสรมิสมรรถนะในการต่อต้าน 
การทจุรติประพฤติมิชอบ
• การมสีถาบนัทางวิชาการทีไ่ด้รบั
มอบหมายให้ศึกษาวจิยัปัญหา
และพฒันามาตรการทีส่�าคญัอย่าง
ชดัเจน

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 80
• การจดัอบรมเครอืข่ายแจ้งเบาะแส
การทจุรติ
• การปรบัปรงุการบรหิารจดัการ 
การท�างานของรฐั
• การให้มมีาตรการในการคุม้ครอง 
ปกป้องประชาชนจากการ 
ถกูกล่ันแกล้ง
• การให้ทกุหน่วยงานของรฐั 
ประกาศนโยบายไม่รบัประโยชน์ใด ๆ 
จากการปฏบิตัหิน้าที่
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เป้าหมาย ให้มีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร ้างขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให ้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา

สถานการณ์ ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยยังมีความซับซ้อนสูง คุณภาพของการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ  
ความเลื่อมล�้าทางการศึกษาสูง การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ การก�ากับดูแลและการบริหาร
จัดการระบบการศึกษาของภาครัฐยังเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการด�าเนินการให้มีประสิทธิผล รวมทั้งระบบการศึกษา
ของไทยยังเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังไม่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
ก�าลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตและอาชีพการงานของประชาชนไทยในอนาคต

(12) ด้านการศึกษา  

ความก้าวหน้าการด�าเนินการในภาพรวม แผนฯ ได้
ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป รวม 7 เรื่อง และ 
มีจ�านวนกิจกรรมภายใต้แผนฯ รวม 131 กิจกรรม ทั้งนี้ 
เป็นกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 6 กิจกรรม หรือร้อยละ 5 
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด 99 กิจกรรม หรือร้อยละ 77 และกิจกรรม 
ที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการแต่ล่าช้ากว่าระยะเวลา 
ที่ก�าหนด 25 กิจกรรม หรือร้อยละ 19 

ก า ร จั ด ท� า ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ภ า ย ใ ต  ้
แผนการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงกฎหมาย จ�านวน 7 
ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ 4 ฉบับ ได้แก่  
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
การศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม  
พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ เป็นกฎหมายที่อยู ่ระหว่าง 
การด�าเนินการ คือ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และกฎหมาย 
ว ่าด ้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู ้ 
แห่งชาติ

อยู่ระหว่างด�าเนินการ ร้อยละ 77
• การจดัท�าแก้ไข และปรบัปรงุกฎหมาย ให้สอดคล้องกบั  
พระราชบญัญตั ิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....
• ส่งเสรมินวตักรรมในการส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการเรยีนรู้ 
เพือ่บคุคลพกิาร บคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษ และบคุคลทีม่ี 
ความต้องการการดูแลเป็นพเิศษ
• จดัท�าระบบข้อมลุและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
(Big Data In Education)
• ปรบัภาพลักษณ์และทศันคติทีดี่ต่ออาชีวศกึษา

แล้วเสรจ็ ร้อยละ 5
• การจดัท�าข้อเสนอว่าด้วยการเพิม่บทบาทของเอกชน 
ในการจดัการศึกษารปูแบบต่าง ๆ และก�ากบัดแูลทีเ่หมาะสม
• การปรบัปรงุแผนการศึกษาแห่งชาต ิให้สอดคล้อง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
• มกีารเสรมิสร้างสมรรถนะด้านดจิทิลัและการรูเ้ท่าทนัส่ือ

ล่าช้า ร้อยละ 19
• การจดัตัง้ส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายการศกึษาแห่งชาติ
• จดัท�าข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรปู 
การจดัการศึกษาระดบัอดุมศกึษา

6
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รหัสแผน 
การปฏิรูปประเทศ

สัญลักษณ์
ประจ�าแผน 

การปฏิรูปประเทศ

ชื่อแผน 
การปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่แผน 

การปฏิรูปประเทศ 
มีความสอดคล้อง

รายงานฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง แสดงนิยามและสาระส�าคัญของแผนการ
ปฏริปูประเทศ ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนระดบัต่าง ๆ และผลการด�าเนินการ 
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ ส่วนที่สอง แสดงผลการด�าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูประเทศโดยแยกตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปทั้ง 173 เรื่อง และส่วนที่สาม แสดง
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป โดยมีวิธีอ่านรายงานในส่วนที่สอง ดังนี้
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วิธีการอ่านรายงาน

รหัสแผน 
การปฏิรูปประเทศ

ชื่อแผนการปฏิรูปประเทศ

ส่วนที่ 2.1   การสรุปผลในภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ

สาระส�าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ
- สถานการณ์และความจ�าเป็น
- การก�าหนดเป้าหมาย
- การก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป

ส่วนย่อยที่ 1 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ

ส่วนย่อยที่ 2 
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สรุปผลการด�าเนินงาน 
ในแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูป

ส่วนย่อยที่ 3

การแสดงสถานะ
ความส�าเร็จ 
ในการด�าเนินกิจกรรม 
ของแต่ละเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

รหัสของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
พร้อมแถบสีแสดงสถานะความส�าเร็จ

ประสบอุปสรรค 
หรือยังไม่มีการด�าเนิน 
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

อยูร่ะหว่างการด�าเนนิกิจกรรม  
แต่มคีวามล่าช้าหรอืความเสีย่ง 
ทีจ่ะไม่บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
กิจกรรมและสามารถบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนด 
ไว้ในปี 2565

มีการด�าเนินกิจกรรม
ได้ครบถ้วนตามแผน

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

รหัสของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
พร้อมแถบสีแสดงสถานะความส�าเร็จ

รหัสแผนการปฏิรูปประเทศ

รหัสเรื่องและประเด็นปฏิรูปXX XX

21



ส่วนที่ 2.2   การสรุปผลในระดับเรื่องและประเด็นปฏิรูป

ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ชื่อเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

รหัสของเรื่องและประเด็นปฏิรูป พร้อมแถบสีแสดงสถานะความส�าเร็จ 
รหัสแผนการปฏิรูปประเทศ

รหัสเรื่องและประเด็นปฏิรูปXX XX
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การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
ให้บรรลุผลตามที่ก�าหนดไว้ในเรื่องและประเด็นปฏิรูปในช่วงปี 2561 - 2562

ประเด็นท้าทาย
ที่ส่งผลต่อ 
การขับเคลื่อน 
ให้บรรลุผลตาม
ที่ก�าหนดไว้ในเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป  

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามที่ก�าหนดไว้ในเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป

23
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กำรปฏิรูปประเทศ
การปฏิรูป คือ การปรับปรุงสิ่งท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมหรือสมควรกับ
บริบทและยุคสมัย รวมทั้งเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการปฏิรูปประเทศได้ก�าหนดเป้าหมายหลัก  
3 ประการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ ตามมาตรา 258 
ของรัฐธรรมนูญฯ ได้ก�าหนดให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล โดยรายละเอียดของ 
วิธีการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้ันตอน การวัดผลและระยะเวลา รวมทั้งผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปีให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2560  

ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
กับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 65 ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เพื่อน�าประเทศไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ตามที่ก�าหนดได้อย่างเป็น 
รูปธรรม ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เพ่ือใช้เป็น 
กรอบในการจัดท�าแผนระดับท่ี 2 และ 3 ของประเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ  
โดยแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ จะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนในช่วง 
ห้าปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ และ 
พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การปรับเปลี่ยนและปลดอุปสรรค “วิธีและกระบวนการ” หรือ “กลไก” หรือ “กฎระเบียบ” ที่ส�าคัญ  
เพื่อให้การด�าเนินงานของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง สะดวก มีประสิทธิภาพและบรรลุผลอันพึงประสงค ์
ตามรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ส�าหรับแผนระดับที่ 3 
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และรายปี ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีการระบุ 
การด�าเนินงานที่ความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ จะเป็นกลไกส�าคัญในการถ่ายทอดแนวทาง 
การขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ จะได้รับการถ่ายทอดผ่านแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
แผนระดับที่ 2 อีก 3 แผน ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดการปฏิบัติที่มีความชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการ 
และ/หรือแผนปฏิบัติการด้าน ที่ต้องมีการระบุการด�าเนินงาน/โครงการท่ีสามารถน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ1

2

3

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายปี) แผนอื่น ๆ

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
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ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
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แผนกำรปฏิรูปประเทศ
การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปฏิรูปประเทศ จ�านวน 11 ด้าน เพ่ือจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้ ประกอบไปด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย  
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข 
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน และ (11) ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในส่วนของด้านการศึกษาและด้านกระบวนการยุติธรรม (ต�ารวจ)  
ได้แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ตามรฐัธรรมนญูฯ โดยมวีาระหนึง่ปีหลงัจากรฐัธรรมนญูประกาศใช้ และสองปีหลงัจากคณะ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งตามล�าดับ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ด ้านดังกล ่าวได ้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศขึ้นและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ส่วนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 6 และมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 โดยให้กับทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให ้
การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต�ารวจ) มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินคือการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ โดยคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

แผนการปฏิรูปประเทศมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือกฎระเบียบที่ส�าคัญ  
เพ่ือให้การด�าเนินงานของทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญ โดยมี 
องค์ประกอบของแผน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังให้บรรลุภายในระยะเวลาห้าปี แผนข้ันตอนและวิธีการ ก�าหนด
ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงินที่คาดว่าจะใช้ โดยโครงสร้างของแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน 
จะแบ่งออกเป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูป และกิจกรรมภายใต้เรื่องและประเด็นปฏิรูปดังกล่าว โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง 12 ด้าน มีสรุปสาระส�าคัญของเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) ด้านการเมือง มีเป้าหมายเพื่อการธ�ารงไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข เป็นการปกครองที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน 
พรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน  
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
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(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายเพื่อให้
องค ์กรภาครัฐ เป ิดกว ้างและเชื่ อมโยงข ้อมูล กัน 
ด้วยระบบดิจิทัล โครงสร้างองค์กรกะทัดรัด ท�างานเพื่อ
ประชาชนโดยยึดการด�าเนินงานเชิงพื้นที่ เป ็นหลัก 
บริหารจัดการองค์กรและบริการประชาชนด้วยระบบ
ดิจิทัล สรรหาและรักษาไว ้ ซ่ึงก�าลังคนคุณภาพสูง  
มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นท่ีไว ้วางใจของ
ประชาชน รวมทั้ง ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจาก 
ผู้มีอิทธิพล 

(3) ด้านกฎหมาย มีเป้าหมายเพื่อให้มีกฎหมายที่ดีและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่สร้าง
ภาระให้แก่ประชาชน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท�า
กฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู ้ความเข้าใจ และ
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

(4) ด ้านกระบวนการยุติธรรม  มี เป ้าหมายให ้ 
การด�าเนินงานในทุกขั้นตอนมีระยะเวลาที่ชัดเจน  
มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไก
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบ
สอบสวนคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบ
นิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่ง
อ�านวยความยุติธรรม 

(5) ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย 
“แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู ่ประชาชน เติบโต
ยั่งยืน” โดยมีผลิตภาพสูงขึ้น มีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น รวมท้ังมีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมท่ัวทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และสถาบัน
เศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

(6) ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม  
มีเป้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ
การรักษา ฟื ้นฟู ท�าให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐาน 
ในการพัฒนาประเทศ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 
การใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน�้า 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) ด ้านสาธารณสุข  มี เป ้าหมายให ้ประชาชน 
ทกุภาคส่วนมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ มส่ีวนร่วมในการวาง 
ระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น และอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็น
เอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี 

(8) ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มเีป้าหมาย 
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของ
สื่อบนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความชอบธรรม 
และการ ใช ้ พื้ นที่ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การสื่ อ ส ารอย ่ า ง มี 
จรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก 
และการรับรู้ของประชาชน 

(9) ด้านสังคม มีเป้าหมายให้คนไทยมีหลักประกันทาง
รายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ สั งคมไทย เป ็ นสั งคมแห ่ ง โอกาสและ 
ไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม 
ที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข ้าถึงได ้ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข ้มแข็ง  
โดยสามารถจัดการกันเองและท�างานร่วมกับภาคส่วน 
ต่าง ๆ ได้ คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู ่ 
การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
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ทั้งนี้ ในการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผน จะต้องมีการแปลงแผนดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติ โดยอาจด�าเนินการในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินต่าง ๆ  หรืออาจ
เป็นการก�าหนดมาตรการ การปรับปรุงกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด�าเนินงานขององค์กร  
การปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงาน ซึ่งอาจไม่ต้องใช้วงเงินจากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินใด

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา หน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคล

วงเงินที่คาดว่า 
จะใช้

หน่วยงานพิจารณาจัดท�า

แผนงาน/โครงการ การด�าเนินงาน มาตรการ อื่นๆ

แผน ขั้นตอน
และวิธีการ

การเสนอให้มีหรือแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่จ�าเป็น

(10) ด้านพลังงาน มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ขอ งประช าชน  ส ่ ง เ ส ริ ม ด ้ า น เ ทค โน โ ลยี แ ล ะ 
การมีส ่วนร่วมของประชาชนให้การบริหารจัดการ 
ด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง  
พ้ืนฐานพลังงานตามแผนจัดหาพลังงานท่ีปรับปรุงใหม่ 
และการลงทุน ในอุ ตสาหกรรมที่ เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กับ 
ด้านพลังงาน 

(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มี เป ้าหมายให ้เกิดความโปร ่งใส 
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านการปลูกและปลุกจิตส�านึกของคนในชาติ 

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่และ
การด�าเนินชีวิต มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคีเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว 
เด็ดขาดและเป็นธรรม 

(12) ด้านการศึกษา มีเป้าหมายให้มีการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึ กษา  มุ ่ ง ความ เป ็น เลิ ศและสร ้ า งขี ด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุง
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ได้ก�าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด�าเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติ 
มคีวามสงบเรยีบร้อย มคีวามสามคัคปีรองดอง มกีารพฒันา 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความสมดุลระหว ่างการพัฒนาด ้านวัตถุ กับ 
การพัฒนาด ้ านจิตใจ (2 )  สั งคมมีความสงบสุข  
เป ็นธรรม และมี โอกาสอันทัดเทียมกันเ พ่ือขจัด 
ความเหลื่อมล�้า และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และมีส ่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน 
ได้ถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู ่เรื่องและประเด็น 
การปฏิรปูประเทศภายใต้แผนการปฏิรปูประเทศด้านต่าง ๆ 
และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

เป้าหมายท่ีหนึ่ง “ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมคีวามสมดุล 
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ” 
ได้ด�าเนินการผ่านแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
ซึง่ในช่วงทีผ่่านมามคีวามก้าวหน้าเป็นล�าดบัโดยก่อให้เกดิ 
ผลประโยชน์ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
ของประเทศไทย เช่น การออกพระราชบัญญัติสถาบัน
การเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ช่วยส่งเสริมการออมและ
ยกระดับแหล่งเงินทุนในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชน 
ในชมุชนสามารถพ่ึงพาตนเองและพฒันายกระดับคณุภาพ 
ชีวิตได้ตามก�าลังของตนอย่างมีภูมิคุ ้มกัน การออก 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ 
ยกระดบัการด�าเนนิการของภาครฐัในด้านการเงนิการคลงั 
และ วิ ธี ง บประมาณให ้ ภ าค รั ฐ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  

มุ่งผลสัมฤทธิ์และความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง
ของประเทศ และสามารถสนับสนุนภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างสมดุลเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
และยั่งยืนเป็นต้น

เป้าหมายที่สอง “สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และ
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า”  
ได้ด�าเนนิการผ่านแผนการปฏริปูประเทศด้านต่าง ๆ  ซ่ึงใน 
ช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นล�าดับโดยก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ต่อประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย เช่น การออกพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ส่งผลให้
เยาวชนและนักเรียนได ้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมกัน การออกพระราชบัญญัติระบบบริการ 
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อด�าเนินโครงการคลินิกหมอ
ครอบครัว ส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และสามารถดูแลสุขภาวะของตนเองได ้ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ  
การจัดให้มีทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ การรับ
แจ้งความเรื่องร้องทุกข์ต่างท้องที่ ท�าให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ สวัสดิการ และการเข้าถึงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน การออก
พระราชบัญญัติ  ห ลัก เกณฑ ์ เ ก่ียว กับการจัดท� า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. ....  และการด�าเนินการ Doing Business Portal 
และ Gov Channel เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอ�านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  
ช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาคการผลิต
ต่าง ๆ ได้รับความสะดวกในการด�าเนินกิจการและ
สามารถแข่งขันกันภายใต้กฎระเบียบที่ทันสมัย ไม่เป็น
อุปสรรค และเท่าเทียมกัน เป็นต้น 
เป้าหมายที่สาม “ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ที่ดี  และมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาประเทศและ 
ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ได้ด�าเนินการผ่าน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมา 
มีความก้าวหน้าเป็นล�าดับโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย 
เช่น การออกพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองโดยการมี

ส ่วนร ่วมของประชาชนท�าให ้ประเทศไทยมีสภาพ
แวดล้อมในการด�ารงชีวิตที่ดี ได้มาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย การออกพระราชบัญญัติป่าไม้ 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สิน
อื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 ท�าให้ประชาชนม ี
ทางเลือกในการเพิ่มรายได้จากการท�าไม้มีค่าในพื้นที่
กรรมสิทธิ์ของตน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ประเทศ เป็นต้น

แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน ประกอบด้วย 173 เรื่องและประเด็นการปฏิรูป และมีกิจกรรมหรือประเด็นย่อย
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศรวม 1,229 กิจกรรม 

10 

กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน การออกพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท า ร่างกฎหมาย
และการประเมินผล สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. ....  และการด าเนินการ Doing Business Portal และ Gov 
Channel เพ่ือขับเคล่ือนไปสู่ระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ช่ วยให้
ผู้ประกอบการทั งภาคเอกชนและภาคการผลิตต่าง ๆ ได้รับความสะดวกในการด าเนินกิจการและสามารถ
แข่งขันกันภายใต้กฎระเบียบที่ทันสมัย ไม่เป็นอุปสรรค และเท่าเทียมกัน เป็นต้น  

เป้ำหมำยท่ีสำม “ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง เป็นประมุข” ได้ด าเนินการผ่านแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าของเป็นล าดับโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน 
และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น การออกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ปรับเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาพื นที่ เมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมในการ
ด ารงชีวิตที่ดี ได้มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย  การออกพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2562 กฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอ่ืนเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเพ่ิม
รายได้จากการท าไม้มีค่าในพื นที่กรรมสิทธ์ิของตน และส่งเสริมการเพ่ิมพื นที่สีเขียวของประเทศ เป็นต้น 

แผนการปฏิรูปประเทศทั ง 12 ด้าน ประกอบด้วย 173 เรื่องและประเด็นการปฏิรูป และมีกิจกรรมหรือ
ประเด็นย่อยภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศรวม 1,229 กิจกรรม  

 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ประเด็นกำรปฏิรูป กิจกรรม/ประเด็นย่อย 

1 การเมือง 5 18 
2 บริหารราชการแผ่นดิน 6 56 
3 กฎหมาย 10 115 
4 กระบวนการยุติธรรม 10 38 
5 เศรษฐกิจ 55 121 
6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 36 325 
7 สาธารณสุข 10 139 
8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 22 
9 สังคม 5 50 
10 พลังงาน 17 71 
11 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 143 
12 การศึกษา 7 131 

รวม 173 1,229 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด�าเนินการโดยรวบรวมข้อมูล 
จากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National  
Strategy and Country Reform : eMENSCR) ซึ่งส�านักงานฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะการด�าเนินงาน
ของโครงการ กิจกรรม ข้อมูลด้านสถิติ และตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน 
การปฏิรูปประเทศ ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2562 มีจ�านวนการรายงานโครงการหรือกิจกรรม ทั้งสิ้น 24,872 รายการ  
และเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ รวม 8,829 รายการ ส�านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูล 
ดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์ 
ของเรื่องและประเด็นปฏิรูปบนหลักการ ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศไม่ได้ก�าหนดค่าเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดในระดับแผนไว้ ส�านักงานฯ จึงได้ประเมินผลการด�าเนินงานของแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศ
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยแสดงหลักการและเหตุผล และประเด็นส�าคัญในการด�าเนินการตามเร่ืองและ
ประเด็นปฏิรูป รวมท้ังเทียบเคียงข้อมูลสถานการณ์จากตัวชี้วัดในระดับประเทศหรือสากลที่เกี่ยวเนื่องกัน  
และประเมินผลสัมฤทธิ์จากสถานะของตัวชี้วัดดังกล่าว นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลการด�าเนินการของกิจกรรมภายใต้
เรื่องและประเด็นปฏิรูป โดยแสดงผลออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) สีแดง หมายถึง ประสบอุปสรรคหรือยังไม่มี 
การด�าเนินกิจกรรมภายใต้เรื่องและประเด็นปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม (2) สีส้ม หมายถึง อยู่ระหว่างการด�าเนินกิจกรรม
ภายใต้เรื่องและประเด็นปฏิรูปแต่มีความล่าช ้าหรือความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้ใน 
ปี 2565 (3) สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการด�าเนินการกิจกรรมภายใต้เรื่องและประเด็นปฏิรูปและสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 และ (4) สีเขียว หมายถึง มีการด�าเนินกิจกรรมภายใต้เรื่องและประเด็นปฏิรูปได้ 
ครบถ้วนตามแผน 

แผนการปฏริปูประเทศท้ัง 12 ด้าน  ประกอบด้วยเร่ืองและประเดน็ปฏริปู รวมทัง้สิน้  
173 เรื่อง โดยมีสรุปผลการประเมินตาม 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสีแดง จ�านวน 26 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป หรือร้อยละ 15 ระดับสีส้ม จ�านวน 77 เรื่องและประเด็น
ปฏิรูป หรือร้อยละ 44 ระดับสีเหลือง จ�านวน 60 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป หรือ 
ร้อยละ 35 และระดบัสีเขียว จ�านวน 10 เร่ืองและประเดน็ปฏรูิป หรอืร้อยละ 6 ดงันี้

ส่วนที่ 2 
ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ยังไม่มี
การด�าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม

อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการแต่อาจ
ไม่บรรลุเป้าหมาย

อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ตามแผน

ด�าเนินกิจกรรม 
ได้ครบถ้วน

1026

60

77
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ส�าหรบัผลการด�าเนนิการของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้ 12 ด้าน ได้แสดงในรายละเอยีดโดยแบ่งตามเร่ืองและประเดน็
การปฏิรูปภายใต้แต่ละด้าน รวมทัง้ ปัญหาอปุสรรคหรือประเดน็ท้าทายทีส่�าคญั และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการเพ่ือ
บรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นการปฏรูิปดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดังนี้

ส่วนที่ 2 
ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

 24/03/63 -18.30

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน...

01 การเมือง 0101 0102 0103 0104 0105

02 การบริหารราชการแผ่นดิน 0201 0202 0203 0204 0205 0206

03 กฎหมาย 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310

04 กระบวนการยุติธรรม 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410

05 เศรษฐกิจ 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510

0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520

0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530

0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540

0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550

0551 0552 0553 0554 0555

06 ส่ิงแวดล้อม 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610

0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620

0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630

0631 0632 0633 0634 0635 0636

07 สาธารณสุข 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710

08 ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 0801 0802 0803 0804 0805 0806

09 สังคม 0901 0902 0903 0904 0905

10 พลังงาน 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017

11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1101 1102 1103 1104 1105 1106

12 การศึกษา 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207

เร่ืองและประเด็นปฏิรูป



แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง01 ความม่ันคง

ยุทธศาสตรชา ติดาน
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรม  
โดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ”



สถานการณ์การพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ผ ่านมา 
มีความท้าทายอย่างสูง ความขัดแย้งทางการเมืองน�าไปสู่
ความรุนแรงหลายครั้ง ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้วนเวียน 
มาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลาของการเป็นประเทศ
ประชาธิปไตย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้ง
จ�านวนมาก มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกแยกเป็นฝัก
เป็นฝ่ายและไม่เป็นมิตรต่อกัน โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้าง
ความชอบธรรมในอ�านาจท่ีแตกต่างกนั ซึง่เกดิจากความเชือ่ 
ทัศนคติ และความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่แตกต่าง การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม นักการเมืองขาดคุณสมบัติและจริยธรรม 
และไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 
เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พรรคการเมือง 
ถูกครอบง�าจากนายทุน ประเด็นต ่าง ๆ เหล ่านี้  
น�าประเทศไปสู ่ความไร ้ เสถียรภาพทางการเมือง  
และส ่งผลกระทบต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และความมั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ
การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยได้
ก�าหนดเป ้าหมายของแผนการปฏิ รูปประเทศด้าน
การเมือง ดังนี้ 

(1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป ็นประมุข มีส ่วนร ่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

ทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ  
รู ้ จั กยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจ ริต 
ที่ แตกต ่ างกัน และให ้ประชาชนใช ้สิทธิ เลือกตั้ ง 
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�า
ไม่ว่าด้วยทางใด

(2) ให้การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไป 
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมือง
พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมี
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิก
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่าง
แท้จริงในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการ 
คัด เ ลือกผู ้มีความรู ้ความสามารถ ซ่ือ สัตย ์สุจริต  
และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

(3) มีกลไกที่ก�าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง
ในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ 
ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

(4) มีกลไกที่ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
โดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1 2 3 4 5

การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและ

การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

กลไกการแกไขปญหาความ

ขัดแยงโดยสันติวิธีและการรู

รักสามัคคีของสังคมไทย

การกระจายอํานาจ 

การปกครองสวนทองถิ่น

และการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม

การเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียง

ธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

การสรางรัฐธรรมาธิปไตย

ภำพรวมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 01
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ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
วัฒนธรรมทางการเมือง ค่านิยมและทัศนคติ ปัจจุบัน 
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนมีอย่าง
กว้างขวาง ผ่านกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นทางการเมืองในหลายลักษณะ
ยังคงมีแนวโน้มที่น�าไปสู ่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการ 
ไม่ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง ซึ่งมีโอกาสท่ีจะน�าไปสู่
ความรุนแรงได้ ทั้งนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป ็นประมุขอย ่างถูกต ้องและเหมาะสมให ้กับ
ประชาชนเป็นประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการให้แก่ประชาชนในทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
และทัศนคติต่อประชาธิปไตยที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
อนัเป็นการสร้างพืน้ฐานของประชาธิปไตยให้เข้มแขง็ต่อไป

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย  
ถึงแม้กระแสความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 
ในประเทศจะมีแนวโน ้มสูงข้ึน การมีส ่วนร ่วมทาง 
การเมืองตามช่องทางหรือกลไกตามกฎหมายยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันผลักดัน 
ให ้ เพิ่มขึ้น อย ่างเช ่น สัดส ่วนผู ้มาใช ้สิทธิ เลือกตั้ง 
ต่อจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังยังน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 
อยู่มาก ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน 
ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาให้สูงข้ึนได้ ดังนั้น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องควรเร่งด�าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับต่าง ๆ โดยอาจสร้างการตระหนักรู้ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตลอดจนการสร ้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ

กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ปัจจุบันมีกระบวนการ
และกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และถ ่วงดุล  
การด�าเนินการของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจ�า อย่างไรก็ตาม การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เข้าถึงกระบวนการและกลไกต่าง ๆ ให้กับประชาชน  
ยังเป็นประเด็นท้าทายท่ีภาครัฐต้องให้ความส�าคัญ  
ตลอดจนเพิ่มการพัฒนาการด�าเนินการของกระบวนการ
และกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และถ ่วงดุล  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการและกลไกดังกล่าว 
ตลอดจนเร่งพัฒนามาตรการการบังคับใช้กระบวนการ
และกลไก เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุล  
มีประสิทธิภาพและยุ ติธรรม ท้ัง นี้  อาจพิจารณา 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การติดตาม  
และการตรวจสอบ ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการเสนอแนะและให้ความเหน็ต่อการด�าเนนิการต่าง ๆ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง01
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0101 0102 0103 01050104

0102

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่2 กลไกการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งโดยสันติวธิแีละการรู้รกัสามคัคีของสงัคมไทย 

การด�าเนินการท่ีผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ และการพัฒนากลไกหรือมาตรการต่าง ๆ เช่น การด�าเนิน 
โครงการปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ เพ่ือเสริมสร้างจิตส�านึกเรียน 
รู้เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และการด�าเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยจากปัญหาการใช้ความรุนแรงด้วยสันติวิธี  

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
0101

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีลักษณะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีร่วมของประชาชน การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมุ่งให้
ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดี

0105
เร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่5 การสร้างรฐัธรรมาธปิไตย 

ที่ผ ่านมาได้ด�าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย อาทิ โครงการ 
ผลติสือ่และกจิกรรมต่าง ๆ โครงการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ

0103
เร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่3 การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถิน่ และการจดัสรรทรพัยากรทีเ่ป็นธรรม 
ได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายในการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
โดยได้ด�าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ 
ความพร้อมในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของ อปท. เช่น การให้บริการสาธารณะประชาชน ความพร้อมในการรองรับ
ภารกิจถ่ายโอนต่าง ๆ อีกท้ังมีการด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความต่ืนตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยตนเอง

0104
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 

ทีผ่่านมาได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ผลกัดนัการบรรลุเป้าหมายในการให้มเีลือกต้ังทีสุ่จริตเทีย่งธรรม และเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 โดยได้มีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเลือกตั้ง 
การจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนการตรวจสอบหลังการเลือกตั้ง เพื่อผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 01

37



สังคมไทยยงัคงประสบปัญหาจากการท่ี 
ประชาชนยงัมทีศันคต ิค่านยิม ความเช่ือ 
และความเข้าใจในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุขที่แตกต่างกัน และยังมี
ประชาชนในหลายกลุ ่มเป ้าหมาย 
ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู ้
ที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติ
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการ
สร ้างสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคน
สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสงบ อย่างไรกต็าม การเสรมิสร้างวฒันธรรมทางการเมอืงและการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น โดย the Economist Intelligence Units ได้ประเมิน
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในปี 2562 พบว่า คะแนนของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
นับตั้งแต่ก่อนมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในปี 2560 (5.0 คะแนน) มีพัฒนาการที่ดีขึ้นใน 
ปี 2562 (6.25 คะแนน) ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียนร่วมกับสิงคโปร์และมาเลเซีย พร้อมกัน
นั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนมีแนวโน้มการพัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึนจากปี 2560 (5.0 คะแนน)  
ถึงปี 2562 (6.11) ซึ่งอยู่ในล�าดับที่ 3 ของอาเซียนร่วมกับอินโดนีเซียอีกด้วย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

0101 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  

ในช่วงที่ผ ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ประเด็นการปฏิรูปเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีลักษณะการด�าเนินงานที่มุ่ง
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ โดยได้ด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และโครงการ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้
ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นกระบวน
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อย ่างไรก็ตาม การส ่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง 
เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีทั้ง 
รูปแบบทางตรงและทางอ้อม โดยการด�าเนินการที่ผ่านมา 
เน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการให้ความรู ้
และการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะของการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมือง ทางอ้อม ดังนั้น ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ 
คือการส่งเสริม การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยทางตรง
ควบคู่ไปด้วย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มใน
ชมุชน และสถาบนั พรรคการเมือง รัฐสภา และหน่วยงาน
ของรัฐ และการใช้สิทธิของตนผ่านการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ

ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้
ประชาชนได้รับประสบการณ์และเรียนรู ้วัฒนธรรมทาง 
การเมอืงโดยตรง อาท ิโครงการส่งเสรมิบทบาทการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ การจัดให้
มีการเลือกตั้งท้องถิ่นและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความตระหนกัรูใ้นความส�าคัญของกระบวนการการเลอืกตัง้
ท้องถิ่น ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเ มืองให ้ เน ้นการปฏิ บัติ เพิ่ มขึ้ น 
ผ ่านกิจกรรมการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน 
ทั้งในและนอกระบบ

0101
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สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมายังมีความขัดแย้งทางการเมืองและการใช ้
ความรุนแรงในหลายครั้ง เกิดความคิดเห็นที่แตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและความไม่ไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ส่งผลให้เกิดการบ่ันทอนศักยภาพในการพัฒนาและเสถียรภาพการบริหารประเทศ  
รวมทั้งการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศขาดความต่อเนื่อง จึงมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้รักสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ยอมรับและเคารพความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน โดยดัชนีธรรมาภิบาลโลก  
(World Wide Governance Indicators) จัดท�าโดยธนาคารโลก ได้ประเมินเสถียรภาพทางการ
เมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of Violence) พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ ตั้งแต่ ปี 2559 (14.29) ถึงปี 2561 (19.52) ทั้งนี้ เสถียรภาพ
ทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงของไทยยังเป็นประเด็นส�าคัญที่จ�าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศไทยยังคงอยู่ล�าดับ 
ที่ 8 ของประเทศในอาเซียน 

กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคี 
ของสังคมไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  0102

ที่มา: Worldwide Governance Indicators, World Bank Group
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ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และการรู ้รักสามัคคีของสังคมไทย ได้มุ ่งเน้นในการสร้างการตระหนักรู ้ การพัฒนากลไกและมาตรการต่าง ๆ 
โดยได้ด�าเนินโครงการปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
คิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง ให้กับประชาชน 
เยาวชน และจิตอาสา นอกจากน้ี ยังได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบด้วยสันติวิธี อาทิ 
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ทั้งน้ี ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายของกลไกการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคี
ของสังคมไทย คือ การปลูกฝังประชาชนให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมการเคารพความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่  
แตกต่าง โดยจ�าเป็นต้องปลูกฝังตัง้แต่เยาว์วัยและด�าเนนิการ
อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย และการมีกลไกการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี โดยมีกระบวนการท่ี 
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการทั้ง 2 ลักษณะควบคู่กันไป

0102

ดังนั้น ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องควรเร่งด�าเนินการปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมประชาธิปไตย และการเคารพความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต ่าง อาทิ  โครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
ที่เน้นการสร้างทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้ง
ด�าเนินโครงการที่ เกี่ยวข ้องกับการสื่อสาร เผยแพร่  
การอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมดังกล่าว 
นอกจากนี้  ควรเร ่งด�าเนินโครงการสร ้างกลไกและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี  
รวมท้ังขยายช่องทางของกลไกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว อาทิ 
รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
ความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย   
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หลังจากปี 2540 การกระจายอ�านาจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นภารกิจส�าคัญเพื่อให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทที่เหมาะสม และให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมและใช้
อ�านาจของตนเองในทางตรง เมื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
จะน�าไปสู่การเมืองการปกครองระดับชาติที่มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ซ่ึงในปัจจุบันสถานการณ ์
การกระจายอ�านาจให้ อปท. โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง
ไม่ประสบความส�าเร็จมากนักเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2544 - 2546 ที่รัฐบาลเร่งจัดสรรภาษี เงินอุดหนุน 
และรายได้อื่น ๆ ให้แก่ อปท. เพื่อให้ครบก�าหนดตามเป้าหมาย คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ที่ก�าหนดใน
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจฯ นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า 
ได้รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ปี 2561 โดยประเมินการกระจายอ�านาจในรูปแบบของ
ความเป็นสถาบันของ อปท. และการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ความเป็นสถาบันของ อปท.  
อยู่ที่ระดับ 3.28 และการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ที่ระดับ 2.88 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แต่จะต้อง 
ส่งเสริมการพัฒนาภาคพลเมืองให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

การกระจายอ�านาจ  
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0103

รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ปี 2562

ที่มา: รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ปี 2561, สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรัฐบาล

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเมือง 
ในประเด็นการกระจายอ�านาจและการจัดสรรทรัพยากร 
ให้แก่ อปท. ในปี 2562 ได้มีการด�าเนินโครงการประเมิน
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพข อ งอ งค ์ ก รปก ค รอ ง ส ่ ว นท ้ อ ง ถิ่ น  
(Local Performance Assessment : LPA) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ ่อน  
ของ อปท. เพื่อน�าไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของ อปท. ในการปฏิบัติราชการและจัดการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และโครงการการประชาสัมพันธ์
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เพื่อกระตุ ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการไปใช ้
สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง
 
อย่างไรก็ตามความท้าทายในการขับเคลื่อนประเด็นการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการ 

ถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรเพื่อให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการท้องที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน และการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง โดยในช่วงที่ผ่านมา 
นโยบายของรัฐเก่ียวกับการกระจายอ�านาจยังคงขาด 
ความต่อเนื่อง มีการเปล่ียนแปลงไปตามวาระในการเข้ามา 
บริหารประเทศของรัฐบาล

ดังนั้น ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการ 
ด�าเนินการตามเป้าหมายในการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ 
กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและควรเร่งด�าเนิน
โครงการการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส�าคัญและมี
ส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจและเตรียมการส�าหรับการเลือกต้ัง 
ท้องถิ่นที่จะมาถึง

0103
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การเลอืกตัง้เป็นกระบวนการทางการเมือง 
ที่ ส� า คัญ ในระบอบการปกครอ ง 
แบบประชาธิปไตย ที่เชื่อว่าอ�านาจ
อธิปไตยหรืออ� านาจสูง สุดในการ
ป ก ค ร อ ง เ ป ็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
และเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในการเลือกผู้แทนของ
ตนเพื่อไปใช ้อ�านาจแทนตนในการ
บริหารบ ้านเมืองทั้ ง ในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การเลือกต้ังจะ
สัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป ้าหมายแห่ง
เจตนารมณ์ของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยได้นั้น การเลือกตั้งจะ
ต ้องด�าเนินไปด้วยความเรียบร ้อย 
สุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้งจะต้องไม่กระท�า
การอันเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาการเลือกตั้งของไทยยังเกิดปัญหาในหลายประเด็น  
เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง การละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง และประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง โดยสะท้อนได้จากการประเมินภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2561 โดย Perception of Electoral Integrity Index พบว่าภาพลักษณ์เรื่อง
การเลือกตั้งของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 51 คะแนน ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 6 ในอาเซียน โดยประเทศไทย
ได้รับคะแนนมากที่สุดจากมิติกฎหมายการเลือกตั้ง ในขณะที่มิติผลลัพธ์หลังการเลือกตั้งได้รับคะแนน
น้อยที่สุด ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวได้รายงานสถานการณ์ภายในปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่มี
การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 นอกจากน้ี สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในปี 2562 ของไทยอยู่ที ่
ร้อยละ 74.69 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ประเทศที่ได้รับคะแนนอันดับหน่ึงจาก Perception of  
Electoral Integrity Index อย่างเดนมาร์กมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังร้อยละ 84.60 และประเทศท่ีได้รับ
คะแนนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย อยู่ท่ีร้อยละ 81.93 อีกท้ัง การคัดค้านการเลือกตั้ง 
ในปี 2562 ของไทยมีจ�านวนที่เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 18 จากปี 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเด็น 
การเลือกตั้งที่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาในมิติต่าง ๆ ต่อไป

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
เพ่ือการปฏิรูปประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0104
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ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเพ่ือผลักดันการบรรลุ
เป้าหมายในการให้มีเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 อาทิ 
โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และโครงการ
ชี้แจงแนวทางการด�าเนินการเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมาย 
ในการก�าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง การสร้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ด�าเนินการเลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้แก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง สื่อมวลชน  
และผู ้ ท่ี เ ก่ียวข ้องทั้งหมด ส�าหรับการเลือกตั้ง ท่ัวไป 
ในปี 2562 ได้มีโครงการส�าคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์  
การเตรยีมการและการจัดเลอืกตัง้ การตรวจสอบการเลอืกตัง้ 
และโครงการอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้
ถึงความส�าคัญของการเลือกตั้ง และส่งเสริมให้กระบวนการ
เลือกตั้งมีความสุจริตและโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีกฎหมาย
และกล ไก ในการสนั บสนุ น ให ้ เ กิ ดก า ร เ ลื อกตั้ ง ท่ี 
สุจริตเที่ยงธรรม และส่งเสริมให้การด�าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองต ้องเป ็นไปอย่างเป ิดเผย มีคุณธรรม  
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของประเด็นการเลือกตั้งที่สุจริต 
และเท่ียงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศให้ความส�าคัญกับ
การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการ 
เลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม  
ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนั้นยังถือเป็น
ความท้าทายส�าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ ์ เพื่อกระตุ ้นให ้ประชาชนเข ้ามา 
มีส ่วนร ่วมในการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการติดตามและ 
ตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสด้วย นอกจากนี้
แล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามี
บทบาทส�าคัญในการสื่อสารและกระจายข้อมูลต่าง ๆ 
สู ่ประชาชน ซึ่งนับเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการน�าเทคโนโลยีดัง
กล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ดั ง น้ัน  นอกจากหน ่ วยงานหลัก ท่ี มีภาร กิจประจ� า 
ในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว 
ยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ ในการสร้างความ
ตระหนักรู ้ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และสร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจน
ควรเร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การติดตาม 
และการตรวจสอบการเลือกตั้งและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
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รฐัธรรมาธิปไตยมุง่สร้างรฐัท่ีมกีารยดึถือ
ประโยชน์ของปวงชนและส่วนรวม 
เป็นที่ตั้ง และยึดถือเหตุผล ความจริง  
ความถูกต้อง เป็นธรรมในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองของผู้มีอ�านาจในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น 
รัฐบาล ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  
และบคุลากรภาครฐั มเีป้าหมายเพือ่ให้ 
ผู ้ด�ารงต�าแหน ่งทางการเมืองเป ็น 
ผู ้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล มกีารควบคุม 
และการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวสามารถสะท้อน 
ได้จากการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยสถาบันพระปกเกล้า  
ซ่ึงประเมนิความเป็นประชาธปิไตยด้วย 7 มิต ิดงันี ้การเคารพสทิธ ิเสรภีาพและหน้าที ่การยดึม่ันในหลกั

นิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีทุนทางสังคม 
การเช่ือม่ันในสถาบันต่าง ๆ การสนับสนุนประชาธิปไตย 
และการต่อต้านการทุจริต โดยการประเมินในปี 2562 
(58.41) ค่าคะแนนน้อยลงกว่าปี 2561 (60.02) ซึง่ถอืว่ามี
ความเป็นประชาธิปไตยในระดับปานกลางที่ยังต้องพัฒนา 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีทุนทางสังคม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัภาพรวมของการประเมนิ Democracy Index 
2562 (6.32 คะแนน) โดย the Economist Intelligence 
Unites ได้จดัอนัดบัประชาธปิไตยของประเทศไทยอยูอ่นัดบั
ท่ี 68 ของโลก และเป็นอันดับท่ี 4 ในอาเซียน โดยจัดอยู ่
ในกลุม่ประชาธิปไตยกลุม่ที ่2 จาก 4 กลุม่ ซึง่เป็นกลุ่มทีส่ทิธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานได ้รับการคุ ้มครองและมีรัฐบาล 
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง แต่ยังคงมีความท้าทายในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอีกหลายมิต ิ ในการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศเพื่อไปสู่กลุ ่มท่ี 1 หรือ กลุ ่ม “ประชาธิปไตย 
ที่สมบูรณ์” (Full Democracy) อย่างประเทศนอร์เวย์ 
สวเีดน สหราชอาณาจกัร และอืน่ ๆ

การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  0105
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ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายของ
ประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยได้ด�าเนินโครงการ
ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมอืงให้เป็นบุคคลทีน่่าเชือ่ถอื ศรทัธา และเป็นทีย่อมรบั
ของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้มีการผลิตสื่อและกิจกรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ 
เกิดความละอายในการประพฤติมิชอบ และเกิดค่านิยม 
ในการไม่เพกิเฉยต่อพฤติกรรมทีไ่ม่มคีวามชอบธรรม

ทั้งนี้ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตยให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
คนเก่งและคนดใีห้มาบรหิารประเทศ พร้อมกับมกีารติดตาม 
ตรวจสอบและควบคุมการใช้อ�านาจรฐั โดยความท้าทายการ
บรรลุเป้าของการสร้างรัฐธรรมาธิปไตยคือ การมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และธรรมาภบิาลของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
และบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาและการบังคับใช้กลไกหรือ
มาตรการต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ ตลอดจน
การลงโทษการใช้อ�านาจรฐัของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
และบคุลากรภาครฐัในทางทีผ่ดิ

ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการ 
คดักรองบคุลากรเข้าสูต่�าแหน่งทางการเมือง โดยด�าเนนิการ
ก�าหนดมาตรฐานและคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองอย่างเคร่งครดัและไม่เลอืกปฏบัิต ิตลอดจนเร่ง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ 
และควบคุมการด�าเนินงานต่าง ๆ ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองและบุคลากรภาครัฐอย่างจริงจัง และบังคับใช ้
อย่างเท่าเทยีม
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“ องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน 
กะทัดรัดแต่แข็งแรง บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ในการท�างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหาร 
และบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง  
มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต ”

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน

02

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ภาครัฐของไทยก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวน 
ทั้งทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การที่ระบบราชการ องค์กร
และหน่วยงานภาครัฐจะอยู ่รอด เติบโต เป ็นเลิศ 
และยั่งยืนได้นั้น ล�าพังแค่เพียงการปรับตัวหรือปรับ
เปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปและมุ่งแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเร่ือง ๆ อาจไม่เพียงพอ แต่จ�าเป็น
ต้องมีการปฏิรปูขนานใหญ่ทีเ่น้นการมองภาพกว้างและมอง
ไกลในทุกมิติ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในมาตรา 
258 ข. ของรัฐธรรมนูญ ได้ก�าหนด “ผลสัมฤทธิ์อันพึง
ประสงค์” การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินไว้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ให้มีการน�าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดท�าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้
แก่ประชาชน 2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วย
งานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบ

ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการ
ประชาชน 3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง 
และระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก�าลังคนภาครัฐ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  
โดยต้องด�าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 4) ให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให ้
ผู ้มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท�างานใน
หน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม 
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล  
มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที ่
ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  
เพือ่ให้การปฏบิติัราชการ และการบรหิารราชการแผ่นดนิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ ้มครอง
ป ้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช ้อ�านาจโดยไม ่ 
เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ 5) ให้มีการปรับปรุง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ ้างภาครัฐให ้มีความคล ่องตัว  
เปิดเผย ตรวจสอบได้และมกีลไกในการป้องกนัการทจุรติ
ทุกข้ันตอน

แผนการปฏิรูปประเทศ 
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อย่างไรก็ตามในการพัฒนาประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมีการ
ทบทวนสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ 
เพื่อการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ พบว่ามีสถานการณ์และแนวโน้มท่ีส่งผล 
กระทบต่อระบบราชการและหน่วยงานภาครัฐพบว่ามี
สถานการณ์และแนวโน้มที่ส�าคัญโดยแบ่งเป็นสถานการณ์
และแนวโน้มภายนอก อาทิ 1) ทางด้านเศรษฐกิจ  
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนและมีความ
เส่ียงอยู่ตลอดเวลาส่งผลท�าให้ตัวแปรหลักในการก�าหนด
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้มี
ความจ�าเป็นต้องปฏิรูปสถาบันและโครงสร้างภาครัฐ  
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      
2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยท่ีท�าให้สภาพสังคม
และวฒันธรรมในปัจจุบันเปลีย่นไปอย่างมาก ประกอบด้วย 
(2.1) การที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู ่ในเขตเมือง
มากกว ่าเขตชนบท (2.2) การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
ประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว (2.3) การเคลื่อนย้ายก�าลัง
แรงงานข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีมากขึ้น (2.4) ความ 
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าในสังคม และ 3) ความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความเป็นไป 
ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงมี
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
อาทิ 1) สถานการณ์ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยภาครัฐมีขนาดใหญ่เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็น  
ผู ้รับผิดชอบหลักในการจัดท�าและให้บริการสาธารณะ 
ส่งผลท�าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยาย
ตัวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด รวมท้ังจ�านวนบุคลากร
ภาครัฐซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ยังมีจ�ากัดและไม่เพียงพอต่อการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ 
และ 2) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายท่ีมุ ่งเน้นการพัฒนาการ
บริหารราชการแผ ่นดินที่ครอบคลุมทั้ งการพัฒนา
โครงสร้างหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการ

ประชาชน และการบริหารงานภายใน งบประมาณ  
อตัราก�าลงั และวฒันธรรมและค่านยิมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป ้าหมายส�าหรับ 
การขับเคลื่อนภารกิจที่มีผลกระทบสูงต่อชีวิตประชาชน 

ด้วยเหตุนี้จึงเป ็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ได ้มีการ
ก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 
(1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน (2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (3) โครงสร้าง
ภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผล
สัมฤทธิ์สูง (4) ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง  
และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ และ (6) การจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 24 กลยุทธ์ และ 
แผนงานทั้งสิ้น 56 แผนงาน มีเป้าหมายรวมของข้อเสนอ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประกอบด้วย  (1) จดัองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชือ่มโยง
ข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล (2) จัดโครงสร้างองค์กรให้
เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง เพื่อให้สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการท�างานเพื่อประชาชน 
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (3) จัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนให้เป็นดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ทันสมยั ปรับตวั 
ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงานได้อย ่างเหมาะสม (4) จัดระบบ 
บุคลากรภาครัฐให ้มีมาตรฐานกลาง เ พ่ือสรรหา  
และรักษาไว ้ ซ่ึงก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม  
และจริยธรรมในการท�างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจ
ของประชาชน และ  (5) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นในภาคราชการและภาคสังคม และวาง
ระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู ้มี
อ�านาจและอิทธิพล
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ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉมส่งผล 
กระทบต่อรูปแบบการท�างานของทุกองค์กร และเป็น
โอกาสของภาครัฐในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างาน เพื่อลดก�าลังคน  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในหน่วยงานราชการ เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย
อย่างมาก จ�าเป็นต้องมีการเตรียมการในหลายด้าน  
ทั้งด ้านระบบข้อมูล โครงสร ้างพื้นฐาน ทักษะของ
บุคลากร และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาครัฐ
ยังต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 
ภาครัฐควรมีขนาดที่เล็กลง ด�าเนินภารกิจเท่าที่จ�าเป็น 
และต ้องอาศัยกลไกการมีส ่วนร ่วมและบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนให้มากข้ึน โดยมีข้อ
เสนอแนะเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

1) ควรเร่งด�าเนินโครงการที่มีความส�าคัญและส่งผล
บรรลุต ่อเป ้าหมาย เช ่น การพัฒนาระบบอ�านวย 
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร และการ 
บูรณาการเลขหมายแจ ้งเหตุฉุกเฉินให ้ เหลือเพียง
หมายเลขเดียวโดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการได้ตาม
แผนการด�าเนินการที่ก�าหนด พัฒนาความพร้อมของ 
เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 

2) ควรก�าหนดหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบในการจัดท�า
แผนการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีกลไก
การก�ากับติดตามการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูป

3) แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจของส่วน
ราชการ อาจจะต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 
รูปแบบอื่นให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรขยายผล
การพัฒนา และการรังสรรค์นวัตกรรมการด�าเนินงาน 
ในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ในกิจกรรมที่ด�าเนินการ 
และประสบผลส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ต่อไป

4) ควรก�าหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตราก�าลัง
และค ่าใช ้จ ่ายด ้านบุคคลที่มีแนวโน ้มจะขยายตัว 
เพิ่มมากขึ้น เช่น การลดภารกิจที่ซ�้าซ้อน การน�าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดกระบวนงานต่าง ๆ การเกลี่ย
อัตราก�าลังให้ส่วนราชการที่ขาดแคลน การจ้างงาน 
รูปแบบอื่น และอาจให้มีโครงการเกษียณอายุก ่อน
ก� าหนด เป ็นต ้น  นอกจากนี้ ส ่ วนราชการควร มี 
การปรับปรุงกระบวนงาน การบริหารอัตราว่างและการ
ใช้ก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพก่อนการขอเพ่ิมอัตราก�าลัง 
ต้ังใหม ่  หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบต�าแหน ่งให ้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การเข้าสู ่ 
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/สมรรถนะท่ีหลากหลายเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย

5) ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ได้อย่างเตม็รปูแบบ อาท ิการจดัท�าฐานข้อมลูกลางเกีย่วกบั
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น คุณสมบัติและราคาอ้างอิง
ของผลิตภัณฑ์พื้นฐานไว้เป็นมาตรฐาน การจัดท�าระบบ
การบริหารโครงการก่อสร้างส�าหรับติดตาม ควบคุม  
และดูแลโครงการงานก่อสร้างต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา นอกจากนี้ ควรขยายผลการใช้
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สู่ระดับท้องถิ่น 
เพื่อให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
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0201
เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่1 บรกิารภาครฐั สะดวก รวดเรว็ และตอบโจทย์ชวีติประชาชน 
ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย  
เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน โดยบูรณาการ 
เลขหมายแจ้งเหตฉุกุเฉนิให้เหลอืเพยีงหมายเลขเดยีว รวมทัง้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนและบรูณาการข้อมลูส�าคญัเพ่ือใช้
ในสถานการณ์หรอืภาวะฉกุเฉนิ การยกระดบัการให้ข้อมลูและให้ค�าปรกึษาจากหน่วยงานของรฐั รวมทัง้ยกระดบัการให้
บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายข้ึน และถูกลง นอกจากนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ด�าเนินการร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐ  
อาท ิการปรบัปรงุกระบวนการขออนมุตั/ิอนญุาตจากภาครฐั การจดัให้มกีารให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ผ่านช่องทางดจิทิลั 
และศนูย์บรกิารร่วม เช่น ระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิแบบครบวงจร เป็นต้น

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

0202

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 ระบบข้อมลูภาครฐัมมีาตรฐาน ทันสมยั และเชือ่มโยงกนั ก้าวสู่รฐับาลดิจทิลั 
ได้มีการด�าเนินการโดยพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ส�าหรับรองรับการให้บริการ/การท�างาน
ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
โดยง่าย การน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารราชการ อาทิ พัฒนาระบบงานด้านสนับสนุนงานพื้นฐาน
ภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ รวมท้ังบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ 
การบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ และสนับสนุนการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายกิจกรรมที่ด�าเนิน
การแล้วเสร็จ เช่น ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาและบริการการระบบสารบรรณกลางและระบบ
สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปัจจุบันมีการให้บริการกับ 330 หน่วยงาน  
และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยกรมการปกครองที่ให้บริการข้อมูลได้แล้วจ�านวน 130 รายการ 
จากจ�านวน 60 หน่วยงาน เป็นต้น 

0203
เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 โครงสร้างภาครฐั กะทดัรดั ปรับตวัได้เรว็ และระบบงานมผีลสัมฤทธิสู์ง 
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเองเพ่ือทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงาน  
การศึกษารูปแบบหน่วยงานภาครฐั หรอืการพฒันาและการรงัสรรค์นวตักรรมการด�าเนนิงานในรปูแบบใหม่ (Sandbox) 
เช่น การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน และกลไกการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารราชการของ
ส่วนราชการในภูมิภาคการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ  
ปรับจ�านวนและขนาดของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ การพัฒนาระบบงบประมาณ
และการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนในหน่วยงานภาครัฐ 
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่4 ก�าลังคนภาครัฐมขีนาดทีเ่หมาะสมและมสีมรรถนะสงู พร้อมขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
ได้มีการด�าเนินการโดยจัดก�าลังคนให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส�าคัญ และขับเคล่ือน 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อวางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการข้อมูลก�าลังคนภาครัฐทุกประเภทท่ีใช้งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันส�าหรับการก�าหนดนโยบายก�าลังคนภาครัฐ ลดขนาดก�าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐที่มีผล
ผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว อาทิ การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และการบริการประชาชน และการจ้างงานรูปแบบอื่นซ่ึงไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาวหรือใช้การจ้าง
เหมาบริการแทนการบรรจุข้าราชการ นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิง 
กลยุทธ์ให้กับก�าลังคนภาครัฐ อาทิ พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาล
ดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 รวมท้ังทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลก�าลังคน (จ�านวนสายงาน ต�าแหน่ง 
ระดับ) และระบบการโยกย้าย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม เป็นต้น

0204

0205
เร่ืองและประเด็นปฏิรปูที ่5 ระบบบรหิารงานบคุคลทีส่ามารถดงึดดู สร้างและรกัษาคนดคีนเก่งไว้ในภาครัฐ
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ 
เข้ามาท�างานในหน่วยงานของรัฐ โดยการเพ่ิมช่องทางและรูปแบบการจ้างงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจผู ้มีความรู ้
ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ เพิ่มประสิทธิผลและความคล่องตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
เข้าสู่ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 2) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะ 
ไว้ในภาครัฐ อาทิ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการภาครัฐโดยรวม 3) พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรภาครัฐ อาทิ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 4) สร้างผู้น�าให้เป็น
ตัวอย่าง โดยพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้น�าที่เป็นตัวอย่าง 5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแห่งชาติ ส�าหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท  
และจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 6) พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความ
ต่อเนื่องในการด�ารงต�าแหน่ง อาทิ จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละ
สายอาชีพข้ามหน่วยงานในภาครัฐเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การท�างานทั้งในด้านกว้างและลึก นอกจากนี้มีบาง
กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น การจัดท�าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เป็นต้น
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เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่6 การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั คล่องตวั โปร่งใส และมกีลไกป้องกนัการทจุรติทกุขัน้ตอน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นดิจิทัลในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ ประกอบด้วย การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ท้ังระบบ มีการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพพัสดุส�าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ท้ังนี้ มีหลายกิจกรรมท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และมีหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างกับระบบของกรมบัญชีกลางแล้ว จ�านวน 33 หน่วยงาน เป็นต้น
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ภาครัฐของไทยก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหาร
จัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวน 
ในทกุมติ ิ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยอีย่างฉบั
พลันที่จะกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง 
และกว้างขวาง กล่าวคือ จะเป็นแรงกดดันที่ส�าคัญในภาครัฐ
ต้องปรับโฉมโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบงาน และปรับ
เปลี่ยนวธิกีารท�างานด้วยการน�าเทคโนโลยมีาใช้แทนก�าลงัคน
มากขึ้น ในขณะเดยีวกนัเทคโนโลยจีะส่งผลท�าให้รปูแบบความ
สัมพันธ์ของประชาชนผู ้รับบริการและหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่การจัดท�าและการ 
ให้บริการสาธารณะเน้นการยึดกฎระเบียบ งานเอกสาร 
และกระบวนการทีย่ดืยาว มีความล่าช้า เจ้าหน้าที่ของรัฐห่าง
ไกลและไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้รับบริการ จะถูกแทนท่ี
ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์และการให้บริการท่ีเน้นความ
รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจาก
ประชาชนผู้รับบริการจะมีข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกับภาครัฐ
อย่างเปิดเผย รวมท้ังจะมีความคาดหวังให้ภาครัฐและระบบ
ราชการต้องจัดบริการที่ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดประเด็นการ
ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้บริการภาครัฐ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้

บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว  
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 0201
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0201

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในประเด็นการปฏิรูปด้านบริการ
ภาครัฐ ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ ่งเน้น 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ 
ประกอบด้วย เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการ
ตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 
โดยบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียง
หมายเลขเดียว รวมทั้ ง พัฒนาระบบการแจ ้ง เตือน 
และบูรณาการข้อมูลส�าคัญเพื่อใช้ในสถานการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉิน การยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค�าปรึกษา
จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งยกระดับการให้บริการ
ประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง ่ายขึ้น และถูกลง  

โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการด�าเนนิการ
ร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐ อาทิ 
การปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ 
การจัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล 
และศูนย์บริการร่วม เช่น ระบบอ�านวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร เป็นต้น ซึ่งผลจากการ
ด�าเนินงานดังกล่าว ประเทศไทยสามารถยกระดับอันดับ 
“Doing Business” หรือรายงานความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจจากเดิมในปี 2562 อยู่ที่อันดับ 27 ขึ้นมา
อยู ่ที่อันดับ 21 ในปี 2563  ปรับดีขึ้น 6 อันดับ  
จากทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลก
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อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการส่วนใหญ่ภายใต้ประเด็นปฏิรูปดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนด้านการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานให้บริการประชาชนซ่ึงจะต้องใช้ 
งบประมาณในการลงทนุทีค่่อนข้างสงู หากได้รบัการจดัสรรงบประมาณไม่ต่อเนือ่งหรอืล่าช้า ก็จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนด 

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปภาครัฐควรเร่งด�าเนินกิจกรรมท่ีมีความส�าคัญและส่งผลบรรลุต่อเป้าหมาย  
เช่น การพัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และการบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียวโดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ 
ด�าเนินการได้ตามแผนการด�าเนินการที่ก�าหนด พัฒนาความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ

0201
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ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  

สภาพการณ์และบริบทปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีความซับซ้อน ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางที่มี
ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารราชการในปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศจ�านวนมากในการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น จึงได้
ก�าหนดให้การยกระดับระบบข้อมูลภาครัฐให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันเพื่อก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัลเป็นหนึ่งในประเด็นท่ีส�าคัญภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยปัจจุบัน จากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development  
Index : EDGI) ของ United Nations E-Government Survey ปี 2561 ประเทศไทยได้อันดับที่ 
73 ดีขึ้นจากเดิม 4 อันดับจากปี 2559 และเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคอาเซียน 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ ่านมาในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้มีการด�าเนินการ โดยพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดจิิทลั ส�าหรบัรองรบัการให้บรกิาร/การท�างานผ่านระบบดจิทิลั ซึง่จะช่วยให้หน่วยงานภาครฐั 
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันโดยง่าย การน�าระบบดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานและบริหารราชการ อาทิ พัฒนาระบบงานด้านสนับสนุนงานพื้นฐานภายใน
หน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน 
ภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ และสนับสนุน
การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน  
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ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายโครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนา 
และบริการการระบบสารบรรณกลางและระบบสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
โดยในปัจจุบันมีการให้บริการกับ 330 หน่วยงาน และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยกรมการปกครอง 
ที่ให้บริการข้อมูลได้แล้วจ�านวน 130 รายการ จากจ�านวน 60 หน่วยงาน

0202

อย่างไรก็ตามในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็น
ท้าทายทีส่�าคญัควรเร่งผลักดันมากยิง่ขึน้ อาทิ การบรูณาการ
ข้อมลูของหน่วยงานภาครฐัเพือ่การบรหิารราชการแผ่นดนิ
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ และสนับสนุนการน�า
ข ้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและสร้างการม ี
ส่วนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งการ 
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังขาด
แนวทางที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ

ดังนั้น จึงควรก�าหนดหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบในการ
จัดท�าแผนการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
และมีกลไกการก�ากับติดตามการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็น
การปฏิรูปดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
ภาครัฐและสนับสนุนการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและสร้างการมีส ่วนร ่วมระหว่างรัฐ เอกชน  
และประชาชน 
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โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว 
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และผันผวนในทุกมิติ ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องปรับเข้าสู่แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
ซึ่งเน้นการท�างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีความคล่องตัว พร้อมรับความเปล่ียนแปลง โดยที่ผ่านมา 
ภาครัฐของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ 
จัดท�าและให้บริการสาธารณะ ส่งผลท�าให้โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มีการขยายตัวอย่าง 
ต่อเนือ่งมาโดยตลอด  นอกจากนี ้การบริหารจัดการภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต�่า เนื่องจากมีระเบียบ
และข้ันตอนจ�านวนมากและซับซ้อน ขาดความยืดหยุ่น มีความล่าช้า ไม่คล่องตัว แผนการปฏิรูป
ประเทศจึงก�าหนดประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยผลการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD World 
Competitiveness Center ด้าน Government Efficiency ประเด็นกรอบการบริหารด้าน 
สถาบัน (Institution Framework) ในปี 2562 ประเทศไทยได้อันดับที่ 34 ดีขึ้นจากเดิม 1 อันดับ  
จากปี 2561  
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ภายใต้ประเด็นแผนปฏิรูปดังกล่าว ได้ก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ  
โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเอง
เพ่ือทบทวนภารกิจและโครงสร้างหน่วยงาน การศึกษา 
รูปแบบหน่วยงานภาครัฐ หรือการพัฒนาและการ
รั งสรรค ์นวัตกรรมการด�า เนินงานในรูปแบบใหม ่  
(Sandbox) เช่น การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์
พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ อาทิ การปฏิรูปโครงสร้างและระบบ 
การบริหารราชการของส่วนราชการในภูมิภาค การ
พัฒนาขดีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ปรับจ�านวนและขนาด
ของท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการ การพัฒนาระบบงบประมาณและการคลัง 
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
การสร้างระบบธรรมาภบิาลทีย่ัง่ยนืในหน่วยงานภาครฐั 
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
ดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ จึงเป็นการ
ยากที่จะประเมินผลลัพธ์ มีบางกิจกรรมซ่ึงได้ด�าเนินการ
ไปแล้ว แต่ผลการด�าเนินการยังไม่สามารถบรรลุผลตามที่
ต ้องการได้ อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง 
และระบบบริหารงานของรั ฐ  ซึ่ ง ก� าหนดให ้ทุ ก 
ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์กรของตนเองเพื่อ
ทบทวนภารกิจและโครงสร ้ างหน ่วยงานของตน  
ว่าภารกิจใดสามารถถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้ เพื่อลด
ขนาดโครงสร้างภาครัฐ แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการยากที่
ส่วนราชการจะลดขนาดโครงสร้างหรอือตัราก�าลงัของตนเอง
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ดังน้ัน แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจของส่วนราชการในระยะต่อไปอาจจะต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
รูปแบบอื่นให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรขยายผลการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมการด�าเนินงานใน 
รูปแบบใหม่ (Sandbox) ในกิจกรรมที่ด�าเนินการและประสบผลส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
รูปแบบใหม่ต่อไป
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ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
และมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4

สถานภาพก�าลังคนภาครัฐในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง จากรายงานผลการด�าเนินการตามมาตรการ 
การบริหารและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-
2561) คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่ให้กบั
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังภาครัฐ (คปร.) 
เห็นชอบจ�านวน 39,719 อัตรา เป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ จ�านวน 28,749 อัตรา และข้าราชการต�ารวจ
จ�านวน 10,970 อัตรา จึงจ�าเป็นต้องปรับขนาดก�าลังคน
ภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับการปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารงานของส่วนราชการอย่างจริงจัง และจ�าเป็นต้อง
ปรับรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้มีความหลากหลาย
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัวเพื่อมิให้
เกดิภาระผกูพนัค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรภาครัฐในระยะยาว 
อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินในมิติ
การพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านความมั่นคง
ของประเทศ

ที่มา : ส�านักงาน ก.พ.
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ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาในประเด็นการปฏิรูปก�าลังคน
ภาค รั ฐ มี ข น าดที่ เ ห ม า ะสมและมี ส ม ร รถนะสู ง  
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการด�าเนินการ  
โดย จัดก�าลังคนให้สอดคล้องกบัความจ�าเป็นในการบรกิาร
สาธารณะท่ีส�าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อวางแผนก�าลังคนให้
สอดคล้องกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และบูรณาการข้อมูลก�าลัง
คนภาครัฐทุกประเภทที่ใช้งบประมาณแผ่นดินให้สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบันส�าหรับการก�าหนดนโยบายก�าลังคน 
ภาครัฐ ลดขนาดก�าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
ภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณในระยะยาว อาทิ 
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิตังิานและการบรกิารประชาชน และการจ้างงาน 

รูปแบบอื่ น ซ่ึ ง ไม ่ มี ภาระ ผูกพันด ้ านงบประมาณ 
ในระยะยาวหรือใช้การจ้างเหมาบริการแทนการบรรจุ
ข้าราชการ นอกจากนี้ มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ใหม่เพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก�าลังคน
ภาครัฐ อาทิ พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล  
และประเทศไทย 4.0 รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้ก�าลงัคนในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ อาทิ  พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล การใช้ก�าลังคนในส่วนราชการและหน่วย
งานของรัฐ และทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลก�าลังคน (จ�านวนสายงาน ต�าแหน่ง ระดับ)  
และระบบการโยกย้าย แต่งต้ังให้สอดคล้องกับความ
จ�าเป็นตามภารกิจและเป็นไปตามระบบคุณธรรม
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ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายโครงการที่ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืนได้น�าเสนอมาตรการบรหิารจดัการก�าลงัคนภาครฐั 
(พ.ศ. 2562 - 2565) ต ่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
19 มนีาคม 2562 และคณะรฐัมนตรีได้มมีตเิหน็ชอบ จากนัน้ 
ได้จัดการประชุมช้ีแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการเพื่อ
ด�าเนินการและได้จัดท�าหนังสือมาตรการบริหารจัดการ 
ก�าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อเผยแพร่ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้  
มาตรการฯ ดังกล่าวได้ก�าหนดเป้าหมายส�าคัญในปี  
พ.ศ. 2563 คือ อตัราข้าราชการท่ีว่างลงจากการเกษยีณอายุ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ลดลงร้อยละ 10 จากการ 
จ ้างงานรูปแบบอื่น เพื่อทดแทนอัตราข ้าราชการ 
ที่ เกษียณอายุ  และมีหลายโครงการที่อยู ่ ระหว ่าง 
ด�าเนินการ อย่างไรก็ตาม ถึงมาตรการมีความเหมาะสม 
ในหลักการ แต่เมื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติมีป ัจจัยที่ เป ็น
ตัวแปรท�าให้ส่วนราชการไม่สามารถด�าเนินการตาม
มาตรการบริหารจัดการก�าลังคนภาครัฐที่ก�าหนดได้  
รวมท้ังขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงควรก�าหนดแนวทางในการควบคุมขนาดอัตรา
ก�าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่มีแนวโน้มจะขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น เช่น การลดภารกิจที่ซ�้าซ้อน การน�าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดกระบวนงานต่าง ๆ การเกลี่ย
อัตราก�าลังให้ส่วนราชการที่ขาดแคลน การจ้างงาน 
รูปแบบอื่น และอาจให้มีโครงการเกษียณอายุก ่อน
ก�าหนด เป็นต้น นอกจากนี้ส ่วนราชการควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนงาน การบริหารอัตราว่างและการใช้
ก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพก่อนการขอเพิ่มอัตราก�าลัง 
ต้ังใหม ่  หรือทบทวนการเพิ่มหรือยุบต�าแหน ่งให ้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การเข้าสู ่ 
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ/สมรรถนะที่หลากหลาย 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย         

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 02

65



0205

ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด  
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  

ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความสนใจที่จะท�างานในภาคราชการน้อยลง 
เนื่องจากระบบบริหารจัดการภาครัฐไม่สอดคล้องกับวิถีการท�างานของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับในปัจจุบัน
มีรูปแบบการท�างานที่หลากหลายมากข้ึน อาทิ การประกอบอาชีพท่ีไม่ประจ�า และการประกอบอาชีพ
ชั่วคราวหลายงาน นอกจากนี้ มาตรการที่ใช้ในการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในภาครัฐ
ยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นที่ภาครัฐต้องเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผู้มีความรู้ความสามารถในตลาดแรงงาน ก�าลังคนท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นคนเก่งและคนดีมีจิตสาธารณะจึงได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล  
เพื่อให้ภาคราชการสามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ 
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ประเด็นการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด 
สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ได้ก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การดึงดูดผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะเข้ามาท�างานใน
หน่วยงานของรัฐ โดยการเพิ่มช่องทางและรูปแบบการ 
จ้างงานเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามา
ปฏิบัติงานในภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิผลและความคล่องตัวใน
การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเข้าสู ่ภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนาระบบการสอบวัดความรู  ้
ความสามารถท่ัวไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับเจ้า
หน้าที่ของรัฐทุกประเภท 2) ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มี
ความรู ้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ  
อาทิ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง าน  และพัฒนาระบบค ่ า ตอบแทน 
และสวัสดิการภาครัฐโดยรวม 3) พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรภาครัฐ อาทิ พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 4) สร้างผู้น�าให้เป็น
ตัวอย่าง โดยพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู ้น�าท่ีเป็น
ตัวอย่าง 5) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมแห่งชาติ ส�าหรับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท  
และจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
และ 6) พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความ
ต่อเน่ืองในการด�ารงต�าแหน่ง อาทิ จัดท�าแผนพัฒนาก�าลัง
คนคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแต่ละ
สายอาชีพข ้ ามหน ่ วยงานในภาครั ฐ เพื่ อสร ้ า ง เสริ ม
ประสบการณ์การท�างานทั้งในด้านกว้างและลึก ที่ผ่านมา 

มีบางกิจกรรมท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น การจัดท�าพระราช
บัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรม 
ส่วนใหญ่อยู ่ระหว่างด�าเนินการ อาทิ การจัดสอบความรู้
ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็น
ท้าทายท่ีส�าคัญควรเร่งด�าเนินการผลักดันเพื่อให้สามารถ
ดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว ้ในภาครัฐได้ อาทิ  
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพเพื่อสร้างการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายกุารท�างาน รวมทัง้การพัฒนา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการภาครัฐโดยรวมให้ใกล้เคียง 
กับอัตราในภาคเอกชนช้ันน�าและตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่กลุ่มรัฐต่าง ๆ 

ดังนั้น ในระยะต่อไปหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควร
เร่งด�าเนินการผลักดันเพื่อให้สามารถดึงดูด สร้างและรักษา
คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ อาทิ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
และสายอาชีพเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุ
การท�างาน รวมทั้งการพัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ภาครัฐโดยรวมให้ใกล้เคียงกับอัตราในภาคเอกชนชั้นน�า 
และตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของเจ้าหน้าที่
กลุ ่มรัฐต ่าง ๆ นอกจากนี้  ควรพัฒนาทางก้าวหน้าใน 
สายอาชพีต่าง ๆ และสร้างความต่อเนือ่งในการด�ารงต�าแหน่งด้วย
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส 
และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6  

จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า พ.ศ. 2562 ประเทศไทย 
ได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  Index:  CPI) ได้ 36 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อันดับตกลงมาจากอันดับที่ 99 ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับ 101  
และอยูใ่นอันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีประเทศเวียดนามแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่ 5 
จากผลดังกล่าว ปรากฏว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนและภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
แต่ในส่วนของภาคราชการยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการปฏิบัติราชการ  
การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งท�าให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้ก�าหนด
ประเด็นปฏิรูปด้านการจัดซื้อจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐซ่ึงเป็นปัจจัยการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 
ที่ส�าคัญ และส่งผลต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ 

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ย้อนหลังของประเทศไทย

ที่มา : Transparency International
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ภายใต้ประเด็นแผนปฏิรูปดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อ 
หน่วยงานภาครัฐสามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได ้
โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็น
ดิจิทัลในทกุข้ันตอน มกีารบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมลู
กบัระบบอืน่ ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินการ ประกอบด้วย การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ปรบัปรงุระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐให้มคีวามคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างทั้งระบบ มีการเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและผู ้ประกอบการการส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ โดยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพัสดุส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
กลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
รวมทั้ งพัฒนา ขีดความสามารถของภาค เอกชน 
และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ ้างภาครัฐ ที่ผ ่านมามีหลาย
กิจกรรมที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ ระบบการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบการ 
ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ และมหีน่วยงานของรฐัเชือ่มโยง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบของกรมบัญชีกลางแล้ว 
จ�านวน 33 หน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด อาทิ การจัดท�าฐานข้อมูล
กลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจัดท�าระบบ
การบริหารโครงการก่อสร้างส�าหรับติดตาม ควบคุม  
และดูแลโครงการงานก่อสร้างต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด
ภาระผูกพันตามสัญญา รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ
และคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน
ในการป้องกนัการทจุรติในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรเร่งรดัด�าเนนิการเพือ่ให้ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั
เข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การจัดท�าฐาน
ข ้อมูลกลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐ เช ่น 
คุณสมบัติและราคาอ้างอิงของผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานไว้เป็น
มาตรฐาน การจัดท�าระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง
ส�าหรับติดตาม ควบคุม และดูแลโครงการงานก่อสร้าง
ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา นอกจากนี้ 
ควรขยายผลการใช ้ ระบบการจัดซื้ อจัดจ ้ างด ้ วย
อิเล็กทรอนิกส์สู ่ระดับท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถใช้ได้
ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
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แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย03

 “ ให้มีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจัดท�าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างเหมาะสม  

สามารถเข้าใจและเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



สงัคมจ�าเป็นต้องมกีฎหมายเพือ่ก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาให้สงัคมถอืปฏบัิติเพือ่รกัษาความสงบเรียบร้อยและเป็นเคร่ืองมอื
ส�าคัญของรัฐในการด�าเนนินโยบายสาธารณะในนติริฐั ซึง่ถอืว่ารัฐและเจ้าหน้าทีข่องรฐัจะกระท�าการใดทีจ่ะกระทบสิทธิ
และเสรภีาพของประชาชนได้ต่อเม่ือต้องมอี�านาจตามกฎหมายท่ีปวงชนหรือผู้แทนปวงชนให้ความเหน็ชอบ แต่กฎหมาย
อาจสร้างปัญหาให้สังคมได้เช่นกัน หากกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่เคารพหลักนิติธรรม ไม่มีคุณภาพ หรือมีจ�านวน
มากเกินไปจนกลายเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามจ�านวนกฎหมายท่ีเพ่ิมมากข้ึน และยังเป็นการ
สร้างภาระและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังอาจเป็นที่มาของการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายจึงมุ่งเน้นให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการ 
มกีฎหมายทีด่แีละมเีพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ขจดัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิจากกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกบัหลักการตามรัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย ที่ก�าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
(1) มกีลไกให้ด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีใช้บงัคบัอยูก่่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ให้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกบัหลกัสากล โดยให้มกีารใช้ระบบอนญุาตและระบบ
การด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือให้การท�างานเกดิความคล่องตัว โดยมผู้ีรับผิดชอบทีช่ดัเจนและ
ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายให้เป็นผูม้คีวามรอบรู ้มนีติทิศันะ และยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรมของนกักฎหมาย (3) พัฒนาระบบฐาน
ข้อมลูกฎหมายของรฐัโดยใช้เทคโนโลยต่ีาง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูกฎหมายได้สะดวกและสามารถเข้าใจเนือ้หา
สาระของกฎหมายได้ง่าย และ (4) จดัให้มกีลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย
 

เมื่อพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2560 แต่งตัง้คณะกรรมการปฏรูิป
ประเทศด ้านกฎหมาย จึงได ้ เริ่มด�าเนินการจัดท�า 
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายขึ้นโดยยึดตาม 
หลักการและวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกลไกการปฏิรูป
กฎหมายท่ีรัฐบาลได้ด�าเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองและเชื่อมโยงการด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งในการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งและจั ด ให ้ มี ก ารรั บฟ ั งความคิ ด เห็น 
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง และน�าประเด็นท่ีได ้
จากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
จนเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่ได้ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี 6 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้มีการก�าหนด  
10 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ อันประกอบด้วย  
(1) มกีลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ�าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใช้
บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2) ยกเลิกหรือ
ปรบัปรงุกฎหมายทีล้่าสมยั และเป็นอปุสรรคต่อการด�ารง
ชวีติและการประกอบอาชพีของประชาชน (3) มกีลไกทาง
กฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม (4) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (5) พัฒนา
กระบวนการจัดท�าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให ้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเ ง่ือนเวลา 
ในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
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(6) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (7) มีกลไก 
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย  
ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (8) ปฏิรูปการเรียนการสอน
และการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี (9) พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและขจัด 
ช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ และ (10) มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ เป้าหมายในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 1) กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้อง
กับหลักนิติธรรม 2) กฎหมายเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 3) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย
อย่างเหมาะสม 4) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และ 5) ผู้บังคับใช้
กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

2) การสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ลดความเหลือ่มล�า้โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการลดความ
เหล่ือมล�า้และสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพือ่ท�าหน้าที ่
ในการวางแนวทางและวธีิการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการก�าหนด 
แผนงาน โครงการ และการบรหิารจัดการงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
ในพืน้ทีต่่าง ๆ  รวมทัง้จดัท�าข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี 
ในการจัดท�าแก้ไขเพิม่เติมหรอืปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
หรอืมาตรการต่าง ๆ เพือ่มุง่เน้นการพฒันาความเสมอภาค
และความเท่าเทยีมทางสงัคมเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหล่ือมล�า้ทางสงัคม

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
1) การสร้างการรับรู ้และขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   
การด�าเนินการในเรื่องน้ีเป็นเป้าหมายส�าคัญของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ดังกล่าวอย่างเคร่งครดัจะท�าให้การตรากฎหมายเป็นไปอย่าง
รอบคอบโดยมีการพิจารณาถึงความจ�าเป็นและวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และส่งเสริมให้เกิด 
การมส่ีวนร่วมในการตรากฎหมายและประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมายอย่างแท้จรงิ อนัจะส่งผลให้มกีฎหมายทีด่แีละ 
มีเพียงเท่าที่จ�าเป็น ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนหรือสร้างภาระต่อการด�ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชนมากจนเกินสมควรเพ่ือให้
สามารถใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการขจดัความ
เหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเพิ่มความ
สามารถในการแข ่งขันของประเทศตามหลักการ 
ทวยิทุธศาสตร์เพือ่ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยนื  
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3) การสร้างกลไกในการพัฒนาระบบการเรยีนการสอน 
และการศึกษาวิชากฎหมาย พิจารณาก�าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ และก�าหนด
มาตรฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร์เพื่อเป็นมาตรฐาน
ส�าหรับการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย
ของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถ 
ใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
0301

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ�าเป็น รวมท้ังมีกลไก 
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

ได ้มีการจัดท�าพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร ่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 และประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 และมีผลใช ้บังคับเม่ือวันที่  27 พฤศจิกายน 2562 และมีการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งในส่วนของกฎกระทรวง แนวทาง และค�าแนะน�า เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด
รองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน 

0302

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและ
การประกอบอาชพีของประชาชน 

ได้มีการจัดท�าโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ โดยการศึกษากลไกการอนุญาตของทางราชการที่เป็นการ
สร้างภาระหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชนเพ่ือน�าไปสู่การพิจารณา 
ทบทวนกระบวนการอนุญาต หรือเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตของทางราชการ เพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ�าเป็น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน

4) การจดัท�าระบบกลางทีเ่ป็นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และเครอืข่ายเช่ือมโยงในการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมายและ
เป็นช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการก�าหนด
กลไกทางกฎหมายเพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาสู่การเป็นรฐับาล
ดิจทิลั โดยการน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
บริหารงานภาครัฐ และให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service) เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและขจัด 
ช่องทางการทจุรติและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่
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0303

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 มกีลไกทางกฎหมายเพือ่ขจดัความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

ได้มีการศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าหรือความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน จนน�าไปสู่การ 
จัดท�ากฎหมายเพ่ือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น  
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

0304

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ได้มีการด�าเนินการพัฒนากฎหมายส�าคัญ อาทิ พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพ่ิมภาษีอากรและความรับผิด 
ทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราช
บญัญตัส่ิงเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 เพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

0306

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายท่ีมีความ
ส�าคัญ และจดัให้มกีลไกช่วยเหลือประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมาย รวมทัง้การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การจัดท�าคู่มือการบริหารจัดการข้อเสนอแนะ ติชม และ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น และจัดท�ารายงานสรุปผลการ 
ร่างกฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพื่อ
เป็นกลไกในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการเสนอกฎหมาย 

0305
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท�าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ 
และสอดคล้องกับเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ได้มีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมและโครงการเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดท�าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาหลักสูตรการอบรมนักกฎหมายภาครัฐเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย การจัดท�าและปรับปรุงคู่มือการร่างกฎหมายและการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ปรับปรุงบทบาทการท�าหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีการะบบการท�างานของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อให้การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการเร่งรัดและติดตามการตรากฎหมายให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญ 
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0307

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย
รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ได้มีการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ไว้ในระบบกลาง ทั้งในส่วนของตัวบทกฎหมาย ค�าแปลของกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวก ตลอดจนการก�าหนดให้มีการจัดท�าค�าอธิบายโดยสรุป
สาระส�าคัญของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย

0308
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 8 ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนา 
นักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี 

อยู่ระหว่างด�าเนินการผลักดันการจัดต้ัง “คณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือก�าหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์มาตรฐานของผู้เข้ารับการศึกษา
นิติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐาน รวมท้ังการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้มีความรู้ท่ีทันสมัยและ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0309

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพี่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับ 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ได้มีการจัดท�าพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และประกาศใช้
เป็นกฎหมายโดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 รวมท้ังการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เช่น โครงการศูนย์
บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของหน่วยงานของรัฐ 
ได้โดยง่าย

0310

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ได้มีการพิจารณาส�ารวจการก�าหนดโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อให้คดียุติได้ และโทษทางอาญากรณีอื่น 
ซึ่งมิใช่โทษทางอาญาที่มีความผิดร้ายแรง เช่น ความผิดลหุโทษ เพื่อน�ามาพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เป็นโทษหรือ
มาตรการในลักษณะอื่นให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิด เพื่อหลีกเลี่ยงการก�าหนดให้เป็นโทษ 
ทางอาญาซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและพิจารณาจัดท�าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับกลไก 
ในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. เพ่ือพิจารณาก�าหนดมาตรการลงโทษ
ส�าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันไม่ใช่กรณีร้ายแรงซ่ึงไม่สมควรก�าหนดให้มีโทษทางอาญา และให้น�า 
วิธีการปรับเป็นพินัยหรือมาตรการลงโทษในลักษณะอื่นมาใช้บังคับแทน
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มกีลไกใหก้ารออกกฎหมายเปน็กฎหมายทีด่ี 
และเท่าที่จ�าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 77 ก�าหนดให้รฐั 
พึงจัดให้มกีฎหมายเพียงเท่าท่ีจ�าเป็นและยกเลิกหรือปรับปรงุ
กฎหมายทีห่มดความจ�าเป็น ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์หรือ 
ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพี รวมถงึ
การด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย โดยก่อนการ
ตรากฎหมายทกุฉบบัจะต้องด�าเนนิการให้มกีารรบัฟังความคดิ
เหน็ของผู้ทีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย 
ผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว 
ต่อประชาชน เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทกุขัน้ตอน นอกจากนี ้เมือ่กฎหมายมผีลใช้บังคบั

แล้วจะต้องจดัให้มีระบบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่พฒันา
กฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลง ตลอดจนการใช้ระบบอนญุาต 
ระบบคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจของเจ้าหน้าทีข่องรฐั และการก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความ
ผดิร้ายแรง ซึง่หลกัการดังกล่าวถอืเป็นหลกัการส�าคญัในการพฒันาคณุภาพของกฎหมายให้เป็นกฎหมายทีด่ี

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดตามเร่ืองและประเด็นปฏิรูปนี้จึงก�าหนดให้มีการตรากฎหมาย 
เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และข้ันตอนการด�าเนนิการตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
ให้เกดิความชดัเจน มกีารก�าหนดวธิกีารด�าเนนิการและผู้รับผิดชอบ รวมท้ังหลักเกณฑ์และกลไกในการ 
รบัฟังความคดิเหน็ ทัง้ในส่วนของการวเิคราะห์ผลกระทบในการจดัท�าร่างกฎหมาย และการประเมนิผล
สมัฤทธิข์องกฎหมายทีม่ผีลใช้บังคบัแล้วให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนก�าหนดให้มกีารจดัท�าระบบข้อมลู
สารสนเทศกลางเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายและเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ตดิตาม และแสดงความคดิเหน็ของประชาชน เพือ่ให้การเข้าถงึข้อมลูและการประชาสมัพันธ์ 
เป็นไปโดยง่าย นอกจากนี ้ยงัได้ก�าหนดให้มอบหมายผูร้บัผดิชอบในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนนิการตามกฎหมายให้เกดิความชัดเจน เพือ่ให้มกีารประเมินคณุภาพของการด�าเนนิการ ตลอดจน
ตรวจสอบและตดิตามการด�าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและครบถ้วน รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์ 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมและมีการพฒันาคุณภาพของกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
ต่อไป

ที่มา : ส�านักคณะกรรมการกฤษฎีกา
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การด�าเนนิการตามประเดน็ปฏิรปูน้ีในช่วงท่ีผ่านมา ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 
ในการด�าเนนิการตามประเดน็ปฏิรูปนีไ้ด้ด�าเนนิการตามกจิกรรมทีก่�าหนดครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด กล่าวคอื  
ได้มีการก�าหนดส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป็นการเฉพาะ และมกีารจัดท�าพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 นับแต่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มผีลใช้บงัคบั ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งดงักล่าว
ได้มีการเร่งรัดให้มีการออกกฎหมายล�าดับรองเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ทั้งในเร่ืองการตรวจสอบความจ�าเป็น การรับฟังความคิดเห็น  
และการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย การตรวจสอบเนือ้หาของร่างกฎหมาย การรับฟังความคดิเหน็ แนวทาง 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย ตลอดจนการด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ในการ 
เข้าถงึบทบญัญตัขิองกฎหมายของประชาชน ท�าให้เกดิความชดัเจนเกีย่วกบัการด�าเนินการในเร่ืองดังต่อไปน้ี (1) ในการเสนอ
กฎหมาย หน่วยงานของรฐัทีจ่ะเสนอร่างกฎหมายจะต้องด�าเนนิการตรวจสอบความจ�าเป็น จดัให้มกีารรบัฟังความคิดเห็น 
ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมาย และจดัท�าเป็นรายงานเพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณา
ร่างกฎหมายทกุฉบบั (2) ในการประเมนิผลสมัฤทธิผู้์รักษาการตามกฎหมายต้องก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ทีต้่องด�าเนินการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายให้แล้วเสรจ็ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยการประเมนิผลสมัฤทธิ์
อย่างน้อยจะต้องมกีารพจิารณาทบทวนเหตผุลความจ�าเป็นในการมกีฎหมายนัน้ ๆ ความสอดคล้องกบัสภาพการณ์และ
อปุสรรคหรอืภาระทีเ่กดิขึน้แก่ประชาชน รวมทัง้จะต้องมกีารตรวจสอบเน้ือหาของกฎหมายท้ังในเรือ่งของความจ�าเป็นในการ
ใช้ระบบคณะกรรมการ ระบบอนญุาต การใช้ดลุพนิจิแก่เจ้าหน้าท่ีและการก�าหนดโทษอาญาในกฎหมาย (3) ในส่วนของการ
เข้าถงึบทบญัญัติของกฎหมาย หน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบจะต้องก�าหนดเวลาส�าหรบัการจดัท�าค�าอธบิายและค�าแปล 
ของกฎหมาย โดยต้องจดัท�าค�าอธบิายกฎหมายทกุฉบบัให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564 และต้องจดัท�าค�าแปล
ของกฎหมายเป็นภาษาองักฤษให้แล้วเสร็จภายในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2565 และจัดให้มกีารเผยแพร่ผ่านระบบกลาง 
หรอืระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ ตลอดจนก�าหนดเวลาเผยแพร่กฎหมาย หน่วยงานของรฐัต้องเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไว้ในระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  
ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่26 พฤศจิกายน 2563

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด�าเนนิการในการจัดท�าร่างกฎหมาย การประเมินผล
สมัฤทธ์ิของกฎหมายและการเผยแพร่ข้อมลูกฎหมาย ตามพระราชบญัญัตหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ไว้แล้ว แต่เนือ่งจากผูม้หีน้าทีใ่นการด�าเนนิการเรือ่งดงักล่าวคอืหน่วยงานผูร้กัษาการ 
ตามกฎหมายซ่ึงมีความหลากหลายและอาจมีความเข้าใจในรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดประเด็นท้าทายและ 
จะต้องมีการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลต่อไปว่าหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบจะสามารถ
ด�าเนนิการได้ในแนวทางทีถ่กูต้องตรงกนัหรอืไม่

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ ในระยะต่อไปส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องมีการ
ประชาสมัพนัธ์และจดัให้มกีารอบรมเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัผูร้กัษาการตามกฎหมายเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏบิตัติามได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน และตดิตามตรวจสอบให้หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด�าเนนิการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งประเมินผลการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการมีกลไก 
ให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายทีด่แีละเท่าทีจ่�าเป็น รวมทัง้มกีลไกในการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายต่อไป 
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ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย 
และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพของประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
และยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็น ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์หรือทีเ่ป็นอปุสรรค 
ต่อการด�ารงชีวติหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ตลอดจนก�าหนด
ให้รัฐพึงจัดให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทกุฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั
บรบิทต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

การก�าหนดกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปในเรื่องนี้จึงมุ ่งเน้นไปที่การก�าหนดให้มีกลไก 
ในการพจิารณาเพือ่ให้มกีารยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายทีล้่าสมยั และเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชีวติ
และการประกอบอาชีพของประชาชนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ที่ เปลี่ยนแปลงไป ท่ีผ่านมาแม้จะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. 2558 เพือ่เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัใช้ในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่ามคีวามเหมาะสม 
เป็นธรรม และสอดคล้องกบับรบิทของสงัคมและววิฒันาการของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง และแม้ 
จะมกีารน�าหลกัการนีไ้ปก�าหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 แต่กเ็ป็นเพยีงการด�าเนนิการในระยะเริม่ต้นซึง่จะต้องใช้ระยะเวลา 
ในการด�าเนนิการอกีระยะหนึง่จึงจะเหน็ผลทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม

แนวทางการด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้จึงก�าหนดให้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการ 
ขบัเคลือ่นการปฏริปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน” เพือ่ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาเรือ่งดงักล่าว
เพิม่ขึน้อกีช่องทางหนึง่ นอกเหนอืไปจากกลไกการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย และการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ด�าเนนิการอยู ่ โดยก�าหนดให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการมุ่งเน้นการพิจารณาทบทวนกฎหมายทีล้่าสมัย
และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือกฎหมายท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล�้าและความไม่เป็นธรรม 
ทางสงัคม หรอืท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติและการประกอบอาชพีของประชาชน เพือ่ให้มช่ีองทาง 
ในการพจิารณาทบทวนกฎหมายทีมุ่ง่เน้นแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะเรือ่งเพือ่ให้เกดิผลโดยเรว็ นอกจากนี้
ได้ก�าหนดให้มกีารแต่งตัง้ “คณะผูพ้จิารณาทบทวนกฎหมาย” เพือ่เน้นการพจิารณาทบทวนกฎหมาย 
ท่ีล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่สมควรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท 
ทางสงัคมในปัจจบัุน โดยก�าหนดให้มกีารน�าข้อมลูจากเรือ่งราวร้องทกุข์ของประชาชนมาใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณา และให้มีการแต่งต้ัง “คณะผู้พิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน” เพือ่รบัผิดชอบในการมุง่เน้นการทบทวน
กฎหมายหรอืการอนญุาตของทางราชการทีเ่ป็นการสร้างภาระหรอืเป็นอปุสรรคต่อการประกอบอาชพี
หรือการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอาชพีและ
การด�าเนนิธรุกจิ ทีม่กัจะมกีารก�าหนดให้ต้องมกีารขออนญุาต อนมุติั ขึน้ทะเบยีน ฯลฯ ซ่ึงเป็นการสร้าง
ภาระและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชพีและการด�าเนนิการธรุกจิของประชาชนอันส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้มีการศึกษากระบวนการ
อนญุาตของราชการเพือ่น�าไปสูก่ารพจิารณายกเลกิหรอืปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายหลายฉบบัในคราวเดยีว  
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หรือ “Regulatory Guillotine” โดยมุ่งเน้นกระบวนการอนุญาตทางราชการที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
หรอืการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน ตลอดจนก�าหนดให้มกีารจดัต้ัง “ส�านกังานขบัเคลือ่นการปฏริปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน” 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อให้สามารถจัดตั้งส�านักงานได้อย่างรวดเร็วและประหยดั 
งบประมาณในการด�าเนนิการ และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเน่ือง จึงได้ก�าหนดให้โอนบคุลากรและทรัพย์สนิของ
ส�านกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มาเป็นของส�านักงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการด�าเนิน
การได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท�างานสนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนอยู่แล้ว

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ในระยะแรก ได้มอบหมายให้คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคล่ือนการด�าเนินการในระหว่าง 
ที่รอให้มีการตรากฎหมาย เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน และจัดตั้งส�านักงาน 
ที่จะท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วนได้จดัให้มกีารศกึษาสภาพปัญหาและพจิารณาจดัท�าร่างกฎหมายหรอืข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุ
กฎหมายท่ีล้าสมยัหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หลายฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองประชาชน
ในการท�าสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม พ.ศ. .... เป็นต้น ซึ่งได้รับการผลักดันให้ตราขึ้นเป็นกฎหมายแล้วหลายฉบับ โดยได้รับการสนับสนุนการ
ด�าเนินการจากส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดท�าโครงการศึกษาและทบทวน
การอนุญาตของราชการก็ได้มีผลความคืบหน้าในการด�าเนินการมาเป็นล�าดับ โดยในระยะแรกคณะกรรมการด�าเนิน
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน เป็นผู้ด�าเนินโครงการทบทวนกระบวนการ
อนญุาตของทางราชการ โดยจดัท�าโครงการศึกษา วเิคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานทีเ่ก่ียวกับ 
การอนุมัติ/อนุญาตของราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลดขั้นตอนการด�าเนินการและการอนุญาต 
ที่ไม่จ�าเป็น หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการด�าเนินธุรกิจของประชาชน โดยการว่าจ้าง 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ และมีการส่งมอบผลงานตามงวดงาน 
มาเป็นล�าดับ

อย่างไรก็ด ีการด�าเนนิการตามเรือ่งและประเดน็ปฏริปูนีไ้ด้หยดุชะงกัลงเนือ่งจากได้มคี�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาติ ที ่19/2561 เรือ่ง กลไกในการขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามคัคปีรองดอง  
ลงวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้มกีารโอนบคุลากรและทรัพย์สินของส�านกังานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย
ไปเป็นของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และก�าหนดให้ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามคัคปีรองดอง (ส�านกังาน ป.ย.ป.) รบัผดิชอบการท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารของคณะกรรมการด�าเนนิการ 
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนแทน ซึ่งท�าให้การด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วนหยุดชะงักลง และไม่สามารถผลักดันการด�าเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก�าหนดในประเด็นปฏิรูปนี ้
ได้อย่างต่อเนื่อง
  
ดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของประเดน็ปฏริปูเร่ืองนี ้การด�าเนนิการในระยะต่อไปจึงจ�าเป็นต้องมกีารปรับปรุงรายละเอยีด
ของการด�าเนินการทั้งในส่วนของกิจกรรมและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยจะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(ส�านกังาน ป.ย.ป.) ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่ทบทวนกจิกรรมท่ีเกีย่วกบัการจัดให้มกีลไกในการพจิารณา
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป 
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มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  

แม้การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาอาจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบางกลุ่มให้ดีขึ้น  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาจากการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม และเผชิญอุปสรรค 
ในการเข้าถึงทรพัยากร บรกิารสาธารณะ สาธารณปูโภค และสวสัดกิารของรฐั ความเหลือ่มล�า้ทีเ่กิดขึน้
ส่วนหนึง่มทีีม่าจากกลไกการด�าเนนิการตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ
อันเป็นท่ีมาของการน�าท่ีดินท�ากินไปเป็นประกันหนี้โดยการขายฝากจนท�าให้เสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
อนัเป็นทีม่าของปัญหาข้อร้องเรียนเกีย่วกบัปัญหาอนัเนือ่งมาจากการท�าสญัญาขายฝากเป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึน จึงเป็นที่มาของการส�ารวจ 
และศึกษาสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพิจารณาก�าหนดกลไกทางกฎหมายหรือ
แนวทางทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปรบัปรงุหรอืจดัให้มกีฎหมายในเรือ่งต่าง ๆ เพือ่ให้มกีลไกในการขจดั
ความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
      
แนวทางการด�าเนนิการทีก่�าหนดในเรือ่งและประเดน็ปฏิรปูนีจ้งึก�าหนดให้มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการ
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม” ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอมาตรการเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงและแก้ไข
กฎหมายท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าในสังคม นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดให้มี
การศึกษาถึงสภาพปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นอันเป็นที่มาของประเด็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้า
และความไม่เป็นธรรมในสังคม และพิจารณาก�าหนดให้มีกลไกทางกฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เช่น การปรบัปรงุระบบการจดัเก็บภาษใีห้เกดิความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางภาษี  
การพิจารณาทบทวนมาตรการภาษีหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการลด
ความเหลื่อมล�้าระหว่างผู้ประกอบการและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนก�าหนดให้มี
การพิจารณาจดัท�ากฎหมายบางเร่ืองเพ่ิมเติม เช่น กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองเงินหรือทรัพย์สนิ
ตกค้างท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรือเอกสาร เพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่เจ้าของ
หรอืผูม้สีทิธริบัประโยชน์ และพจิารณาช่องทางทีเ่หมาะสมในการน�าเงนิหรอืทรพัย์สนิตกค้างดังกล่าว
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและความเสมอภาคทางสังคม โดยไม่
กระทบต่อสทิธขิองเจ้าของหรอืผูม้สิีทธิรับประโยชน์มากกนิสมควร หรือการก�าหนดให้พิจารณาจัดท�า
กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างกิจการที่เป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชนและ
กระจายรายได้กลับสู่สังคมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

การด�าเนินการตามเรือ่งและประเด็นปฏริปูในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการด�าเนนิการปฏริปูกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วนได้มีการพิจารณาจัดท�ากฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคมและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว เช่น พระราชบัญญัติคุ ้มครองประชาชน 
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ในการท�าสญัญาขายฝากทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมหรือทีอ่ยู่
อาศัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม พ.ศ. 2562 เป็นต้น และมีกิจกรรมส�าคัญท่ีอยู่
ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ จัดท�า “ระเบียบส�านักนายก
รฐัมนตรว่ีาด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ....” เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรม
ในสงัคม เพือ่ท�าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการวางแนวทาง
และวิธีการด�าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เกิด
การบรูณาการร่วมกนัในการก�าหนดแผนงาน โครงการ และ
การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสงัคม และแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล�า้
ที่ เกิดขึ้น และจัดท�าข ้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 
ในการจัดท�าแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืปรับปรงุกฎหมาย กฎ และ
มาตรการต่าง ๆ  รวมท้ังตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดให้ส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานกุารเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการ
ของคณะกรรมการดงักล่าว นอกจากนัน้ หน่วยงานภาคของรฐั 
ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบตามกจิกรรมต่าง ๆ  ก็ได้มกีารด�าเนนิการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น การศึกษาการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีผ่านมาตรการการลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การศึกษาการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษสี�าหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการส่งเสริม
การลงทุนว่ามีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจหรอืไม่ การยกร่างกฎหมายและกฎระเบยีบ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ในไทยได้รับความเท่าเทียม
ในการแข่งขัน การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศลุกากร 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลและตรวจสอบ
การจัดเกบ็และการขอคนืภาษ ีการยกร่างพระราชบญัญตัิ
การคุ้มครองทรพัย์สนิตกค้างทีอ่ยูใ่นความครอบครองของ
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. .... เพ่ือคุ้มครองสทิธขิอง
เจ้าของหรอืผูร้บัประโยชน์ และก�าหนดให้เงนิหรอืทรพัย์สนิ 
ที่ตกค้างในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่ไม่มีผู ้มาใช้สิทธิเรียกร้อง มาใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการสนบัสนนุการด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้
ทางสังคม ซึ่งมีความคืบหน้าในการด�าเนินการเป็นล�าดับ  
แต่กม็บีางส่วนท่ีไม่เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดในแผน
 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายทีส่�าคญั นอกจากการปรบัปรงุ
แก้ไขกฎหมายให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพื่อให้มีกลไกในการขจัดความเหลื่อมล�้า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคมนั้น การด�าเนินการตาม
กฎหมายโดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีต้องสร้างการตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วม  
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายในการมีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล�้าและสร ้างความเป ็นธรรมในสังคม 
อย่างมปีระสิทธภิาพต่อไป

ดังนั้น เพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายของประเด็นปฏิรูปนี้ 
การด�าเนนิการในระยะต่อไปจงึควรเร่งรดัการก�าหนดกลไก
ทางกฎหมายเพ่ือรองรับการจัดต้ังคณะกรรมการ 
ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
เพ่ือท�าหน้าที่ในการวางแนวทางและวิธีการด�าเนินการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให ้เกิดการบูรณาการ 
ร่วมกันในการก�าหนดแผนงาน โครงการ และการบริหาร
จัดการงบประมาณและทรัพยากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
จัดท�าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดท�าแก้ไข
เพิม่เตมิ หรือปรบัปรงุกฎหมาย กฎ และมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายที่ส�าคัญในการพัฒนาความ 
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม รวมทั้งเร่งรัดการ
ด�าเนินการของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ด�าเนิน
กิจกรรมที่ก�าหนดในแผนให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะ
เวลาที่ก�าหนดต่อไป
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มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0304

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (1) ก�าหนดให้มีกลไกให้ด�าเนนิการปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ให้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกบัหลักสากล โดยให้มกีารใช้ระบบ
อนญุาตและระบบการด�าเนนิการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือให้การท�างานเกดิความ
คล่องตัวโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น เพิ่มความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศและป้องกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบ แต่โดยทีใ่นปัจจุบนั 
การด�าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยังขาดการบูรณาการ 
ในเชิงระบบ อีกท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องยังมีความซ�้าซ้อน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมายจึงเล็งเห็นความจ�าเป็นในการก�าหนดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการแข ่งขันโดยอาศัยมาตรการทางภาษีอากรและการจัดต้ัง 
คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายภาษีอากรแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
แข ่ง ขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม และปรับปรุงกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้อง 
กับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวและบริการ ซ่ึงเป็นฐานรากส�าคัญของ
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งได้ก�าหนดให้มีกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคท่ีเกิดจาก 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาตท่ีเกินความจ�าเป็นและขั้นตอนการขอใบอนุญาตท่ีซ�้าซ้อน 
และใช้เวลานาน ซึ่งมีผลเป็นการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตามและผลักดันให้มีการ
ตรากฎหมายทีส่�าคญัหลายฉบบัอนัมผีลเป็นการช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการ 
ผังเมือง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติัส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เป็นต้น  นอกจากนี ้ได้มกีารปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล เพือ่ให้ผูป้ระกอบการและ
ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่ม่ันในการใช้พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ 
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ส�าหรับกลไกปรับปรุงและลดทอนอุปสรรคที่เกิดจาก 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกินจ�าเป็น รวมถึง 
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ซ�้าซ ้อนและใช้เวลานาน  
ในระยะแรกได้มีการตั้ง “คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป ็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการด�าเนินธุรกิจของประชาชน”  
ภายใต้คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วน เป็นผูด้�าเนนิโครงการทบทวนกระบวนการอนุญาต
ของทางราชการ โดยจัดท�าโครงการศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกระบวนงาน 
ที่เกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาตของทางราชการเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพจิารณาลดขัน้ตอนการด�าเนนิการและ
การอนญุาตทีไ่ม่จ�าเป็น หรอืท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชพี และการด�าเนนิธรุกจิของประชาชน โดยการจดัจ้าง
สถาบันวิ จัย เพื่ อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI )  
เป็นผู ้รับผิดชอบด�าเนินการ และมีการส่งมอบผลงาน 
ตามงวดงานมาตามล�าดบั

อย ่างไรก็ตาม ความท ้าทายที่ส�าคัญเพื่อให ้บรรลุ 
ผลอนัพึงประสงค์ของประเด็นปฏรูิปน้ี หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ควรด�าเนนิการศกึษาการปรบัปรุงโครงสร้างภาษใีนภาพรวม
ทัง้ระบบและเร่งรดัการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรกึษานโยบาย
ภาษอีากรแห่งชาติ เพือ่ศกึษาวิเคราะห์ปัญหาในการก�าหนด
นโยบายด้านภาษแีละจัดท�าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการก�าหนด
นโยบายภาษแีละเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็ภาษอีากร 
รวมถงึพจิารณาก�าหนดกลไกทางกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิและ
พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและกลุม่ธรุกจิสตาร์ทอัพอย่างบรูณาการและ
เป็นระบบ
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พัฒนากระบวนการจัดท�าและ 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลา 
ในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  0305

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (1) ก�าหนดให้มีกลไกให้การปรับปรุงกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ หรอืข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนีใ้ห้สอดคล้องกบัหลกัการ 

เป็นกฎหมายทีด่ตีามมาตรา 77 โดยให้มกีารใช้ระบบอนญุาตและระบบการด�าเนนิการโดยคณะกรรมการ 

เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้การท�างานเกิดความคล่องตวัและไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ประกอบกบัมาตรา 26 

ของรฐัธรรมนญูฯ ก�าหนดให้การตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลจะต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิ

เสรภีาพของบคุคลจนเกนิสมควร นอกจากน้ีตามมาตรา 270 ยงัได้ก�าหนดการร่างกฎหมายทีจ่ะตราขึน้

เพ่ือด�าเนนิการตามหมวด 16 การปฏริปูประเทศ โดยให้เสนอและพจิารณาในทีป่ระชมุร่วมของรฐัสภา 

เพือ่ให้การพจิารณากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏรูิปประเทศเป็นไปอย่างรวดเรว็

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดท�าและตรวจพิจารณา 

ร่างกฎหมายให้มีความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ มกีารก�าหนดกลไกการกลัน่กรองร่างกฎหมาย

ก่อนทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตร ี เช่น การก�าหนดให้มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจ�า

กระทรวง” เพื่อกลั่นกรองร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของกระทรวงให้มีเน้ือหาท่ีเหมาะสม 

และสอดคล้องกับสภาพการณ์โดยรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน หรือการก�าหนดให้มีการจัดท�า  

“แผนนิติบัญญัติ” ซ่ึงเป็นข้อมูลการเสนอร่างกฎหมายประจ�าปีต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนการเสนอและพจิารณาผลกัดนัร่างกฎหมายเข้าสูก่ารพิจารณาของรฐัสภาต่อไป ซึง่จะท�าให้การเสนอ

และการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายสามารถด�าเนินการได้ตามกรอบเวลาท่ีก�าหนดอย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี ้ ได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าหรอืปรบัปรงุคูม่อืการร่างกฎหมายและคูม่อืการเสนอร่างกฎหมาย 

ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่เป็นคูม่อืส�าหรบัการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว และให้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรอบรม

ในเรื่องการจัดท�าร่างกฎหมายแก่นักกฎหมายภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�าและตรวจ

พจิารณาร่างกฎหมาย และการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปในช่วงท่ีผ่านมา 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบได้ด�าเนินการตามกิจกรรม 

และกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดตามแผนจนเกอืบครบถ้วนแล้ว  

ทั้งในเรื่องของการจัดท�าและปรับปรุงคู่มือการร่างกฎหมาย

และการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นคู่มือ 

การด�าเนินการในเร่ืองดงักล่าว การพจิารณาปรบัปรงุบทบาท

การท�าหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกาในการท�าหน้าที ่

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและระบบ 

การท�างานของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการพัฒนาระบบรายงานการ

ติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการตดิตาม

และรายงานผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐั คงเหลอื

เพียงกิจกรรมส�าคัญบางเรื่องที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง 

หรือติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามแผนต่อไป เช่น การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจพิจารณา 

ร่างกฎหมายประจ�ากระทรวง การจัดท�าแผนนิติบัญญัติ 

เพื่อให้มีการจัดล�าดับการเสนอร่างกฎหมายซึ่งเป็นเร่ือง 

ท่ีมีความส�าคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจดัท�า

และเสนอร่างกฎหมายของประเทศเพื่อให้มีการพัฒนา

กระบวนการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเป็นระบบหรือ

การผลักดันให้มีการก�าหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อรองรับ 

การเสนอและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูป

ประเทศตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของประเดน็ปฏริปูนี ้จึงควรเร่งรดั

และติดตามการด�าเนินการที่หน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ยงัไม่ได้ด�าเนินการหรอืยงัด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ เพือ่ให้การ

ด�าเนนิการเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ตามที่

ก�าหนดไว้ต่อไป
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มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญและจัดให้ 
มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�าและ
เสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความ 
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6  0306

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 258 ค. (4) ก�าหนดให้ต้องจัดให้มีกลไกช่วยเหลอืประชาชน 

ในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย เพือ่ให้การใช้สทิธขิองประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกบัตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้ก�าหนดหลกัการ 

ส�าคัญในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมาย โดยก่อนการตรากฎหมายจะต้องจัดให้มีการรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ 

เป็นระบบ เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าและเสนอร่างกฎหมายให้เกิดผลและ

สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง รวมท้ังให้มีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส�าหรับกรณีร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างกฎหมาย ตลอดจนก�าหนดให้มีกลไก

การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน

 

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปในเรื่องนี้ได้มีการจัดท�าและประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือก�าหนด

ให้การจัดท�าร่างกฎหมายต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการจัดท�าร ่างกฎหมายเพ่ือส่งเสริม 

ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู ้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 

และมีการเปิดเผยผลการรบัฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์น้ันต่อสาธารณะ นอกจากน้ีหน่วยงานของรัฐ 

ได้เริ่มจัดให้มีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้แก่ประชาชนและจัดท�าคู ่มือการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ ตชิม และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิด

เห็น และจัดท�ารายงานสรุปผลการร่างกฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งได้ม ี

การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึง่เป็นการปรบัปรงุหลกัการ

ให ้ สอดคล ้ องกับรั ฐธรรมนูญแห ่ ง ราชอาณา จักร ไทย และ เ พ่ิมกลไกการ มีส ่ วนร ่ วม 

และการให้การสนับสนุนในการจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายของภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบัน 

อยู ่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อเข้าสู ่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป นอกจากนี้การให ้
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ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการด�าเนินการในเรื่องยุติธรรมชุมชนอยู่ระหว่างพิจารณาด�าเนินการ 

โดยอาศัยกลไกภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัเพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนได้ใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง 

เกีย่วกบัการบังคบัใช้กฎหมาย รวมถงึการจดัท�าและการเสนอกฎหมายโดยหน่วยงานของรฐั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ การช่วยเหลอืประชาชนในการจดัท�าร่างและเสนอร่างกฎหมาย พร้อมทัง้การให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตลอดจนรูปแบบ วิธีการ  

หรอืช่องทางการมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนยงัไม่กว้างขวางหรอืครอบคลมุกลุม่เป้าหมายท่ีเกีย่วข้อง  

จงึจ�าเป็นต้องมกีารตดิตามการด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

ดัง น้ัน เพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของประเด็นปฏิรูป น้ี  

จะได้ด�าเนินการเร ่งรัดการจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติ   

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เข้าสู ่กระบวนการ

พิจารณาของรัฐสภาและประกาศใช ้ เป ็นกฎหมาย  

เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าและเสนอ 

ร่างกฎหมายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้ง

ติดตามความคืบหน้าในการก�าหนดกลไกเรือ่งยตุธิรรมชุมชน

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีกลไกในการให ้

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

รวมทั้ งการพิจารณาก�าหนดกลไกเพิ่มเติมในการให ้

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การพัฒนา 

ให้มีอาสาสมัครนักกฎหมายประจ�าท้องถิ่น การอบรม 

ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้น�าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 

และการลงพื้น ท่ี เพื่ อสอบถามป ัญหาทางกฎหมาย 

และให ้ความช ่วยเหลือทางกฎหมายแก ่ประชาชน  

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้ตาม 

เป้าหมายแผนการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายในเรือ่งนี ้



3 
 

 
 

หากท่านเป็นประชาชนทั่วไป 
 
  ส าหรับประชาชนทั่วไป ท่านสามารถเข้าร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายได้ด้วยการลงชื่อและให้
ข้อมูลกลุ่มกฎหมายที่ท่านสนใจเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมายส าหรับบรรดากฎหมายที่ท่าน 
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจ โดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ จะติดต่อไปยังผู้ เกี่ยวข้อง   
โดยในระหว่างที่ระบบกลางยังไม่สามารถให้บริการได้ ขอให้ท่านใช้แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedXhj8UG71X64ZKTLypqUhgpT_8q-

fHpSnXQaexKigEG-VVw/viewform?usp=sf_link 
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มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดย
สะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย  
ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความ
กฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7  0307

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (3) ก�าหนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

กฎหมายของรัฐ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยสะดวกและ

สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง ่าย เนื่องจากการที่บุคคลจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ต้องอยู ่ภายใต้เงื่อนไขว่าประชาชนต้องรู ้ว่ามีกฎหมายและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายว่ามี 

การก�าหนดหน้าที่หรือข ้อห ้ามไว ้อย ่างไร หากประชาชนไม่รู ้กฎหมายแล้วก็อาจกระท�าผิด

กฎหมายโดย รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ รวมถงึเป็นการเปิดช่องให้มกีารทจุริตของเจ้าหน้าทีข่องรฐัอันท�าให้เกดิ

ความเหลือ่มล�า้ระหว่างบุคคล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ การก�าหนด

กิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปในเรื่องน้ีจึงก�าหนดให้มีการรวบรวมกฎหมายและจัดท�าประมวลกฎหมาย

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน รวมถงึจดัท�าค�าอธิบายเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถงึกฎหมาย

ได้โดยง่าย อีกทั้งยังก�าหนดให้มีการเผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนและจัดให้ม ี

ระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ส�าหรับการด�าเนินการที่ผ ่านมา ส�าหรับการรวบรวม

กฎหมาย กฎ หนังสือเวียน และแนวปฏิบั ติต ่าง ๆ  

หน ่วยงานของรัฐหลายแห่งได ้ มีการรวบรวมข ้อมูล 

และจัดท�าค�าอธิบายสรุปสาระส�า คัญของกฎหมาย 

ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึง

กฎหมายได้อย่างท่ัวถึง เช่นเดียวกับการเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน หน่วยงานผู้รักษาการตาม

กฎหมายก็ได้มีการด�าเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความรู ้

ตอบปัญหาให้แก่ประชาชน รวมถึงจัดการอบรมความรู้

เบ้ืองต้นและจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมาย

ให้แก่ประชาชนทั่วไป

  

ส�าหรบัการจดัท�าระบบฐานข้อมลูกฎหมายกลาง ได้มีการตรา

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให ้บริการ 

ภาครัฐผ ่ านระบบดิจิ ทัล พ.ศ.  2562 ซึ่ งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล

กลางในการแลกเปลีย่นข้อมลูดจิทัิลระหว่างหน่วยงานของรฐั 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ส�าคัญในการด�าเนินการ 

ในระยะต่อไป คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย

กลางดังกล่าว ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการเข้าถึงกฎหมาย

ของประชาชนให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาและบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยการเข้าถึงข้อมูลต้องท�าได้โดยง่าย

และมีความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าถึงและมีการคุ้มครอง

ข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาระบบดังกล่าวอยู่ระหว่าง

ด�าเนนิการ นอกจากนี ้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องด�าเนนิการ

ต า ม มี แ น ว ท า ง ต า ม ที่ ก� า ห น ด ไ ว ้ ใ น ม า ต ร า  3 6 

แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย  

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  

โดยหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย

ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ ตัวบทกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค�าแปลของกฎหมาย

เป็นภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียน ค�าอธิบายโดย

สรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย และความมุ ่ งหมาย 

วัตถุประสงค์และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายไว้

ในระบบกลาง

  

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้  

ควรเร่งรัดการสร้างการรับรู ้ความเข้าใจของหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินการของหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ 

ตามกฎหมายในการสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย  

ค�าพิพากษา ค�าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย เพื่อให้

ประชาชน เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถ

เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย ตามเป้าประสงค ์

ทีก่�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
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ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษา
อบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนา 
นักกฎหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8  0308

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ค. (2) ก�าหนดให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน 

และการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพือ่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมายให้เป็นผูม้คีวามรอบรู ้มนีติทิศันะ  

และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ดังนั้น จึงก�าหนดให้มีกลไกในการผลิตบัณฑิต 

ทางนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นนักกฎหมายที่ดี มีความรอบรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ 

น�ากฎหมายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนก�าหนด

หลักสูตรการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�าไปปรับ 

ใช้ในการก�าหนดเนือ้หาของหลกัสตูรได้ เพือ่ให้ผูศ้กึษามีความรูส้�าหรบัการประกอบวชิาชีพทางกฎหมาย 

ได้อย่างกว้างขวาง รวมท้ังมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายและประชาชน

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดในเรื่องและประเด็นปฏิรูปน้ีจึงก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

สภานิติศึกษาเพื่อก�าหนดนโยบายระดับประเทศในการสร้างนักกฎหมายให้มีคุณภาพและ 

มคีวามเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายของการพฒันาประเทศให้สอดคล้องกบับรบิท 

ของสังคม รวมทั้งพิจารณาก�าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาส�าหรับการศึกษาวิชานิติศาสตร์  

(มคอ.1) เพือ่น�าไปใช้เป็นมาตรฐานในการก�าหนดหลกัสตูรการเรยีนการสอนวิชานิตศิาสตร์ เพือ่รองรบั

การผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู ้และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นนักกฎหมายที่ดี  
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มีองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและมีความเข้าใจในสภาพ

สังคม ตลอดจนก�าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาอบรมวิชากฎหมายส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายทกุสาขาสอดแทรกหลกัจรยิธรรมของนกักฎหมาย

เพื่อให้สามารถน�ากฎหมายไปปรับใช้ให้เกิดผลทางปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การด�าเนินการตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ผ ่านมา  

ได้มีการติดตามการด�าเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรม 

ท่ีก�าหนดในแผน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดตั้ ง  

“คณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ” เพื่อก�าหนด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เพื่อพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์

มาตรฐานของผูเ้ข้ารบัการศึกษานติศิาสตร์ในระดบัอดุมศกึษา

ที่เป็นมาตรฐาน และการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาส�าหรับการศึกษาวิชานิติศาสตร์โดยจะต้องก�าหนด

ไม่ให้มีการเทียบโอนรายวชิาทีศ่กึษาก่อนทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษา 

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตามระยะเวลาทีก่�าหนดในหลกัสตูร  

เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ เ ข ้ า รั บ ก า รศึ กษ ามี คุณสมบั ติ ค รบถ ้ ว น 

และมีความพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อในวิชานิติศาสตร ์

ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นปฏิรูปเรื่องนี ้

จ�าเป็นจะต้องมีการเร่งรัดให้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม และส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา ด�าเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการสภานติศิกึษา 

รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ส�าหรบัการศกึษาวชิานติศิาสตร์ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในแผน

โดยเร็ว รวมทั้งติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ท่ีเก่ียวข้องในเรื่องการก�าหนดหลักสูตรการศึกษากฎหมาย

ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

ให้มีความทันสมัย และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ต่อไป
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พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนบัสนุนใหป้ระชาชนติดตอ่กบัเจา้หน้าที่
ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายได้โดยสะดวก  
เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยและขจดัชอ่งทางการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบและขจัดชอ่งทางการทุจริต
ประพฤตมิชิอบ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9  0309

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 

258 ข. (1) ก�าหนดให้มีการน�าเทคโนโลยี 

ที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช ้ในการบริหาร

ราชการแผ ่นดินและการจัดท�าบริการ

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

ราชการแผ ่นดินและเพื่ ออ� านวยความ

สะดวกให ้แก ่ประชาชน โดยท่ีผ ่านมา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาข้ึน

เป็นอย่างมากและเป็นช่องทางที่ประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถ

ให้บรกิารได้อย่างทัว่ถงึทกุพืน้ที ่คณะกรรมการ 

ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจึงเล็งเห็น

ความจ�าเป ็นต ้องพัฒนาระบบดังกล ่าว 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใน

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้จัด

ให้มรีะบบการให้บรกิารประชาชนผ่านช่องทาง 

อิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องมีการพัฒนา

ระบบการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่

ผู ้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและขจัดช่องทางการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ข้อมูลดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ พบว่าในปี 

2561 ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 73 จาก 193 ประเทศทั่วโลก มีการปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 77 

ในปี 2559 และอยู่อันดับที่ 4 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนและข้อมูลจากส�านักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่ามีจ�านวนผู ้เข้าใช้งานในระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับ

ประชาชน ผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2562 จ�านวน 4,709,219 คร้ัง เพิม่ข้ึนจากจ�านวน 

2,209,494 ครัง้ในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 53.08
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ส�าหรับการด�าเนินการตามประเด็นปฏิรูปในเรื่องนี ้

ท่ี ผ ่ า นมา  ป ั จ จุ บั น ไ ด ้ มี ก า รตร าพระร าชบัญญั ต ิ

การบริหารงานและการให ้บริการภาครัฐผ ่านระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีหลักการส�าคัญเพื่อ 

ยกระดับการบริหารงานในการให้บริการภาครัฐให้อยู ่

ในระบบดิจิทัล อันจะน�าไปสู ่การเป ็นรัฐบาลดิจิทัล  

ท่ีมีระบบการท�างานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

ห น ่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ใ ห ้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง  ป ล อ ด ภั ย  

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมท้ัง

ประชาชนจะได ้ รับความสะดวกในการรับบ ริการ 

ที่สามารถตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐได้ นอกจากน้ี 

ส� านักงานพัฒนารั ฐบาลดิจิทัล  (องค ์การมหาชน)  

ยังได้มีการด�าเนินกิจกรรมตามประเด็นปฏิรูปที่ส�าคัญ

หลายกิจกรรม อาทิ ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับ

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข ้อมูลและบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แบบเบด็เสรจ็ 

ณ จดุเดยีว ซ่ึงสามารถเข้าถงึได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้ง

มีการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางและเชื่อมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจ�านวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 

ชดุข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ของกรมการปกครอง และชุดข้อมลู 

นิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีการพัฒนา

ระบบบรกิารส�าหรบัการเริม่ต้นธรุกจิในส่วนการขออนญุาต

ออนไลน์ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร

ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุนให้หน่วยงาน

ภาครัฐเกิดการบูรณาการข้อมูลและการท�างานได้อย่าง

เป็นรปูธรรม สะดวก รวดเร็ว และมคีวามมัน่คงปลอดภยัสงู

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

พ.ศ. 2562 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ควรสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือ 

เจ้าหน้าที่ผู ้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับหลักการส�าคัญของ

พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมท้ังการบูรณาการระหว่าง 

การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเช่ือมโยงและ

แลกเปลีย่นข้อมลูและจดัท�าข้อมลูให้อยูใ่นรปูแบบข้อมลูดจิทิลั

  

ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ 

จึงต้องประสานและติดตามร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาล

ดจิทิลั (องค์การมหาชน) เพือ่ตดิตามการด�าเนนิการหน่วยงาน

ของรฐัหรอืเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมาย ต้องให้ความส�าคญั

กับการจัดท�าข้อมูลดิจิทัล การเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน

ข ้อมูลระหว ่างหน ่วยงานของรัฐ มาตรการป ้องกัน 

ในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในการเข้าสู่การ

บริการดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากรภาครัฐในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  

เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้แก่ประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย03

94

มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10  03010

การก�าหนดให้มีการสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร ่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

และความไม่เป็นธรรมในสังคม เป็นหน่ึงในเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักการส�าคัญที่น�าไปสู ่การด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ จึงมีการก�าหนดกลไกต่าง ๆ อาทิ  

การออกอนุบัญญัติที่ระบุรายละเอียดของการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ 

การก�าหนดผลบังคับอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ�านาจตามกฎหมาย รวมทั้งการน�าอุปกรณ์หรือ

เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากน้ียังมีปัญหาส�าคัญ

ประการหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกช่องทางท่ีก่อให้เกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อันเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติและการใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนจากอ�านาจหน้าที่นั้นที่ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดในผลอันพึงประสงค์ข้อน้ีจึงมุ่งเน้นให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยก�าหนดให้มีการจัดท�ากฎหมาย 

ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีสาระส�าคัญบางประการ เช่น การก�าหนด 

ให้กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีการบังคับใช้ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน  

จะต้องออกกฎหมายล�าดับรองให้ครบถ้วนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศกฎหมายมีผลใช้บังคับ  

หรือการก�าหนดว่ากรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ต้องท�าการใดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด หากไม่ด�าเนินการหรือด�าเนินการล่าช้าเกินกว่าเวลา 

ที่ก�าหนดให้ถือว่าผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบมีความผิดวินัย ฯลฯ รวมทั้งก�าหนดให้มีกลไกให้มีการ 

น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายหรือก�าหนดให้มีการพิจารณาเปลี่ยน

การก�าหนดโทษทางอาญาให้เป็นโทษปรับทางปกครองหรือการลงโทษในลักษณะอ่ืนเพื่อมิให้เป็นการ

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ท้ังน้ี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง 

ให้มีก�าหนดกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายประชาชนในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในกรณีที่พบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่สมควรหรือบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไม่ถูกต้องหรือมีการเลือกปฏิบัติ โดยก�าหนดให้มีการเสนอเรื่องหรือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่และอ�านาจในการตรวจสอบเพื่อด�าเนินการต่อไปและจะต้องได้รับการคุ ้มครองอย่าง 

เหมาะสมจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้กลไกการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
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ส�าหรบัการด�าเนนิการตามประเดน็ปฏริปูในเรือ่งนีท้ีผ่่านมา 

ได้มกีารตรวจสอบและตดิตามการด�าเนนิการของหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดในแผนภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งมีความ

คืบหน้าในการด�าเนินการเป็นล�าดับ โดยมีความล่าช้ากว่า

ระยะเวลาที่ก�าหนดในแผน ประกอบกับโดยที่ได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้มี

การน�าหลักการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย

ซ่ึงมีความซ�้าซ้อนกับหลักการตามที่ระบุไว้ในร่างกฎหมาย 

ว่าด้วยการเพิม่ประสทิธิภาพการบังคับใช้กฎหมายไว้แล้ว

ดงัน้ัน การด�าเนินการในระยะต่อไปจึงเป็นการตดิตามเร่งรดั

การด�าเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด�าเนิน

การให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในแผน ประกอบกับมีประเด็น

พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของการจดัท�าร่างกฎหมาย

ว่าด้วยการเพิม่ประสทิธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่อาจ

ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันต่อไป 

รวมทั้งจะต้องมีการติดตามการด�าเนินการในการออก

กฎหมายล�าดบัรองตามพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�า

ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพตามวตัถุประสงค์ของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูนี้

ต่อไป
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ด้านกระบวนการยุติธรรม04

“ กระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพ  
สามารถอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด  
ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกันยังได้ก�าหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
ที่ชัดเจนเพ่ือก�ากับให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์  
น�าไปสู่สังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม  
และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ”

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส�าคัญของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม นอกจากนี ้

ยังเป็นกฎเกณฑ์กติกาและผู้รักษากฎเกณฑ์กติกาทุกกลไกของรัฐ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวกระบวนการยุติธรรม

ต้องมีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือของประชาชนจึงจะสามารถสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

รัฐจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง ให้มีสมรรถนะเท่าทันความซับซ้อนของสังคม 

และโลกยุคปัจจุบัน

แม้กระบวนการยุติธรรมของไทยจะผ่านการปฏิรูปด้าน

โครงสร้าง กระบวนการท�างาน และการคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนมาแล้วหลายคร้ัง แต่ยังคงปรากฏ

ข้อวิพากษ์วิจารณ์การด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม

ทั้งในแง่ของความล่าช้าในการด�าเนินงาน อุปสรรคในการ

เข้าถึง ความเหลื่อมล�้าในการบังคับใช้กฎหมาย และความ

ถูกต้องของการด�าเนินงานอยู่เป็นระยะ สะท้อนให้เห็น

ความไม่เช่ือม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไ ทย  พ . ศ .  2 5 6 0  จึ ง มี บทบัญญั ติ รั บ ร อ ง ค ว าม 

ต่อเน่ืองของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  

ในมาตรา 258 ง ด้านกระบวนการยุติธรรม (1) ให้ม ี

การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ

ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชน 

ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  

รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและความ 

ไม่เป็นธรรมในสังคม (2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดี

อาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน

สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก�าหนดระยะ

เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่น

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้ งก�าหนดให ้

การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัด

ให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
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ที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน ์

ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก (3) เสริมสร้างและพัฒนา

วัฒนธรรมองค ์ กรขององค ์ กรต ่ า งๆ  ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 

ในกระบวนการยุติธรรมให ้มุ ่ งอ�านวยความยุติธรรม 

แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และ (4) ด�าเนินการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายเก่ียวกับหน้าที่ อ�านาจ และภารกิจของต�ารวจ 

ให ้ เหมาะสม และแก ้ ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของข ้าราชการต�ารวจให ้ เกิด

ประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต�ารวจจะได้รับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง

และโยกย้าย และการพิจารณาบ�าเหน็จความชอบตาม

ระบบคุณธรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงในการพิจารณาแต่งตั้งและโยก

ย้ายต้องค�านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบ

กัน เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยเหตุนี้ตาม 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ. 2560 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม และได้จัดท�าแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี 10 เรื่องและ

ประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย 1) การก�าหนดระยะเวลา

ด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่

ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

2) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3) การพัฒนา

กลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลด

ความเหลื่อมล�้า 4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร

งานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม

ในสังคม 5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน

สอบสวนกบัพนกังานอยัการอย่างเหมาะสม 6) การก�าหนด 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทุ ก ฝ ่ า ย ใ ห ้ ชั ด เ จ น เ พื่ อ มิ ใ ห ้ ค ดี ข า ด อ า ยุ ค ว า ม  

7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อยัการ 8) การปฏรูิประบบนติิวทิยาศาสตร์เพือ่ความถูกต้อง 

สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 9) การเสริมสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมองค ์กรต ่ าง  ๆ ที่ เ กี่ ยวข ้องใน

กระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่

ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และ 10) การพัฒนา

ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันของประเทศ โดยในแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยตุธิรรม มวีตัถปุระสงค์รวมของแผนฯ ดังนี้

1) เพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้

2) เพื่อให้ทุกกลุ ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเสมอภาค และได้รับหลักประกันการคุ้มครอง

สิทธิที่มีมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

3) เพื่อให้ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยได้รับการบังคับการตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

และ ได ้ รั บการด� า เนิ นการตามมาตรการอื่ นแทน 

การถูกควบคุมตัว จ�าคุก กักขัง

4) เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรม โดยจ�าเลย

ได ้รับการก�าหนดโทษที่ ได ้สัดส ่วนกับความร ้ายแรง 

ของการกระท�าผิดและมีการกระท�าผิดซ�้าลดลง

5) เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

อย่างเหมาะสมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  ไม่มีคดีขาด

อายุความ และปราศจากการถูกแทรกแซง

6) เพ่ือให้ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล 

เป็นที่น ่าเชื่อถือและผู ้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

มีความเป็นอิสระ

7) เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ ่งอ�านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวกและ

รวดเร็ว โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

8) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
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 ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

1) การบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีจ�านวนมาก

และยังเป็นองค์กรอิสระและหน่วยงานนอกฝ่ายบริหาร 

ท�าให ้ มีทัศนคติและความเห็นที่แตกต ่างกันเก่ียวกับ

ประเด็นปฏิรูปบางประเด็น เช ่น การสอบสวนร ่วม  

การก�าหนดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ขาดอายุความ 

และการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2) องค์ความรู้ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ

ยุติธรรม กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่มีการศึกษาผลกระทบ

ของการด�าเนินการในประเทศไทยมาก่อน จงึจ�าเป็นต้อง

ท�าการศกึษาวจิยัผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนเริม่ด�าเนนิการ 

เช่น การน�าระบบประเมินความเส่ียงมาใช้ในการปล่อย

ช่ัวคราวแทนการใช้หลักทรัพย์ประกัน การน�ามาตรการ

ลงโทษอย่างอ่ืนมาใช้เพิ่มเติมในการลงโทษทางอาญาเพื่อ

ให ้ผู ้พิพากษาสามารถลงโทษจ�าเลยได ้เหมาะสมกับ

การกระท�าผิดนอกจากการจ�าคุก การน�าระบบโทษปรับ

ตามความสามารถในการช�าระของผู้กระท�าผิดมาใช้บังคับ 

เป็นต้น

3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร

งานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก 

มีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ยุติธรรมทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ

0401

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายกลาง
ใช้บังคับกับทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 และได้ประสานเร่งรัดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกิจกรรมนี้ 

0402

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

ได้ด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหาและจ�าเลย เช่น จัดให้มีการจัดให้มีทนายความอาสา
ประจ�าสถานีต�ารวจ การปล่อยชั่วคราวในวันหยุด และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เป็นต้น ซ่ึงเป็นการลดจ�านวนคดีท่ีเข้าสู ่ระบบและอ�านวยความสะดวก 
ในการประกันตัวซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้าที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
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0407

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

ได้ด�าเนินโครงการรับแจ้งความทุกท้องท่ี เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถแจ้งความได้ทุกสถานีต�ารวจ
ไม่จ�ากัดเฉพาะท้องที่ที่เกิดเหตุเท่านั้น ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการเป็นอย่างมาก และส�านักงาน
อัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดี
อาญาประเภทต่าง ๆ สามารถน�าทักษะมาใช้ในงานสอบสวนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0403

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3 การพฒันากลไกการบงัคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้

เพื่อให้กลไกนี้บรรลุผล จ�าเป็นต้องท�าการศึกษาวิจัย เช่น 1) การน�าระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
แทนการใช้หลักประกัน 2) การน�ามาตรการลงโทษอย่างอื่นมาใช้เพิ่มเติมในการลงโทษทางอาญาเพื่อให้ผู้พิพากษา
สามารถลงโทษจ�าเลยได้เหมาะสมกับการกระผิดนอกจากการจ�าคุก และ 3) การน�าระบบโทษปรับตามความสามารถ
ในการช�าระของผู้กระท�าผิดมาใช้บังคับท�าให้ประชาชนผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความยับยั้งชั่งใจในการกระท�า 
ความผิดที่ต้องเสียค่าปรับตามฐานะของตนที่มีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

0404

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม
ได้จัดตั้งเจ้าพนักงานต�ารวจศาลเพื่อให้การบังคับตามค�าพิพากษาของศาลในคดีอาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งมีส่วนในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

0405

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

เพ่ือให้ประเด็นปฏิรูปนี้บรรลุผล ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันตลอดจนปัญหาจ�านวนบุคลากร 
ที่ต้องเตรียมการรองรับให้เพียงพอถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินการ

0406

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ

เพื่อให้ประเด็นปฏิรูปน้ีบรรลุผล ต้องมีการศึกษาผลกระทบในทุกมิติเพราะหากมีการแยกระยะเวลาที่ชัดเจนอาจท�าให้
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น
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0408

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8 การปฏริปูระบบนติิวทิยาศาสตร์เพือ่ความถกูต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจรงิแห่งคดี
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกลางในการด�าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ท�าให้มีความจ�าเป็นในการก�าหนด
มาตรฐานกลางในการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
อันอาจน�าไปสู ่การจัดตั้งสภาวิชาชีพ เพื่อให้การตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์มีความน่าเชื่อถือ 
และเป็นมาตรฐานสากล

0409

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

มีการน�าระบบการยื่นและส่งค�าคู่ความและเอกสารโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และเปิดบริการให้ประชาชน 
ใช้บริการแล้วในปัจจุบัน

0410

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ

มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อ�านวยความสะดวกให้ตั้งคนต่างด้าว 
ท�าหน้าทีอ่นญุาโตตลุาการและผูร้บัมอบอ�านาจของคูพ่พิาทได้ เพือ่สอดคล้องกบัการด�าเนนิคดพีาณชิย์ระหว่างประเทศ

0401

0406

0402

0407

0403

0408

0405

0410

0404

0409
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การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 
ที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  0401

ปัจจบัุนหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมมกีารก�าหนดระยะเวลาไว้เป็นระเบยีบหรอืวธิปีฏบิตัภิายใน
หน่วยงานอยู่แล้ว แต่ยังขาดการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ เช่น การแจ้งผลความคืบหน้า 
การสอบสวนเมื่อครบก�าหนด 30 วัน 60 วัน นับจากวันรับค�าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ การเร่งรัด
พจิารณาคดใีนช้ันศาลอุทธรณ์ภายใน 6 เดอืน และชัน้ศาลฎกีาภายใน 1 ปี เป็นต้น ซึง่หน่วยงานใน
กระบวนการยตุธิรรมยงัไม่มกีารเชือ่มโยงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลระยะเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย โดยการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน 
ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรม ยงัเป็นกจิกรรมปฏริปูส�าคญัทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูอกีด้วย 

เนื่องจากหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ในกระบวนการยุติธรรมมีจ�านวน
มากและยังเป็นองค์กรอิสระและ
ห น ่ ว ย ง า น น อ ก ฝ ่ า ย บ ริ ห า ร  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นผู้รับผิด
ชอบยกร่างพระราชบัญญัติระยะ
เ ว ล า ใ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง
กระบวนการยุ ติธรรม พ.ศ. . . . .  
เพื่อเป็นกฎหมายกลางใช้บังคับกับ
ทุ กหน ่ วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่  25 
ธันวาคม 2561 และได้ประสาน
เ ร ่ ง รั ดหน ่ ว ย ง าน ในกระบวน 
การยุติธรรมจัดท�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับกิจกรรมนี้
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ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงาน
ของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. .... อยูร่ะหว่างการพจิารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 ซึ่งปัจจุบันยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ เมื่อกฎหมาย 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ท�าให้ไม่สามารถซักซ้อมหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการได้  
โดยระหว่างการจัดท�ากฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลการก�าหนดระยะเวลา
ภายในหน่วยงานให้ประชาชนทราบในเบื้องต้นได้ ดังนั้น 
เพื่อให้ การด�าเนินการตามประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย  
ควรเร่งรัดการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด� า เนินงานของกระบวนการยุติ ธรรม พ .ศ .  . . . .  
ให้มีผลบังคับใช้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อรองรับ
กิจกรรมนี้ โดยเบื้องต้นควรจัดท�าโครงการน�าร่องพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง
และติ ดตาม ได ้ โ ดยสะดวก ในชั้ นสอบสวนก ่ อน  
ซึ่งเป ็นต ้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผ่านระบบออนไลน์ได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

0401
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การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  0402

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีภารกิจประจ�าในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย พยาน  
ผู้ต้องหาและจ�าเลยในการด�าเนินคดี ซ่ึงยังต้องมีการพัฒนาความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ
การจดัให้มทีนายความช่วยเหลอืคดี ปรบัปรงุระบบประกนัตัว การพฒันาและส่งเสริมระบบการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนมีส ่วนร ่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เป็นต้น โดยช่วง 
ที่ผ ่านมาได้มีการด�าเนินการกิจกรรมที่ส�าคัญในเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ เช่น การจัดให้มี
ทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ การปล่อยชั่วคราวในวันหยุด และการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ในทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดจ�านวน
คดีที่ เข ้าสู ่ระบบและอ�านวยความสะดวกในการประกันตัวซึ่งเป ็นการลดความเหลื่อมล�้า 
ที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก

ทีม่า : สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ์
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0402

อย่างไรก็ตาม ประเดน็ปฏริปูนีย้งัมกิีจกรรมย่อยจ�านวนมาก 
ที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีข้อจ�ากัดเร่ืองฐานะทางการเงิน และมีหลักประกัน
การคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุก  
ขัน้ตอน เช่น ปรบัปรงุวธิพีจิารณาคดทีีม่ทีนุทรัพย์เลก็น้อย 
จัดตั้งระบบเจ้าพนักงานคดีเพ่ือช่วยเหลือประชาชน     
ในการยืน่ฟ้องคด ีและสร้างความรอบรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน
ด้านความยุติธรรมให้กับประชาชนและชุมชน เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
ควรขยายผลกิจกรรมทนายความอาสาประจ�าสถานี
ต�ารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบ 
การประเมินความเสี่ยงควบคู่กับการปล่อยชั่วคราว และ

ทีม่า : สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

เพิ่มการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ       
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้มีจ�านวนมากยิ่งขึ้น
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จัดให้มีมาตรการเพื่อ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา และ
จ�าเลยอย่างเหมาะสม มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบจาก
การจับและขังผู ้ต ้องหา จ�าเลยและครอบครัว และ
ปรบัปรงุสถานทีค่วบคมุและขงัผูต้้องหาระหว่างการพจิารณา
อย ่าง เหมาะสม มีความปลอดภัยและสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะท�าให้กระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศมีความรวดเร็วและลดความเหลื่อมล�้าอย่างเป็น
รูปธรรม
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การพัฒนากลไกการบังคับการ 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0403

การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษในคดีอาญาของประเทศไทย มีโทษอยู่  
5 สถาน คอืประหารชวีติ จ�าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซึ่งการลงโทษที่
ใช้ในปัจจุบันมักใช้เพียงการจ�าคุกและการปรับเท่านั้น ในส่วนของโทษปรับ
แม้จะมีการปรับอัตราโทษในปี 2560 ขึ้น 10 เท ่า ในฐานความผิด 
ทั่วไป ๆ 241 ฐานความผิด และ 50 เท่า ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 10 มาตรา (พระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่26) พ.ศ. 2560) แต่เป็นการปรับปรุงจากอัตราโทษจากปี 
2499 ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราค่าครองชีพในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอ 
ให้ผู้กระท�าความผิดส่วนใหญ่เข็ดหลาบและไม่กระท�าความผิดอีก ท�าให้โทษ
ที่ยังมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียงโทษเดียวคือการจ�าคุก 
โดยช่วงท่ีผ ่านมาได้มีการน�าเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้ใน 
การปล ่อยชั่วคราวเพื่อสะดวกในการควบคุมตัวและลดหลักประกัน  
ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้าที่มีในกระบวนการยุติธรรมได้ส่วนหนึ่ง 

อย่างไรกต็าม การพฒันากลไกการบงัคบัการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ต้องมุ ่งเน้นไปที่การพัฒนาการลงโทษที่ท�าให ้
ผู้กระท�าความผิดเข็ดหลาบและไม่กระท�าความ
ผิดอีกหรือป้องปรามไม่ให้ผู้ที่ยังไม่กระท�าความ
ผิดยับยั้งช่ังใจในการกระท�าความผิดของตน  
มีกิจกรรมส�าคัญที่ต้องด�าเนินการในประเด็นนี้คือ  
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1) การน�าระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปล่อย
ช่ัวคราวแทนการใช้หลักประกัน 2) การน�ามาตรการ
ลงโทษอย่างอื่นมาใช้เพิ่มเติมในการลงโทษทางอาญาเพื่อ
ให้ผู้พิพากษาสามารถลงโทษจ�าเลยได้เหมาะสมกับการ 
กระผิดนอกจากการจ�าคุก และ 3) การน�าระบบโทษปรับ
ตามความสามารถในการช�าระของผู ้กระท�าผิดมาใช้
บังคับท�าให้ประชาชนผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความ
ยับยั้งชั่งใจในการกระท�าความผิดท่ีต้องเสียค่าปรับตาม
ฐานะของตนที่มีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม
เป็นหัวใจส�าคัญของการลดความเหลื่อมล�้าส�าหรับ 
การบังคับใช้กฎหมายในประเด็นปฏิรูปนี้

เพ่ือให้การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้าบรรลุผล จ�าเป็นต้อง
ท�าการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างถี่ถ้วนเพื่อจ�ากัดผลกระทบเชิงลบที่อาจ
เกิดขึ้นให ้น ้อยที่ สุด เพราะเป ็นกิจกรรมปฏิ รูปที่มี 
ผลกระทบต ่อกระบวนการยุติธรรมทั้ งระบบ อาทิ 
การถอดข้อพิจารณาเก่ียวกับความน่าเช่ือถือของหลัก
ประกันออกจากการพิจารณาหรือพิจารณาฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในการปล่อยชั่วคราว 
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาหรือจัดท�ากฎหมาย
กลาง เพื่ อก� าหนดโทษปรับตามความสามารถ 
ในการช�าระของผู้กระท�าผิด และการวางโทษอย่างอื่น
โดยไม่ต้องลงโทษจ�าคุกก่อน เป็นต้น

0403
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การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร 
งานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0404

ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน มีผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และมีปัญหาผู้กระท�าผิดซ�้าท่ีต้องโทษจ�าคุกใหม่ภายในระยะเวลา 3 ปี 
มากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยมีผู้ต้องขังทั้งหมด 
376,166 ราย เป็นผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 297,059 ราย คิดเป็นร้อยละ 79 ของ 
ผู้ต้องขังทั้งหมด

ที่มา : สถิติผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์
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0404

โดยในช่วงที่ผ ่านมาหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องได้ด�าเนิน
โครงการเพื่อลดอัตราผู้กระท�าผิดซ�้าให้ลดลง สามารถ
พึ่ งพาตนเองได ้และกลับคืนสู ่สั งคมอย ่างปกติสุข  
ให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด และได้จัดตั้งเจ้าพนักงานต�ารวจ
ศาลเพื่อให้การบังคับตามค�าพิพากษาของศาลในคดี
อาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนในการสร้าง
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม แต่อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยที่ส�าคัญของประเด็นปฏิรูปนี้คือท�าอย่างไร 
ให้ผู้กระท�าผิดใหม่เข้าสู่เรือนจ�าน้อยลง อัตราผู้กระท�า 
ผิดซ�า้มีจ�านวนลดลง อตัราและประเภทของโทษทีเ่หมาะสม 
กบัผูก้ระท�าความผดิโดยเฉพาะความผดิทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิ 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและ จัดท� า แผนง าน โคร งก า ร เพิ่ ม เ ติ ม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นปฏิรูปนี้

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องต้องเร ่งรัดการจัดท�าประมวล
กฎหมายยาเสพติดให้มีผลบังคับใช้เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายอย่าง
เป็นระบบ น�าหลักเศรษฐศาสตร์ กลไกตลาดและกลไก
ราคามาประกอบการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มเติม โดยพิจารณาน�าการ
ลงโทษอย่างอื่นมาใช้บังคับแทนการจ�าคุก จัดท�าสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู ้ประกอบการในการรับผู ้พ้นโทษเข้า
ท�างาน และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกับบริบท 
ของประเทศในปัจจุบัน
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การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับ 
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  0405

ปัจจุบันการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่ในกรณี 
ที่ประชาชนฟ้องคดีอาญาเองท่ีต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง จะเร่ิมต้นที่พนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามล�าดับ เว้นแต่ในกรณีคดีอาญาบางประเภทที่ก�าหนดให้พนักงาน
อยัการเข้ามามส่ีวนร่วมในการสอบสวนต้ังแต่เร่ิมต้น เช่น คดีท่ีเด็กเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือพยาน 
การชันสูตรพลิกศพ การสอบสวนคดีพิเศษ และคดีความผิดนอกราชอาณาจักร เป็นต้น  
โดยในช่วงทีผ่่านมาหน่วยงานอยูร่ะหว่างการเตรยีมการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา

การก�าหนดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการเป็นเรื่องที่มีการด�าเนินการ
แล้วในบางกรณี แต่หากน�ามาใช้กับการสอบสวนคดี
อาญาเป็นการทั่วไป นอกจากต้องแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ใน 
การสอบสวน ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน
ตลอดจนปัญหาจ�านวนบุคลากรที่ต้องเตรียมการรองรับ
ให้เพียงพอถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินการตาม
ประเด็นปฏิรูปนี้เพื่อให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้
บรรลุเป้าหมาย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและส�านักงาน
อัยการสูงสุดต้องหารือและมีข้อตกลงร่วมกันถึงขอบเขต
อ�านาจของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของตนเพื่อให้ได้
ข้อสรุปก่อนน�าไปสู่การเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาร่วมกันต่อไป
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ปัจจุบันการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการก�าหนดระยะ
เวลาในการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการใช้ร ่วมกันไว ้ ซ่ึงมีข ้อตกลง 
การส่งส�านวนระหว่างพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานอัยการไว้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการบัญญัติระยะ
เวลาแยกกันอย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท�าให้ในการปฏิบัติหากมีการส่ง
ส�านวนล่าช้า เม่ือพนักงานอัยการสั่งสอบเพิ่มเติมอาจท�าให้หมดระยะเวลาฝากขัง ท�าให้ไม่สามารถ
ควบคุ ม ตั ว ผู ้ ต ้ อ ง ห า ไ ว ้ ไ ด ้  ห า กผู ้ ต ้ อ ง ห าหลบห นี จ ะท� า ใ ห ้ ส้ิ น เ ป ลื อ งท รัพย าก ร 

ในการจับกุม หรือหากพนักงาน
อัยการตัดสินใจส่ังฟ้องโดยข้อมูลไม่
ครบถ ้วนสมบูรณ์ อาจท�าให ้ศาล
ยกฟ้องท�าให้ผู้เสียหายในคดีไม่ได้รับ
การอ�านวยความยุติธรรมโดยสมบูรณ์

การก�าหนดระยะเวลาการปฏิบติัหน้าที ่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็น
ท่ีละเอียดอ ่อน ต ้องมีการศึกษา 
ผลกระทบในทุ กมิ ติ เพราะหาก 
มีการแยกระยะเวลาที่ชัดเจนอาจ
ท�าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มมากขึ้นส ่งผลให้กระบวนการ
ยุติธรรมมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น

การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน

เพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 0406

เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้
บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
และส�านักงานอัยการสูงสุดต้องหารือ
ถงึระยะเวลาและวธิปีฏบิติัทีเ่หมาะสม

ร่วมกันในการด�าเนินงานเพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์กบัประชาชน ก่อนน�าไปสูก่ารเสนอปรับปรงุประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาต่อไป
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การพัฒนาระบบการสอบสวน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7  0407

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมถือเป็นหัวใจส�าคัญของระบบนิติรัฐ โดยเฉพาะกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาควรมีช่องทางให้ประชาชนผู้เสียหายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายท่ีเป็นภาระเกินสมควร โดยช่วงท่ีผ่านมาส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติได้จัดท�าโครงการรับแจ้งความทุกท้องที่ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถ
แจ้งความได้ทุกสถานีต�ารวจไม่จ�ากดัเฉพาะท้องทีท่ีเ่กดิเหตเุท่านัน้ ท�าให้ประชาชนได้รบัความสะดวก
ในการใช้บริการเป็นอย่างมาก และส�านักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการจัดต้ังสถาบันฝึกอบรม 
การสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีอาญาประเภทต่าง ๆ สามารถน�า
ทักษะมาใช้ในงานสอบสวนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาการรวบรวมและแสวงหา
พยานหลักฐานในระดับระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินคดีที่ต้องรวบรวม
พยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีต่างประเทศร้องขอเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการด�าเนินคดีระดับมาตรฐานสากล

เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
ต้องซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 
ในโครงการรับแจ้งความทุกท้องที่ให้สามารถบริการ
ประชาชนได้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ
เร่งรัดการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง 
เพื่อสร ้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในคดีอาญา 
ทั้งนี้ กิจกรรมรับแจ้งความทุกท้องที่ เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส ่งผลให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ
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การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของ 

ข้อเท็จจริงแห่งคดี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 0408

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง. (2) 
ก�าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนติวิทิยาศาสตร์ และจัดให้
มีบริการทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยเป็นอิสระจากกันเพ่ือ
ให้ประชาชนได้รับบริการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมทีางเลือก โดยในช่วง
ทีผ่่านมาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมกีารพัฒนาระบบนติิวทิยาศาสตร์เพ่ือใช้
ในการสอบสวนในหลายกิจกรรม เช่น การพัฒนาการตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเอกสารและ     
การตรวจสถานทีเ่กดิเหต ุพฒันาการตรวจลายนิว้มอืแฝง และการพัฒนา
ระบบงานบริการนิติเวช เป็นต้น

อย ่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับ
นิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีอยู ่ เป ็น
จ�านวนมากและรับผิดชอบภารกิจที่ต่างกัน 
เช่น สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ท�าหน้าทีก่ารตรวจ
ทางชีววิทยา ดีเอ็นเอ และการตรวจเอกสาร 
(ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน) และตรวจอาวุธ
ปืน ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจท�าหน้าที่
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจลายนิ้วมือ 
การหาลายนิ้วมือแฝง การตรวจเอกสาร 
(ตรวจลายเซน็ ลายมอืเขยีน) การตรวจอาวธุปืน 
และกระสุนปืนของกลางการตรวจทางเคมี
และฟิสกิส์ สถาบนันติิเวชวทิยาของโรงพยาบาล
ต�ารวจ แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
ท�าหน้าที่การตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ 
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การตรวจทางนิติเวช ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกลางใน
การด�าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ท�าให้มี
ความจ�าเป็นในการก�าหนดมาตรฐานกลางในการให้
บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานกลางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อันอาจน�าไป
สูก่ารจดัตัง้สภาวชิาชพี เพือ่ให้การตรวจเกบ็พยานหลกัฐาน
และการตรวจพิสจูน์มคีวามน่าเช่ือถือและเป็นมาตรฐานสากล
 

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิติวิทยาศาสตร์ต ้อง
ก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา และมี
มาตรการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
วชิาชพีขาดแคลนในปัจจบัุน มจี�านวนผูป้ฏบิตังิานทีเ่พยีงพอ 
ในการอ� านวยความยุติ ธรรมครอบคลุมทุก พ้ืนที ่
ของประเทศ
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การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ�านวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยสะดวกและรวดเร็ว

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 0409

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ง. (3) ก�าหนดให้มีการเสริมสร้าง
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้มุ ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
ประกอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย       
มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลปกครอง ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงบางหน่วยงานไม่ได้
อยู่ในฝ่ายบริหารหรือเป็นองค์กรอิสระ ท�าให้มีวัฒนธรรมองค์กรและระบบงาน 
ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การก�าหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะ
การบรกิารประชาชนด้วยความสะดวกรวดเรว็และมกีารประสานความร่วมมอืกนั 
รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นส่ิงที่
ควรเร่งรัดด�าเนินการในประเด็นปฏิรูปนี้

การด�าเนินการในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม โดยน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้กับการท�างานภายในหน่วยงานและงานบริการประชาชน เช่น ส�านักงาน
ศาลยตุธิรรมได้มกีารพฒันาระบบการยืน่และส่งค�าคูค่วามและเอกสารโดยสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Filing) 
และเปิดบริการให้ประชาชนใช้บริการแล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันเป็นเพียงการด�าเนินการภายในหน่วยงานซึ่งยังไม่มี
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมกัน เพื่อมีเป้าหมายร่วมในการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
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ดงันัน้ การด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมควรเร่งก�าหนดมาตรการขจัด
วฒันธรรมองค์กรทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการอ�านวยความยตุธิรรม 
เช่น ระบบอุปถัมภ์ การเลือกปฏิบัติ การใช้ดุลยพินิจ 
ที่ไม่เที่ยงธรรม และการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมทัง้
เร่งรัดการก�าหนดกลไกหรือจัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน 
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและ 
มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจน 

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องเร ่งรัดการพัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม 
ให้ครอบคลุมครบทุกกิจกรรม รวมท้ังพิจารณาก�าหนด 
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนให้ตอบสนอง 
การให้บรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดยีว (One Stop Service)  
ได ้อย ่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเร ่งจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ ์เพื่อสร ้างการตระหนักรับรู ้  
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน
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การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 0410

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ 
ทีน่กัธรุกจิต่างชาตใิช้ในการตดัสนิใจส�าหรบัการเข้ามาประกอบธุรกจิในประเทศไทย เมือ่การด�าเนนิคดี
พาณิชย์มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ  
มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิผล และมีระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน ย่อมท�าให้นักธุรกิจต่างชาติมีความเชื่อม่ันต่อ 
การด�าเนินคดีพาณิชย์ของไทยและตัดสินใจเข้ามาลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย 
มกีารแก้ไขปรับปรงุพระราชบญัญติัอนญุาโตตลุาการ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 อ�านวยความสะดวกให้ตัง้
คนต่างด้าวท�าหน้าทีอ่นญุาโตตลุาการและผูร้บัมอบอ�านาจของคูพ่พิาทได้ เพือ่สอดคล้องกบัการด�าเนิน
คดพีาณชิย์ระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
ยังมีกิจกรรมส�าคัญที่ต ้องด�าเนินการอีกหลาย
กิจกรรมเพื่อให้การด�าเนินคดีพาณิชย์สอดคล้อง
กับหลักสากลเพื่อส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์  
ทั้ งภายในและระหว ่างประเทศ และพัฒนา
สถาบันอนญุาโตตลุาการของไทยให้เป็นศนูย์กลาง
การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับ
ภูมิภาค

เพื่อให้ประเด็นการปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมต้อง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวกับเขตอ�านาจศาล (international 
jurisdiction) เพื่อให้สอดรับกับหลักสากลและรองรับการค้าระหว่างประเทศ ปรับปรุงแก้ไข      
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
และพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) ต้ังแต่ชั้นยื่นค�าเสนอ
ข้อพพิาท การติดตามสถานะของข้อพิพาท การยืน่ค�าร้องเอกสารต่าง ๆ  การสบืพยาน การประชมุหารอื 
ตลอดจนการท�าค�าชีข้าด เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่คูพิ่พาทสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสังคม



แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

“ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศที่สูงขึ้น
มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  

มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมมีสมรรถนะสูงขึ้น ”

05
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจช่วยยกระดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง จากทีเ่คยมฐีานะยากจนแห่งหนึง่ในภูมภิาค แม้การพัฒนาทีผ่่านมาจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้าในหลายด้าน 
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่อง อาทิ (1) ศักยภาพการเติบโตที่
ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ การพัฒนาด้านคุณภาพมีน้อยหรือไม่เกิดผล
เต็มที่ทั้งในด้านคุณภาพคน กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกัน
ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ต�่าลง ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงความเช่ือม่ันใน
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและบรรยากาศการด�าเนินธุรกิจ ประกอบกับมีประเทศคู่แข่งดึงดูดการลงทุนมากขึ้นด้วย 
(2) ปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและรายได้ และโอกาสของคนเมืองกับคนในพื้นที่ห่างไกล 
หรือคนรวยกับคนจน และด้านความสามารถในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายเล็ก-รายใหญ่ ผลประโยชน์
ทางภาษีส�าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็ก ขณะท่ีโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพท้ังการศึกษา
และสาธารณสุข รวมท้ังโครงสร้างพื้นฐานยังมีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ส่งผลให้ศักยภาพการสร้าง
อาชีพและรายได้ของคนกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกันมาก (3) ปัญหากลไกและบทบาทภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ การท�างานของหน่วยงานภาครฐัขาดการบรูณาการ ท�าให้นโยบายหลายเรือ่ง อาท ิการเพิม่ผลติภาพการผลติ
และการพฒันานวตักรรมการช่วยเหลอืคนจน และการพัฒนาและส่งเสริม SMEs มกีารจัดสรรงบประมาณและด�าเนนิการ
ผ่านหลายหน่วยงาน แต่ประสทิธผิลเชงินโยบายยงัต�า่ และ (4) ปัญหากฎหมายและกฎระเบยีบทีมี่จ�านวนมาก ล้าสมัย 
ขาดการปรับปรุง รวมทั้งมีช่องโหว่จากการใช้ดุลยพินิจ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ปัญหาคอร์รัปชั่นรุนแรงขึ้น ซึ่งมีผล
ให้ต้นทุนการด�ารงชีวิตและการด�าเนินธุรกิจสูงขึ้น หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าของ
ประเทศในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ

บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และมีความ
ท้าทายใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างพลกิโฉม
ซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และรูปแบบการท�าธุรกิจ 
งานหลายอย่างอาจจะถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติ โอกาส
ที่คนที่ใช้ทักษะแบบเดิม ๆ จะตกงานมีมากข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติและดิจิทัลสามารถสร้าง
โอกาสส�าหรับงานที่ใช้ทักษะสูงเพิ่มขึ้น ซ่ึงการเตรียมคน
และรูปแบบทางธุรกิจที่ตอบโจทย์บริบทใหม่ยังเป็น
เรือ่งส�าคัญล�าดบัต้น ๆ การเปลีย่นแปลงระยะต่อไปเกดิขึน้
ในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมีการผสมผสานของ

เทคโนโลยีหลากหลายสาขาเป็นปัจจัยเร่ง ขณะท่ีบริบท
เศรษฐกจิการเมอืงโลกซับซ้อนขึน้ภายใต้กระแสโลกาภวัิตน์
ที่เข้มข้น กติกาและมาตรฐานสากลจะเข้มงวดขึ้น ทั้งทาง
ด้านการค้าการลงทุน สิทธิมนุษยชน อาชญากรรม     
ทางเศรษฐกจิ และความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ 
การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ท�าให้แรงงานหายากขึ้นและ
ค่าแรงแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเป็นความเสี่ยง
ต ่อภาระงบประมาณและความยั่ งยืนทางการคลัง
ของกองทนุด้านประกนัสงัคม การออม และการเคลือ่นย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ 
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ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
1. ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน ประเด็น
การปฏิรูปหลายเรื่องเป็นภารกิจปกติซึ่งหน่วยงาน
ด�าเนินการอยูแ่ล้ว จงึอาจละเลยในเรือ่งของระยะเวลาทีถ่กู
ระบุไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกจิ ซึง่ส่งผลให้ 
การขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก�าหนด ดังนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญในการท�าความ
เข้าใจกับหน่วยงานถึงภารกิจในการปฏิรูปประเทศ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม

2. การบูรณาการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการขบัเคลือ่น
ข้อเสนอการปฏริปู ทีผ่่านมาการขบัเคลือ่นแผนการปฏิรปู
ประเทศด้านเศรษฐกิจในหลายประเด็น ยังมีข้อจ�ากัดใน
การบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบ
ท่ีระบุไว้ในแผน ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการปฏิรูป
บางประเด็นล่าช้า หรือไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ระบุไว้ 
ดงัน้ัน การด�าเนนิการในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมาย
ท่ีก�าหนดไว้ จึงต้องมีการเสริมสร้างกลไกเพื่อให้เกิด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจน
การส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น 

3. การเร่งรัดการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย การปฏิรูป
ในหลายประเด็นต ้องอาศัยการปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายเพื่ อกลไกในการขับเคลื่ อนและผลักดัน       
การด�าเนินงาน แต่ยังคงมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังอยู่ใน
ขัน้ตอนของการด�าเนนิการปรบัปรุง ดังนัน้ เพือ่การขบัเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ควรเร่งรัดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 

4. ประเดน็ปฏริปูหลายประเดน็ได้เริม่ต้นด�าเนนิการแล้ว 
ต้องเร่งรัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการเพ่ิม 
ผลิตภาพในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ถึง
แม้ว ่าจะได ้การจัดท�านโยบายส ่ ง เส ริมการลงทุน 
เพื่อดึงดูดการลงทุนและได้มีการอนุมัติโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อเร ่งรัดให้เกิด 
การลงทุนจริงในประเทศ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนควรมีมาตรการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงใน
พื้นที่โดยเร็ว นอกจากนี้ การด�าเนินการส่วนใหญ่เป็น 
การสนับสนุนและกระตุ้นในด้านการผลิต ดังนั้น จึงควร
ให้ความส�าคัญต่อการกระตุ้นด้านการบริโภคเพื่อให้
สามารถพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมายให้เกดิผลอย่างเป็น
รปูธรรมโดยเรว็

ด้วยปัญหาเชิงโครงสร้าง และบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูประเทศด้านเศรษฐกิจ 
โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยต้อง “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” โดยได้แบ่งประเด็นปฏิรูปเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในระยะสั้นเน้นการเพิ่มผลผลิตให้อุตสาหกรรมหลัก  
ระยะกลางเน้นการรวมกลุม่ในภมูภิาค และระยะยาวเน้นการสร้างระบบนเิวศด้านการวจัิยและนวตักรรม (2) ความเท่าเทยีม 
และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ และ (3) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไก
และบทบาทภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 55 ประเด็นปฏิรูป และมีเป้าหมายรวมของ 
การปฏิรูปเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) มีผลิตภาพสูงข้ึน (2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น  
(3) มคีวามเติบโตอย่างครอบคลมุท่ัวทกุภาคส่วน (4) มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื และ (5) สถาบนัเศรษฐกจิมสีมรรถนะสงู
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0501 - 0530

หวัข้อที ่1 การปฏริปูด้านความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การพฒันาพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 และโอนหน่วยงานมาสงักดักระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา รวมท้ังได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ�าปีที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ 
โดยท�าการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษและ
ใช้จ่ายสงูอย่างต่อเนือ่ง ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีการออกมาตรการส่งเสรมิการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ที่มีความส�าคัญต่อประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดิจิทัล และการแพทย์
ครบวงจร โดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี และในช่วงที่ผ่านมา 
ได้มีนักลงทุนให้ความสนใจและขอรับการส่งเสริมในกิจการที่เกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรม

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานทักษะ เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ได้ด�าเนินการทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 จ�านวน 65 สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 
จ�านวน 92 สาขาวชิา รวมทัง้การยกระดบัคณุภาพของหลักสูตรอบรมอาชวีะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสัน้
ฐานสมรรถนะรวม 36 หลักสูตร นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงได้มีการด�าเนินโครงการ
น�าร่องทวิภาคีที่ส�าคัญ เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ใช้ “สัตหีบโมเดล” ซ่ึงเป็นการจับคู่การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กับภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ทีม่ทีกัษะ มคีวามเชีย่วชาญในแต่ละสาขาวชิาชพีอย่างแท้จรงิ เบ้ืองต้นได้ด�าเนนิการน�าร่องโดยวทิยาลยั 12 แห่งในพืน้ท่ี 

ด้านการเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”  
เมือ่วนัที ่ 5 ตุลาคม 2560 และให้จัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล รวมทั้ง ได้มีการออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นกับผู ้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในการพิจารณา 
ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการรับเรื่อง 
ร้องเรยีนและการแสวงหาข้อเทจ็จริง พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค ในประเด็นปฏิรูปคลัสเตอร์และศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท�าแผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค แผนการด�าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรแล้วเสร็จ โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 และได้บรรจเุป็นส่วนหนึง่ของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ขณะเดียวกัน ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ได้มีการเร่งรัด
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ มีการพัฒนาในทุกหมวดการเดินทาง เช่น การเชื่อมโยงทางถนน 11 โครงข่าย 
รวมระยะทาง 5,255.38 กม. เพือ่รองรบัปรมิาณจราจรท่ีเพิม่ขึน้และเป็นการกระจายความเจริญสู่ภมูภิาค การเช่ือมโยง
ทางอากาศโดยพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาเอกชน
ผูร่้วมลงทนุ และการเชือ่มโยงทางราง จ�านวน 7 โครงการ ซ่ึงจะทยอยเปิดให้บริการต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ขณะเดยีวกัน 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง   
(ACMECS) ซึง่ปัจจุบนัการท�างานของ ACMECS ได้มกีารจดัท�า ACMECS Connectivity Master Plan ส�าหรบัการจดัตัง้ 
ACMECS Development Fund (เดิม ACMECS Infrastructure Fund) โดยกลไกการบริหารคือกระทรวงการคลัง
ของประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังของไทย ได้มีการจัดท�าขอบเขตการบริหารจัดการ
กองทุนเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการงบประมาณ
ส�าหรับสมทบกองทุนให้เงินสมทบ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้เมื่อทุกประเทศ 
ได้ตกลงร่วมกัน

 ระบบนิเวศด้านวจิยัพฒันาและนวตักรรม ในการปฏริปูกรมทรพัย์สินทางปัญญา ได้มกีารปรับโครงสร้างองค์กร ระเบยีบ
รายได้ระบบงานและ IT ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการท�างานแล้ว ทัง้ในด้านการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้และ 
การพฒันาบคุลากรในการให้บรกิารประชาชน มผีลให้ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการจดทะเบยีนสิทธบิตัรลดลงคดิเป็น
ร้อยละ 20 

0531 - 0550

หัวข้อที ่2 การปฏิรปูด้านความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมส่ีวนร่วม

ด้านการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ได้มีการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่องและ 
ส่งเสรมิการท�าเกษตรแม่นย�าด้วยนวตักรรมการเกษตรผ่านแอพพลเิคชัน่ในโทรศัพท์มอืถอื ปัจจุบนักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกบักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พฒันาระบบแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการ
เชิงรุกออนไลน์ เพือ่ให้ประชาชนทกุคนเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

ด้านการสร้างสมดุลระดับประเทศ  ในส่วนของการจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้า ได้ก�าหนดให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่น้ี สอดรับกับการปรับโครงสร้างองค์กรของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้มี
ภารกจิด้านยทุธศาสตร์การลดความเหลือ่มล�า้ และการพัฒนาความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ในส่วนระบบเงินโอน
เพื่อผู้มีรายได้น้อย ที่ผ่านมาได้ด�าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้โดย
จัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและท�าให้ภาครัฐ
ทราบถึงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการ
สังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ และในส่วนของประเด็นปฏิรูปเร่ืองการบริหารจัดเก็บภาษี ปัจจุบัน 
กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการหักลดหย่อนภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถ 
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องน�าหลักฐานการบริจาคมาแสดงแก่กรมสรรพากร และเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้ทางระบบออนไลน์
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0551 - 0555
หวัข้อที ่3 การปฏริปูสถาบันทางเศรษฐกจิ

ปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของไทยที่ใช้ในการก�าหนด
นโยบายและขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดท�าข้อมูลภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมจ�าแนกตามมิติการพัฒนาหลักเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งออกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามความที่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ 
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 โดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดลกัษณะของ SME 

ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งครอบคลุมภารกิจดังกล่าวแล้ว  
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  0501

แม้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส�าคัญให้แก่ประเทศมาเป็นเวลานานนับแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 
แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นภายในภูมิภาค ประกอบกับปัญหาต่าง ๆ ภายใน
ประเทศ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการในส่วนของบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การกระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยว และการเข้าถึงข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพของการด�าเนินการด้านการ
บริหารจัดการ และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวไทย
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ด้านการบริหารจัดการ ในช่วงท่ีผ ่านมาได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังองค์การพัฒนาพิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และได้มี
การโอนกลับมาสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว ในขณะที่
การวางแผนยุทธศาสตร์ในการดึงดูดกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดท�า 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ�าปี โดยมีการก�าหนดทิศทางให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น 
จุดหมายปลายทางยอดนิยม ปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวสู่กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
จากการเติบโตของค่าใช้จ่ายมากกว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าแพลตฟอร์มฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลที่ส�าคัญ
ของนักท่องเที่ยว ที่ก�าหนดให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจัดท�าขึ้นนั้น 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแพลตฟอร์มดังกล่าว อีกทั้ง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มมีการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มกลางอย่างส่ือสังคมออนไลน์ และข้อมูลส�าคัญ 
บางอย่างจากภาคเอกชน เช่น ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันยิ่งข้ึน ควรให้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร้างการบริหารราชการด้านการท่องเที่ยว โดยอาจพิจารณาให้
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาสามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในด้านการบริการข้อมูลควรให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบ Big Data ด้านการท่องเที่ยว อันจะท�าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ข้อมูลการใช้รถโดยสารสาธารณะ ข้อมูลการเดินทางเชื่อม
โยงระหว่างประเทศของนักท่องเท่ียว ข้อมูลเชิงการเข้าใช้บริการในพื้นต่าง ๆ เพื่อน�าไปประมวลและวิเคราะห์ 
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเท่ียว การจัดท�ามาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ตรงตาม 
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและ 
ทันต่อสถานการณ์ และในส่วนของยุทธศาสตร์การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การจัดท�าแผนการตลาด
ของการท่องเที่ยวแห่งประทศไทยท่ีด�าเนินการอยู่แล้ว ควรมีการติดตามกระแสและความนิยมต่าง ๆ ที่จะสะท้อน 
ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศด้วย
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อุตสาหกรรมการเกษตร
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  0502

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักท่ีส�าคัญของประเทศไทยที่สร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมต้นน�้าที่สามารถน�าผลผลิต
ทางการเกษตรไปแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งการน�าไปจ�าหน่าย 
ในรูปแบบของสินค้าเกษตร หรือน�าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปของอุตสาหกรรมอาหาร เป็นสินค้า
อาหารหรือเครื่องดื่ม รวมไปถึงการน�าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคชีวภาพ เช่น เครื่องส�าอาง เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น จึงกล่าว
ได้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพโดยตรง ดังนั้น การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตร จึงมีความส�าคัญและส่งผลดีต่อทั้งการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศไทยในภาพรวม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ค�านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์) ซึ่งในปี 2561 ได้ปรับตัวลดลง
เล็กน้อย ร้อยละ 0.11 จากปี 2560 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของผลิตภัณฑ์ยางพารา และ
ยาสูบ ซึ่งตลาดมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตร และ
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร คิดเป็นมูลค่ารวม 1.25 ล้านล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงจาก  
1.33 ล้านล้านบาทในปี 2561
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ทั้งนี้ การให้ความส�าคัญตั้งแต่การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตต ้นน�้ าผ ่ านโครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-map ผ่านกลไก
ความร่วมมอืระดบัพืน้ที ่เพือ่ให้เกดิการปรบัเปล่ียนการผลิต
อย่างจริงจัง โดยในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค ้าเกษตรให ้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ได ้ 
599,081.8 ไร ่ การด�าเนินโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการความร่วมมือใน
การผลิต ซึ่ง ณ ปี 2562 มีการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
รวม 6,535 แปลง เป็นพื้นที่ 6.02 ล้านไร่ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงตลาด (ปี 2559 - 2561) ได้จ�านวน 4,583 แปลง 
คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวม 45,173 ล้านบาท การพัฒนา
แหล่งน�้าและชลประทานเพื่อการเกษตร โดยด�าเนิน
โครงการขุดแหล ่งน�้าในไร ่นานอกเขตชลประทาน  
ซึ่งการด�าเนินการตั้งแต่ปี 2548 - 2562 มีจ�านวน
มากกว่า 500,000 บ่อ ความสามารถเก็บกักน�้าได้ 524 
ล้านลกูบาศก์เมตร พืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์มากกว่า 1 ล้านไร่  
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์มากกว่า 500,000 ครัวเรือน  
และการพฒันาฐานข้อมลู Big Data และข้อมลูด้านการตลาด 
เพือ่การวางแผนการผลติได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี้ 
ในส ่วนการปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีการตั้ง
คณะท�างานส่งเสรมิเกษตรอตุสาหกรรม โดยมปีลดักระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู ้แทนจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาค
เอกชน และผู ้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด�าเนนิงานส่งเสริม
เกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนและบูรณาการ
การท�างานร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมี
การเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งอาจ
เกิดจากคณะท�างานฯ ท่ีมีลักษณะบูรณาการยังอยู ่ใน
ระยะแรกภายหลังจากการตั้ง ขณะที่ในส่วนของการผลิต
วัตถุดิบยังต้องเผชิญกับปัญหาความผันผวนที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการผลติและราคาสนิค้า ทัง้จากภยัแล้ง/น�า้ท่วม 
การจัดการที่ดินท�ากิน การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม ดังนั้น ในระยะต่อไปคณะท�างานฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องพิจารณาทิศทางและ 
เป้าหมายของการพัฒนาอตุสาหกรรมตลอดห่วงโซ่ รวมทัง้
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ต้ังแต่การผลิตวัตถุดิบ (สินค้าเกษตร) การแปรรูป
ผลติภณัฑ์สร้างมลูค่า การบรหิารจดัการหลงัการเก็บเก่ียว
และระบบโลจิสติกส์ และการจัดการด้านการตลาด
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อุตสาหกรรมอาหาร
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0503

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานจ�านวนมาก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยในปี 2560 สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิม หรือผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ให้กบัเศรษฐกจิไทย
มูลค่า 883,709 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ 
ร้อยละ 21.1 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่าการส่งออกอาหาร 1,015,816 ล้านบาท 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.3 อยู่ในอันดับที่ 15 
ของโลก มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 70,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
กับอุตสาหกรรมอาหาร 2.76 ล้านล้านบาท 

2556          2557          2558          2559          2560          2561          2562p   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารในปี 2556 - 2562

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การผลิต
อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2562  
มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 ซ่ึง
เป็นผลมาจากการบริโภคภายใน
ประเทศทีอ่่อนตวัลงตามการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจในประเทศ และสวน
ทางกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 2.5 ตามราคาอาหารสด 
ส�าหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทย  
ปี 2562 มมีลูค่า 1,025,500 ล้านบาท 
หดตัวลงร ้อยละ 3.8 ขณะที่มี

การน�าเข้ามูลค่า 401,300 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 0.1 โดยประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 624,200  
ล้านบาท และดุลการค้ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าอาหารส่งออกหลัก 4 รายการมีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่สินค้าอีก 6 รายการ มีมูลค่าส่งออกลดลง โดยกลุ่มสินค้าอาหาร 4 รายการที่มูลค่าส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ไก่ (+0.8%) เครื่องปรุงรส (+4.0%) มะพร้าว (+3.8%) และอาหารพร้อมรับประทาน (+4.6%) ส่วนสินค้า 
6 รายการที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว (-22.0%) น�้าตาลทราย (-13.7%) ปลาทูน่ากระป๋อง (-6.0%) 
แป้งมันส�าปะหลัง (-2.8%) กุ้ง (-9.2%) และสับปะรด (-15.7%)

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย ปี 2562-2571  
ที่อยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
อาหาร รวมทั้งก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบ 
ทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับวัตถุดิบทางการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะน�าไปสู่ฐานความมั่นคงเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ประกอบ
ด้วย (1) มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ โดยสร้างผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ให้มีนวัตกรรมอาหาร  
ที่ใช้ฐานความรู้และทักษะเพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงานสร้างรายได้ (2) มาตรการสร้าง
นวัตกรรมอาหารอนาคต โดยยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (3) มาตรการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) (4) มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ควบคู ่ไปกับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ และ 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0504

อุตสาหกรรมเศรษฐกจิชวีภาพ เป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่จากการต่อยอดจากอตุสาหกรรมอ่ืน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยผ่านกระบวนการแปรรูปที่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้ หรือเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ต่าง ๆ เช่น เครื่องส�าอาง เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
หันมาให้ความสนใจอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ในตลาดโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.8 ต่อปี (ช่วงปี พ.ศ. 2558-2568) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพมีแนวโน้มการเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มพลาสติกชีวภาพ และกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.8 และ 8.6 
ต่อปี ตามล�าดับ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวภาพ 
ที่หลากหลายโดยเฉพาะวัตถุดิบจากสินค้าเกษตร รวมทั้งมีฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใน
ประเทศ เช่น กรดแลคติก พลาสติกชีวภาพ ตลอดจนเป็นผู้น�าการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ในอาเซียน จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Bio Hub of ASEAN 
ภายในปี 2570 เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร 

ลงทุนแล้ว
ขยายผลพ้ืนที่ศักยภาพ

การด�าเนินการตามมาตรการอุตสาหกรรมชีวภาพ

นครสวรรค์ 
มูลค่าการลงทุน
(ปี 2562-2564)

41,000 ลบ.

ลพบุรี 
มูลค่าการลงทุน 
32,000 ลบ.

อีสานล่าง 2 
โมเดลเกษตรอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา 
มูลค่าการลงทุน 62,500 ลบ.

EEC 
ลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น
(ปี 2560-2564) 
9,740 ลบ.

      สุราษฎร์ธานี 
- เครือข่าย CoBE ส่วนภูมิภาค
- โมเดลเกษตรอุตสาหกรรม

ที่มา : กระทรวงอุตสาหรรม
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ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพ่ือผลักดัน
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิชีวภาพ โดยกระทรวงอตุสาหกรรม
ได้ออกมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  
ปี พ.ศ. 2561-2570 โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) และได้มีการด�าเนินการตามแผนการลงทุนตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแล้วในหลายพ้ืนที่ 
เช ่น การลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) มูลค ่ากว ่า 9 พันล ้านบาท  
โดยมีโครงการลงทุนที่ส�าคัญ เช่น การผลิตน�้ายาล้างไต 
และการผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ส่วนในเขตพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน 51,000 
ล้านบาท โดยมีกิจการที่ส�าคัญคือ ไบโอคอมเพล็กซ์  
(Bio Complex) และในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง 
คาดว่าภายในปี 2564 จะมีการลงทุน 29,735 ล้านบาท 
โดยเป ็นการผลิตที่มุ ่ ง เน ้นการใช ้พืชวัตถุ ดิบที่ เป ็น 
เป้าหมายหลัก ได้แก่ อ้อย และมันส�าปะหลัง นอกจากนี้
ยังจะมีการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ใน เชิ งพื้ นที่ ไ ปยั งภู มิภาคอื่ นที่ มี ค วาม เหมาะสม 
ทั่วประเทศ ตลอดจนมีการด�าเนินการเพื่อสร้างการรับรู้
ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้าน 
การลงทุน การเจรจาและท�าข้อตกลงในการลงทุนในเวที
ระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มี 
การบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
เศรษฐกิจชีวภาพไทย

อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของประเทศ รวมทั้งยังคงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพ
โดยเน ้นการผลิตที่พึ่ งพานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนัน้ ในส่วนของการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผู้ประกอบการ 
ควรเร่งให้มีการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการตลอด
ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างครบวงจร 
โดยเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ One stop facilitation center 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ผู ้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมนี ้ตลอดจนส่งเสรมิการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัและเพิม่ผลติภาพการผลติของผู้ประกอบการ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพโดยเน้นการผลติ
บนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุน โดยควรเร ่งผลักดันกฎหมาย และ
มาตรการที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพโดยเร็ว โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบของเกษตรชีวภาพ 
ควรเร่งรัดการแก้ไข พระราชบญัญติัอ้อยและน�า้ตาลทราย 
(ฉบับที่..) พ.ศ.... 
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 0505

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ส�าคัญของการผลิตยานยนต ์
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2561 เป็น
อันดับ 11 ของโลก ท่ามกลางประเทศชั้นน�าในการผลิตรถยนต์ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น อินเดีย และเยอรมนี ด้วยจ�านวนการผลิต 2.16 ล้านคัน หรือเพียงร้อยละ 2 ของปริมาณ 
การผลติรถยนต์นัง่หรอืรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ท้ังหมดของโลก 95.63 ล้านคนั อย่างไรกดี็ ระยะหลงั 
การผลิตยานยนต์ของไทยเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากการแข่งขันจากผู้ผลิตในภูมิภาคมีเพิ่มมากขึ้น 
อีกทั้งประเทศไทยยงัต้องการปรบัตัวเพือ่เผชญิกับการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยยีานยนต์ทีม่คีวาม
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันตลาดโลกก�าลังให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาป (Internal Combustion Engine : ICE) มาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle : EV) ประกอบกบักระแสการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและกระแสการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ท�าให้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหลักของผู้บริโภค และเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนภาคการผลิตยานยนต์ของไทย เพื่อรักษาฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้ให้ความส�าคัญของการเปล่ียนแปลง
และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยในปี 
2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุน
การผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด ้วยพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนต ์ตามมาตรการและแผนงานที่ก�าหนดไว ้  
ทั้งการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า การสร้างอุปสงค์ การจัดท�ามาตรฐานของรถยนต์
นั่งไฟฟ้า และการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน
และผู้บริโภค โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินโครงการ
ส�าคัญ อาทิ การผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tire Testing 
Research and Innovation Center : ATTRIC)  
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อไปสู่การเป็น 
“Super Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”  
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต อีกทั้งส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับหน่วยงาน
ด้านภาษีภายใต้กระทรวงการคลัง ออกนโยบายในการ 
ส ่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหกร รมยานยนต ์ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น่ื อ ง  
โดยมีมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ ้นการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ส�าหรับผู้ประกอบการให้ได้
รับสิทธิและประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ การลด
หย่อนภาษี รวมท้ังการยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักร และ
วัตถุดิบที่ใช ้ในการผลิต เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 ได้มี 
การออกบัตรส่งเสรมิการลงทุนในแก่กจิการยานยนต์ไฟฟ้า
แล้วมลูค่าการลงทนุกว่า 1,300 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย 
ยังต ้องเผชิญกับความท้าทายในการก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมต้ังแต่การผลิต  
การใช้งาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ 
ความพร้อมของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะ (Charging 
Station) ในการรองรับความต้องการใช้งานของยานยนต์
ไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตยานยนต์ภายในประเทศสูงกว่า
ราคาน�าเข้า ขาดมาตรฐานราคาค่าบริการการชาร์จไฟ 
และการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ความพร้อมด้าน
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซ่ึงจะต่างจากการผลิต 
ชิน้ส่วนยานยนต์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ทั้งในด้านของ 
ผู้ผลิตและทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายส�าหรับประเทศไทยเช่นกัน 

ในระยะต่อไป การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตของไทย ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการเร่ง 
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยเร่งรัดให้กิจการการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้
รบัการออกบตัรส่งเสรมิแล้วมกีารลงทนุโดยเรว็ นอกจากนี ้
ควรมีการมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในด้านวัตถุดิบเมื่อ
เข ้ามาลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันต ้องมี 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ดี ในด้านผู้บริโภคควรมีมาตรการ
สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะมาตรการทาง
ภาษีทั้งส�าหรับผู ้ซื้อและผู ้ลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้า 
พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการใช้
รถยนต ์พลังงานไฟฟ ้าเพื่อเป ็นการช ่วยลดป ัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 0506

ประเทศไทยมอุีตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ขนาดใหญ่ ซึง่เน้นการส่งออก แต่ในช่วง
ตั้งแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมมีแนวโน้ม และการส่งออกที่ลดลง และการผลิตที่ลดลงสอดคล้องกับ
การลงทุนจากต่างประเทศที่ต�่าลงในไทยระหว่างปี 2556 ถึง 2562 โดยมูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้
ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 24,324 และ 35,598  
ล้านดอลลาร์ ตามล�าดับ และมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.0 และ -7.2 ตามล�าดับ ซึ่งสัดส่วนมูลค่า
การส่งออกต่อการส่งออกทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 อยู่ที ่
ร ้อยละ 9.9 และ 14.5 ตามล�าดับ โดยสัดส่วนการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงรวมกับ 
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ   
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ได้มีมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความส�าคัญต่อประเทศ โดยมีสิทธิและประโยชน์ เพ่ือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง เพื่อเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และส่งเสริมกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย ท้ังนี้ ในปี 2562 มีโครงการต่างชาติยื่นขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 339 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 18.12 เงินลงทุน 83,188.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 165.60 และทุนจดทะเบียนรวม 12,984.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 172.46 แสดงให้เหน็ถงึการส่งเสรมิการลงทนุ
ที่มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว ยังมีประเด็น
ท ้าทายที่ส�าคัญซึ่ งควรเร ่งผลักดันมากยิ่ ง ข้ึน อาทิ  
การออกมาตรการร ่วมลงทุนระหว ่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชน (Matching Investments) หรือมาตรการ
จูงใจอื่น ๆ ในการยกระดับกระบวนการผลิตผ ่าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการผลิต
อัตโนมัต ิรวมทัง้ต้องสร้างความสมดลุระหว่างการยกระดบั
ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงข้ึน เพื่อป้องกัน
การย้ายฐานการผลติของภาคอตุสาหกรรมไปต่างประเทศ 
นอกจากนี้จะต้องมีแผนการรองรับปัญหาการว่างงาน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใช้แรงงานไปสู่
ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ใช้แรงงานต�่าอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศ 
ในระยะต่อไป ภาครัฐจึงมีการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็น
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก 

ดังนั้นการด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรเร่งผลักดันแก้ไขกฎระเบียบข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในการ
ลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการน�าเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่มาทดแทนการผลิตแบบเก่า และร่วมพัฒนา
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อสนองต่อความต้องการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV 
รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในภาคธุรกิจขนส่ง  
เพื่อเข ้ามาพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีต ้นทุน 
การขนส่งที่ถูกลงและสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศเพ่ือป้องกันการย้ายฐาน 
การผลิตไปยังประเทศอื่น และควรมีมาตรการรองรับ
ปัญหาการว่างงานจากการเลิกจ้างและมีแผนการพัฒนา
แรงงานเป็นแรงงานคุณภาพ มีทักษะการท�างาน สามารถ
ท�างานร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นได้ 
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อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 0507

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยในปี 2559 ซ่ึงมีการ
เติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีมูลค่าถึง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
คาดว่าจะขยายตวัถงึกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 หรือเติบโตในอตัราร้อยละ 17 ต่อปี 
จึงเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับประเทศไทยในการเร่งพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 
โดยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล จากการก�าหนดและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และสนับสนุน 
การจัดตั้งสถานฝึกอบรมด้านดิจิทัล 
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การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน มกราคม - ธันวาคม 2562
เปรียบเทียบกับปี 2560 และปี 2561 (เงินลงทุน)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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แม ้ ท่ีผ ่านมาหน ่วยงานภาครัฐได ้มีการด�าเนินการ 
เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมแก่ชุมชน แต่การด�าเนินการดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้ง ทักษะดิจิทัลของ
ประชาชนและแรงงานยังอยู ่ในระดับท่ีต้องเร่งพัฒนา 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบ
ธุ ร กิ จ  E -Commerce  ยั ง ค งประสบป ัญหา ใน 
ด้านข้อจ�ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบด้านดิจิทัล และ
ปัญหาการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งป ัญหา
อุปสรรคดังกล่าวควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

ทั้งนี้ การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เศรษฐกจิดจิทิลัเป็นเรือ่งส�าคัญทีท่กุภาคส่วนต้องมีความรู้
ความเข้าใจร่วมกันและร่วมกันผลักดันให้เกิดผลที่ชัดเจน 
และเพ่ือให้การด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในประเดน็การปฏริปูดงักล่าว จงึต้องอาศยัการสนบัสนนุ 
จ า ก ภ า ค รั ฐ ใ น ก า ร อ อ ก ม า ต ร ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ 
ผู้ประกอบการและการสนับสนุนโครงการ และโอกาส
ผ่านช่องทางโครงการรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Goverment)  
อาทิ การส่งเสริม e-Commerce , e-Documents และ 
e-Learning ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปควรเร่ง
ผลักดันให้มีมาตรการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
การในการเริ่มต ้นธุรกิจ โดยการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบด้านดิจิทัล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และควรเร่งผลักดันการเพิ่มมูลค่าสินค้าและธุรกิจบริการ
ด ้วยการประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัลสู ่ ช ่ องทาง 
พาณิชย ์ อิ เ ล็ กทรอนิกส ์  ( e -Commerce )  โดย 
ส ่ ง เสริ มการ ใช ้  e -Commerce ในการ เริ่ มต ้น 
การประกอบธุรกิจและเป็นช่องทางทางการตลาด รวมทั้ง 
ควรขยายผลหลัก สูตรอบรมอุตสาหกรรมดิจิทั ล 
ให้ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

การด�าเนินงานช่วงที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ได้มีมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ ้น 
การลงทุนในปี 2562 โดยมีสิทธิและประโยชน์เพื่อลด
หย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพิม่เตมิ ร้อยละ 50 เป็นระยะ
เวลา 3 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการออก
บัตรส่งเสริมการลงทุน ในปี 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 126 
โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 11.13 พันล้านบาท อีกทั้ง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได ้มีการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ
นัก เรี ยนอาชี วศึกษาในเขตพื้ น ท่ี เศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออกสู่การเป็น Thailand 4.0 เพื่อสนับสนุน 
ในส่วนของกิจกรรมการก�าหนดและปรับปรุงหลักสูตร
การอบรม เกี่ ย วกั บอุ ตสาหกรรมดิ จิ ทั ล ในระดับ
อาชีวศึกษา อีกทั้งส�านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ได้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” เพื่อเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค ้น สร ้างสรรค ์ผลงานสิ่งประดิษฐ ์ ท่ีแปลกใหม่ 
นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้ร่วมกัน 
จัดท�าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนที่มี
สมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ส�าหรับอุตสาหกรรม NEW 
Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ 
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

138

อุตสาหกรรมการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 0508

การพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประเทศไทยต้องมี
อุตสาหกรรมการศึกษาและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะต้องให้ความส�าคัญกับการศึกษาในฐานะปัจจัยสนับสนุน
ส�าคัญ ดังนั้น ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการศึกษาเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมควรมุ่งเน้น 
ใน 2 ประเด็น คือ การสร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรการด้านการศึกษาอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึง
การพฒันาศกัยภาพในการศกึษาจาการสร้างมาตรการดงึดดูบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีณุภาพทัง้ใน
และต่างประเทศเพิ่มขึ้น และอ�านวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน และดงึดูดการลงทุนเพือ่ก่อตัง้สถานศึกษา
เฉพาะทางภายในประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษา
ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะสูงและเป็นที่ต้องการ
ของทัง้ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร กระนัน้การสร้างค่านยิม
และการสนับสนุนให้เยาวชนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
ยังคงต้องพัฒนา รวมถึงการช่วยเหลือให้เยาวชนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีข้อจ�ากัด อีกท้ัง สถาบัน
การศึกษาของรัฐยังคงปรับตัวได้ช้าและไม่สอดคล้องกับ
บรบิทของเศรษฐกจิและสงัคม ท�าให้อุตสาหกรรมการศกึษา
ของไทยยังขาดการแข่งขันท่ีจะส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศในภาพรวม

โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการศึกษาของไทยยังมีรูปแบบการพัฒนาแบบเดิมซ่ึงไม่สอดรับกับบริบทของสังคมและ
ความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังไม่สามารถผลิตบุคลากรท่ีเป็นท่ีต้องการของภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านซ่ึงภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรมการศึกษา เช่น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเด็น
การพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และในพื้นที่อื่น โดยก�าหนดเป็นหนึ่งใน
เง่ือนไขการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการ (Merit based) และมีโครงการความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Work Integrated Learning (WiL) เป็นการบูรณาการ
การท�างานในสถานประกอบการเพิ่มเติมในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน” หรือ Talent Mobility Program (TM) 
โครงการที่ช่วยเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดหาบุคลากร
เฉพาะด้าน เพ่ือเร่งและบ่มเพาะให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และดึงดูดให้เกิดสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพจากการน�าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศส�าหรับการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพและสร้างแรงกดดันให้สถาบัน
การศึกษาของภาครัฐในการปรับตัว

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรมีการขับเคลื่อน
การพัฒนาสถาบันการศึกษาของภาครัฐอย่างเข้มข้น 
ผ่านการร่วมมือกับภาคธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน  
อีกท้ังควรกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงเยาวชนผ่านการช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือเพ่ิมนักเรียน
เข้าสู่ระบบการศึกษาและเพ่ิมความต้องการในการศึกษา
ต่อในระดบัทีสู่งขึน้แก่เยาวชน ทัง้นี ้ควรตดิตามประเมินผล
นโยบายและการพัฒนาระบบการศึกษาของภาครัฐอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิด
การสร ้างสถานศึกษาเฉพาะด้านและการฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีส�าคัญในการพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นแรงงานที่มีทักษะไปควบคู่กัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศจากทั้งฝั่ง
ผู้เรียนและสถาบันการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศในระยะยาว
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อุตสาหกรรมสุขภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 0509

การเข้าสู่สังคมสูงวัย และกระแสความใส่ใจในสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของไทย จ�าเป็น
จะต้องสร้างมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการขยายตัวของอุตสาหกรรมสุขภาพ และสร้างความเชื่อม่ันให้ 
นานาประเทศเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ในด้านการบริการ 
ของประเทศไทยให้สามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
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ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือน
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูปอุตสาหกรรม
สุขภาพ มีลักษณะการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง
กั บก า รพัฒนาศั ก ยภาพของบุ คล ากร
ทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
ซ่ึงท�าให้จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยมจี�านวนเพิม่มากขึน้ และสัดส่วน
บุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรดีข้ึน 
นอกจากนี้ ในส่วนของการสนับสนุนให้เกิด

การลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ภาครัฐมีนโยบายที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ โดยได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์
การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Thailand Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)  
ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และพัฒนาด้านมาตรฐานบริการทางการแพทย์ ขณะเดียวกันยังได้มีการออก
มาตรการส่งเสริมให้คนต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถขยายระยะเวลาพ�านักได้ 90 วัน ส�าหรับผู้ป่วยที่เดินทางมา
รักษาพยาบาลและผู้ติดตาม ซึ่งถือเป็นการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีการบูรณาการสอดคล้องไปในทิศทาง
สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ได้มีการก�าหนดนโยบายส่งเสริม 
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทย 
ก็ยงัประสบปัญหาในเรือ่งบุคลากรทางการแพทย์ไหลออกจากระบบ อนัเน่ืองมาจากปัญหาเร่ืองคณุภาพชวีติ ภาระงานหนัก 
และค่าตอบแทน ในส่วนของการลงทุนพบว่า แม้ว่าในช่วงปี 2562 มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน เช ่น ศูนย์ฟ ื ้นฟูสุขภาพ ศูนย์กลางทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ซ่ึงแสดงถึง 
ความเชื่อมั่นในโอกาสของการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย อย่างไรก็ดี กิจการเหล่านี้ยังไม่เกิดการลงทุนจริงในประเทศ  
ดังนั้นส�านักงานส่งเสริมการลงทุนควรมีมาตรการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่โดยเร็ว

ในการด�าเนินการระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญต่อการผลิตและรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในระบบเพื่อดึงดูด
บคุลากรทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพทัง้ในและต่างประเทศให้เข้ามาอยูใ่นอตุสาหกรรมสขุภาพของประเทศไทย ตลอดจน
การสร้างความเชื่อม่ันให้กับนานาประเทศเพื่อเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการบริการและคุณภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพ ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  โดยควรเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการลงทุน Thailand Plus 2563 ให้แก่กิจการที่ลงทุน 
500 ล้านบาท ในปี 2563  หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยให้การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิ่มเติมร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา  
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 0510

แรงงานทักษะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ แต่ในปัจจุบันพบว่า
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนก�าลังคนด้านวิชาชีพทั้งจ�านวน และคุณภาพ ดังนั้น จึงมีความ
จ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอส�าหรับการรองรับ 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
รัฐบาล การปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของอาชีวศึกษา ต้องมีการวิเคราะห์ช่องว่าง
ของแรงงานและระบบอาชีวศึกษา และจัดล�าดับความส�าคัญของอาชีวศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม  
 

ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาและทบทวน
หลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้มีผู้เรียนในสายอาชีพมีสมรรถนะ
ตรงตามวิชาชีพและรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งน�าหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดไปใช้ได ้
ในปีการศึกษา 2563 ส�าหรับการด�าเนินการท่ีส�าคัญของ 
ภาครัฐเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ คือ การเตรียมแรงงานในพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เป ้าหมาย โดยเร่ิมจากการจัดต้ังศูนย ์ประสานงาน 
การผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งมีเป้าหมาย 
ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละ
ภูมิภาคให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับความต้องการก�าลัง
คนในอุตสาหกรรมเป ้าหมายของประเทศ โดยมี
การด�าเนินงานต้ังแต่การวเิคราะห์และวางแผนความต้องการ

ก�าลังคน การส่งเสริมการสร้างสมรรถนะและทักษะ การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
การส่งเสริมการมีงานโดยมีการจับคู่ผู้ส�าเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน การวิจัยและ
พัฒนาในพื้นที่เพื่อพัฒนาก�าลังคน และการสร้างการรับรู้และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตก�าลังคน โดยมีพื้นที่น�าร่องที่ส�าคัญคือ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ซึง่ได้มกีารด�าเนนิโครงการน�าร่องทวิภาคทีีส่�าคญั เป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ใช้ “สัตหีบโมเดล” 
ซึ่งเป็นการจับคู่การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาในพ้ืนที่ EEC กับภาคอุตสาหกรรม
และนักลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
วิชาชีพอย่างแท้จริง เบื้องต้นได้ด�าเนินการน�าร่องโดยวิทยาลัย 12 แห่งในพื้นที่ 

ที่มา : EEC
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อย่างไรก็ดี อุปสรรคส�าคัญของการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย คือ ทัศนคติและค่านิยมของนักเรียนและ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท่ีมีต่อภาพลักษณ์และการศึกษาวิชาชีพท�าให้สัดส่วนระหว่างผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพ  
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านก�าลังคนของประเทศท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมท้ังเม่ือพิจารณาปัจจัย 
ทางด้านรายได้และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพยังไม่มีความชัดเจนยังคงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ของนักเรียนในระดับมัธยม ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการวางแผนการผลิตก�าลังคนอาชีวศึกษาให้เพียงพอ
และรองรับกับความต้องการภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบอาชีวศึกษา ภาครัฐควรให้ความส�าคัญในการก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาต่อในสาย
วิชาชีพ และการหาตลาดแรงงานเพื่อรองรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากสายวิชาชีพ  การจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และก�าลังแรงงาน โดยควรมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาอยู ่ เสมอ  
เพือ่ผลติบคุลากรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรบักบัภาคอตุสาหกรรมใหม่ ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเร่งขับเคลื่อนผ่านโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
ของประเทศไทย โครงการการผลิตและพัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาสายอาชีพ 
โดยแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของงานในสายอาชพีต่อการพฒันาประเทศ โอกาสในการสร้างรายได้ และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และควรพิจารณาก�าหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจเข้าสู่การเรียนในระบบ
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา 
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 0511

ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ถือเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาก�าลังแรงงงานขั้นสูงในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะระดับสูงตอบสนองความต้องการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกรรมเป็นเลิศ โดยเฉพาะ
ก�าลังแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งถือเป ็นปัจจัยที่ส�าคัญ 
ในการสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การผลิตก�าลังแรงงานขั้นสูงในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวน 
ผู ้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ความต ้องการภาคอุตสาหกรรม ยังมีสัดส ่วนที่น ้อยเมื่อเทียบกับสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จ�านวนมาก (ประมาณร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 70) ดังนั้น จึงควรมีการปฏิรูประบบการ
ศกึษาในระดับอดุมศกึษาโดยเฉพาะการผลติบณัฑติในสาขาและทกัษะทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดช่องว่างระหว่างทักษะที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมกับ
แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานของสถาบันอุดมศึกษา
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90%

80%
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10%

0%
ต�่ากว่าปริญญาตรี

Lower than bachelor’s
degree level

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี
(Bachelor’s

degree level)
(Science & Technology)

ปริญญาโท
(Master degree’s

level)
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social science & Humanity)

ปริญญาเอก
(Doctoral degree’s

level)

รวม
(Total)

53.34% 31.48% 27.06% 44.57% 42.07%

46.66% 68.52% 72.49% 55.43% 57.93%

สัดส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ที่ ผ ่ านมาหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องใน
ประเด็นดังกล่าวได้มีการด�าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ได้มีการ 
บรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาด
แรงงาน การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจ นอกจากนี้ได้มีการวางแผนและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้าน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
อย่างไรก็ตาม การขยายผลดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัดหลาย ๆ อย่าง อาทิ ข้อจ�ากัดในการเพิ่มบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากความพร้อมของจ�านวนอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่รองรับ รวมทั้งข้อจ�ากัดจาก
โครงสร้างประชากรที่จ�านวนวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 

ดังนั้น การด�าเนินมาตรการในการวางแผนการผลิต และ
เพิ่มก�าลังแรงงานสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงควรมีแผนเพ่ือ
รองรบัสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้นในภาพรวม การบรูณาการ
การท�างานร่วมกนัของแต่ละสถาบัน การค�านงึถงึศกัยภาพ 
จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย และการผลิตที่ตอบสนอง
รายพื้นที่ เพื่อให้เกิดการก�าหนดทิศทางและแนวทาง 
การด�าเนินงานต่อไปได ้อย ่างชัดเจน อาทิ มุ ่งเน ้น 
ในการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต 
ที่ตอบโจทย์พื้นที่ และมุ่งเน้นในด้านการบริการทางสังคม 
และควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการพัฒนาระบบการผลิต
ที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถรู้ตัวเองและพัฒนา
ศักยภาพได้ตามความถนัดอย่างแท้จริง มีระบบการเรียน
ที่ยืดหยุ่นโดยไม่ยึดติดกับการเรียนเฉพาะในคณะ/สาขา
วิชาเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากร 

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่เมื่อพร้อม อาทิ การพัฒนาระบบ
เทียบโอนหน่วยกิต รวมถึงการส่งเสริมการผลิต ดึงดูด 
และพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู ้สอนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้น อาทิ การสอบวัดความรู้วิชาเอกของนักศึกษา
ครูก ่อนท�าการฝึกสอน การก�าหนดมาตรการดึงดูด
อาจารย์หรือนักวิจัยชั้นน�าจากต่างประเทศให้เข้ามาสอน
และท�าการวิจัยในประเทศ และควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยกรมนุษย์และแรงงานในทุกช่วงวัยและทุกระดับ 
อาทิ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและภาคการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี 
- โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนนุ) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 0512

ทุกภาคส่วนได้มีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจการมากข้ึน โดยเฉพาะใน 
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ซึ่งหนึ่งในแนวทาง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ิมเติมเพื่อรองรับต่อการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่ม
มากขึ้น และสามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันต่อสถานการณ์ 
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ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด�าเนิน
โครงการยกระดับโครงสร ้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยขยายโครงข่าย
อินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูงให ้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(โครงการเน็ตประชารัฐ) และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ด�าเนินโครงการการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม  
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการพัฒนาความเชื่อมโยง
เครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศรูปแบบประจ�าที่ให้มี
ความครอบคลมุเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ รวมทั้งด�าเนินการเรียกคืน
คลื่นของส�านักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าคลื่น
ที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาด�าเนินการ 
เปิดประมูล เพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน�าคลื่น 
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์และ
โทรคมนาคม เช่น การเรยีกคนืคลืน่ความถ่ีย่าน 700 MHz 
จากโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาเปิดประมูลใหม่เพื่อให้ใช้ใน
การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมระบบ 5G เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ ณ ระดับความเร็ว 30 Mbps 
และ 10 Mbps เพื่อการรับ (Download) และส่ง  
(Upload) ซ่ึงรองรับต่อการใช้งานทั่วไปได้เท ่านั้น  
ในขณะท่ีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจมีความต้องการ 
ใช้เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งใน
ด้านคุณภาพและความสะดวกต่อการใช้ ดังนั้นระบบ 
ที่ใช้อยู่อาจยังไม่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงานที่เหมาะสม 
ในการใช้งานระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่ได้ 

การด�าเนินการในระยะต่อไป ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาโครงสร ้าง พ้ืนฐานทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีให้ทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ โดยเฉพาะการเร่งน�าคลื่นความถี่
ท่ีได้จากการเรียกคืนมาใช้พัฒนาการส่ือสารโทรคมนาคม
ระบบ 5G 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี   
- Big data (สนับสนุน) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 0513

การท�าธุรกิจของภาคเอกชนจ�าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ�านวนมาก เพ่ือประกอบ         
การตดัสนิใจวางแผนทางธุรกจิ ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) รองรับ โดยนอกจาก
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องพัฒนาข้ึนมาส�าหรับใช้เฉพาะธุรกิจของตนเองแล้ว  
ยังจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล Big data จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใน 
การวางแผนเชงิธรุกิจด้วย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างไรกด็ี  
การใช้ข้อมูลจ�านวนมากจะไปเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของ 
ส่วนงานต่าง ๆ จึงจ�าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ต่อการจัดท�า Big data ส�าหรับให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันต้องสร้างระบบในการก�ากับ
ดูแลและบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมด้วย เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะมีการน�าข้อมูล Big data 
ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อทั้งการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และประเทศชาต ิ
ได้อย่างแท้จริง 
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ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท�ากรอบการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government  
Big Data Analytics Framework) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณาด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับให้
บริการแก่บุคคลท่ัวไป และใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐ การพัฒนาระบบรายการ
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลและคณะท�างาน 
เพื่อช่วยกลั่นกรองข้อมูลที่ควรเปิดเผย ตลอดจนมีการพัฒนาระบบน�าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในหลายสาขา 
อาทิ การแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการน�า Big data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การน�า Big data ของภาครัฐไปใช้นั้นยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีแพลตฟอร์มกลาง 
เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก และยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลโดยการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าสืบค้นข้อมูล ประกอบกับมีข้อมูลที่มีความส�าคัญเป็นจ�านวนมาก และยังมี
ปัญหาในการเก็บข้อมูลท่ีซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน และยังไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บ ท�าให้เกิดความสับสนใน 
การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ดังนั้น หากจะให้มีการน�า Big data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึนต้องเร่งจัดท�าฐานข้อมูลกลางของภาครัฐที่เป็น
ระบบและมกีารเช่ือมโยงบนมาตรฐานเดียวกันให้ส�าเรจ็เป็นรปูธรรมโดยเรว็ เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ความต้องการใช้งาน
ของทุกภาคส่วน และลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการจัดท�าฐานข้อมูลกลาง Big data ดังกล่าว ต้องค�านึงถึงความสะดวก รวดเร็วต่อ 
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ข้อมูลด้วย
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การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย 
ด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 0514

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจต้องด�าเนินไปภายใต้กรอบความยั่งยืน จึงมีความจ�าเป็น 
ต้องมีกฎหมายและหน่วยงานก�ากับดูแลควบคุมด้านการแข่งขันทางการค้าและการเปิดตลาดเสรี 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้บริโภคและผู้รับบริการ แม้ว่าจะมีการแก้ไข
กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าตั้งแต่ปี 2560 การด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวถือเป็น 
เรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสาธารณสุข 
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ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า 2560 ได้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าขึ้น โดยมีอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญ อาทิ 
การออกกฎกระทรวงท่ีเกีย่วข้องกบัการแข่งขันทางการค้า
ก่อนน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ก�าหนดระเบียบหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ก�ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจและก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
มีการแข่งขันทางการค้า โดยในปี 2561 คณะกรรมการฯ 
ได้ผลักดันกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ (1) การก�าหนด 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัย
เป็นการล่วงหน้า และการคัดหรือรับรองส�าเนาค�าสั่ง 
หรือค�าวินิจฉัย พ.ศ. 2561 และ (2) การคัดเลือก
กรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 รวมทั้ง  
ได้ผลกัดนัระเบยีบ 4 ฉบับ อาทิ การมอบอ�านาจให้บคุคลใด
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน พ.ศ. 2561 และได้ผลักดัน
ประกาศทีเ่กีย่วข้อง 13 ฉบบั อาท ิประกาศคณะกรรมการ
แข่งขนัทางการค้าเรือ่งหลกัเกณฑ์การเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ
ซึง่มีอ�านาจเหนอืตลาด พ.ศ. 2561 นอกจากนีส้�านกังานฯ  
ได้พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล โดยได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบ
การกระท�าผิดท่ีเข ้าข ่ายตาม พ.ร.บ. การแข ่งขัน 
ทางการค้าฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
บุรีรัมย์ และท้ายที่สุด ในส่วนของการเตรียมความพร้อม
ตลาดเสรี ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าบรกิาร
อาเซยีน (ASEAN Trade in Service Agreement: ATISA) 
ในช่วงการประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา โดยความตกลงดังกล่าว 
จะถูกน�ามาใช้แทนกรอบความตกลงว่าด้วยบรกิารของ
อาเซยีนฉบบัปัจจบัุน (ASEAN Framework Agreement 
on Service: AFAS) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 

เน่ืองจากส�านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.  
การแข่งขันทางการค้าฯ ที่ผ่านมา ท�าให้ ส�านักงานฯ 
ต้องการบคุลากรทีม่คีวามรู ้และความสามารถมาปฏบัิตงิาน
ให้ได้ตามอ�านาจหน้าท่ีทีก่�าหนดอย่างมปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ 
เพื่อให้การด�าเนินงานของส�านักงานฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�านักงานฯ ต้องประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
จดัการองค์ความรูใ้นรปูแบบท่ีเหมาะสมส�าหรบัการพฒันา 
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด�าเนินงาน
ได้ตามค่านยิมขององค์กร อกีทัง้ การประเมนิประสิทธภิาพ 
การด�าเนินงานของส�านักงานฯ ต้องค�านึงถึงการสร้าง
ความเป็นธรรมและการอ�านวยความสะดวกในการ
แข่งขันทางการค้าให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
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คณะท�างานด้านการประชาสัมพันธ์
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 0515

การแข ่งขันทางธุรกิจที่ เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในบริบทด ้านการค ้าระหว ่างประเทศที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของ 
กลุ่มเศรษฐกิจหรือตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคหลายแห่งเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของประเทศไทย  
การเร่งรัดพัฒนาและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันการเร่งรัดส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
ต่อนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อดึงดูดการขยายการลงทุนในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วน
ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทิศทางนโยบายการพัฒนาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้เน้นย�้าการส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุนและการประชาสัมพันธ์
ด้านการลงทุนโดยถือเป็นวาระส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 05

153

0515

ในช่วงทีผ่่านมามกีารด�าเนนิการส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อกระตุ ้นการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ไทยได้จัดตั้งคณะท�างาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ต่อนักลงทุนต่างชาติ โดยภารกิจ
ดังกล่าวเป็นการด�าเนินงานภายใต้การน�าของส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีการจัดกิจกรรม
พบนักลงทุนในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และมีการ
สร้างเครือข ่ายความร่วมมือในการด�าเนินการด้าน 
การประชาสัมพันธ ์ด ้านการลงทุนกับหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ EEC ภาคธุรกิจในกลุ่มเป้าหมาย โดย
ความส�าเร็จของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวสะท้อนผ่าน
การขยายตั วของมู ลค ่ าการลง ทุนจากต ่ า งชา ติ 
อย่างต่อเน่ือง การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ที่มีมูลค่าสูงถึง 13,205.11 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 จากเดมิทีม่มูีลค่า 8,228.15 
ล้านเหรยีญสหรฐั 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวยัง
คงกระจุกตัวในกลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งแม้จะท�าให้เกิดการ
ขยายตัวของการลงทุนแต่ในอนาคตที่มีการแข่งขันท่ีสูง
ขึ้น มาตรการเดิมอาจไม่สามารถด�าเนินไปได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การเร่งรัดการพัฒนาด้าน 
การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ี
เป็นเป้าหมายของไทยทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ เติบโตได้ล่าช้า
ไม่ตรงตามเป้าหมาย

ในระยะเร่งด่วนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ควรพิจารณา 
การขยายกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่ม 
นักลงทุนใหม่ ๆ และยกระดับการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลายและการด�าเนินการเชิงรุกมาก 
ยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดตั้งคณะท�างานประเทศไทย
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยพิจารณาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเพื่อการด�าเนินการให ้เกิด 
รปูธรรมโดยเรว็เพือ่ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายตามต่อไป 
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การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 0516

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็น 
ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน SME ก็เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีต้องการความ 
ช่วยเหลือจากนโยบายภาครัฐเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยการอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจและจัดตั้งหน่วยงานกลางในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมนั้น จะมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมอย่างเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ

ในช่วงทีผ่่านมาส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏริปู
อย ่างต ่อเนื่อง เช ่น การออกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 2562 ซึ่งเป็นการก�าหนดนิยามใหม่แก่ SME โดยให้อ้างอิงจากรายได้เป็นหลัก 
เพื่อสามารถก�าหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ SME แต่ละขนาด โดยได้ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่7 มกราคม 2563 ในส่วนของการก�าหนดนโยบายรองรบั SME สสว.  
ได้จัดท�านโยบายและก�าหนดมาตรการส่งเสริม SME ที่สอดคล้องกับ 9 อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
ครบถ้วนแล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการศึกษา และอุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึง
ได้มีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ SME ในการด�าเนินกิจการ
โรงงานการด�าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ SME ได้ตามเป้าหมาย
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการตามประเด็นปฏิรูป เช่น การออกมาตรการส่งเสริม SME และ 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและ 
เพิ่มมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสว. ควรด�าเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
ตามแผนการปฏิรูป โดยขับเคลื่อนการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการปรับการท�างาน 
ให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ของ SME รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานส่งเสริม SME ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานปฏิบัติในการขับเคลื่อนที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับแผนในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างยั่งยืนในประเทศ

* กรณีที่จ�านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดหนึ่ง แต่มีรายได้เข้าลักษณะวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- ความอยากง่ายในการท�าธุรกิจ (สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 17 0517

การจัดอันดับความยากง่ายในการท�าธุรกิจของธนาคารโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ ในการลงทุน
ระหว่างประเทศที่นักธุรกิจต่างชาติใช้ในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
เป็นกฎเกณฑ์ที่อ�านวยความสะดวกต่อการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยการสนับสนุน
ร่วมของหลายอุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นปัจจัยที่ก�าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนการเร่ิมต้น
ธุรกิจในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง การปกป้องผู้ลงทุน และการบังคับใช้สัญญา 

ในช่วงที่ผ่านมาจากการรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business 2020 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจเป็นอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้นจากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว และจัดเป็นอันดับ
ท่ี 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะท่ีค่าคะแนนความยาก – ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : EODB Score) รวมทุกด้านเท่ากับ 80.10 คะแนน  
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก ่อนที่ได ้คะแนนเท่ากับ 78.45 คะแนน และได้รับคะแนนดีขึ้น 
ในเกือบทุกด้าน
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ปัจจุบันได้มีการจัดท�าโครงการเพื่อสนับสนุนการเพ่ิม
ระดับการแข่งขันทางธุรกิจที่ส�าคัญ คือ “โครงการ
ทบทวนใบอนุญาตของทางราชการ” เพื่อทบทวน ยกเลิก 
ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กระบวนงานที่ เกี่ ยวกับการอนุญาต โดยมีการ ต้ัง  
“คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่ เป ็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ 
การด�าเนินธุรกิจของประชาชน” ภายใต้คณะกรรมการ
ด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร ่งด ่วน ด�าเนิน
โครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการ ตลอดจน
พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีมีผลใช้
บังคับอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ รวมท้ังจัดท�าโครงการศึกษา วิเคราะห ์
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และกระบวนงาน
ทีเ่กีย่วกบัการอนมุตั/ิอนญุาตเพือ่ลดขัน้ตอนการด�าเนนิการ
และการขออนุญาตท่ีไม่จ�าเป็น หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพ รวมถึ งการด�า เนินธุ รกิจของ
ประชาชน โดยการจัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) ด�าเนนิการ เพือ่เป็นข้อมลูการยกระดบั
ผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในปี 2021 ต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการ
ประกอบธุรกิจ (EoDB) 10 ด้าน พบว่าประเทศไทยยังมี 
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งปรับปรุงใน 4 ด้าน ได้แก ่ 
การเร่ิมต้นธุรกิจ ในเรื่องของระยะเวลาในการจองชื่อ
นิติบุคคล online การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย  
ซึ่งพบว่ากฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนของไทยยังไม่
คุ ้มครองผู ้ลงทุนเสียงข ้างน ้อยได ้อย ่างครอบคลุม  
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ภาคเอกชนยังคงมีการใช้
ระบบ e-payment เพียงร ้อยละ 60 ของจ�านวน  
ผู ้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่ท่ียังไม่ได้เข้ามาใช้เป็น 
ธุรกิจ SME และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ซึ่งศาลยุติธรรมอยู ่ระหว่างการเผยแพร่การใช้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับศาล (Court auto-
mation) และระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) ให้กับสภาทนายความได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ในการนี้ เพื่อด�าเนินการในการปรับปรุงที่ยังเป็นประเด็น
ท้าทายส�าหรับประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ควรเร่งด�าเนินการปรับลดระยะเวลาจองชื่อนิติบุคคล 
online ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ขณะเดียวกันควรเร่ง
ปรับปรุงกฎหมายบริษัทมหาชนเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้
ลงทุนเสียงข้างน้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
สิทธิของผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยกรณีเสียงข้างมากก่อให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัท ในส่วนของการใช้ระบบ 
e-Payment ภาครฐัต้องเร่ง ประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการ 
SME ในการใช้ระบบ e-Payment ในการท�าธุรกรรม 
พร้อมทั้งการใช้บริการระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง
กับศาล ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามนโยบายการเป็น 
Digital Government ของไทย นอกจากน้ี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน ควรเร ่งด�าเนินการใน
กิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงการอ�านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้ระบบ National 
Single Window (NSW) อย่างเต็มรูปแบบกับทุกหน่วย
งานและส�าหรับสินค้าทุกประเภท การพัฒนาระบบ
ทะเบียนแบบบูรณาการส�าหรับการจดทะเบียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถสนับสนุนการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่
และพัฒนาธุรกิจที่ก�าลังเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดตั้งศูนย์การจดทะเบียนท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็น
ศูนย์เก็บรักษาข้อมูลทะเบียนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
พร ้อมทั้ งปรับปรุงกรอบกฎหมายให ้สนับสนุนการ
คุ ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยเพ่ิมขึ้น ปรับปรุงความ
โปร่งใสทางการค้า โดยการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องระบบ
คลังข้อมูลทางการค้าของไทย รวมถึงพัฒนากระบวนการ
นิติบัญญัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งยกเลิกหรือทบทวน
กฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างจริงจัง เพื่อให้การประกอบการธุรกิจสามารถขยาย
การผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป
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Regional Integration Committee : 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 18 0518

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ 
อนุภูมิภาค เช่น GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC, ASEAN ตลอดจนความร่วมมือระดับเวทีโลก 
เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงความร่วมมือ 
ในประเด็นที่หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่เกิดขึ้นตามกระแสโลก ซึ่งกรอบความ
ร่วมมือแต่ละระดับล้วนมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจท่ีแตกต่างกัน เป็นไปตามประเด็นที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี ความซับซ้อนของประเด็นความร่วมมือ และความ
ซ�้าซ้อนของกรอบต่าง ๆ ส่งผลให้การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้
อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ แนวทางการ
เชื่อมโยงในประเด็นการขับเคลื่อน จึงควรมีหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนด้านการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและความ
ซ�้าซ้อนของประเด็นความร่วมมือ ให้สามารถด�าเนินการเชื่อมโยงประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (กนศ.) ขึ้นมา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อหารือแนวทางการเจรจาข้อตกลงการค้า
เสรีในกรอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก รวมทั้งการเจรจา FTA กับคู่เจรจา การเข้าร่วมความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก รวมถึงท่าทีในการเจรจาการค้ากับประเทศต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ กนศ. ที่มาจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
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ที่ผ ่านมามีการด�าเนินการในลักษณะดังกล ่าวผ ่าน 
คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) เพื่อให้เกิดการก�าหนด
ต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์และท่าทีของประเทศไทย ให้เกิดการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไป
อย่างสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกกรอบ
ความร ่ วมมือแต ่ ในป ีที่ ผ ่ านมายั ง ไม ่มี การ จัด ต้ั ง 
คณะกรรมการพัฒนาความร ่วมมือทางเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในภูมิภาคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่
หลากหลาย จงึควรเร่งรัดการจดัต้ัง Regional Integration 
Committee หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน 
การรวมกลุ่มในภูมิภาค ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็น
หน่วยงานหลักเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
และเป็นกลไกที่สามารถบูรณาการข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจและท่าทีของประเทศไทยต่อประเด็น 
ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ซ่ึงการด�าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะท�าให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การเป็นภาคีในแต่ละกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
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Clusters and Hubs: 
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 19 0519

ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ซ่ึงมีศักยภาพในด้านการผลิต 
ทรพัยากร และก�าลงัคน โดยเฉพาะในด้านอตุสาหกรรมการเกษตร และด้านยานยนต์ ทีม่คีวามพร้อม
ในการเชือ่มโยงและส่งเสริมการกระจายตวัของห่วงโซ่การผลติร่วมกบักลุ่ม CLMV จงึมคีวามเหมาะสม 
ในการวางเป้าหมายให้เกิดการผลิตระดับภูมิภาคหรือ Regional Supply Chain ที่เข้มแข็ง  
โดยส่งเสรมิพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่ศัีกยภาพในการพัฒนา อาทิ ขอนแก่นและนครสวรรค์ ท่ีสามารถผลักดัน 
ให้เป็นเขตอตุสาหกรรมเกษตร-อตุสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกจิชวีภาพ ตลอดจนพืน้ทีอ่ื่น ๆ ทีม่จีดุเด่น
ทีส่ามารถผลกัดันให้เป็นศนูย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเทีย่วสาธารณสขุ และการศกึษา เพือ่ให้
เกดิการส่งเสรมิการพัฒนาในภาคบรกิารควบคูก่นั

ที่มา : ประชาชาติธุริกิจรวบรวม
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การด� า เนินการ เพื่ อส ่ ง เสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมเป ้ าหมายของประ เทศไทย คื อการ จัดตั้ ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตลอดจนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่บางส่วนของ 10 
จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส  
ซึ่งให้ความส�าคัญกับพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับให้พื้นที่ดังกล่าวมีการเติบโต  
สร้างโอกาสและรายได้ให้ประชาชนในภูมิภาค ซึ่งขณะนี้มีการด�าเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ มาตรการเร่งด่วนท่ีควรจัดท�าให้พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจคือการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
การให้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมโยงการสร้างมูลค่าใน
พื้นที่ด้วย

ด้วยเหตุนี้ การเริ่มต้นในระยะแรกอยู่ท่ีการให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งในระยะ 
ต่อไป ควรเน้นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ 
และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพืน้ที ่นอกจากนี ้ควรส่งเสรมิการเป็นคลัสเตอร์และศนูย์กลางภาคบริการต่าง ๆ ทีม่ศีกัยภาพ เช่น การเชือ่มโยง
เมืองท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมเมืองการศึกษาให้ดึงดูดประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น  
ซึ่งการผลักดันการพัฒนาในส่วนของภาคบริการให้ขยายตัวพร้อม ๆ กับภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน จะช่วย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตภายใน ซึ่งในท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การยกระดับการผลิตภายในภูมิภาค 
ให้สูงขึ้น สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดทั้งภูมิภาค
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พัฒนาเมืองหลัก / 
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 20 

การขยายตัวของประชากรและการเพ่ิมขึ้นของความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่เมืองเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนจ�าเป็นท่ีจะต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สนบัสนุนการพฒันาเมอืงรองเพือ่รองรบัการขยายตัวของเมอืงในอนาคต รวมทัง้การขยายโอกาสทาง
เศรษฐกจิและสังคมสูพ่ืน้ทีเ่มอืงอ่ืน ๆ ทัง้นี ้การพฒันาเมืองคอืหน่ึงในประเด็นการพัฒนาทีไ่ด้รับความ
สนใจในทุกระดับ ประเด็นว่าด้วยเรื่องเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในเป้าหมาย 
การพัฒนาส�าคัญภายใต้วาระการพัฒนาสากลอย่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส�าหรับ
ประเทศไทยประเดน็ว่าด้วยการพฒันาเมอืงหลกัและเมอืงศนูย์กลางของภมูภิาค เป็นหนึง่ในประเดน็
การปฏิรูปที่มีล�าดับความส�าคัญสูง ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านนโยบายการเร่งรัดการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค  
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งลดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ ตลอดจน 
เพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัและเสรมิสร้างการเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ี 

ในช่วงท่ีผ่านมามีการด�าเนินการเพื่อการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคในข้ันต้น  
โดยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ประเทศไทยได้ระบพ้ืุนทีเ่ป้าหมายในการ
พฒันาเมอืงหลกั/เมอืงศูนย์กลางของภมูภิาค ตามพืน้ทีค่ลสัเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (Clusters/
Hubs/Transport nodes) ประกอบด้วย 6 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น เมอืงในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก สงขลา และภเูกต็ ซึง่การพฒันาเมอืง 
ในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกมกีารจดัท�าแผนการพฒันาพืน้ทีร่องรบัในการขบัเคลือ่น
อย่างชดัเจนกว่าพืน้ทีอื่น่ 

ทัง้นี ้ภายใต้แผนการปฏรูิปได้ก�าหนดให้มกีารจัดตัง้อนกุรรมการขบัเคลือ่นด้านการรวมกลุม่ในภูมภิาค 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนและจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวโดยเร็ว
เพือ่ให้เกดิผลเป็นรปูธรรม
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Regional Headquarters/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/

Treasury Centers 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 21 0521

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และภาคการผลิตท่ีเกี่ยวข ้อง โดยเมื่อพิจารณาในเชิง
โครงสร้างพื้นฐาน สถาบันและระบบการเงิน กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม พบว่าไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ 
ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการท�าธุรกิจในภูมิภาค โดยอาจ 
ส่งเสรมิในรูปแบบมาตรการดึงดูด Regional Headquarters/
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers 
ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ EEC ให้เกิดโครงข่ายเชื่อมโยง
จากเมืองศูนย์กลาง ไปสู ่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาค  
กล่าวคือ ถ่ายทอดองค์ความรู ้จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ในระดับนานาชาติในส่วนกลาง ต่อยอดไปสู ่การพัฒนา
อตุสาหกรรมและห่วงโซ่อปุทานในภมูภิาคได้

ในปัจจุบัน ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการศึกษา
เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนาเมือง ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการลงทุน
และดึงดูด Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers  
ให้เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้ง 

แม้ว่าการด�าเนินการจัดท�ามาตรการดังกล่าวเป็นส่วนส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเมอืงศูนย์กลางทีส่�าคญั แต่รปูแบบศูนย์วจิยัและพัฒนาในประเทศ ได้มกีารพัฒนาแล้วในหลายพ้ืนที่ 
เช่น วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจน
ภารกิจของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เป็นก้าวแรก
ของการวางรากฐานไปสู ่การดึงดูดบรรษัทข้ามชาติ ศูนย์วิจัยนานาชาติให้เลือกประเทศไทย 
ในการลงทุนมากขึ้น 

ด้วยเหตุน้ี ในระหว่างการวางแผนงานเพื่อจัดท�ามาตรการดึงดูด Regional Headquarters/
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers ประเทศไทยควรสร้างความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมภายในประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมกัน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ที่สามารถ
ต่อยอดแก่ภาคการผลิตภายในประเทศ และในส่วนของบุคลากร กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุน โดยเน้นย�้าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีศักยภาพดึงดูดการลงทุน
ต่างชาติได้โดยตนเอง
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ประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศในระยะที่ผ ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาอุปสรรค 
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เพิ่มขึ้น เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรค
เทคนิคทางการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในประเทศไทยหลายประการ อีกทั้งการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวใช้เวลายาวนานในการด�าเนินการเจรจาให้บรรลุผล ด้วยเหตุนี้ การใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นส่วนส�าคัญในการลดอุปสรรคทางการค้าร่วมกับประเทศภาคี
อื่น ๆ อาทิ การลดข้ันตอนทางการค้าระหว่างประเทศในภาคีสมาชิก การอ�านวยความสะดวก 
ในพื้นที่การค้าชายแดน ตลอดจนพัฒนาห่วงโซ่การผลิตซ่ึงเป็นไปเพ่ือปลดล็อคให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็นภูมิภาคอย่างแท้จริง

การด�าเนินการท่ีผ่านมาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า ได้มุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพื้นที่ชายแดนเพื่อลดขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคทางการค้าโดยให้ไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบด็เสรจ็ มกีารบรหิารจดัการสาธารณสุขและความมัน่คง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศลุกากร 
ขณะที่ในด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการด�าเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของ
อาเซียน (ASEAN Trade Repository - ATR) เพื่อรวบรวมมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามและร้องเรียนปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับ
กฎระเบียบการค้าของรัฐอีกทางหนึ่ง

ส�าหรับประเด็นการขจัดอุปสรรคทางการค้ามีความละเอียดอ่อน และมีความเก่ียวข้องกับความ
ตกลงระหว่างประเทศในหลายระดับ ส่งผลให้การด�าเนินการในระยะที่ผ่านมาเน้นไปที่มาตรการ 
ในประเทศเพื่อส่งเสริมการอ�านวยความสะดวกด้านการค้า ขณะท่ีการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการค้าชายแดน จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงที

ในระยะต่อไป การเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะต้องค�านึงถึงประโยชน์ต ่อภาคธุรกิจ
และผู้ประกอบการไทยเป็นส�าคัญ รวมถึงคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังผลการเจรจา
และการเตรียมมาตรการรองรับ ทั้งนี้ ควรเน้นย�้าความส�าคัญของการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
ของภาคีสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองท่ีเพ่ิมขึ้น 
และความเป็นเอกภาพของการบูรณาการในระดับภูมิภาค

0522

0521
Borderless Trade:  
ขจัดอุปสรรคทางการค้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 22 
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ขจดัอปุสรรคดา้นการเคลือ่นยา้ยคน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 23 0523

การสนับสนุนประเด็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกเหนือจาก
นโยบายพัฒนาเขตพ้ืนท่ี การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและขจัดอุปสรรคด้านการค้าแล้ว ก�าลังคน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการผลิต จ�าเป ็นต ้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะสูง 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้  
การเคลื่อนย้ายก�าลังคนโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน  
จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม  
ความท้าทายของการเคล่ือนย้ายก�าลังคน จะต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ รวมถึงเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานสากล ขณะเดียวกันการอ�านวยความสะดวก
ด้านการผ่านแดน จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยี 
ไบโอเมทริกส์เพื่อคัดกรองที่ได้มาตรฐาน และนอกเหนือจาก
ประเด็นเ ร่ืองแรงงาน การยกระดับมาตรฐานการตรวจ 
คนเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ยังส่งผลเชิงบวกต่อประเด็น
ด้านการท่องเที่ยว การใช้บริการทางการแพทย์ และด้านการ
ศึกษา ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากภาพลักษณ์ที่มีต่อความเชื่อม่ันของ
ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเคลื่อนย้ายก�าลังคน โดยเฉพาะระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดข้ึนอยู่กับความตกลงของแต่ละประเทศ ส่งผลให้การด�าเนินการ
เพื่อลดอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายแรงงานยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในปัจจุบัน จึงให้ความส�าคัญในมิติของการท่องเที่ยว และการบริการทางการแพทย์ของไทย ที่มีการ
อ�านวยความสะดวกในการตรวจลงตรา การขยายเวลาพ�านกัในประเทศให้แก่บางประเทศ หรอืแม้แต่
การยกเว้นในด่านพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ระหว่างกันเพิ่มขึ้น

ในระยะเริ่มต้นของการด�าเนินการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน อาจมีการพึ่งพิง
ก�าลงัคนในประเทศเป็นหลกั แต่ในระยะต่อไปหากมกีารขยายก�าลงัการผลติทีม่ากขึน้ การเคลือ่นย้าย 
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นความท้าทายส�าคัญของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และในการเติบโตของภูมิภาคได้

ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานการผ่านแดน จึงเป็นส่ิงท่ีควรเร่งรัดให้ครอบคลุมท้ังประเด็นเร่ืองการ
คัดกรองโรค อาชญากรรม และแรงงานต่างด้าว โดยปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีความทันสมัย สามารถ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงกับสากล ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญของภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของ
ประเทศในประเด็นความมั่นคง และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 24 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศในโลก ปัจจุบันเป็นความท้าทาย 
ที่มีนัยส�าคัญส�าหรับประเทศไทยอย่างสูง แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นมหาอ�านาจของโลก
และของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการก้าวขึ้นมามีบทบาทของจีน  
ซึ่งได้ก้าวข้ึนมาเป็นประเทศมหาอ�านาจที่มีบทบาทเชิงรุก และก�าลังมีบทบาทในการก�าหนดทิศทาง
ของโลกมากข้ึน ขณะเดียวกันประเทศอื่น ๆ อาทิ อินเดีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย ก็จะพยายาม
ขยายบทบาทและเพิ่มอิทธิพลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเช่นกัน นอกจากนี้ การรวมกลุ่ม 
ของประเทศต่าง ๆ ทั้งกลุ ่มที่เป็นองค์การระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค รวมถึงกรอบ 
ความร่วมมือต่าง ๆ ก็มีบทบาทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและเสถียรภาพระหว่างประเทศที่
หากสามารถรวมตัวและมีความเป็นปึกแผ่นก็มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นข้ัวอ�านาจท่ีส�าคัญใน
ภูมิภาคที่ถ่วงดุลอ�านาจประเทศมหาอ�านาจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีความ
ส�าคัญทางยุทธศาสตร์ เพราะเป็นที่ตั้งของประเทศมหาอ�านาจที่มีพลังอ�านาจและบทบาทด้านความ
มั่นคงหลายประเทศ เป็นภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีบทบาทส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน 
ทางเศรษฐกิจของโลก เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ส�าคัญของโลก รวมถึงมีกลุ่มประเทศที่มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีลักษณะเป็นตลาดเกิดใหม่ ขณะเดียวกันภูมิภาคนี้ยังมี 
จุดล่อแหลมต่อเสถียรภาพของภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงความขัดแย้งด้านอธิปไตยและประวัติศาสตร์ เช่น 
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และคาบสมุทรเกาหลี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้
ภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งในสมการของการด�าเนินความสัมพันธ์ภาพใหญ่ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ
ที่มีผลประโยชน์ในระดับโลก ดังนั้นการเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือและการเจรจาทางการค้า 
กับประเทศกลุ ่มเป้าหมายภายใต้กรอบเจรจาใหม่ ๆ จึงเป็นวาระการพัฒนาท่ีส�าคัญของ
ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนเช่นกัน 

ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้ยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในหลายมิติ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันและความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการเจรจาความร่วมมือทางการค้าและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
กับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่เจรจาใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดการเจรจาทางการค้ากับ
พนัธมติรการค้าระดบัทวภิาคใีนตลาดเกดิใหม่ การสนบัสนนุและเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้า
ภายใต้กรอบ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซ่ึงเป็นความตกลง
พันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN  
10 ประเทศ กบัคูภ่าคทีีม่อียู ่6 ประเทศ คอื จีน ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด์  
ที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการมีบทบาทน�าโดยการเร่งรัดให้เกิดการลงนามขั้นต้นใน 
ความตกลง RCEP ในโอกาสเดยีวกันกบัการเป็นประธานอาเซยีนของไทยในรอบปี 2562 ซึง่คาดว่า
ความตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามและให้สัตยาบันจากประเทศคู่เจรจาอย่างครบถ้วนภายใน 
ปี 2563 ในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าความตกลง 
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ แก่สินค้าและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกดิการขยายตัวทางการค้าสูต่ลาดใหม่ ๆ  ต่อไปในอนาคต
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นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้าเพิ่มเติมภายใต้กรอบข้อตกลง
ความครอบคลมุและความก้าวหน้าเพือ่หุ้นส่วนทางการค้าภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive  
Agreement of Trans-Pacific-Partnership: CPTPP) โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการในการ 
เข้าร่วมการเจรจาความตกลงทางการค้า CPTPP ซึ่งคาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้กับ
ไทยและส่งเสริมบทบาทน�าของไทยในภูมิภาคต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเร่งรัดการเจรจาทางการค้ายังคงต้องเผชิญความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงของข้อก�าหนดและกฎระเบียบทางการค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้การท�าเจรจาความตกลงทางการค้ากับคู่เจรจาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนในกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวมมีความล่าช้ากว่าเป้าหมาย

ในการนี้เพื่อให้การด�าเนินการด้านการเจรจาทางการค้าและการพัฒนากับกลุ่มประเทศต่าง ๆ บรรลุผลตามแนวทาง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เห็นควรให้มีการจัดต้ังกลไกการติดตามการเจรจาเพื่อให้เกิด
เอกภาพในการด�าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานโยบายเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผล
จากการบังคับใช้ความตกลงต่าง ๆ
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุน 
ในต่างประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 25 

บริบททางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นโยบายทางการค้าและการลงทุน 
ท่ีเสรแีละเปิดกว้างในโลกปัจจบัุนเสรมิสร้างให้เกดิบรรยากาศในการขยายตัวทางการค้าและการลงทนุ 
รวมถงึกระตุน้ให้เกดิการเปิดโอกาสทางธุรกจิในพ้ืนทีต่ลาดใหม่จ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศ
ในกลุม่ CLMV และตลาดเกดิใหม่ โดยการส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทย
เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ประเทศไทยความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่านักลงทุนและ 
ผูป้ระกอบการไทยจ�านวนมากมศีกัยภาพในการแข่งขนัในเวทกีารค้าโลก ทัง้นี ้การส่งเสรมิการลงทนุใน
ต่างประเทศของกลุ่มผู้ประกอบการไทยนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและทักษะ
องค์ความรู้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่น ตลอดจน 
ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการสนับสนุนบทบาทของไทยสู่การเป็นชาติการค้า 
ยทุธศาสตร์เชิงรกุว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุนในต่างประเทศจงึเป็นนโยบายส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องได้รบั
การผลักดนัอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการด�าเนินการมาตรการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
อย่างต่อเนือ่ง โดยประเทศไทยมแีนวโน้มท่ีจะบรรลุเป้าหมายการเป็นศนูย์กลางทางการค้าการลงทนุ
ของภมูภิาคเอเชยี เหน็ได้จากระดบัการลงทนุโดยตรงของนกัลงทนุไทยในต่างประเทศ ทีม่มีลูค่าสงูถงึ 
3,126,144 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมสัีดส่วนการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนสูงถึง 931,427.11 
ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) โดยการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของผูป้ระกอบการ
ไทยยังคงมสีญัญาณการเตบิโตอยา่งต่อเนือ่ง ทัง้นีค้วามแขง็ค่าของคา่เงนิบาทในปัจจุบนัเป็นหนึง่ใน
ปัจจัยส่งเสริมส�าคัญให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างแดน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังมีการด�าเนินนโยบายต่อเนื่องอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทย 
ทีส่�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการไทย และให้ความรูค้วามเข้าใจด้านการลงทนุในต่างประเทศ

แก่นักลงทุน เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ
และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรในการบริการงานในต่างประเทศ 
โดยผ่านการด�าเนนิงานของส�านกังานส่งเสรมิ
การลงทนุทีไ่ด้ด�าเนินการจัดตัง้ศนูย์ข้อมลูการ
ลงทุนไทยในต ่างประเทศ (Thai land  
Oversea Investment Centre: TOI) รวมท้ัง
มกีารบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน
ในการส ่งเสริมและดูแลผู ้ประกอบการ  
และนักลงทุนไทยในต่างประเทศผ่าโครงการ
การทูตเพื่อประชาชน
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อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิการเพือ่กระตุน้ให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทยนัน้ยงัคงเผชิญความท้าทาย
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการแข่งขันที่เพ่ิมสูงข้ึนท่ามกลางบรรยากาศการค้าและการลงทุนเสร ี
ที่เปิดกว้าง รวมถึงความท้าทายท่ีเกิดจากการเกิดขึ้นของรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามา 
เป็นตัวช่วยส�าคัญจนเกดิเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรคต่อการประกอบกจิการหรอืลงทนุในธรุกจิใหม่ ๆ ในต่างประเทศ

การบรรลเุป้าหมายว่าด้วยการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศนัน้ ควรด�าเนนิการในสามมาตรการส�าคัญ
ดงันี ้ (1) การส่งเสรมิมาตรการเชงิรุกโดยใช้กลไกทีม่อียูเ่ดิมในการสนบัสนนุและเร่งรัดให้เกดิการขยายตัวของการลงทนุ
ของนกัลงทนุไทยในต่างประเทศทัง้การจัดทพัแนะน�านกัลงทนุเพ่ือเปิดตลาดการลงทนุใหม่ และการบรูณาการการท�างาน
ของทีมประเทศไทยในต่างประเทศให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยรายใหม่ ๆ (2) การด�าเนินการเชิงรับ  
ผ่านการยกระดบัศนูย์ข้อมลูดารลงทนุของส�านกังานส่งเสริมการลงทนุหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ให้องค์ความรูท้ีเ่ท่าทนั
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์โลกเพ่ือท่ีจะพร้อมรับมือและเป็นท่ีปรึกษาด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุน
และผู้ประกอบการไทยที่ประสบปัญหาได้ต่อไป  และ (3) การเร่งรัดการจัดตั้งอนุกรรมการด้านการร่วมกลุ่มในภูมิภาค 
เพื่อท�าหน้าที่ร่วมก�าหนดทิศทางและมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 26 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสู่พื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงท่ีจะช่วยยกระดับ 
การพัฒนาของพ้ืนที่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความเป็นอยู่และการเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกจิทีด่ขีึน้ อย่างไรกด็ ีภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงในโลกปัจจบุนัการเร่งรดัการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศและเชื่อมโยงสู่ภายนอกถือเป็นวาระการพัฒนาที่มีความส�าคัญยิ่ง 
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงของไทยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อส่งเสริม 
การยกระดบัความสามารถทางการแข่งขันของประเทศรองรับความต้องการของประชาชนทัง้ในระดบั
ครวัเรอืน อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว รวมทัง้มุ่งให้เกิดการเช่ือมโยงตลาดและห่วงโซ่การผลติ 

ในช่วงทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เร่งรัดการด�าเนนิการในการจดัล�าดับความส�าคญัของโครงการลงทนุ
เพือ่การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ ตลอดจนการบรูณาการนโยบายการพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงโครงการพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาท ิการจัดล�าดบั
ความส�าคัญโครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการเช่ือมโยงพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ โดยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติมีการจัดท�าแผนแม่บทว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ซึ่งมี
การก�าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแผนการพัฒนาการขนส่งที่ครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาการเชือ่มโยงท้ังทางถนน ทางอากาศ ทางราง และทางน�า้ ในขณะเดยีวกนัประเทศไทยได้
ด�าเนนิการเร่งรัดการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญอย่างต่อเนือ่งตามแผนการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของกระทรวงคมนาคม โดยในรอบปี 2561 และ 2562 มคีวามก้าวหน้าการด�าเนนิการส�าคญั ได้แก่  
(1) การเร่งรดัการโครงการเชือ่มโยงทางถนนเพือ่รองรบัปริมาณการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ เช่ือมโยงระหว่าง
เมืองส�าคัญและเมืองหลักในภูมิภาค และแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญจ�านวน  
11 โครงการ จ�านวนระยะทางรวมกว่า 5,255 กโิลเมตร (2) การพฒันาการเชือ่มโยงทางอากาศ เร่งรดั 
การก่อสร้างสนามบนิเบตง ซึง่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่างการเตรยีมการเปิดให้บรกิารในปี 2563 
การพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก ซ่ึงอยูร่ะหว่างกระบวนการจัดหาผู้ลงทนุ 
โดยมุ่งให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดจนสนับสนุน 
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยและเชือ่มโยงห่วงโซ่การผลิตของไทยกบัภมูภิาค (3) การพัฒนา 
การเชือ่มโยงทางราง โครงการพฒันาการเชือ่มโยงทางรางอย่างเต็มรูปแบบอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
อาทิ รถไฟรางคู่ระยะที่ 1 จ�านวน 7 โครงการ โครงการรถไฟความเร็วสูงจ�านวน 2 โครงการ 
และโครงการพฒันารถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ โดยในภาพรวมคาดว่าโครงการพฒันาระบบราง 
ทั้งหมดจะเปิดให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2569 (4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางน�้า 
มกีารเร่งรดัการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมทัง้การเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือส�าคญั ๆ  เพ่ือรองรบั
การขยายตวัของการขนส่งและการค้า อาทิ โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงัระยะที ่3 ซึง่อยูร่ะหว่าง
การคัดเลอืกเอกชนร่วมลงทนุและสรรหาผูร้บัจ้าง 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น 
ได้อย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกที่ส�าคัญในรอบปีนี้คือความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าการ
เปลีย่นแปลงของการเมอืงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดการพัฒนาโครงการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานของไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม

แนวทางการด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ที่ส�าคัญคือ
การเร่งรดัการจดัตัง้กลไกการตดิตามและเร่งรดัการด�าเนนิโครงการพัฒนาทีเ่ชือ่มโยงกัน โดยอาจพิจารณาด�าเนนิการร่วมกัน
กบัคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นด้านการรวมกลุม่ในภมูภิาค เพือ่ให้โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การเชือ่มโยงของ
ไทยนัน้ด�าเนนิการไปอย่างมเีอกภาพและสอดรับกบัทศิทางการพัฒนาของประเทศและเท่าทนัการเปล่ียนแปลงในระดบั
ภมูภิาค
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 27 0527

บรบิทการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีเ่ข้มข้นและการแข่งขนัทางการค้าทีเ่พิม่มากขึน้
ส่งผลให้การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในทุกมิติคือหนึ่งในวาระส�าคัญของ
ประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเร่งรัดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศ 
ในภูมิภาคให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อ คือหนึ่งในพันธกิจส�าคัญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้าและ 
การลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนส�าคัญยิ่งส�าหรับประเทศไทยในการมุ่งดึงศักยภาพของพื้นที่ต่าง ๆ 
และใช้ประโยชน์จากการมีที่ต้ังเชิงยุทธศาสตร์ท่ีดีในภูมิภาคตลอดจนการเสริมศักยภาพของ
ประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อท่ีส�าคัญของภูมิภาคเอเชีย
เข้าใกล้เป้าหมายได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ปัจจุบันประเทศไทยได้ด�าเนินการเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคผ่านการ
ด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน
ระดบัทวภิาคแีละระดบัพหภุาค ีอาท ิการเร่งรดัการขับเคล่ือน
โครงการความร่วมมือเพื่อการเช่ือมโยงทางกายภาพ
ระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาม
แผนแม ่บทการพัฒนาโครงสร ้ างพื้นฐานที่ ส� าคัญ 
Master Plan on ASEAN Connectivity, ACMECS 
Master Plan, GMS Strategic Framework และ 
IMT-GT Implementation Blueprint และ โครงการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีล�าดับความส�าคญัสูงภาย
ใต้แผนงาน IMT-GT (Physical Connectivity Projects: 
PCPs) นอกจากนี้  ประเทศไทยอยู ่ระหว ่างเร ่งรัด         
การด�าเนินการภายใต ้การขับเคลื่อนความร ่วมมือ 
ที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญ อาทิ 
การผลักดันให้เกิดการจัดตั้งส�านักเลขาธิการ ACMECS 
การเร่งหารือเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนระหว่าง
ประเทศ ACMECS Development Fund การเร่งรัด
ผลักดันการเชื่อมโยงบริเวณชายแดนรอบประเทศอย่าง
ไร้รอยต่อและอ�านวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายคน 
สินค ้าและบริการได ้อย ่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ  
การเร ่งรัดการเจรจาว ่าด ้วยการขนส่งข ้ามแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน การเร่งรัดการพัฒนาบริเวณชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศลุกากรสะเดา จงัหวดัสงขลา การเร่งรดั
การพฒันาบรเิวณชายแดนไทย-เมยีนมาร์ ณ ด่านศลุกากร
แม่สอด และการพัฒนาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  
ณ ด่านศุลกากร จังหวัดสระแก้ว ท้ังน้ี ความพยายามใน
การเร่งรัดการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับ
ภูมิภาคเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่โครงการ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของ
มูลค่าการการค้าชายแดนระหว่างประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้านเฉลี่ยร้อยละ 3.3 คิดเป็นมูลค่าการค้าสูงถึง 1.5 
ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าการ
ค้าระหว่างประเทศของไทย 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค
หลายโครงการมีการทับซ้อนกันในหลายพื้นที่ ตลอดจน
ขาดความเชื่อมโยงในรายละเอียดโดยเฉพาะในมิติ 
เชิงเวลาและบริบทการเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนา
ที่เก่ียวเนื่องในพื้นที่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับภูมิภาคหลายโครงการมี เอกลักษณ ์ เฉพาะ
ที่ แตกต ่ างจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ  
การเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
มักมีข้อจ�ากัดที่หลากหลายและเป็นไปตามความพร้อม
และสมัครใจของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงทางรางภายใต้ Master 
Plan on ASEAN Connectivity และการพัฒนาระบบ
การขนส่งข้ามแดนอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ประเทศต่าง ๆ  ต้องเร่งรัดการด�าเนินการภายใน
ให ้ แล ้ ว เสร็ จและมีความพร ้ อมในการ เชื่ อม โยง 
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และท่ีส�าคัญยิ่งคือการด�าเนิน
การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานระยะ
เวลาการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น การจัดล�าดับ 
ความส�าคัญโดยผ่านกลไกการพิจารณาระดับสูงหรือ
หน ่วยงานกลาง จึงมีความจ�าเป ็นที่จะต ้องได ้รับ 
การเร่งรัดด�าเนินการเพื่อให้การด�าเนินการในประเด็น
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปอย่าง 
มีเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในภาพ
รวมได้อย่างถูกบริบทและถูกเวลา

ในระยะต่อไป ต้องเร่งจัดตั้งกลไกกลางเพื่อพิจารณา
สถานภาพรวมของการขับเคล่ือนการพัฒนาในประเด็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ เพื่อท�าหน้าที่ร ่วมก�าหนดทิศทาง 
และจัดล�าดับความส�าคัญในการเร่งรัดการด�าเนินการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนโยบายการพัฒนา
ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ
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การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 28 0528

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือท�าหน้าที่
วางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ และการดูแลขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ผ่านโครงสร้างการวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ให้สามารถด�าเนินการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัย
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างมั่นคง สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ศูนย์การวิจัยและพัฒนากลางควรจัดท�าประเด็นส�าคัญต่อการ
พัฒนาการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น เรื่องกฎหมาย เรื่องทักษะ เรื่องมาตรการจูงใจ และ 
มีหน้าที่ท�างานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้  
เพื่ออ�านวยต่อการวิจัยและพัฒนา 

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงาน 
ในก�ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ถูกก�าหนดให้ด�าเนิน
การด้านจัดท�านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ โดยมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ท�าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรร
และบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณา
แนวโน้มของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในช่วงเวลาดังกล่าว เทียบเป็นสัดส่วนกับ GDP ของ
ประเทศแล้ว (GERD/GDP) พบว่า สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีสัดส่วน GERD/GDP 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 ในปี 2560 และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนด้าน R&D จากภาคเอกชน  
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 80 ซ่ึงนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าภาคเอกชนเล็งเห็น
ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนใกล้เคียงเป้าหมายในสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ซ่ึงที่ผ่านมา 
ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยขยับจากอันดับที่ 44 ในปี 
2561 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 43 ในปี 2562 จากทั้งหมด 129 ประเทศ จัดโดย องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งโลก
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ทั้งนี้ ในปี 2561 ประเทศไทยมีจ�านวนบุคลากรด้าน R&D 
แบบเทียบเท่าท�างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: 
FTE) เพียง 2.09 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งอยู่ใน
ระดับต�่าเมื่อเทียบกับประเทศไต ้หวัน ญ่ีปุ ่น และ
เกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 7-10 คนต่อประชากร 1,000 คน 
และส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน ขณะที่จ�านวนผู้ส�าเร็จการ
ศึ กษา ในสายวิ ทย าศาสตร ์ และ เทค โน โลยี ขอ ง
ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2560 มจี�านวน 222,130 คน 
หรื อคิ ด เป ็นร ้ อยละ 40 .0  ของจ� านวนผู ้ ส� า เ ร็ จ 
การศึกษาทั้งหมด ซึ่งยังขาดการจัดเก็บข ้อมูลการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เพื่อสะท้อนการเติบโต
ของเส้นทางการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของตลาดแรงงานภายในประเทศ โดยปัจจุบัน
แรงงานเหล่านั้นมีแนวโน้มประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ตรง
ตามองค์ความรู้ที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภาวะการเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก รวมถึง
การเสียโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของประเทศ

เป้าหมายการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
(GERD/GDP) เป็นร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2565 
อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนด้านการจัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และการเพิ่มจ�านวนและคุณภาพของนักวิจัย 
ในอุตสาหกรรมหลัก ผ่านหลักสูตรงานวิจัยร่วมระหว่าง 
ผู ้วิจัยและภาคเอกชน และพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ
พัฒนาและใช้ก�าลังคนคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ประเทศ ซึ่งอยู ่ระหว่างการด�าเนินการโดย อว. และ 
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และเอกชน ประกอบกับภาครัฐควรมีการกระตุ้นการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นไป
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนภาครัฐ
จากปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 20 เพิ่มเป็น ร้อยละ 30 
ภายในปี 2565 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ของประเทศ รวมถึงจัดสรรกองทุนเพื่อการพัฒนาอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป ิดกว ้างส�าหรับนักลงทุนและ 
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองความต ้องการของแนวโน ้มตลาดใหม ่
อย่างต่อเนื่อง 
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การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 29 0529

สิทธิบัตรถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม ซึ่งจะสามารถสะท้อนระดับ 
การพัฒนาประเทศได้จากการยื่นจดทะเบียนหรือการได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศของคนไทยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีแผนงานโครงการที่จะเพ่ิม
ความสามารถและสมรรถนะของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถให้บริการการจดสิทธิบัตรได้รวดเร็วขึ้น 
รวมถึงเร่งด�าเนินการอนุมัติใบสมัครสิทธิบัตรคงค้างโดยเร็ว เพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถ 
เท่าเทียมมาตรฐานนานาชาติในเชิงการลดระยะเวลาท่ีใช้ในการอนุมัติสิทธิบัตรและเผยแพร่สถิติ
ด�าเนินการในลักษณะเดียวกับที่องค์กรในต่างประเทศด�าเนินการอยู่ 

ในปี 2561 ประเทศไทยมีค�าขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรจ�านวน 13,615 
รายการ เพิ่มจาก 12,987 รายการ  
ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 
ขณะที่การได้รับสิทธิบัตร ในปี 2561 
มีจ�านวน 7,439 รายการเพิ่มจาก 
6,541 รายการ ในปี 2560 หรือเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 12 แม้ว่ากรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะสามารถเร่งพิจารณาอนุมัติ
สิทธิบัตรได้มากขึ้นในแต่ละปี หากแต่
ยังมีค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรคงค้าง
ที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 
อีกจ�านวนหนึ่ง ดังนั้น การปฏิรูป 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่อง
จ�านวนบุคลากร และการพัฒนาระบบ
งานและการเพ่ิมขีดความสามารถทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการประมวล
ผลและให้บริการแก่ภาคประชาชน
รวมถึงผู ้ประกอบการ จึงจ�า เป ็น 
ต้องเร่งด�าเนินการโดยเร็ว 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ทั้งนี้ ปัญหาและความท้าทายส�าคัญของการจดทะเบียนสิทธิบัตร ได้แก่ ขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลา 
ในการตรวจสอบ ขณะท่ีบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีจ�านวนจ�ากัด อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการฝึก
อบรมบุคลากรใหม่ประมาณ 2 ปี เพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบและจดสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ต้องรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องเร่งปรับโครงสร้างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทั้งในขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาสิทธิบัตร และให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐด้านการ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรให้รวดเร็วมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบยื่นค�าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่อรองรับ 
การยื่นค�าขอโดยไม่ใช้ส�าเนาเอกสารราชการ (e-Smart Card) และระบบการรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นต้น รวมถึงก�าหนดระเบียบรายได้และค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดให้ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรเดิมที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับผู ้ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ท�างานอยู ่ในหน่วยงานเดิม 
ได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริม 
ธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 30 0530

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพเป็นปัจจัย 
ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะต่อไป ขณะท่ีบริษัทสตาร์ทอัพ 
ในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรและไม่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุน 
ต่างประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ความรู้และทักษะของทีมงานยังไม่เพียงพอที่จะเสนอแผน 
ที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือด�าเนินธุรกิจตามแผนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทร่วมทุนได้ 
ท้ังนี้ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และสเกลอัพจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ  
ท่ีเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู ้ด้านนวัตกรรมในเชิงลึก  
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นนั้น มักมีข้อจ�ากัดด้านแหล่งเงินทุน รัฐบาล 
จึงควรจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีดูแลยุทธศาสตร์สตาร์ทอัพ และสเกลอัพของชาติโดยเฉพาะ  
เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าการประเมินช่องว่างทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
ของสตาร์ทอัพและสเกล การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบ่มเพาะ 
โครงการให้ทุน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ และสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service: OSS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ startup ท้ังในและต่างประเทศ 
และท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ธุรกิจ Startup ขณะเดียวกันได้มีการ
จัดตั้งกองทุนส ่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต ้น หรือกองทุน  
Startup เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
เริ่มต ้นธุร กิจ อย ่างไรก็ตาม ร ่างพระราชบัญญั ติ 
การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับ
แก้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาวิสาหกิจ 
เริม่ต้น และ Startup ภายในประเทศ

นอกจากนั้น การสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของ 
Startup ยังเผชิญกับความท้าทายในการขยายสู่ตลาด
จริงที่มีขนาดใหญ่มากข้ึน ซึ่งรัฐบาลควรเร่งผลักดัน  
Regulatory Sandbox เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับทดลอง
นวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาท�าการทดลอง 
ตรวจสอบ แนะน�าว่าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกมานั้น
สามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และ 
เป ็นไปตามข ้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่ งจะสามารถ
สนับสนุนการทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อน�าไปสู ่การเปิด
ตลาดใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
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การขยายผลโครงการในพระราชด�าริ 
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 31 0531

โครงการในพระราชด�าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ และหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  
เป็นแนวทางในการส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและยั่งยืนด้วยตนเองตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ จงึจ�าเป็นต้องขยายผลโครงการในพระราชด�าริ และหลักคดิเกษตรทฤษฎใีหม่ไปสู่การน้อมน�า
ไปปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้มีการน้อมน�าโครงการในพระราชด�าริมาขยายผลสู่เกษตรกร/ชุมชน 
โดยส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้ด�าเนนิการ
รวบรวมข้อมูลโครงการในพระราชด�าริตั้งแต่ปี 2495-2560 ไปแล้ว จ�านวน 4,741 โครงการ /
กิจกรรม



โครงการพัฒนา

- ด้านแหล่งน�้า

- ด้านการเกษตร

- ด้านสิ่งแวดล้อม

- ด้านส่งเสริมอาชีพ

- ด้านสาธารณสุข

- ด้านคมนาคม/สื่อสาร

- ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/

รวมอื่น ๆ

รวม

เหนือ

1,289

43

69

91

16

24

199

107

1,838

กลาง

515

40

42

29

16

22

79

55

798

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

877

28

40

131

7

16

57

50

1,206

ใต้

654

28

36

94

8

22

63

35

940

ไม่ระบุพื้นที่ฯ

1

0

1

1

11

0

4

10

28

รวม

3,336

139

188

346

58

84

402

257

4,810

ที่มา  ส�านักงาน กปร. ณ มิถุนายน 2562
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และในปี 2562 ได้มีการขยายผล การด�าเนินงานโครงการในพระราชด�าริเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อีก 69 โครงการ ส่งผลให้
โครงการในพระราชด�าริรวมทั้งสิ้น 4,810 โครงการ /กิจกรรม (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) ส�าหรับหลักคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล 
ในทกุต�าบล จ�านวน 7,424 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มีการด�าเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งผลให้ในปี 2560-2562 มีพ้ืนท่ีการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่รวมทัง้สิน้ 1,392,527 ไร่ 

แม้ว่าจะมีการน้อมน�าโครงการในพระราชด�าริกว่า 4,000 
โครงการทั่วประเทศ และหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้
ในการประกอบอาชีพอย ่างต ่อเนื่อง แต ่ยังพบว ่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการด�าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�าให้ไม่สามารถ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงได้เท่าที่ควร เห็นได้
จากมีการเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาในช่วงที่
ราคาสินค้าเกษตรตกต�่าที่ เกิดขึ้นเป็นประจ�าเมื่อถึง 
ฤดูการเก็บเก่ียว จึงเป็นไปได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมี 
ข้อจ�ากัดหรืออุปสรรค อาทิ ที่ดินท�ากิน แหล่งน�้า เงินทุน
และหนี้สิน และป ัญหาสุขภาพ เป ็นต ้น ซ่ึงท�าให ้ 
ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมตามโครงการในพระราชด�าริ
และการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เท่าที่ควร

ดังนั้น ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจในหลักการของ 
การด�าเนินโครงการในพระราชด�าริและการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในรูปแบบที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายและท�าได้จริง 
ต้องมีการติดตาม ก�ากับและดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วม
ด�าเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า
และค�าปรึกษาในการแก ้ไขป ัญหาให ้ กับเกษตรกร  
เม่ือเกษตรกรมีความมั่นใจและเห็นถึงประโยชน์ใน 
การด�าเนินโครงการฯ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนมาเข้าร่วม
โครงการด้วยความเต็มใจมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศมี 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การสร้างและใช้ Big data ภาคเกษตร
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 32 0532

ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตรมากมาย แต่กระจัดกระจาย 
อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ และไม่ได้ถูกน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงจ�าเป็นต้องมีการ 
เชื่อมโยงข้อมูลของภาคการเกษตรไทย และสร้างฐานข้อมูล Big data ที่เป็นข้อมูลตั้งแต่ระบบการ
ผลติไปจนถงึการตลาด และส่งเสรมิให้เกดิการใช้ข้อมลูเพือ่การท�าการเกษตรกรรมและนโยบายเกษตร 
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายจัดท�า Big Data มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  
โดยจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) และในปี 2562 ได้พัฒนาต่อยอดสู่โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติกับหน่วยงานอื่น ๆ จ�านวน 9 หน่วยงาน  
ประกอบด้วย ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพ่ือร่วมกันยกระดับการพัฒนาและปฏิรูป 
ภาคการเกษตรให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วน รวดเร็ว แม่นย�า ซึ่งจะช่วยให้
ภาครัฐตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านนโยบาย การพยากรณ์ และการเตือนภัย 
ด้านการเกษตร อีกทั้งทุกภาคส่วนยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ซึ่งก่อให้ให้เกิดการต่อยอด
ธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 

การประมวลผล
เหตุการณ์ที่ซับซ้อน

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การขึ้นทะเบียน

การประกอบอาชีพ
รายได้หนี้สิน

สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร

สถานการณ์
ตลาด

ความต้องการ
สินค้า

สต๊อก ภูมิอากาศราคา น�าเข้า
ส่งออก

เกษตรกรและ
สถาบันเกษตร
- Farmer ONE
- สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
- โครงการของรัฐ

สินค้าเกษตร
- การผลิต
- การตลาด
- สถานการณ์

ดินและพื้นที่
เกษตรกรรม
- ความเหมาะสม
- การใช้ดิน
- ขุดดิน

น�้าและการชลประทาน
- ปริมาณน�้าท่า น�้าเขื่อน
- พื้นที่ชลประทาน

การจัดการข้อมูลเชิงแผนที่

การส�ารวจข้อมูลและรับแจ้งข้อมูล

การจัดการ Business Intelligence

การเชื่อมโยงข้อมูล IoT Platforms

การประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
ประมวลผลข้อมูล

ประมวลผลข้อมูล 
เชิงแผนที่

Dashboard

Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขับเคล่ือนในระยะแรก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันฐานข้อมูลสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และยางพารา รวมทั้งฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร และ 
จะขยายเพิ่มอีก 8 สินค้า ให้ครบ 13 สินค้า ภายในปี 2563 รวมทั้งขยายฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์และประมงต่อไป  
ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ผ่าน  http://agri-bigdata.org และระยะถัดไป จะเร่งด�าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล 
ทั้ง 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการตลาด ด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ ด้านการเงินของเกษตรกร และด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดท�า
แผนที่เกษตรเพื่อบริหารเชิงรุก (Agri-map) เพ่ือให้
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูล 
เชิงสารสนเทศด้านการเกษตรในการบริหารจัดการพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน http://agri-maponline.
moac.go.th/ และจัดท�า Mobile application โดยใช้
ชื่อว่า “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตร
ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ส�าหรับนโยบาย
เกษตรที่มีการน�า Agri-map มาใช้ด�าเนินการ ได้แก่  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นไปเป็นการเกษตรชนิด
อื่น ๆ และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ 
เป็นต้น

แม้ว ่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการพัฒนา  
platform และ Mobile application เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านการเกษตร แต่เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี และผู้ใช้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามี platform และ Mobile  
application ดังกล่าวแล้ว จึงควรเร่งประชาสัมพันธ ์
ให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สามารถติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
การน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการการเพาะปลูก และ
ผลผลิตด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต
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การพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทาน 
เพ่ือการเกษตร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 33 0533

น�้าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการท�าเกษตรกรรม การพัฒนาทรัพยากรน�้าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
น�้าได้ทุกพื้นที่และสอดคล้องตามฤดูกาล จึงจ�าเป็นต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จากข้อมูล
สารสนเทศโครงการชลประทาน ในปี 2561 ระบุว่าการพ้ืนท่ีประเทศไทย 320.70 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน 60.30 ล้านไร่ และมีพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว 
(ผ่านโครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) เพียง 33.53 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับข้อมูล 
ปี 2560 ซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน 32.79 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นมาเพียง 763,340 ไร่ เท่านั้น ซึ่งยังเหลือ
พื้นที่ชลประทานท่ียังไม ่ได ้รับการพัฒนาอีก 55.61 ดังนั้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้าและ 
การชลประทานเพื่อการเกษตรจึงมีความจ�าเป็นและควรเร่งด�าเนินการอย่างยิ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนงานการพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 
โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส�าคัญกับพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
พื้นที่ชลประทาน ทั้งนี้ ปัญหาภัยแล้งมีผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผลผลิตการเกษตร ซ่ึงหนึ่งใน
มาตรการความช่วยเหลือคือการด�าเนินโครงการขุดแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการ
ขุดสระน�้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือ “บ่อจิ๋ว” ที่ด�าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ท�าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพ้ืนที่ 
ท่ีระบบส่งน�้าไปไม่ถึง โดยมีการด�าเนินการตั้งแต่ปี 2548 - 2562 มีจ�านวนมากกว่า 500,000 บ่อ 
ความสามารถเก็บกักน�้าได้ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 ล้านไร่  
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์มากกว่า 500,000 ครัวเรือน ผลจากการด�าเนินโครงการดังกล่าว 
ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแล้งให้กบัเกษตรกร ท�าให้สร้างรายได้ และเพิม่ผลผลติให้กบัเกษตรกรมากขึน้ 
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการขุดสระน�้าในไร่นาเพิ่มขึ้นอีก 40,000 บ่อทั่วประเทศ 
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นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน�้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ซึ่งมีแผนแม่บทที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงของน�้าภาคการผลิต ที่ก�าหนดเป้าหมายด้วยกัน  
7 ด้าน ได้แก่ การจัดการความต้องการ 182 ล้าน ลบ.ม./ปี 
การเพิม่ประสทิธิภาพโครงการแหล่งน�า้ 6,356 ล้าน ลบ.ม. 
การจัดหาน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน 13,860 ล้าน ลบ.ม. 
การพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า 13,439 ล้าน ลบ.ม. (พ้ืนที ่
ส่งน�้า 18 ล้านไร่) การพัฒนาระบบผันน�้าและระบบ 
เชื่อมโยงแหล่งน�้า 2,596 ล้าน ลบ.ม. การเพิ่มผลิตภาพ
มูลค่าภาคการผลิต1,242 แปลง (6,210 ไร่) และการเพิ่ม
น�้าต้นทุนจากฝนหลวง 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน�้า
และการชลประทานเพื่อการเกษตรนั้น ยังประสบปัญหา 
คือ ยังมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ที่ไม่อ�านวยการสร้างพัฒนาแหล่งน�้าและพ้ืนท่ี
ชลประทาน รวมท้ังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิด
ความขัดแย้งในการลงทุนก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร 
ในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาระบบชลประทาน ควบคู่กับการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการกักเก็บน�้า 
ในไร่นาขนาดเล็กจากต้นแบบที่สามารถปฏิบัติได้จริง รวมท้ัง เร่งรัดการจัดท�าระบบจัดเก็บข้อมูลเร่ืองการใช้น�้า
ภาคเกษตร และข้อมูลด้านการชลประทาน เพ่ือช่วยในการวางนโยบายน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการติดตาม ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น�้าและสภาพอากาศ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์
อุทกภัย และภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกปี และควรสร้างฐานความรู้ ฐานงานวิจัย ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล ซึ่งจะน�ามาสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในภาคเกษตรของประเทศได้ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส่งเสริม Smart farmer  
และ Precision farming

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 34 0534

การแข่งขันในสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงที่ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 
หลายประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคง
อาหารท่ีแต่ละประเทศพยายามลดการพึ่งพาจากต่างประเทศหากเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร  
ขณะเดียวกันมีผลผลิตส่งออกเพื่อสร้างรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรและ
อาหารยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากเป็นผลจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น จึงท�าให้
แต่ละประเทศต้องมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยประเด็นปฏิรูปท่ีส�าคัญคือ 
การยกระดับเกษตรกรให้เข้าสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile  
Application รวมทั้งสามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด เพื่อปรับระบบการผลิตไปสู่เกษตรแม่นย�า (Precision farming) มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

การด�าเนินงานในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค) 
ภายใต้ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ด�าเนินนโยบายด้าน
การเกษตรเพื่ อ พัฒนาเกษตรกรให ้ เป ็น เกษตรกร 
ปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยจัดท�าโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนา 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ (1) Smart Thinking 
เกี่ยวกับความคิดซ่ึงเกษตรกรจะต้องเก่ง ดี และแข็งแรง 
(2) Smart Farm พัฒนาระบบการผลิต (3) Digital  
Market ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาด และ 
(4) Excellent Network/Group การสร้างเครือข่าย  
โดยมีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การท�าให้เกษตรกรทราบ
ถึงคุณสมบัติที่ตนเองขาด และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามรายบุคคล เร่ิมต้นจากเกษตรกรท่ียังไม่เป็น Smart 
Farmer สู่เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer และได้รับการ

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2557 - 2560
- เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 9,249 ราย
- ผ่านประเมิน จ�านวน 7,598 ราย
- ผ่านประเมิน จ�านวน 1,651 รายหน่วย : ราย
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ผลักดันจนสามารถกลายเป็นเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบได้ในที่สุด ในปี 2562 มีเกษตรกรได้รับการประเมิน
ศักยภาพเป็น Smart Farmer จ�านวน 16,519 ราย มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart 
Farmer ต้นแบบ จ�านวน 3,850 ราย และมีเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ที่เป็นต้นแบบให้เพื่อน
เกษตรกรทั้งหมด 385 ราย จากผลการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิด การรวมกลุ่มเกษตรกร เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
เกิดแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในระยะถัดไป ควรสนับสนุนโครงการ Smart Farmer / Young Smart Farmer ให้มากขึ้น โดยเป็นลักษณะเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้ค�าแนะน�าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตวกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและน�าไปสู่การจัดการแปลง
เกษตรแบบแม่นย�า นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน 
พื้นที่ สินค้าเป็นหลักและส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกร ท�าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนการท�างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แม้ว่ามีการด�าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบปัญหา
คนรุ่นใหม่ขาดแรงจงูใจในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
ทัง้ในด้านองค์ความรูแ้ละแหล่งสนิเชือ่ ซึง่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้มีการด�าเนินโครงการ Young Smart 
Farmer เพื่อสร ้างเกษตรกรรุ ่นใหม่เข ้ามาทดแทน
เกษตรกรสูงวัย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ Young 
Smar t  Fa rmer  เพิ่ มมาก ขึ้ น  โดย ในป ี  2562  
มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 2,886 ราย 
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การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
และระบบเกษตรพันธสัญญา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 35 0535

การท�าเกษตรของเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนค่อนข้างมาก อาทิ ภัยพิบัติ 
และราคาสินค้าเกษตรตกต�่าในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ท�าให้ประสบปัญหาผลผลิตเสียหายและ
ขาดทุนจากการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อเยียวยาความเสียหาย 
จากภัยพิบัติให้กับเกษตรกรและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
แนวทางการปฏิรูประบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญาทั้งในระดับเกษตรกร 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จึงเป็นกลไกที่เข้ามาช่วยสร้างหลักประกันและบรรเทา
ผลกระทบจากการลงทนุ ท�าให้ภาระหนีส้นิลดลง และมเีงนิทนุเพยีงพอส�าหรบัการเพาะปลกูในรอบต่อไป

รัฐบาลได้น�ากลไกระบบประกันภัยพืชผลมาใช้กับสินค้า
เกษตรตั้งแต่ป ี 2559 โดยเร่ิมที่สินค้าข ้าว ซึ่งเป ็น 
พืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
การระบาดของศัตรูพืชเป็นประจ�า โดยในปีแรกเกษตรกร 
ยังไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต่อมาในปี 2561 มีเกษตรกร
สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวนมากขึ้น ให้มีพื้นที่เข้าร่วม
โครงการคิดเป็นร้อยละ 93.34 ของพื้นที่เป้าหมาย
ทั้งหมด (30 ล้านไร่) ส่งผลให้ในปีเดียวกันได้ขยายผล 
การท�าประกันภัยมายังสินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ
ด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและตามมาด้วยน�้า
ท่วม ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
จ�านวน 3.73 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ และ 

จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 3,700 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการท�าประกันภัย
จ�านวนกว่า 300,000 ราย คิดเป็นสัดส่วนค่าสินไหมทดแทนหรือเบ้ียประกันภัยท่ีรัฐบาลอุดหนุน 
(1,740 ล้านบาท) หรือประมาณร้อยละ 200 ส�าหรับระบบเกษตรพันธสัญญา ปัจจุบันได้ม ี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เป็นกลไกก�ากับดูแลและคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธสัญญาต้ังแต่ระดับการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต และขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาให้เป็นธรรม 
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การจัดท�าระบบประกันภัยพืชผลที่ภาครัฐด�าเนินการ  
ยังคงเป็นการสนับสนุนงบประมาณ (อุดหนุนเบี้ยประกัน) 
เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งยังไม่ได้เกิดจาก
ความสมัครใจของเกษตรกรเองทั้งหมด เนื่องจาก
เกษตรกรมีความกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่มี
ราคาแพง รวมทั้งยังไม่มั่นใจต่อระบบประกันภัยพืชผล 
ว่าจะสามารถลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรและมีเงินทุน
เพียงพอส�าหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปหากเกิด 
ภัยพิบัติ ซึ่งส่งผลขนาดผู้เอาประกันที่น้อย และมีผลต่อ
ค่าเบ้ียและการขยายผลไปสู ่สินค้าเกษตรชนิดอื่นได ้
ส�าหรับการท�าเกษตรพันธสัญญา มีข้อจ�ากัดที่เกิดจาก
ความสมัครใจและไว้เน้ือเช่ือใจซ่ึงกันและกันระหว่าง
เกษตรกรและผู ้ประกอบการที่รับซ้ือสินค้าที่จะตกลง 
ซื้อขายร่วมกัน เนื่องจากมีข้อผูกพันทางสัญญา จึงท�าให้
ระบบเกษตรพันธสัญญาได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย 
แม้ว่าจะมีกลไกในคุ ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตร 
พันธสัญญาต้ังแต่ระดับการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต 
และขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็น
ธรรมแล้ว

การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจและเพิ่มมาตรการจูงใจให้เกษตรกรมีความมั่นใจ 
ต่อระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถคิดค่าเบี้ยประกันภัยได้ในราคาถูกและจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้มากขึ้น รวมถึง
สามารถขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่น ๆ ต่อไปได้ และการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชนรับรู้และรับทราบถึงการใช้ประโยชน์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. 2560 ที่เป็นตัวช่วยในการคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม
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การจัดตั้ง Centre of Excellence 
ส�าหรับภาคเกษตร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 36 0536

องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนามีความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรและเกษตรกร 
ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป และการตลาด ซึ่งที่ผ่านมาการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนา 
ของไทยค่อนข้างน้อยและน�ามาใช้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ต�่ากว่าที่ควร ภายใต้แผนการปฏิรูปฯ  
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างกลไกพัฒนานวัตกรรมในระดับพ้ืนที่ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท�าการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ได้จริงและตรงกับความต้องการของชุมชน 
และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนได้ 

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นแหล่ง
บริการเกษตรกรท่ีรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถน�า 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และพัฒนาต่อยอดการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี 
คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร  
ภาควิชาการ และภาคเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ และมีรูปแบบ
โครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ 

ในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะด�าเนินการจดัต้ังศนูย์ AIC ให้แล้วเสรจ็ จ�านวน 77 ศนูย์ 
ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ัง 77 จังหวัด และให้มีศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ เป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการเกษตร ส�าหรับรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูล
เดิมท่ีมีอยู ่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รวบรวมเกษตรกร
ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรปราด
เปรื่องรุ่นเยาว์ และเน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเรื่องราว และพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ รวมถึงมาตรการและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู ้และมีเครือข่ายที่ดี  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเพียงการ
เชื่อมโยงชุมชนและเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ร ่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและถ่ายทอด 
งานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมไปสู่ชุมชนให้สามารถน�าไปใช ้
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งควรสร้างผู้น�า
ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรปราดเปรื่องรุ่นเยาว์ ให้เกิด
ขึ้นในพื้นท่ี เพื่อให้ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีความ
พร ้อมในด ้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และร่วมกันผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรไปสู่การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ให้สามารถ
เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
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การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน 
เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 37 0537

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในปัจจุบัน ส่งผลให้ทิศทางของการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่มีการใช้
เครื่องมืออัตโนมัติและดิจิทัลมีแนวโน้มชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีความต้องการทักษะและ
อาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ี มีการคาดการณ์ความต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในหลากหลาย
สาขาอาชีพ  อาทิ จากการประมาณการของส�านักงาน EEC พบความต้องการในกลุ่มอาชีพ  
System Integrator ในปี 2562 – 2565 ประมาณ 4,500 คน ขณะที่ยังไม่มีหลักสูตรสอนด้าน 
ดังกล่าวโดยตรง รวมถึงประมาณการความต้องการก�าลังคนที่เก่ียวเนื่องกับสาขาอาชีพด้าน
ซอฟแวร์ ประมาณ 43,000 คน และกลุ่มงานในสาขาการแปรรูปอาหารอีกประมาณ 45,000 คน 
และปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการถึงร้อยละ 38.8 นอกจากมิติความต้องการ
ที่จ�าแนกตามอาชีพแล้ว หากพิจารณาถึงคุณลักษณะของแรงงานไทย จะพบว่า มีสัดส่วนการใช้
แรงงานฝีมือเพียงร้อยละ 14.4 แต่มีการใช้แรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสูงถึงร้อยละ 
83.5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของทักษะ ทั้งของแรงงานไร้ฝีมือที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนายจ้างและทักษะของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการแรงงานทักษะฝีมือต�่า  
โดยช่องว่างดงักล่าวล้วนเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว่า จากรายงาน
ของ OECD (2018) ประเมินว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า ร้อยละ 14 ของแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยี และอีกร้อยละ 30 ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทักษะที่ใช้ในการท�างาน 
ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการท�างานและสร้างรายได้  

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการน�าเสนอ รวบรวม วางแผน และ
ก�าหนดวิธีการหรือเงื่อนไขในการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ส�าหรับแรงงานที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแรงงานที่มีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน เพื่อให้มีโอกาสเข้าสู่
ตลาดแรงงานท่ีให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และลดอุปสรรคทั้งในแง่ของแหล่งเงินทุน การขาดรายได ้
ในขณะฝึกฝนพัฒนาฝีมือ หรือการกีดกันจากนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่เข้มแข็งพอส�าหรับการสร้างโอกาสให้แก่แรงงานทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะในยุคที่มี 
การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ทั้งนี้ ควรสร้างภาคีความร่วม
มือจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทราบจ�านวนแรงงานที่ก�าลังจบ 
การศึกษาและทักษะที่จะต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาแรงงานเดิม
ให้มีทักษะท่ีหลากหลาย น�าไปสู ่การผลิตบุคลากรที่มีทักษะเพื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนของแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะยังคงมีข้อจ�ากัด ประกอบกับทัศนคติส่วนใหญ่ของแรงงานไทยที่มองว่า 
การพัฒนาทักษะไม่ใช่เร่ืองจ�าเป็น รวมท้ังโครงสร้างทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ทักษะ ตลอดจนความไม่เชื่อมโยงกันของแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ดังน้ัน นอกเหนือจากการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ควรมีมาตรอื่น ๆ เพื่อจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีระบุถึงความ
ต้องการแรงงาน (จ�านวนและคุณลักษณะ) ในแต่ละ
อุตสาหกรรม เพื่อให้การอบรมและพัฒนามีความเฉพาะ
เจาะจงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง บูรณาการการ
ท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
ให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOCs) ที่มีความ
หลากหลายและน่าสนใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ 
(นอกจากหลักสูตรพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย)  
การพัฒนา Platform การฝึกอบรมคุณภาพสูงจากภาค
รัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ที่สามารถ
รองรับความต้องการของผู ้ที่ต ้องการยกระดับทักษะ 
ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมกับการพัฒนาทักษะการท�างาน

ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
น�าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในที่สุด รวมทั้งส่งเสริม
มาตรการจูงใจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถ 
ในการแข่งขัน อาทิ การศึกษาหารูปแบบสิทธิประโยชน์
ส�าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการพัฒนาทักษะอย่าง 
ต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้รูปแบบโมเดลของประเทศ
สิงคโปร์ ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนเกิดการ
เ รี ยน รู ้  การส ่ ง เส ริมการ จัดท� า ระบบเที ยบ โอน
ประสบการณ์ โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู ้และประสบการณ ์
หน่วยการเรียนที่ชัดเจน และให้แรงงานสามารถสะสม
ความรู ้ การฝึกอบรม และประสบการณ์เพื่อใช ้ใน 
การศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การพัฒนาก�าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน�าความรู้
และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมได้
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การสร้างแรงงานคุณภาพ  
(Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
สู่ตลาดอย่างครบวงจร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 38 0538

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในปัจจุบัน ส่งผลให้ทิศทางของการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่มีการใช้
เครื่องมืออัตโนมัติและดิจิทัลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ 
เฉพาะด้านเป็นท่ีต้องการมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาฝีมือแรงงานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทักษะทางเทคนิคเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา จ�าเป็น
ต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
เพือ่ให้สามารถพฒันาฝีมอืแรงงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพและเหมาะสมกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป

ปัจจบัุนกระทรวงแรงงาน โดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 2,645.77 ล้านบาท 
เพื่อด�าเนินการพัฒนาแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่าง 
ครบวงจร ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ก�าหนดแผนงาน/โครงการหลัก 
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
การยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห ่งอนาคต การพัฒนาฝ ีมือแรงงานเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 
รวมถึงพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
และการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นอกจากนั้น ยังได้ก�าหนดแผนงาน/โครงการสนับสนุนด้าน Training Platform สานพลังประชารัฐ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับธุรกิจขนส่งและการค้า
ระหว่างประเทศ การวิจัย ศึกษาการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve) การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการ 
เพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S - Curve) รวมถึงศึกษารูปแบบ แนวทาง
การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ขณะเดียวกันการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นอีกกลไกส�าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรับผิดชอบควรสนับสนุน 
การสร้างความเชื่อมโยงและต่อยอดการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกอบรมคุณภาพสูง
จากรัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ที่สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะได้
ทั่วถึง ครอบคลุมกับการพัฒนาทักษะการท�างานตอบ
โจทย์และอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกการจัดให้มี 
Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน
และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการ
แรงงานในตลาด ร่วมกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
เป้าหมายอย่างใกล้ชิด รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการแรงงานในตลาดโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมายแห่งอนาคต โดยส่งเสริมบทบาทของสมาคม
อุตสาหกรรมแต ่ละอุตสาหกรรมเป ็นกลไกหลักใน 
การก�าหนดกรอบและวางแผนพัฒนาทักษะเฉพาะใน
แต่ละอุตสาหกรรม และให้ภาครัฐเป็นกลไกหลักใน 
การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการฝึกอบรมคุณภาพสูง 
และวางระบบพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมแพลตฟอร์มรัฐและ
เอกชนเข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้าน
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม แ ก ่ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  
นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานเพื่อจูงใจ
การส่งแรงงานไปพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
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การสร้างความเข้มแข็งให้
แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 39 0539

บริการการเงินในระดับชุมชนที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินชุมชน สถาบัน 
การจัดการเงินทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ฯลฯ ยังไม่สามารถท�าให้ชุมชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ 
เนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ อาทิ การขาดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ขาดแม่ข่าย 
ในการสร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ขาดกฎหมาย
เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคลขององค์กรการเงินระดับฐานรากบางส่วน รวมท้ัง ขาดการรองรับการ
รวมกลุ่มข้ามชุมชน ที่มีข้อจ�ากัดการเชื่อมโยงระหว่างกัน การกู้ยืมข้ามกลุ่มยังมีความเส่ียงสูง  
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการทางการเงินและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
ชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน
เข้าสู่โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารผู้ประสานงาน สร้างการ
บริหารจัดการทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น มีแหล่งทุน 
ในการประกอบการ เป็นการสนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยชุมชน น�าไปสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน
ในระยะต่อไปได้ 

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดตั้งโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน 
โดยจะต้องท�าการปรับกรอบระยะเวลาด�าเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ขณะเดียวกัน 
หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยศึกษาสถิติที่เกี่ยวข้องกับ 
ความยากจน ความเหลื่อมล�้าทางสังคมและเศรษฐกิจ โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะ และรายได้ต่อครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ย้อนหลัง 10 ปี และลงพื้นที่สังเกตการ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ปัญหาของรัฐบาล ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเมินความต้องการของชุมชน (Community Needs Assessment) 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดมความคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน
ในการพัฒนา และมองไปถึงอนาคตระยะกลางและระยะยาว เพื่อใช้เป็นกลไกส�าคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมสมาชิกทุกช่วงวัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการให้บริการทางการเงิน โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ได้เปิดให้บริการ
ธนาคารชุมชน 477 แห่ง มีการท�าธุรกรรม จ�านวน 55,917 รายการ ประชาชนในชุมชนสามารถเข้า
ถึงบริการทางการเงิน 1,144,800 ราย จ�านวนบริการธนาคารชุมชนใช้ระบบงาน GSB Corporate 
Internet Banking (CoIB) กับ Mobile Banking (MyMo) จ�านวน 246 แห่ง และยังไม่ใช้ระบบใด 
ๆ จ�านวน 231 แห่ง
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบันธนาคารออมสินอยู่ระหว่างตรวจสอบ
และปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวแทนการรับช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให ้เป ็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด เพือ่ให้สอดคล้องพระราชบญัญติั 
ระบบการช�าระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
กับองค์กรการเงินชุมชน/สถาบันการเงินชุมชนในปัจจุบัน 
ซึ่งให้บริการการท�าธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นไปตาม
บริบทของแต่ละชุมชน ท�าให้องค์กรการเงินชุมชน/
สถาบันการเงินชุมชน อาจไม่สามารถเข้าร่วมการเป็น
ตัวแทนการให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร อีกท้ังบริการธนาคารชุมชนบางแห่งตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงิน
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้มีปริมาณ
การท�ารายการน้อย ขณะเดยีวกนัการสนบัสนนุงบประมาณ
สวัสดิการชุมชน (matching fund) ช่วงท่ีผ่านมา ยังไม่
เพียงพอที่จะครอบคลุมสมาชิกท้ังหมด นอกจากนี้ 
ประชาชนในระดับพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลและแนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้าซ่ึงส่งผล
ต่อการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อผลักดันให้สถาบันการเงินชุมชนเข้าร่วม
การเป็นตัวแทนให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร ซ่ึงเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชนเข้าสู ่โครงข่ายสถาบันการเงิน
ประชาชน อันจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า
ของการเข ้าถึงแหล่งทุนของชุมชนได ้ ควรจัดให ้มี 
การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นถึงความ
ส�าคัญของการด�าเนินการดังกล่าว ตลอดจนการขยาย
การสนับสนุนงบประมาณสวัสดิการชุมชน (matching 
fund) ออกไปให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุน 
ให ้สมาชิกในชุมชนมีแหล ่งทุนในการประกอบการ  
สร้างการบริหารจัดการทุนในชุมชนได้ นอกจากนี้ ควรจัด
ให ้มีการอบรมหรือด�าเนินการด ้วยวิธีอื่นใดเพื่อให ้
ประชาชนเข้าใจความเหลื่อมล�้าและรับรู ้สิทธิที่พึงได้ 
ของตนด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ที่มา : กระทรวงการคลัง
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การพัฒนาธุรกิจชุมชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 40 0540

ธุรกิจชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  
แม้ประเทศไทยจะมีธุรกิจชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
แต่ยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การสนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจชุมชนในเครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 
รวมทั้งธุรกิจชุมชนที่ด�าเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้
ทางด้านการบรหิารจดัการและช่องทางการตลาด เพ่ือให้สมาชกิอยูร่อดและสามารถขยายกจิการได้ 
จึงมีความจ�าเป็นในการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นกลไกส�าคัญใน
การสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากควบคู่ไปกับการด�าเนินนโยบายระดับ
มหภาค อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานของส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปดังกล่าว โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
การท�าแผนธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า 
ในรูปแบบคลัสเตอร์รายพื้นที่และกลุ ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้การประกอบธุรกิจ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยีและกลุ่มลูกค้าระหว่างกันเป็นการขยายตลาด
ให้กว้างข้ึน ท�าให้ที่ผ่านมาธุรกิจชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน อย่างเช่นอัตราการเติบโตของมูลค่า
สินค้า OTOP ในปี 2561 ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 24.4
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อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนให ้มี ขี ดความสามารถ 
ในการแข ่ง ขันนั้น ยัง มีความ
จ� า เ ป ็ นที่ จ ะ ต ้ อ ง ไ ด ้ รั บ ก า ร
สนบัสนนุจากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งในส่วนที่ด�าเนินการอยู ่แล้ว 
แ ล ะ ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร อื่ น  ๆ  
เพิ่มเติม เพื่อส ่งเสริมให้ธุรกิจ
ชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าและ
บริการ รวมท้ังเพ่ิมช่องทางการ
ขายสิ นค ้ า ให ้ สอดคล ้ อ งกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรด�าเนินการ 
ในลักษณะบูรณาการ เพ่ือจัดท�าโครงการฝึกอบรม และโครงการพัฒนาทักษะ 
ที่สอดรับกับอุปสงค์ของสินค้าและบริการ ศักยภาพ และทรัพยากรที่ใช้ใน 
การผลิตของแต่ละพื้นที่ ใช้การตลาดน�าการผลิต และผลิตสินค้าตามความต้อง 
การของตลาด สร้างอัตลักษณ์ประจ�าถิ่นเจาะกลุ่มลูกค้าเพ่ือให้สินค้าได้รับ 
การยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ช่องทางการตลาดและรูปแบบการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อ
ให้ธุรกิจท่ีอยู ่ในชุมชนสามารถจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพราะการตลาดออนไลน์ถือเป็นช่องทางส�าคัญที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพทางธุรกิจ และท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน สอดรับกับ
กระแสบริโภคนิยมที่คนรุ่นใหม่ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการซ้ือสินค้า โดยเฉพาะ
การท�าการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึง 
ตัวผู้บริโภคได้ใกล้ชิดมากขึ้น เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ 
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การจัดตั้งกองทุน  
Social Investment Fund (SIF)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 41 0541

ปีที่ผ่านมา พบว่าภาครัฐมีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุนพัฒนาชุมชนอย่างครอบคลุมและ 
ทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณยังมีความเหล่ือมล�้าสูง ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และไม่สอดคล้องกับความต้องการในระดับพ้ืนท่ี ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล�้าใน
การพัฒนาเชิงพื้นท่ี ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่ามีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการแก้ปัญหาแต่ต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในหลายด้าน ซึ่งไม่สามารถใช้
งบท้องถิ่นได้เพียงอย่างเดียว การจัดต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) จึงเป็นการน�า
เครื่องมือในการลงทุนทางสังคมรูปแบบใหม่มาใช้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าภายในประเทศ 
อย่างบูรณาการและยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายผู ้น�าชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีศักยภาพ 
ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ 
นักการเมือง สนับสนุนและให้ค�าแนะน�าเพื่อจัดท�าโครงการต่าง ๆ ท�าให้เกิดเครือข่ายชุมชนขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก คู่ขนานไปกับการด�าเนินนโยบายระดับ
มหภาคของรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาพื้นที่ผ ่านกลไก 
การบริหารจัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างระบบนิเวศ โครงสร้างพ้ืนฐาน และตลาด
การลงทุนทางสังคมในประเทศไทยเพื่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน  
ซึ่งจะสามารถลดภาระทางด้านงบประมาณของรัฐและแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าได้ 
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ที่ผ่านมาหลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สั งคม  พ .ศ .  2562  มี ผล บั งคับ ใช ้ แล ้ ว เมื่ อ วั นที่  
22 พฤษภาคม 2562 ได ้ก�าหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน จะได้
รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร สิทธิประโยชน์ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลที่สนับสนุนกิจการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
เช่นกัน โดยก�าหนดให้มีการจัดตั้งส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความ 
ช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการ
เพื่อสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจุบัน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ด�าเนินการจัดตั้ง
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วและอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการสรรหาผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

อย ่ างไร ก็ตาม การบรรลุ เป ้ าหมายของประเด็น 
ในการจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund ยังไม่
สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากการพัฒนาในระดับ 
ชมุชนยงัเป็นการพฒันาเพือ่มุง่ไปสูก่ารลดความเหล่ือมล�า้ 
ที่ ส� า คัญยั ง ค งมี ป ัญหาด ้ าน งบประมาณ ดั งนั้ น  
การวเิคราะห์หาแนวทางการลงทนุเพือ่สงัคมในรปูแบบอืน่
เพื่ อ ให ้ยั งคงสามารถขับเคลื่ อนการพัฒนาชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าให้ได้อย่างยั่งยืนจึงเป็น
ประเด็นท้าทายส�าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมและการพัฒนาพ้ืนที่ผ ่านกลไกการบริหาร
จัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ  
การร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการส่งเสริม 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาทางสังคม การร่วมมือกับตลาด 
หลักทรัพย์ในการส่งเสริมการระดมทุนรูปแบบใหม่ ๆ 
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อเน้น
ผลลัพธ์เพื่อสังคม อาทิ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
ทางการเงินและการลงทุน (SE Bank) มาตรการจูงใจ 
ในการลงทุนผ่านกองทุน SIF และสามารถน�ามาลดหย่อน
ภาษีได้ นอกเหนือจากการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงการเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดสรรเงินบริจาคที่กระจุกตัวไป
กระจายและพัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
ควรเร่งด�าเนินการผลักดันการออกกฎหมายล�าดับรอง
ภายใต้ พ.ร.บ. วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 อาทิ  
ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ....  ร่างประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เร่ือง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และอัตราการน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและเงิน
เพิ่มของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม อันจะน�า
ไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
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การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 42 0542

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้เป็นปัญหาส�าคัญที่ด�ารงอยู่ในสังคม
ไทยมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
อีกทั้งกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ามีหลากหลายและกระจัดกระจายตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ�านวนมาก ท�าให้การก�าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไม่มีเอกภาพ จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้ง 
ส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหล่ือมล�้า เพ่ือเป็นกลไกการแก้ไขปัญหา 
อย่างบูรณาการ ท้ังในด้านนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน/โครงการส�าคัญที่จะส่งผลกระทบ 
เชิงบวกในวงกว้างทั้งในระดับประเทศ หน่วยงาน และพื้นที่ รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือจาก 
ภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาสังคม และท้องถิ่น เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่ก�าลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลากหลายมิติ 

ทั้งนี้ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ยกร่างระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ....   
เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า 
ให้เกดิประสิทธภิาพ และยัง่ยนืตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลัก
การ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และให้ส่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยมีมติให้ปรับชื่อร่างระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีฯ เป็น “ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ....” ก�าหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนงาน 
ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรี ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และก�าหนดให้ สศช. ท�าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการแทนการจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลือ่มล�า้ ซึง่คณะกรรมการมอี�านาจหน้าทีใ่นการวางแนวทางการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงานของรฐั 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด�าเนินงานตามภารกิจ แผนงานหรือโครงการของหน่วย
งานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม อีกทั้ง 
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ และมาตรการต่าง ๆ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของส�านักเลขาคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
ส่งร่างระเบียบฯ ฉบับปรับปรุงให้ สศช. ยืนยัน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ 
สศช. ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับ สลค. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และระหว่างที่ร่างระเบียบฯ 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ สศช. ได้ด�าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช. 



Thai People Map and Analytics Platform 
https://www.tpmap.in.th/ 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อ สศช. เสนอร่างระเบียบส�านักนายก 
รัฐมนตรีฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศ
ใช้แล้วนั้น สศช. ควรเร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม 
โดยน�าระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 
ชี้เป้า TPMAP :Thai People Map and Analytics 
Platform ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่มี
อยู่หลายมิติ อาทิ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติการเข้าถึง
บริการสาธารณะ มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไข
ป ัญหาความยากจนและลดปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเคร่ืองมือดังกล่าวจะ
ช่วยวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ/ความเร่งด่วน
ของปัญหา รวมท้ังสามารถระบุพื้นที่ เป ้าหมายและ 
ตัวกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนยากจนได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า 
อันจะเป็นผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล�้าสามารถด�าเนินมาตรการ
และนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น
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การขยายความคุ้มครองของกองทุน
ประกันสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 43 0543

ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีการสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างเพียงพอให้กับประชาชน 
ผ่านระบบประกันสังคมหรือรัฐสวัสดิการ แต่ส�าหรับกรณีของประเทศไทย ถึงแม้ว่าโครงการประกัน
สังคมจะได้ด�าเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว จ�านวนผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมยังเป็น
คนส่วนน้อย เนือ่งจากโครงสร้างของตลาดแรงงานของประเทศไทยทีม่แีรงงานนอกระบบจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม รวมถึงแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคตินิยมการท�างานอิสระ
 
โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ที่มีงานท�าท้ังหมดประมาณ 38.3 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอก
ระบบ 21.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ท�างานที่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ  
อย่างไรก็ตาม ส�านักงานประกันสังคมมีมาตรการในการส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบมีหลัก
ประกัน โดยการขอรับสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นการประกันตน 
ในรปูแบบภาคสมคัรใจ โดย ณ สิน้ปี 2562 มจี�านวนผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 ท้ังหมด 1.6 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.6 ขณะที่จ�านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีทั้งหมด 1.6 
ล้านคน เพิม่ขึน้จากปี 2561 ท่ีร้อยละ 14.4 โดยทีผ่่านมา ส�านกังานประกนัสงัคมได้มกีารด�าเนนิการ 
เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม อาทิ การใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประกันสังคม  
การเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกการจ่ายเงินสมทบใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ�านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
และมาตรา 40 จะมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
แต ่ เ ม่ือพิจารณาสัดส ่วนของผู ้ประกันตนดังกล ่าว 
ต่อจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด คิดเป็นเพียงร้อยละ 
20.7 ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม และอยู่ใน
พ้ืนที่ชนบทท�าให้ขาดการเข้าถึงระบบประกันสังคม 
แม้ว่าจะมีการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้
บริการ แต่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ
อาจไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบยังขาดความตระหนักรู ้
ในความส�าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเพ่ือความ
มั่นคงในการด�ารงชีวิต ในขณะที่สิทธิประโยชน์ของ
แรงงานนอกระบบภายใต้ระบบประกันสังคมเองยังคง 
ไม่สามารถจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบได้มาก
เท่าที่ควร

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญ
ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงความส�าคัญ
ของการมีหลักประกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ท่ีสามารถจูงใจแรงงานนอกระบบ 
ได้มากยิ่งขึ้น เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู ้ประกันตนสามารถตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่ได้รับผล
ตอบแทนตามความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของแต่ละคน เป็นต้น รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการจ่ายเงิน
สมทบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในเขตชนบท อาทิ การออกหน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือให้บริการงานประกัน
สังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนในพื้นที่
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การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 44 0544

ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสวัสดิการสังคมและก�าหนดให้มีมาตรการ
ทางสังคมซึ่งจากข้อมูลความยากจนและเหล่ือมล�้า ปี 2561 พบว่า จ�านวนคนจนเพ่ิมข้ึนจาก
ประมาณ 5.3 ล้านคนในปี 2560 เป็นประมาณ 6.7 ล้านคน ในปี 2561 หรือมีสัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.87 ของประชากรทั้งประเทศเป็นร้อยละ 9.85 ตามล�าดับ แต่เมื่อพิจารณาในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาจ�านวนคนจนมีจ�านวนลดลงอย่างมากจากร้อยละ 65.17 ในปี 2531 เหลือเพียง
ร้อยละ 9.60 ในปี 2561 ในขณะที่ความเหลื่อมล�้าทางสังคมยังลดลงไม่มากนักแต่เมื่อพิจารณาเพียง
รายมิติความเหลื่อมล�้าด้านสวัสดิการมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการและมาตรการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนยังคงมี
ความทับซ้อน และไม่ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างแท้จริง จึงจ�าเป็นและควรเร่งด�าเนินการประสาน
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคมอย่างยิ่ง

             2557      2558          2559         2560        2561
ผู้สูงอายุยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   1,485,170  977,257     1,362,882  1,216,114  1,397,147
ผู้สูงอายุยากจนทั้งหมด           1,643,560  1,086,012  1,489,429  1,325,303  1,540,844
สัดส่วน (%)            90.4  90.0       91.5          91.8         90.7

ประชากรที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประชากรที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ (หน่วย:คน)

สัดส่วนประชากรที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การจัดสรรสวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคม

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2562

          2557    2558        2559         2560   2561
ผู้พิการที่ยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 247,672  180,922   249,988     234,096 304,743
ผู้พิการที่ยากจนทั้งหมด   370,897  262,409   366,486     317,036 402,624
สัดส่วน (%)      66.8    68.9       68.2 73.8        75.7

    การได้รับบัตรสวัสดิการคิดเป็น    สัดส่วนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการ    
    สัดส่วนต่อผู้ที่ได้รับทั้งหมด (%)    ต่อประชากรในแต่ละกลุ่ม (%)
คนไม่จนที่ได้รับ                84.47    13.55  
คนจนที่ได้รับ      15.53     22.80
รวม        100.00              14.46   
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การด�าเนินงานในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดให้มีสวัสดิการสังคม
และมาตรการทางสังคมท่ีมีความครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น โดยมีการจัดสวัสดิการสังคมตามองค์ประกอบ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) การบริการสังคม 2) การช่วยเหลือ
ทางสังคม 3) การประกันสังคม และ 4) การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคมขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรมตั้งแต่ช่วงวัย
เด็กแรกเกิด/ปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ และการจัดสวัสดิการส�าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้มีความพิการ  
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันมีรวมกันมากกว่า 40 โครงการ ท�าหน้าที่ให้ความ 
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด�าเนินการพัฒนางานสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็น 
การสร้างหลักประกันระบบสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง 
และเป็นธรรม โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการ
ทางสังคม รวมทั้งก�าหนดให้มีกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกัน 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการประสานการจัดสวัสดิการสังคม
และมาตรการทางสังคมของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย
การเกิดการบูรณาการจัดสรรสวัสดิการของหน่วยงานรัฐ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยังมีข้อจ�ากัด 
ในประเดน็ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน 
และการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
และจ�าเป็นในการน�ามาใช้ประกอบการจัดสวัสดิการ
สังคมและมาตรการทางสังคม จึงส่งผลให้สวัสดิการสังคม
และมาตรการทางสงัคมบางประเภททับซ้อน ขาดประสทิธภิาพ  
ไม่ครอบคลุม และไม่เป็นธรรม อาทิ มีผู้สมควรจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐแต่ไม่ได้รับ และมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ความช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ
ลักษณะเดียวกันแล้วแต่ยังคงได้รับสวัสดิการเพิ่มอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐและ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมและมาตรการ 
สังคมก�าลังเผชิญกับความท้าทายในประเด็นการเข้าสู ่
สังคมสูงวัย จึงต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชากรที่จะส่งผล
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคมที่
หลากหลายและเพิ่มขึ้นได้อย่างทันถ่วงที

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สวสัดิการของรัฐทกุหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนนิการบูรณาการ 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะท�าให้
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีความเชื่อมโยงกัน สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับกันได้ พร้อมกับการน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลบนหลักฐาน
เชิงประจักษ์ส�าหรับประกอบการบริหารราชการต่อไป 
โดยอาจใช้แพลตฟอร์มของหน่วยงานเป็นถังข้อมูลกลาง
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
จัดสรรสวัสดิการและมาตรการทางสังคมต่าง ๆ  ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม ตลอดจน
ติดตามความคืบหน้าของการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ อัน
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานและเกิดความ
คุ้มค่ากับงบประมาณด้วย
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ระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย  
(Negative Income Tax: NIT)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 45 0545

ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความ
เหลือ่มล�า้และแก้ปัญหาความยากจน แต่ยงัมปีระเด็นท้าทายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มรีายได้น้อย 
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินมาตรการ ท�าให้เกิดภาวะ
ตกหล่น  และภาวะรั่วไหล ดังนั้น การด�าเนินนโยบายเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล�้าใน
การกระจายรายได้ควรด�าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านรายจ่าย โดยการพิจารณาน�า 
หลักการหรือรูปแบบของ NIT หรือเครดิตภาษีการท�างาน มาใช้ด�าเนินมาตรการจะช่วยวางระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนากลไกในการน�าผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่ระบบภาษี รวมทั้งภาครัฐสามารถ
น�าฐานข้อมูลคนจนที่ได ้จาก NIT ไปปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณทางด้านสวัสดิการ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในกรณีของประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นประยุกต์ใช้แนวคิด NIT โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มี 
รายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและท�าให้ภาครัฐ 
ทราบถึงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยท่ีแท้จริง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของ
การจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งนอกจากภาครัฐจะสามารถน�าฐานข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการด�าเนินมาตรการสวสัดกิารต่าง ๆ เพือ่เป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชนลดค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรอืน เพิ่มความม่ันคงในชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านมาตรการ
ทางการเงินการคลังท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ภาครัฐยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลใน 
การออกมาตรการทางการคลังใหม่ ๆ รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีสามารถน�าข้อมูล
จากโครงการลงทะเบียนฯ ดังกล่าวไปวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายและวางแผน 
ในการออกมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นด้วย 
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อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องให้ความส�าคัญกับการติดตามตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินมาตรการเพื่อให้สามารถปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และน�าไปสู่
การใช้ NIT เต็มรูปแบบต่อไป 

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ในกลุ่มผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิ
ท่ีผ่านคุณสมบัติ จำานวนท้ังส้ิน 3,140,409 ราย 
ซึ ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้ว จำานวน 
3,121,307 ราย และได้แจกบัตรสวัสดิการฯ 
ให้แก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้นำาไปใช้จ่ายแล้ว จำานวน 
3,046,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97 ต่อบัตร 
ท่ีผลิต (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562) 
ท้ังน้ี หากผู้มีสิทธิท่านใดท่ียังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ 
สามารถนำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง
ไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำานักงานคลัง
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบัน

กรมบัญชีกลางจัดทำาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไทยนิยม ยั่งยืน) 

ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อ 
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ 
ซ่ึงผู้มีสิทธิสามารถรับได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี 
20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับภายใน 
วันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์ หลังจากที ่
ผู้มีสิทธิที่มารับบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มใช้ 
สิทธิได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจาก 
ต้องดำาเนินการเปิดสิทธิของบัตร (Activate) 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิแอบอ้างนำาเงิน
ในบัตรไปใช้

ในการจั ดทำ าบั ตรสวั สดิ การแห่ ง รั ฐ 
สำาหรับผู้ที่มาลงทะเบียนในรอบดังกล่าว  
ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 19,000 ราย โดยคาดว่า 
จะดำาเนินการผลิตแล้วเสร็จและแจกบัตรฯ ได้ 

ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ประมาณ 
12,000 ราย ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิต 
บัตรฯ ได้เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำา
บัตรประจำาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 
หรือกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับ
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ดังนั้น ขอให้ผู้มี
สิทธิบางรายที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูก
ต้องหรือไม่ ไปติดต่อกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน 
เพื่อดำาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งหาก
พ้นกำาหนดระยะเวลาที่ดำาเนินการผลิตบัตร
ในครั้งนี้ อาจทำาให้หมดสิทธิในการรับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

กรมบัญชีกลางจัดทำาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำาหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
คาดว่าพร้อมแจกบัตรได้ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้มีสิทธิท่ียังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ ให้รีบติดต่อทีมไทยนิยม ย่ังยืน 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนหมดสิทธิ  

หากผู้มีสิทธิท่านใดที่ยังไม่ได้รับ 
บัตรสวัสดิการฯ สามารถนำา 

บัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง 
ไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่ 
สำานักงานคลังจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร  
ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้
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เงินบ�านาญ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 46 0546

จากสถานการณ์ท่ีประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยประเด็นปัญหาที่มีความ 
ท้าทาย คือ กลุ ่มผู ้ที่มีความเปราะบางและมีความเส่ียงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยจากรายงาน
สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล�้าปี 2561 ชี้ให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 10.7 ที่มีปัญหา
ความยากจน ประกอบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพังเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 
เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องเร่งหามาตรการมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหนึ่ง 
ในมาตรการที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง คือ การปรับปรุงระบบหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนทางการคลังและเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาได้มีการด�าเนินงานโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว 
อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการพัฒนารูปแบบการตลาดและผลิตภัณฑ์ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง  
ส่งผลให้ปัจจุบันมีสมาชิกในกองทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 1,604,837 คน นอกจากนี้ ส�านักงาน
ประกันสังคม ได้มีการผลักดันการปฏิรูประบบบ�านาญชราภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพของกองทุน
ประกันสังคมให้สามารถรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตเพื่อให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ 
เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต ในส่วนของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขณะนี้อยู ่ระหว่างผลักดัน 
กฎหมายส�าคญั 2 ฉบับได้แก่ (1) ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญ พ.ศ. .... 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดท�านโยบายของระบบบ�าเหน็จบ�านาญในภาพรวมของประเทศให้มีความ
สอดคล้องกัน รวมถึงพัฒนาระบบบ�าเหน็จบ�านาญให้ครอบคลุมผู้พ้นวัยท�างานท้ังหมดให้เพียงพอ
ต่อการด�ารงชีพ มีความเป็นธรรม เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และ (2) ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือให้แรงงานในระบบ ได้แก่ ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว 
ส่วนราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการออมเพื่อการ
เกษียณอายุเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด�ารงชีพ ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริม 
ให้คนไทยมีหลักประกันทางสังคมที่ดีขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
       ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว ยังต้อง
อาศัยการผลักดันโดยภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการเร่งรัดกฎหมายและกลไก 
ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปควรเร่งผลัดดันในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ อาทิ (1) สร้างการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการออมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีไม่มีสวัสดิการรองรับ (2) เร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกหนุน
เสริมการสร้างหลักประกันทางสังคมท่ียั่งยืน (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวควรมีการ 
บูรณาการข้อมูลกัน เพื่อให้การด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ไม่เกิดความซ�้าซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล�าพังในครัวเรือน
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การบริหารจัดเก็บภาษี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 47 0547

การจัดเก็บภาษี เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารประเทศ ที่ผ่านมารายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้
ในแต่ละปีข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย คือ สภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ และการบริหาร
จัดเก็บภาษี ทั้งนี้ การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ และท�าให้รัฐมีรายได้ที่มั่นคงนั้น มีความ
ส�าคัญมาก เช่น การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เป็นระบบ  
มีความโปร่งใส และลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรให้ความส�าคัญกับ 
การปฏิรูประบบบริหารจัดเก็บภาษี โดยมุ ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน 
การจัดเก็บภาษี การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี การลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี และ 
บูรณาการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่าง ๆ โดยรูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีก่ึงอิสระ  
(Semi – autonomous Revenue Agency: SARA) ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการภาษีของไทยได้ 
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ปัจจุบันในส่วนของแนวคิดการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บภาษี
กึ่งอิสระ หรือ SARA ได้มีการมอบหมายให้ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นผู ้รับ 
ผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีในอนาคต  
ในขณะที่กระทรวงการคลังได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยน�าระบบ  
e – Donation เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องน�าหลักฐาน
การบริจาคมาแสดงแก่กรมสรรพากร และการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่าง ๆ ผ่านระบบ Open API เพื่อลดภาระ
ในการจัดเก็บเอกสารและการน�าส่งเอกสารของผู ้เสีย
ภาษีให้กับกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ
ข้อมูลภาษี กรมสรรพากรได้มีการจัดท�าระบบประมวล
ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ 
จัดท�าข้อมูลสถิติผลการจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทภาษี 
แยกเป็นรายปีงบประมาณ รายไตรมาส รายเดือน  
รายหน่วยจัดเก็บ รายประเภทภาษี เป็นรายไตรมาส 
ผ่านระบบ IT Center ของกระทรวงการคลัง

ท้ังนี้ ยังมีความท้าทายท่ีส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูป เนื่องจากการน�ารูปแบบหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี SARA มาใช้ ต้องมีการจัดต้ังองค์กรขึ้น 
เพื่อท�าหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้เกิดความ 
ซ�้าซ้อนของหน่วยงานจัดเก็บภาษีและอาจก่อให้เกิดภาระ
ด้านงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรการ
บริการจัดการก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
ที่มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของภาครัฐ 
และการบริหารอัตราก�าลังท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินการในระยะต่อไปกระทรวงการคลัง ควรให้
ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
อย่างต่อเน่ืองในรูปแบบการเสียภาษีท่ีเหมาะสมและ
สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้ง  
เร่งด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลภาษีเพื่อให้มีการเปิด
เผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงท�าให้การจัดเก็บภาษีมีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาษี เป็นมาตรการทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมท้ัง 
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ที่ผ่านมาโครงสร้างระบบภาษีของ
ไทยยังไม่สอดคล้องต่อระบบของสังคม โดยยังไม่เอื้อให้เกิดการกระจายรายได้ ซ่ึงโครงสร้างรายได้
จากภาษีอากรของไทยยังพึ่งพิงจากฐานการบริโภคหรือฐานภาษีทางอ้อมเป็นหลัก และโครงสร้าง
อัตราภาษียังเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษีจากฐานรายได้ โดยเฉพาะจากทรัพย์สินและความมั่งค่ัง  
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินและผลตอบแทนจากเงินทุนมีภาระภาษีในสัดส่วนที่ต�่า ขณะที่รายได้จาก
ค่าตอบแทนแรงงานมีระบบภาษีควบคุมเข้มงวดและชัดเจน แต่อัตราภาษีขั้นสูงได้มีการปรับลดลง 
และมีสิทธิยกเว้นการลดหย่อนภาษีค่อนข้างมาก ท�าให้ยิ่งซ�้าเติมความเหลื่อมล�้าในการกระจาย 
รายได้

การด�าเนินการเพื่อใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้า ในช่วงท่ีผ่านมาภาครัฐได้มี 
การศึกษาวิเคราะห์และทบทวนภาษีต่าง ๆ เช่น กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ส�าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป เพื่อช่วยให้ผู้มีเงินได้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 
ที่เพิ่มข้ึน ช่วยให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีในแต่ละเดือนลดลง ส่งผลให้มีเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลด ี
ต ่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส�าหรับภาษีฐานทรัพย ์ สินได ้มีผลบังคับใช ้ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างต้ังแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2562 โดยการจัดเก็บภาษี
ส�าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เป็นต้น รวมถึงได้มี
การศึกษาการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
ในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบภาษีมีความครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีการทบทวนและมีการบังคับใช้ภาษีในหลายรูปแบบท้ังภาษ ี
ฐานรายได้และภาษีฐานทรัพย์สิน แต่ความพยายามใช้ภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้า 
โดยหาแนวทางให้ผู ้มีรายได้สูงมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีเพ่ิมนั้น ยังอยู่ในข้ันตอนของการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อ 
รายได้เกิดขึ้นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่ยังไม่ได้น�ามา
รวมเป็นฐานการเสียภาษี ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ๆ  
ให้มีครอบคลุมบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
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การด�าเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปนี้ 
คือ หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องควรเร ่ ง ศึกษาแนวทาง 
การวิเคราะห์และทบทวนระบบของภาษีตามบริบทของ
สังคมไทย โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมของระบบภาษี
และการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ ใช ้ส�าหรับ 
การสนับสนุนการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให ้

การจัดเก็บภาษีเป ็นไปตามพลวัตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ นอกจากนี้ 
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเก็บภาษีที่เกิดจาก 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในปัจจุบันตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงถือเป็นรายได ้
พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน



ที่ดินของรัฐ 
183 ล้านไร่
57.26%

ที่ดินของเอกชน 
138 ล้านไร่

42.74%

กรมที่ดินออกเอกสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก,น.ส.3 ใบจอง)
ไปแล้ว 31.4 ล้านโฉนด เนื้อที่ 127 ล้านไร่

เอกสารสิทธิ์ท่ีกรมที่ดินออกไป 90%
กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล 50 ราย

ซึ่งเป็นเพียง 10% ของประชากรทั้งหมด

ที่ดินเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ท าประโยชน์ 48 ล้านไร่
ท าให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 127,384.03 ล้านบาท

ปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง 811,892 ครอบครัว
และในส่วนที่ต้องเช่าที่ดินท ากินมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านครอบครัว

“ประเทศไทยมีเนื้อที่ 321 ล้านไร”่
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การสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน 
ให้กับประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 49 0549

ข ้อมูลการครอบครองที่ดินของภาคส ่วนต ่าง ๆ ในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันที่ดิน 
แห่งประเทศไทยพบว่าที่ดินจ�านวน 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินของรัฐ 183 ล้านไร่ ของเนื้อที่ทั้งหมด 
ส่วนท่ีเหลือ 138 ล้านไร่ เป็นที่ดินของเอกชน ที่ผ่านมากรมท่ีดินออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น  
31.4 ล้านโฉนด โดยเอกสารสิทธิกว่าร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่กับกลุ ่มบุคคลและนิติบุคคล  
ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งที่ดินเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ท�าประโยชน์ 
มีมากถึง 48 ล้านไร่ ท�าให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นที่ ดินที่ถูกกว้านซื้อ 
เพื่อเก็งก�าไรโดยไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์จริง ซึ่งตรงกันข้ามกับการถือครองที่ดินของเกษตรกร หรือ
ผูม้รีายได้น้อยในภมูภิาคต่าง ๆ โดยพบว่าปัจจบัุนเกษตรกรรายย่อยไม่มทีีด่นิเป็นของตวัเองไม่น้อยกว่า 
811,892 ครอบครัว และในส่วนที่ต้องเช่าที่ดินเพื่อท�ากินมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านครอบครัว 
รวมทั้งข้อมูลการสูญเสียที่ดินท�ากินของเกษตรกรรายย่อยจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การถูกไล่ร้ือ ฟ้อง
ร ้องจากเจ ้าของท่ีดิน โดยเฉพาะประเด็นความเหลื่อมล�้าทางที่ดินน�ามาซึ่งความสูญเสีย 
ท่ีอยู่อาศัยท่ีดินท�ากิน ส่งผลให้ที่ดินตกไปอยู่กับกลุ่มนายทุน เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการถือ
ครองที่ดิน จึงท�าให้ผู้ขาดแคลนที่ดินท�ากินส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาท�างานภายในเมือง ก่อให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยในเขตเมืองตามมา ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้กลไก
เศรษฐกิจในรูปแบบธนาคารที่ดินเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัยให้กับ
เกษตรกรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลดการอพยพเข้ามาท�างานในเขตเมือง ขณะเดียวกันโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยก็จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง 
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รัฐบาลมีนโยบายจัดท�าโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งแต ่
ป ี  2547  ภายหลั ง ได ้ มี การ เป ล่ียน ช่ือ โครงการ  
เป็นโครงการเคหะชุมชน มอบหมายให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
การคลัง เป ็นผู ้จัดท�าโครงการ เพื่อป ้องกันปัญหา 
การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย นับตั้งแต่เริ่ม
ด�าเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรมาจนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติ
สินเชื่อให้แก่ผู้ได้รับสิทธิไปแล้วกว่า 213,696 ราย ต่อมา
เพ่ือลดปัญหาการถือครองที่ดินว่างเปล่าได้มีการออก
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ประกาศและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย พื้นที่
เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีอ่ืน ๆ และพื้นที่รกร้างว่าง
เปล่า ซึ่งพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อไม่มีการใช้ประโยชน์
เป็นทุก 3 ปี จะมีการคิดอัตราภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเป็น 
การลดความเหลื่อมล�้ าในเรื่องที่ดินท�ากิน รวมท้ัง 
การออกพระราชบัญญัติคุ ้มครองประชาชนในการท�า
สัญญาขายฝากท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 
พ.ศ. 2562 และเพื่อช่วยเหลือผู้ขายฝากที่ดิน นอกจากนี้ 
กระทรวงการคลัง ได้มีการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู ่ระหว่างขั้นตอน 
การพิจารณาทางกฎหมาย ซึ่งท�าให้การด�าเนินการเพ่ือ
การสร้างความมั่นคงทางที่ดินให้แก่เกษตรกรยังไม่ 
คืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้สนับสนุน
ภารกิจของสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการ
ที่ดิน รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรได้มีสิทธ์ิ 
ในที่ดินและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมั่นคงในรูปของ
ธนาคาร ให้การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดิน
ท�ากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

ท้ังนี้ ยังมีความท้าทายท่ีส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูป นอกจากการจัดสรรที่ดินให้กับ 
ผู ้ที่จ�าเป็นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ประเด็นส�าคัญ คือ  
การสร้างอาชีพที่มั่นคงและเพียงพอกับการด�ารงชีพ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
และชุมชนที่ปลอดภัยเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนต่อการ
จัดสรรทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่อย่างจ�ากัดต่อไป

ในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกลไกการด�าเนินของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
ในการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการกู้ยืม
ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อคงสิทธิในที่ดินท�ากิน
และที่พักอาศัย เช่น การไถ่ถอนจ�านอง การไถ่ทรัพย์จาก
การขายฝาก รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้าง
อาชีพและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ควรเร่ง
สนับสนุนการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ที่มี
รายได้น้อยให้ครอบคลุมท่ัวประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
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การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
ในการลดความเหลื่อมล�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 50 0550

การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา แม้จะประสบความส�าเร็จและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีปัญหาด้านความเหลื่อมล�้าและความยากจนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาว ดังนั้น การที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้พ้นจาก
ความยากจน เพื่อน�าประเทศสู่ความเจริญและมั่งคั่งได้นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ 
ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความ
เหลื่อมล�้าผ่านกลไกประชารัฐ โดยการสร้างแพลตฟอร์มระดับประเทศเพ่ือเป็นตัวกลางในการ 
เชื่อมเอกชนที่ต้องการด�าเนินโครงการ CSR กับธุรกิจชุมชน สามารถเป็นกลไกส�าคัญในการจับคู่ 
รวมทั้งสร้างรายได้และองค์ความรู้ที่จะน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าได้
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โดยที่ผ ่านมา ภาครัฐได้ส ่งเสริมและดึงบทบาทของ 
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้าผ่านการขับเคลื่อนโครงการสาน
พลังประชารัฐ ท่ีเป็นการร่วมด�าเนินการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ  
ลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง โดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท�าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจับคู ่เชื่อมโยงการท�างานกับภาค ี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ให้ค�าแนะน�าชุมชน และรวบรวม 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 
อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและแหล่งทุน  
การสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
แปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน 
ที่มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน
กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง โดยน�าเทคโนโลยีข ้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ส�าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได ้
ติดต้ังระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบฐาน
ข้อมูล Big Data โดยบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท�าฐานข้อมูลที่ส�าคัญ 
ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนและชุมชน 
มีข้อมูลและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้

ในขณะที่ภาคเอกชนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยชมรม CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ได้ส่งเสริม
ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจท่ัวไป 
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น การส่งเสริมการรับรู้ประเด็น
ปัญหาทางสังคม การตลาดเพื่อมุ ่งแก้ไขปัญหาสังคม  

การอาสาช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพ่ือการกุศล  
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  
โดยเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG)  
ในรูปแบบของการจัดท�ารายงานความยั่งยืน ปัจจุบันมี
องค์กรทีไ่ด้จดัท�ารายงานความยัง่ยนื ในปัจจุบนักว่า 100 แห่ง 
นอกจากนี้  ได ้ก ่อต้ังเครือข ่ายเพ่ือความยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Responsible Business  
Network: TRBN) เป็นพื้นที่กลางส่งเสริมท�าธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบที่มีจุดมุ ่งหมายหลักเพื่อเป็นเครือข่ายของ
ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือแลกเปลี่ยน 
ต่อยอด และบูรณาการกับภาคส่วนอื่นในการให้ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจในการผนวกเป้าหมายความ
ยั่งยืนกับการประกอบการ และสนับสนุนความร่วมมือ 
ในวงกว ้างเ พ่ือการสร ้างสรรค ์นวัตกรรมที่น�าไปสู ่ 
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล�้า อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศได้

อย่างไรกต็าม ยงัต้องเร่งขยายและบรูณาการการด�าเนนิงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคชุมชนให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอด
ห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดย
เฉพาะการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต�่าสุด และกลุ่มผู้เปราะบาง รวมทั้งส่งเสริมให้
เ กิ ดการลงทุ นและการขยาย โอกาสการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ SME และกิจการเพื่อสังคม (SE) ในชุมชน
เข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู ่ของคน 
ในชมุชนให้ดีขึน้ โดยมภีาคเอกชนผ่านกลไกบรษิทัประชารฐั
รักสามัคคีประเทศไทย จ�ากัด และเครือข่ายเพื่อความ
ยั่งยืนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นผู ้สนับสนุนการพัฒนา  
อันจะน�าไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้เกิดรายได้ที่ม่ันคง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมท้ังสร้างเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชนและลดความเหลื่อมล�้าได้
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ปฏิรูปสถาบันเพ่ือการบริหาร 
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 51 0551

การปรับเปลี่ยนระบบ กระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน�าไปสู ่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นขององค์กร นอกจากนี้ การปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ยังเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
น�ามาซึ่งความสะดวกรวดเร็วในการน�าข้อมูลไปใช้
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การปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการด�าเนินการในการหาแนวทาง
ร่วมกันในการปรับปรุงบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยมีส�านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการปฏิรูปศักยภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิรูป
ระบบการคัดสรรผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ กระบวนการปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจยังมีประเด็นที่ต้องหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จ�าเป็น
ต้องมีการจดัประชุมรบัฟังความคดิเห็นทุกภาคส่วนทีอ่าจท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนนิการในระยะต่อไป อย่างไรกด็ี 
การประกาศใช้พระราชบัญญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
และอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคล่ือนการปรับเปล่ียนบทบาทเพ่ือรองรับการวางแผนพัฒนา 
ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป 

การปฏิรูประบบคัดสรรผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์จ�าเป็นต้องออกแบบแนวทาง
ให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง รวมทั้งเร่งด�าเนินการจัดท�าพระราชบัญญัต ิ
ที่สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการตลอดวงจร P-D-C-A เพ่ือสร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง 
ผ่านการปฏิรูปกฎหมายท่ีเอื้อต่อการปรับโครงสร้างของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลและการบูรณาการระบบการรายงานประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานรับผลการประเมินไปปรับปรุง
ยุทธศาสตร์หรือแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อไป
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การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 52 0552

ปัจจบุนัรฐัวสิาหกจิมรีปูแบบทีห่ลากหลายมากขึน้และมลัีกษณะการประกอบกจิการซับซ้อนมากขึน้ 
ขณะท่ีการขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพในการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายและการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน ส่งผลต่อการขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินการ  
ขณะที่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานของ
รฐัวสิาหกจิ รวมถงึการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิในประเทศและผลกระทบจากเศรษฐกจิโลก 
จึงจ�าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโต
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และโปร่งใส ดังนั้น  
การผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... จึงเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อให้การก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นไปในเชิงรุกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพในระยะยาว 
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เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ซ่ึงถือเป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของไทย 
ที่ใช้ในการก�าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่เจ้าของ 
(บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีภารกิจเชิงธุรกิจ นั้น การพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ 
ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการยกเว้นประเด็นเร่ืองการจัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” เนื่องจาก 
มีข้อขัดแย้งจากภาคส่วนที่เป็นสหภาพแรงงาน สนช. จึงเห็นควรให้ตัดประเด็นนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้เกิดการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากบัดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่มีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
เป็นฝ่ายเลขานุการ ควรปรับปรุงภารกิจและก�าหนดกรอบนโยบายการด�าเนินการของรัฐวิสาหกิจให้มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ด้วย

ดังนั้น คนร. ควรเร่งด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อันจะต้องค�านึงถึงภารกิจของ
รัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงก�าหนดกรอบ
นโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทนุของรฐัวสิาหกจิโดยเรว็ต่อไป นอกจากนี ้ ในประเด็นการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดรูปแบบการบริหารงานและก�ากับการด�าเนินธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีภารกิจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบริบทการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ซึ่ง สคร. อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลักดันประเด็นปฏิรูปด้านนี้ในระยะต่อไป
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การปฏริปูสถาบนัดา้นการสง่เสรมิผลติภาพ 
(Productivity) การมาตรฐาน (Standard) 
และ นวัตกรรม (Innovation) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 53 0553

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการการท�างาน
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ และการมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศให้ครบวงจร ในรูปแบบ 
หน่วยงานกลางที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใด ๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย แผนแม่บท และ
แนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ  
ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากแนวทางดังกล่าว จึงได้มีการ
เสนอให้รวมหน่วยงานจากกระทรวงต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวตักรรม ทีใ่นปัจจุบนัสงักัดอยูใ่นหลายหน่วยงาน เช่น ส�านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 
ภายใต้ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มารวม
อยู ่ในหน่วยงานกลางโดยใช้ชื่อว ่า ส�านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ  
การมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เป็นการด�าเนินการภายใต้
แนวทางการควบรวมหน่วยงานเดมิทีม่อียูแ่ล้วโดยไม่ใช่การต้ังหน่วยงานใหม่พร้อมอตัราก�าลงัคนใหม่ 
ทั้งนี้ การตั้งหน่วยงานกลางดังกล่าวควรด�าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐาน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้เป็น พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน  
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ควบคู่ไปด้วย
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ในช่วงทีผ่่านมากระบวนการสร้างความเข้าใจและการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานทีจ่ะควบรวมกันยงัไม่มคีวามคืบหน้านกั 
โดยเฉพาะประเด็นการเสนอพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง พ.ร.บ. ขณะที่แนวทางการควบรวมเพื่อตั้งหน่วยงานใหม่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานแต่ละแห่งต่างมีภารกิจท่ีแยกจากกันมาโดยตลอด การควบรวมหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการ
ที่จะต้องหารือร่วมกันอย่างละเอียด โดยเฉพาะประเด็นความพร้อมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติส�าหรับการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ จึงท�าให้ประเด็นปฏิรูปนี้มีความล่าช้า 

ดังน้ัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านกลไกการยกระดับการตรวจรับรองและการพัฒนา
ระบบการมาตรฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร 
จ�าเป็นจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะต้องปรับเปล่ียนโครงสร้าง 
การด�าเนินการภายใต้ประเด็นปฏิรูปนี้ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ออกไปอีกระยะหนึ่ง  
เพื่อให้สามารถด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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การปฏริปูสถาบนัทางเศรษฐกจิ 
เพ่ือบรหิารการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง 
และ ขนาดเลก็ SME

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 54 0554

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้พัฒนากลไกสนับสนุนและส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งในด้าน 
การอุดหนุนเงิน มาตรการทางภาษี การเข้าถึงตลาดภาครัฐ และการให้ค�าปรึกษา แต่การด�าเนินการ 
ที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�าตามภารกิจของหน่วยงานยังไม่มีการบูรณการท�างาน 
ร่วมกันอย่างชัดเจน ขณะที่ผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมมีจ�านวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่
ทราบถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม
ยังขาดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงส่งต่อการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนของวงจร
ธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ การตลาด และการได้รับเงินทุนสนับสนุน 
การด�าเนินงาน ท�าให้ผู้ประกอบการขาดการสนับสนุนที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดได้อย่างแท้จริง และหากพิจารณาการจัดสรรงบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME ในปี 2561 
จ�านวน 3,810 ล้านบาท โดยร้อยละ 62 จัดสรรให้แก่โครงการส�าหรับผู้ประกอบการใหม่และ 
ผู ้ประกอบธุรกิจ SME ทั่วไป โดยไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างระบบนิเวศ 
เพื่อผู้ประกอบการ SME ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 11
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ปัจจบุนัส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME  
ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)  
ที่ท�าหน้าที่ให้ความรู้และค�าปรึกษากับ SME และติดต่อ
ประสานงานระหว ่าง SME กับหน ่วยงานอื่น  ๆ  
ซึ่งครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และมีจ�านวน 
ผู้ประกอบการเข้ารับบริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจแล้ว 
180,130 ราย และได้จัดงาน SME ONE FEST ที่สร้าง
โอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและ
รายใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการซื้อขายล่วงหน้าภายใน  
1 ปี จ�านวน 900 ล้านบาท การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ มาตรการเพิ่มขีดความ
สามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SME ในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ
ช่วยให้ SME สามารถปรับตัวและรับมือกับสภาวะ
แวดล้อมที่มีความผันผวนสูงขึ้นได้ในระยะยาว การจัดต้ัง
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา เป็นต้น

นอกจากนั้น ในปี 2562 สสว. ได้จัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให ้ส� านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เพ่ือด�าเนินโครงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน
เพ่ือขับเคลื่อนการอ�านวยความสะดวกในการประกอบ
ธรุกิจ ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ปรับปรงุกฎหมาย วิธปีฏบัิติต่าง ๆ  
ตามกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) รวมถึงลดอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจของ SME ในสาขาธุรกิจบริการ ทั้งนี้  
ในระยะต่อไป สสว. ควรมีการศึกษากฎหมายที่เอื้อและ
ลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ตลอดจน
ผลักดันการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพื่อให้ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
งบประมาณเป็นของผู ้ประกอบการที่สามารถน�าไป 
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
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ปฏริปูหน่วยงาน ขบัเคลือ่น ตดิตาม  
และประเมนิผลการพัฒนาเศรษฐกจิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 55 0555

การบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ยังประสบปัญหาและข้อจ�ากัดหลายด้าน ท�าให้การติดตามประเมินผลมีความ
ซ�้าซ้อนและเป็นภาระแก่หน่วยงาน ทั้งในระดับกระทรวงและพื้นที่ที่ต้องจัดท�ารายงานหลายฉบับ
เพื่อส่งให้หน่วยกลาง ประกอบกับขาดระบบการติดตามประเมินผลก่อนด�าเนินการ ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับแผนงานโครงการ เนื่องจากหน่วยงานประเมินผลในประเทศส่วนใหญ ่
ให้ความส�าคัญกับการติดตามประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ท�าให้ขาดการถ่ายทอด
เชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศสู่การจัดท�า
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยปฏิบัติขณะที่การประเมินผลขณะด�าเนินงานไม่สามารถสะท้อนกลับ
ไปที่หน่วยงานปฏิบัติให้มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  
รวมทั้งผลการติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินการด�าเนินงานแล้วไม่สามารถสะท้อนกลับไป 
ท่ีหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานจัดท�าได้ จึงท�าให้รูปแบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ไม่สามารถน�ามาก�าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
เช่นในปัจจุบันได้ 
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ทั้งนี้ ปัจจุบันพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการได้มีการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ 
เพื่อการพัฒนา เพื่อท�าหน้าท่ีด�าเนินโครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของ สศช. ในรปูแบบสถาบันภายใต้มลูนธิิพระยา
สริุยานวุตัรแล้ว โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น แผน
งานการสร้างฐานส�าหรับการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงลึก โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โครงการออกแบบนโยบายพฒันาสาขาการผลติและบริการทีจ่ะ
เป็นเครื่องจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 
เป็นต้น อีกทั้ง สศช. อยู ่ระหว่างด�าเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 
โดยพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อวางระบบในการ
ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถเช่ือมโยง
แผนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชา ติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ทั้ ง ในระดับกระทรวงภาคและจั งหวัด ได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าพระราชบัญญัติส�านักงาน 
ขับเคล่ือนและประเมินผลแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่อาจไม่สอดคล้องกับมาตรการบริหาร
จัดการก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่มุ่งเน้น 
ล ด ภ า ร ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ด ้ า น บุ ค ล า ก ร ข อ ง ภ า ค รั ฐ  
และการบริหารอัตราก�าลังท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขัดกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอ
ให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
แ ล ะ อ า จ มี ค ว า ม ซ�้ า ซ ้ อ น กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
ดังนั้น อาจพิจารณากลไกหรือเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาต่อยอด
และขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อไปได้ในระยะยาว
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

“ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้ นฟู
ท�าให้เกิดความยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรทางน�้า
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม

และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ ่านมาส่งผลให้เกิดการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ทั้ ง ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังปรากฏ
ผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ท�าให้รายได้ต่อหัวของ 
คนไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า การเพิ่มขึ้นของประชากร
เป็นจ�านวนรวมกว่า 66 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2562  
ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ทัง้ในเรือ่งขยะ น�า้เสยี มลภาวะ รวมถงึความเสือ่มโทรมลง 
ของทรัพยากรท้ังทางบก ทางน�้า และทางทะเล ซึ่งส่งผล 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพชีวิต และ 
ความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ปัจจัย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดภัยพิบัต ิ
ที่รุนแรงและบ่อยครั้งเพิ่มขึ้น การขาดความต่อเนื่องของ
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความล้าสมัยของระเบียบและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อจ�ากัดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นเหตุให้จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป 
การด�าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติได ้อย ่างสมดุล มีการแบ ่งป ัน 
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ได้แก่  
(1) ทรัพยากรทางบก (2) ทรัพยากรน�้า (3) ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(5) สิ่งแวดล ้อม และ (6) ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป จ�านวนรวม 36 ประเด็น โดยมีเป้าหมาย
หรือผลอันพึงประสงค์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด�าเนินการ
แล้วเสร็จ ดังนี้ (1) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษา
และฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล ้อม  
(2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ (3) เกิดความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง
ของการพัฒนาท่ีใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 
(4) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส ่วนตามแนวทางประชารั ฐ  เพื่ อลด 
ความเหล่ือมล�้าสร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ชาต ิกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศที่ประเทศไทยเป ็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือ 
ผลประโยชน์ของประเทศ

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) ทรัพยากรทางบก แม้ว่าการด�าเนินงานเพื่อปฏิรูปทรัพยากรทางบกของหน่วยงานภาครัฐจะมีความก้าวหน้า 
ในหลายมิติ แต่เนื่องจากการด�าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ กฎหมายการผังเมือง กฎหมาย
ชลประทาน และกฎหมายการแบ่งเขตการปกครอง ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการผลักดันให ้
การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จ รวมถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อสร้างจุดสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบก ซ่ึงในการด�าเนินงานระยะต่อไป จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างกลไกทางการคลังที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน�าผลตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากป่าไม้ ทรัพยากรแร่ และต้นทุนในการฟื้นฟูทรัพยากรดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
เข้ามาผนวกรวมไว้ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนของแผนงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องช่วยกันรณรงค์ 
ฝึกอบรม และสร้างจิตส�านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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2) ทรัพยากรน�้า การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ีเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ 
ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมและความร่วมมือจากประชาชน 
รวมถึงขีดความสามารถเชิงเทคนิคและศักยภาพในการ
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งบริหารจัดการน�้า ซึ่งในกระบวนการ
ด�าเนินงาน อาท ิการบรหิารเชงิพืน้ท่ี และระบบเส้นทางน�า้ 
ต้องมีการก�าหนดล�าดับศักดิ์ของพื้นที่ลุ่มน�้าให้ครอบคลุม 
ชัดเจน มุ่งเน้นการส�ารวจพื้นที่เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ
ความเสื่อมสภาพของเส ้นน�้ า  โดยใช ้องค ์ความรู  ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การด�า เ นินการ ซ่ึงในการด�า เนินงานระยะต ่อไป  
ต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านบุคลากร
และเชิงเทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร ์น�้าในทุกภาคส ่วน  
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือน 
การด�าเนินการบริหารจัดการน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การด�าเนินงานใน
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งของประเทศไทย  
ยังมีความทับซ้อนระหว่างกิจกรรมการใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์ ทั้งในเชิงภารกิจที่แต่ละหน่วยงานของรัฐ 
รบัผดิชอบและในเชิงพื้นที่ จ�าเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้าง
องค์กรต่าง ๆ ในการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสมดุลระหว่างการสร้างรายได้
กับการอนุรักษ์ และในส่วนของภาคประชาชนยังต้อง
เสริมทัศนคติที่ดีและความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ
และน�้าเสียที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งในการด�าเนินงานระยะต่อไป ควรให้การคุ ้มครอง
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยต้องได้รบัความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายอย่าง
ยั่ งยืน  ควรน�าหลักการผู ้ ก ่อมลพิษเป ็นผู ้ จ ่ ายให ้ 
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบ 
ท่ีจะตามมา รวมทั้งให ้ความส�าคัญกับการแบ่งเขต 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  

ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล โดยค�านึงถึง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
มาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ความหลากหลายทางชีวภาพ การด�าเนินการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื ต้องให้ความส�าคญักบัการบรูณาการ 
ร่วมกันในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา เพื่อให้มี
ข้อมูลจ�าเพาะและครบถ้วนมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเข้าถึงฐาน
ข้อมูลแก่ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การจัดท�าแผนการวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือให้สามารถมีงานวิจัยที่ตรงต่อความ
ต้องการของประเทศ รวมไปถึงการสร ้างแรงจูงใจ 
เพื่อสร้างบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยมุ่งเน้นกระบวนการวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรที่มี 
ความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย ่ างยั่ งยืน  ต ้องอยู ่บนพื้นฐานของการแบ ่ งป ัน 
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ชุมชน 
ผู้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ให้ด�ารงอยู่ 
ซึ่งในการด�าเนินงานระยะต่อไป ต้องให้ความส�าคัญกับ
การก�าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ ข้อบัญญัต ิ
ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ และก�าหนดจัดตั้ง
องค์กรกลางหรือหน่วยงานกลางที่มีอ�านาจหน้าที่ชัดเจน 
มีศักยภาพที่จะประสานการด�าเนินงานร่วมกับองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน รวมถึง
ประชาชนระดับพื้นที่ได้ ให้ความส�าคัญกับการวิจัยใน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นที่มีความ
ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่มีความจ�าเพาะหรือข้อมูล 
เชิงพื้นที่ให้ครบถ้วน 
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5) ส่ิงแวดล้อม การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เกิดจากสาเหตุในหลายมิติ ซึ่งต้อง
อาศยัระยะเวลา องค์ความรู ้ความเข้าใจ และความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคล คือ
จิตส�านึกความรับผิดชอบในส่วนรวมของประชาชนและ 
ผูป้ระกอบการ รวมถงึต้องมกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่ป็น 
อปุสรรคต่อการจดัการปัญหามลพษิ ตลอดจนการบรูณาการ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินงาน ซึ่งใน
การด�าเนินงานระยะต่อไป ต้องเน้นการจัดการแบบ 
พุ่งเป้า โดยภาครัฐต้องมีนโยบายจูงใจผู ้ประกอบการ 
ในการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด�าเนิน
กิจการธุรกิจสีเขียว มีการยกระดับการแก้ไขปัญหา 
ด้านมลพิษให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีมาตรการให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
อย่างเร่งด่วนและต้องมกีารพฒันาระบบฐานข้อมลูเชือ่มโยง 
การด�าเนินงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการปรับปรุงบทลงโทษส�าหรับสถานประกอบการ
ที่กระท�าผิดกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

6) ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ระบบการประเมนิด้านสิง่แวดล้อมจากภาครฐั 
เช่น ระบบรายงาน EIA/EHIA ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่น 
และการยอมรับจากทุกฝ่ายมากเท่าท่ีควร อันเนื่อง 
มาจากปัญหาโครงสร้างเชิงระบบ รวมถึงยังมีข้อจ�ากัดใน
กระบวนการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจรงิจงั อกีทัง้ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ ยังต ้อง 
เร ่งด�าเนินการในป ัจจัยส�าคัญหลายประการ เช ่น 
(1) ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (2) การตระหนักถึงความส�าคัญ
และความเป็นจ�าเป็นในการจดัท�ารายงานฯ (3) องค์ความรู้
และฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ และ (4) กลไกเชิงสถาบันที่
รองรับการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และ 
ในส่วนของการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในอนาคตยังคงต้องเผชิญกับความซับซ้อน
ของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปล่ียนแปลง  
ซึ่งจะส่งผลท�าให้ต้องมีด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้มีความทันสมัยรองรับโอกาสที่จะ 

เกดิข้ึนในอนาคตจากกระแสการพฒันาใหม่ ๆ  อย่างเท่าทัน 
ซึ่งในการด�าเนินงานระยะต่อไป ควรมีการด�าเนินการ 
ดังนี้ (1) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในด้านการเข้าถึงเอกสาร
รายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชนที่ส่งผลต่อความ
เชื่อถือ ความไว ้วางใจต ่อกระบวนการท�างานของ 
หน่วยงานภาครัฐและผู้มีสิทธิจัดท�ารายงาน เพื่อกระตุ้น 
ให้เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมีกฎหมาย
รองรับการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับยุทธศาสตร ์
อย ่างเป ็นรูปธรรม (2) ส ่งเสริมให ้ผู ้ประกอบการ 
ปรับเปล่ียนวธิกีารผลิตให้เป็นมติรกบัสขุภาพและสิง่แวดล้อม 
มากยิ่งขึ้น โดยควรมีมาตรการในการจูงใจให้ผู้ประกอบ
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากแบบเดิมสู ่วิถีที่ เป ็น 
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (3) ศึกษาและจัดท�ามาตรการหรือ
กฎหมายในการรองรับการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม รวมถึงแนวทางปฏบิตัใินการจดัเกบ็
และการค�านวณการแบ่งส่วนความรับผิดชอบที่เกิดจาก
มลพิษและความเ สียหายต ่อทรัพยากรธรรมชาติ 
อย ่างชัดเจน เ พ่ือให ้ภาครัฐสามารถใช ้ เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และฟ ื ้นฟู ส่ิ งแวดล ้อมได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม และ  
(4) พัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะได้รับการแบ ่ งสรรให ้สามารถเข ้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเสมอภาค 
โดยไม่ถกูกดีกนั มีสทิธทิีจ่ะด�ารงชวีติอยูใ่นสภาพแวดล้อม 
ที่ดี และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล เพ่ือระงับข้อพิพาท
ด้านสิ่งแวดล้อม
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0601

ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ มีเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป จ�านวน 1 เรื่อง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า ด�าเนินการเพิ่มพื้นท่ีป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ โดยการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าเศรษฐกิจ
และป่าชุมชน การจัดท�าแผนอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ จ�านวน 13 ชนิด และจัดท�าและลดความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งแก้ไขปัญหาชุมชนในพ้ืนที่ป่าด้วยการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ร่วมกับการพัฒนา
ขยายผลระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมพื้นที่ป่าทั่วประเทศ (2) ทรัพยากรดิน ได้จัดท�าแผนการใช้ที่ดิน
ระดับต�าบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0 และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาดินเพ่ือเตรียมการท�าเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ (3) ทรัพยากรแร่ ได้ด�าเนินการก�าหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจ 
เพื่อการบริหารจัดการแร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ และรายงานการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์
แร่ 4 ชนิด ได้แก่ แร่ควอตซ์ แร่โพแทช แร่ทองค�า และหินอุตสาหกรรม

สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตามประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ดังนี้

ทรัพยากรน�้า มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 5 เรื่อง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า ได้ด�าเนินการจัดท�า 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 และด�าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 (2) การบริหารเชิงพื้นที่ ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองไทรและหนองตะไก้ จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จ 
และด�าเนินการเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนส�าหรับการบริโภคและระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงด�าเนินการบริหารจัดการพื้นที่
น�้าท่วมตามฤดูกาล ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่ และพัฒนาแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน (3) ระบบเส้นทางน�้า ได้ด�าเนินโครงการศึกษาและ
พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน�้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดท�า
แผนที่ทางอุทกศาสตร์ และจัดท�าแผนที่ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ่มน�้าสาขาทั้ง 254 สาขา (4) ระบบขยายผลแบบ
อย่างความส�าเร็จ ด�าเนินการพัฒนาชุมชนแม่ข่ายด้านการจัดการทรัพยากรน�้า และด�าเนินการเพิ่มผลผลิตและ 
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่าย และ (5) ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือการบริหารจัดการน�้า ด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูล ระบบสารสนเทศ และผลักดันให้เกิดเทคโนโลย ี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมยกระดับองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
ให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0602-0606
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0607-0619

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 13 เรื่อง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังน้ี (1) การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการพิจารณา (ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัด (2) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผล
ประโยชน์ของชาติทางทะเล ด�าเนินการจัดท�าพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
พร้อมท้ังจัดตั้งศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) (3) การบริหารจัดการขยะในทะเล 
และชายฝั่ง ได้ด�าเนินงาน อาทิ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตามแผนการด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ระดับต้นน�้าจนถึงระดับปลายน�้า จัดกิจกรรมก�าจัดขยะบกสู่ทะเลในพ้ืนที่ 23 จังหวัดชายทะเล พร้อมทั้ง 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะพลาสติกและขยะอาหารแบบบูรณาการ รวมถึงได้มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ 
ในการก�าจัดขยะทะเลโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจกรรมลด แลก ถุงพลาสติกร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ริมฝั่ง
ทะเล (4) การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ได้ด�าเนินการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (อจชล.) (5) การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั ่ง ได้จัดท�าแผนงานสนับสนุนการเฝ้าระวัง 
และฝึกซ้อมขจัดคราบน�้ามันในพื้นที่เสี่ยงทางทะเลด้วยเรือขจัดคราบน�้ามัน และการท�าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของผลิตภัณฑ์น�้ามัน รวมถึงได้จัดท�าแอปพลิเคช่ัน WPWatch เพื่อใช้ในการ 
แจ้งปัญหาน�้าเสีย คราบน�้ามัน หรือแหล่งน�้าเปล่ียนสี และ HW network เพ่ือใช้ในการแจ้งเหตุปัญหาการลักลอบ 
ทิ้งขยะและของเสียอันตราย (6) การบริหารจัดการการประมงทะเล ได้ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การประมงทะเล อาทิ กฎหมายการประกอบอู่เรือ กฎหมายเพื่อบริหารจัดการก�ากับกองเรือประมง และได้มีการจัดท�า
แผนบรหิารจดัการประมงทะเลของประเทศไทยฉบบัใหม่ ตลอดจนได้มกีารน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบัการตรวจตรา 
และเฝ้าระวังการประมงผิดกฎหมาย เช่น การพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ การพัฒนาปรับปรุงระบบการออก 
ใบอนุญาตให้ท�าการงานในเรือประมง และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System on 
Mobile เป็นต้น (7) การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล ได้ด�าเนินโครงการน�าร่อง 
การใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมไปจัดวางเป็นปะการังเทียม โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา (8) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล ได้ด�าเนินการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแนวเขตทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเขตแดนทางบกทางทะเลท่ีเชื่อมต่อกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในมิติของกฎหมาย  
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
(9) การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน ได้มีการด�าเนินโครงการจัดท�าและวางปะการังเทียม และจัดท�าโครงการบริหาร
จัดการและซ่อมแซมทุ่น แสดงแนวเขต รวมถึงได้ด�าเนินโครงการปลูกปะการังในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลอย่างต่อเนื่อง 
(10) การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้ด�าเนินโครงการเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผงกันคลื่น นอกจากนี้
ยังได้วิเคราะห์และก�าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายฝั่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด 
(11) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
ได้มีการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ในการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล อาทิ การลงนามในปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ
แผนการขจัดคราบน�้ามันรั่วไหลของกลุ่มประเทศอาเซียน และจัดท�าโครงการจัดท�าแนวทางการใช้สารเคมีขจัดคราบ
น�้ามันในอนุภูมิภาคอ่าวไทย (12) การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล ได้ด�าเนินโครงการประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน 20 พื้นที่เป้าหมาย และ (13) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้มีการจัดท�า (ร ่าง)  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. .... เพื่อการควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูล น�้ามัน และสารเคมีออกไปถึงเขต
สิทธิอธิปไตย
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0620-0625

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 6 เรื่อง ซ่ึงมีการขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับชาติและพื้นที่ ได้จัดท�า 
(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. และได้มีการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
พ.ศ. 2561 - 2580 (2) ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนโครงการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร มุ่งเน้นการให้ทนุการวจิยัในด้านความหลากหลายทางชวีภาพและการจดัท�า 
แผนการวิจัย รวมถึงพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและระดับประเทศ 
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรม (3) ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ได้มีการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทยให้รองรับการแสดงผลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน ผู้เชี่ยวชาญ 
สถานภาพการคุกคาม สถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผล 
ในจุดเดียว มีแพลตฟอร์มแบบเปิดภายใต้ชื่อ Thai Biodiversity Database Platform (4) ปฏิรูประบบและเครือข่าย
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน ได้ด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. .... และได้จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) ปฏิรูประบบบุคลากร 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด�าเนินกิจกรรมการจัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และ (6) ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้ด�าเนินกิจกรรม อาทิ กิจกรรมผลักดันให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกิจกรรมสร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่าง
ยั่งยืนทั้งต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า

0626-0628

สิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 3 เรื่อง ซ่ึงมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที ่
ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก�าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ได้ด�าเนินโครงการแก้ปัญหา 
การจัดการมลพิษที่แหล่งก�าเนิด ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม การแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานส�าหรับบังคับใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องสุขาภิบาลและระบบบ�าบัดน�้าเสีย โครงการจัดท�ามาตรการควบคุม 
การระบายสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงาน โครงการยกระดับผู้ประกอบการของเสีย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน
คัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การออกมาตรการดีเดย์งดให้ถุงพลาสติก มาตรการส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติก
รีไซเคิล และโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (2) ปรับปรุงระบบและกลไก 
การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ ได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการด�าเนินงานเกี่ยวกับมลพิษ และได้จัดท�าท�าเนียบการปล่อยมลพิษ รวมถึงโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของ
เสียอุตสาหกรรม และ (3) ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดท�า (ร่าง)  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... และด�าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชี 
ก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และกลไกในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างแรงจูงใจ 
ภาคเอกชนในการร่วมเป็นผู้ประกอบการสีเขียวเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษ 
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0629 - 0636

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 8 เรื่อง  
ซึง่มกีารขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด และมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลรายงานฯ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลรายงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องต่อไป (2) ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การทดลองน�าแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผ่านการท�าโครงการน�าร่อง และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (3) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่าง 
การปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ และมีการก�าหนดมาตรการและ
แผนงานควบคุม ลด และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษ และพื้นที่ที่มี
ปัญหามลพิษ (4) ปฏิรูปการผังเมือง ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน และด�าเนินโครงการ 
ผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน ในด้านการวางผังเมืองระดับชุมชนและ 
ผังพ้ืนที่เฉพาะท้องถ่ิน และได้ด�าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอ�าเภอ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติการน�ามาตรการโอนสิทธิการพัฒนามาใช้บังคับในผังเมืองรวม (5) ปฏิรูปเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระ และเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการขยะ น�้าเสีย และของเสียอันตราย นอกจากน้ี ได้มีการด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบการออก 
ใบอนุญาตท�าการประมงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการควบคุมสมดุลของทรัพยากรสัตว์น�้าผ่านการค�านวณจ�านวนผู้ท�า
ประมง (6) ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการ โดยปรับบทบาทหน้าที่และเสริม
ศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและระบบ
สนับสนุนการท�างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดตั้งคณะท�างาน
ร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
อาทิ ระบบสอบสวนทางสิ่งแวดล้อม ระบบการบังคับโทษทางอาญาและการคุมประพฤติทางสิ่งแวดล้อม ระบบการ
บังคับคดีทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนสารบัญญัติ และ  
(8) ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รองรับกับการอนุวัติตามพันธกรณี 
ในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้ในช่วงที่ผ่านมา จ�านวน 13 ฉบับ
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0601

ทรัพยากรทางบก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 
ทรพัยากรทางบก ประกอบด้วย ป่าไม้และสตัว์ป่า 
ดิน และแร่ เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมา 
ทรัพยากรเหล ่านี้  ได ้ถูกน�าไปใช ้ประโยชน์
อย่างสิ้นเปลือง ท�าให้เกิดความเส่ือมโทรมและ
ลดลง จนไม่อาจสามารถฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้ 
ประกอบกับนโยบายและแผนในการคุ้มครอง 
รักษาฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกให้
ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยังต้องค�านึง
ถงึความสมดลุระหว่างกนั ซึง่จะเหน็ว่ามกีารลดลง 
อย่างต่อเนื่องของพื้นท่ีป่าไม้จากร้อยละ 43.21 
ของพื้นที่ประเทศในปี 2516 เหลอืร้อยละ 31.68 
ในปี 2562 ในท�านองเดียวกัน ทรัพยากรดิน  
พบว่ามีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องและเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นท่ี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 60 
ล้านไร่ ท�าให้เกดิผลกระทบด้านต่าง ๆ  เช่น ดนิเคม็ 
ดินเสื่อมสภาพ น�้าท่วมขัง เป็นต้น เช่นเดียวกัน
กับทรัพยากรแร่ ท่ีมีการน�ามาใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นปริมาณและมูลค่ามหาศาล  
โดยขาดการควบคุม ก�ากับดูแลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
โดยรอบพื้นที่ ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นประสบการณ์ที่สร้างเรื่องราวและบทเรียนเชิงลบจากพ้ืนที่หนึ่งสู่พ้ืนที่หนึ่ง ท�าให้การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ท่ีมีอยู่ในประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต ผู้ได้รับสัมปทานไม่สามารถด�าเนิน
การส�ารวจและสร้างกระบวนการในการท�าความเข้าใจกบัชมุชน ประชาชนในพ้ืนทีท่ี่มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
เกิดทัศนคติเชิงลบต่อต้านการท�าเหมืองแร่ได้ ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดอย่างมากในการน�าแร่ขึ้นมา 
ใช้ประโยชน์

ด้วยเงื่อนไขข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบกดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานขององค์กรภาครัฐ และแก้ไขหรือพัฒนากฎหมาย เพ่ิมโทษผู้กระท�า
ความผิดให้สูงข้ึน สนับสนุนและเอื้อต่อการบริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
ท้องถิ่น เช่น การจัดท�าพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อหยุดยั้งความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และด�าเนินการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การปลูกป่าเศรษฐกิจ  
และป่าชุมชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ด้วยการจัดที่ดินท�ากิน 

พื้นที่ประเทศไทย 323528699.65 ไร่ 
พื้นที่ป่าไม้ 102488302.19 ไร่ 

ร้อยละพื้นที่ป่าไม ้31.68 
จังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่าไม ้ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยธุยา และอ่างทอง 

ขอบเขตการปกครอง 
พ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
แหล่งน้้า 

แผนที่สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2561 

ที่มา : กรมป่าไม้
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ให้ชุมชน ซึ่งได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 40,380 ราย 
50,281 แปลง ร ่วมกับการพัฒนาขยายผลระบบ 
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จ�านวน 1,044 ชุด ครอบคลุม
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ัวประเทศ และด�าเนนิการทางกฎหมายกบั 
ผู้กระท�าความผิด จ�านวน 121 ราย คิดเป็นมูลค่า 4.7 
ล้านบาท และในส่วนของสัตว์ป่า ได้ด�าเนินการจัดท�าแผน
อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ จ�านวน 
13 ชนิด ได้แก่ กวางผา นกแต้วแล้วท้องด�า ควายป่า 
สมเสร็จ เก้งหม้อ พะยูน เสือโคร่ง วัวแดง ไก่ฟ้าหางลาย
ขวาง จระเข้น�้าจืด เนื้อทราย ละอง-ละมั่ง และนกยูงไทย
การด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล การบริการประชาชน
ด้านสัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการสืบค้นข้อมูล 
ด้านสัตว์ป่าแก่ประชาชน และการวางแผนลดความ 
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ 
ในหลายพื้นที่ ส�าหรับการด�าเนินการปฏิรูปทรัพยากรดิน 
ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ
ต�าบล โดยในปี 2562 ได้มกีารจดัท�าแผนการใช้ท่ีดินระดับ
ต�าบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0 จ�านวน 74 ต�าบล และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาดินเพื่อเตรียมการท�า
เกษตรอินทรีย ์  39,342.26 ไร ่  ฟ ื ้นฟูและป ้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน จ�านวน 810,482.50 ไร่ 
นอกจากน้ีการด�าเนินงานเพื่อปฏิรูปทรัพยากรแร ่  
ได ้ ให ้ความส�าคัญกับการก�าหนดพื้นท่ีศักยภาพแร ่  
พร้อมกบัการพัฒนาเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูล การเสรมิสร้าง 
ศักยภาพของท้องถ่ินและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
คณุภาพสิง่แวดล้อมจากการท�าแร่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ภาคตะวนัตก ภาคใต้ และจดัท�าแนวทางการบรหิารจัดการ 
และรายงานการเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์แร่ 4 ชนิด ได้แก่ 
แร่ควอตซ์ แร่โพแทช แร่ทองค�า และหินอุตสาหกรรม 
รวมทั้ งมีการด�าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการแร ่
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี 
เพือ่ป้องกนัแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนโดยรอบ

0601

ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญปรากฏในภาคการเกษตร
ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรที่ดินมากท่ีสุด โดยพบว่า 
การบริหารจัดการเชิง รุกเ พ่ือปรับเปล่ียนกิจกรรม 
การเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่ยังด�าเนินการได้ในขอบเขตท่ีจ�ากัด เนื่องจาก 
การด�าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
หลายฉบับ อาทิ  กฎหมายการผังเมือง กฎหมาย
ชลประทาน และกฎหมายการแบ่งเขตการปกครอง 
นอกจากนี้ ในส่วนการพัฒนาแผนงานโครงการที่ส่งผล 
กระทบต่อทรัพยากรทางบก มีความท้าทายที่ส�าคัญ คือ
การได้รับความเห็นพ้องจากประชาชนในพื้นที่ 

ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางบก
ของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการสร้าง
การรับรู ้ต ่อเกษตรกรในการใช ้ประโยชน ์ที่ดินให ้
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การขยายผล 
การรับรู้ต่อโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ 
เชิงรุก (Agri-map Online) นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ
ควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างกลไกทางการคลัง  
เพ่ือน�าผลตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพจากป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรแร่ 
และต ้นทุนในการฟ ื ้ นฟูทรัพยากรดินให ้ก ลับมา 
อุดมสมบูรณ์ เข ้ามาผนวกรวมไว ้ในการพิจารณา 
ความคุ้มค่าในการลงทุนของแผนงานโครงการขนาดใหญ่
ที่ท�าให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ดังกล่าว รวมทั้ง ก�าหนดให้น�าผลตอบแทนที่จัดเก็บได้นั้น
ไปด�าเนนิการชดเชยผูไ้ด้รบัผลกระทบ และฟ้ืนฟทูรัพยากร 
ที่เสื่อมโทรมให้สามารถฟื ้นตัว เพื่อสร้างการยอมรับ 
กับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และท�าให้มีทรัพยากร 
ทางบกที่สมบูรณ์สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศได้ต่อไป
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การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 

ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกและปริมาณน�้าท่าต่อปีเป็นจ�านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ ประกอบกับต้นทุนที่กักเก็บได้ในแต่ละปีมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ปริมาณน�้าไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของประเทศ 
มีความแปรปรวนสูงตามไปด้วย โดยพบว่าเขื่อนขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างสมดุล
ระหว่างน�้าต้นทุนและความต้องการใช้น�้าได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการฟื้นฟูและสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก 
(แก้มลิง) และด�าเนินการขุดลอกคลอง บึงในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถช่วยกักเก็บน�้าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี พบว่าการพัฒนาแหล่งน�้าที่ส�าคัญตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าและการด�าเนินโครงการส�าคัญระดับประเทศในระยะที่ผ่านมา มีความล่าช้า 
ไม่สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากข้อจ�ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ท้ังในมิติของภารกิจและกฎหมายท่ีแต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านน�้าทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ 
โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งระบบที่มีจ�านวนถึง 38 
ฉบับ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการด้านน�้า การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใช้พื้นที่ 
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้า ตลอดจนการจัดท�างบประมาณด้านน�้าด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การด�าเนินงานส�าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของประเด็นการบริหารแผนงานโครงการ 
ท่ีส�าคญัตามแผนยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรน�า้  ได้แก่ การจดัท�าพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ 
พ.ศ. 2561 ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 โดยพระราชบัญญตัิ 
ดังกล่าวนั้นเป็นกฎหมายหลักด้านน�้าของประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการอุปสงค์และ
อุปทานน�้าทั้งระบบ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและนอกระบบชลประทานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
ยังมีการด�าเนินการด้านการแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายฉบับเพื่อให้ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าและการพัฒนาโครงการที่ส�าคัญมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว อาทิ  
พระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561  
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึง่ได้มกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญซึ่งจะส่งผลให้การบริหารแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ามีความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ทุกลุ่มน�้าท่ัวประเทศ ในรูปแบบของคณะกรรมการลุ่มน�้าที่จะต้องเป็นกลไกผลักดันแผนงานโครงการ
พัฒนาลุ ่มน�้าบนพื้นฐานของการมีความเข้าใจบริบทของพื้นที่และค�านึงถึงการอนุรักษ์ รักษา และใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มน�้าที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน

การด�าเนนิงานในระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน�้าของประเทศไปสู่การสงวนรักษาและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ จะต้องให้ความส�าคัญกับการกลั่นกรอง คัดเลือกองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับลุ่มน�้า
ที่มีความรู้ความเข้าใจทรัพยากรน�้าในพื้นที่ทั้งระบบลุ่มน�้า และพิจารณาวางแผนการพัฒนาโครงการท่ีส�าคัญตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้าบนกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให ้
การพัฒนามีความครอบคลุมมิติการพัฒนาทุกด้านอย่างยั่งยืน 
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การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 

การก� าหนดทิศทางการพัฒนาและ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร น�้ า ร ะ ดั บ พ้ื น ท่ี 
ในปัจจุบัน พบว่ายังขาดการมีส่วนร่วม
จ ากทุ กภาคส ่ วน  เ ป ็ นผล ให ้ ข าด 
ความเชื่อมโยงและมีการด�าเนินงานที่ 
ทับซ้อนกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในระดับพื้นที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น 
การบุกรุกล�าน�้า เส้นทางระบายน�้าตาม
ธรรมชาติถูกกีดขวางจากสิ่งปลูกสร้าง 
การเสียสมดุลระหว่างการใช้น�้าผิวดิน
แ ล ะ ใ ต ้ ดิ น  แ ล ะ ก า ร ข า ด ค ว า ม รู  ้
ความเข้าใจในการน�าน�้าข้ึนมาใช้อย่าง 
ถูกวิธี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การ
ด�าเนินงานด้านการชลประทานเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน�้า ฝายน�้าล้น ระบบส่งน�้า บ่อบาดาล และ
ระบบประปาบาดาล ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
โอนภารกิจของหน่วยงานกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดูแลและบ�ารุงรักษา ซ่ึงเมื่อปฏิรูป
แล้วจะท�าให้เกิดความชัดเจนของการแบ่งเขตบริหารจัดการและก�าหนดผู ้รับผิดชอบผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ 
เกิดความชัดเจนด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการจัดรูปท่ีดินท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการน�้า

ที่ผ ่านมากระบวนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีได ้ให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานร่วมกัน 
และการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงานชลประทานขนาดเล็ก และการบริหารการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสมดุลการใช้น�้าผิวดินและใต้ดิน เพื่อผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และปรับขอบเขต/
ขนาดความรับผิดชอบของท้องถ่ินในการดูแลบ�ารุงรักษางานชลประทานขนาดเล็กตาม 
ขีดความสามารถด้านก�าลังคนและองค์ความรู้ของบุคลากรที่มีอยู่ โดยมีการด�าเนินโครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูบึงหนองไทรและหนองตะไก้ จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ท้องถ่ินดูแลรักษา
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคต่อไป ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากการด�าเนิน
โครงการจ�านวน 735 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 500 ไร่ ปริมาณความจุเก็บกัก 
495,200 ลบ.ม. ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่น 
อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง และเน้นในส่วน
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ของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ขณะที่การปรับสมดุลการใช้น�้าท้ังผิวดินและใต้ดิน อยู่ใน
กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน�้ าบาดาล 
เชิงลุ ่มน�้าและพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมีแผนงาน 
โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเพ่ิมปริมาณน�้าต ้นทุน
ส�าหรับการบริโภคได้ 21.98 ลบ.ม./ปี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 90,800 ครัวเรือน ในขณะที่การเพิ่มน�้าต้นทุน
ให้กับระบบประปาหมู ่บ้าน สามารถด�าเนินงานเพิ่ม 
น�้าต้นทุนได้ 1,854 แห่ง ในปี 2562 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 268,100 ครัวเรือน ในส่วนของการบริหาร
จัดการพื้นที่น�้าท่วมตามฤดูกาล ได้มีการด�าเนินการ 
ปรบัเปลีย่นระบบการปลกูข้าวให้เหมาะสมกบัพืน้ที ่(13 ทุง่) 
โดยจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี จ�านวน 
1.421 ล้านไร่ เมล็ดพันธุ์จ�านวน 7,075 ตัน และปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้าลงสู ่พื้นที่ลุ ่มต�่า ลุ ่มน�้าเจ้าพระยาตอนบน 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการประมงระหว่างช่วงเวลา
รับน�้าในรอบปี โดยปี 2562 ได้ด�าเนินกิจกรรมปล่อยปลา 
และพัฒนาแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทานจ�านวน 
8,292 บ่อ

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายท่ีส�าคัญในการด�าเนินงาน 
ด ้านการบริหารจัดการเชิง พ้ืนท่ี คือ ความพร ้อม 
ของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ขีดความสามารถเชิงเทคนิคและศักยภาพในการบริหาร
จัดการแผนงาน โครงการที่จะถูกถ่ายโอนลงมายังพื้นที่
รับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ดั งนั้น  การบริหารเชิง พ้ืนที่ ในระยะต ่อไปต ้องให ้
ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของประชาชน 
ในพื้นที่ และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับขนาดความรับผิดชอบ เพื่อให้
ภารกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจาก
หน่วยงานส่วนกลางได้รับการบ�ารุงรักษา ดูแล และ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ หน่วยงานภาค
รัฐส่วนกลางต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคและวิธี
การด�าเนินการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  
เพื่อยกระดับความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ในระยะยาวต่อไป
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ระบบเส้นทางน�้า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 
ระบบเส้นทางน�้า มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต ่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในแง่ของ 
การกระจายน�้ า ซ่ึ ง เป ็นต ้ นทุ นส� าหรั บ 
การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะส�าหรับ
การเกษตรกรรม การระบายน�า้และการป้องกนั 
การเกิดน�้าท่วมและอุทกภัย การเป็นเส้นทาง
คมนาคมเพื่อการสัญจรทางน�้า และยังเป็น
แหล่งผลติพลงังานทดแทน ในอดตีประเทศไทย 
มีระบบเส้นทางน�้าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง
แหล่งรับน�้า แต่เนื่องจากการลดลงของพ้ืนท่ี
ป่าไม้ การเกิดพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกมากข้ึน 
ท�าให้มีตะกอนไหลจากพื้นท่ีลุ ่มน�้ามาตาม
เส้นทางน�้ามากขึ้นเป็นเหตุท�าให้เส้นทางน�้า
ตื้นเขิน อีกทั้งมีการบุกรุกพื้นที่เส้นทางน�้า 
ตลอดจนการพัฒนาโครงการหรือระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนทีส่่งผลกระทบต่อเส้นทางน�า้ ท�าให้ระบบ
เส้นทางน�้าเสื่อมสภาพ ทรุดโทรมและขีดความสามารถของทางน�้าลดลงอย่างต่อเนื่องจนท�าให้
เส ้นทางน�้าบางแห่งไม่มีน�้าในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่เส้นทางน�้าบางแห่งมีน�้าล้นตล่ิง จนเกิดปัญหา 
น�้าท่วมและอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ ซึ่งปัญหา 
ดังกล่าวมีแนวโน้มของความถี่และทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุน้ี จึงต้องมีการปรับปรุง 
การจัดการระบบเส้นทางน�้าเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของเส้นทางน�้าและก�าหนดความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในการดูแลรักษาที่มีความเหมาะสมต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนออกแบบทางน�้าและระบบแผนที่เส้นทางน�้า ผังระบบ
ระบายน�า้ควบคูก่บัผงัการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการก�าหนดเกณฑ์ทีจ่ะน�ามาใช้ในการออกแบบขนาด 
องค์ประกอบของระบบเส้นทางน�้าที่ เป ็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ด�าเนินโครงการศึกษา 
และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน�้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดท�าแผนที่ทางอุทกศาสตร์ และจัดท�าแผนที่ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ่มน�้า
สาขาทั้ง 254 สาขา ให้สามารถเห็นถึงกรอบความคิดในการพัฒนาและการบริหารจัดการของแม่น�้า 
ล�าห้วย คลอง หนอง บึง แหล่งน�้าธรรมชาติ และเพื่อให้การจัดระบบเส้นทางน�้าตามธรรมชาติ 
มีความเหมาะสม ชัดเจน มีการก�าหนดล�าดับศักด์ิ และขนาดของทางน�้าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งค�านึงถึงมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางน�้า ท�าให้ระบบเส้นทางน�้า
เสื่อมโทรมได้

ที่มา :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)
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ทั้งนี้ ความท้าทายในการด�าเนินงาน เพื่อสร้างให้ระบบเส้นทางน�้ามีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ คือ ความครอบคลุม
ของการศกึษาและบริหารจดัการเกีย่วกบัการก�าหนดล�าดบัศักย์ของพืน้ทีลุ่ม่น�า้ และการเสือ่มสภาพของระบบเส้นทางน�า้ 
จากการพัฒนาในด ้านอื่น ๆ อาทิ การคมนาคม การท�าพื้นที่การเกษตร การตัดไม ้ท�าลายป ่าต ้นน�้ า  
ซึ่งเป็นสาเหตุของการชะล้างหน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน�้าและทางน�้า ส่งผลให้ธรรมชาติแปรปรวน  
เกิดภาวะไม่สมดุล ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ และเกิดผลเป็นรูปธรรม ปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับระบบเส้นทางน�้า ได้แก่ พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ได้นิยามเรื่องผังน�้าและเส้นทางน�้าไว้ชัดเจน อีกทั้ง
ก�าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติและส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติจัดท�าและประกาศใช้ผังน�้า 
ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และการดูแล
รักษาเส้นทางน�้าไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน�้าหรือกระแสน�้า หรือกีดขวางการไหลของน�้าในระบบทางน�้า และ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 103 ยังระบุไว้อีกว่าในวาระเริ่มแรก ให้ส�านักงานทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ จัดท�าผังน�้าและรายการประกอบผังน�้าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาภายใน 
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ

ดังนั้น การด�าเนินงานเพื่อให้ระบบเส้นทางน�้ามีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 
หน่วยงานในระดับพื้นท่ีเข้ามาร่วมศึกษาและวางแผนการด�าเนินการร่วมกันเพื่อส�ารวจพื้นที่เส้นทางน�้าตามแหล่งน�้า
ธรรมชาติ และแหล่งน�้าตามลุ่มน�้าท่ีส�าคัญ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
พื้นที่ควรให้ความส�าคัญกับการออกแบบและด�าเนินโครงการพัฒนาที่ไม ่ส ่งผลกระทบกับระบบเส้นทางน�้า  
เพื่อให้มีความยั่งยืนของระบบเส้นทางน�้าและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 
ป ัจจุ บันการบริหารจัดการน�้ า ในบางพื้นที่ 
ประสบผลส�า เร็ จ  ขณะท่ีในหลายพื้นที่ ยั ง 
ขาดความสมดุล ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
ต้นทนุน�า้ทีมี่อยูแ่ละปรมิาณน�า้ทีถ่กูใช้ไป ส่งผลให้ 
เกิดปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้งซ�้าซากในทุก ๆ ปี  
จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการขยายผลด้านการบริหาร
จัดการน�้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืนที่ประสบผลส�าเร็จ โดยให้ชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่ใช ้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูล 
เพื่อไปสู่แผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกนัแบบเป็นหุน้ส่วน ซึง่หากสามารถด�าเนนิการ 
ปฏิรูปได้ส�าเร็จจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการ
น�้าทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ มีการใช้ประโยชน์
จากผิวน�้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ 
เกิดการขยายผลจากต ้นแบบความส�า เ ร็จ 
สู่การบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน

การพัฒนาชุมชนแม ่ข ่ ายด ้ านการจัดการ
ทรัพยากรน�้า ได ้มีการด�าเนินงานมาตั้ งแต ่
ปี 2552 ปัจจุบันมีชุมชนแม่ข่ายทั้งสิ้น 15 ชุมชน
ที่สามารถน�าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน เกิดตัวอย่าง 
งานวจิยัท่ีใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสนบัสนนุการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ชมุชน 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีชุมชนแม่ข่ายและชุมชนเครือข่าย น�าไปสู่ 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน�้าและการเกษตรได้ด้วยตนเอง ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะวิกฤต 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด�าเนินงานโครงการ 
นับตั้งแต่ ปี 2555 ถึงปี 2561 สามารถขยายผลสู่ 1,573 หมู่บ้าน เกิดพ้ืนที่ตัวอย่างความส�าเร็จ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ 19 แห่ง เกิดตัวอย่างด�าเนินงาน
ทฤษฎีใหม่ 243 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 2,429 ไร่ โดยในปี 2562 สสน. มีแผนการด�าเนินงาน 
ที่จะขยายผลการด�าเนินงานไปยังพื้นที่เป้าหมายอีก 10 ชุมชนส�าหรับการด�าเนินงานด้านการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน�้าในอ่างน�้าขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาระบบโซล่าเซลล์สูบน�้าแบบติดต้ังลอยน�้า 
จะเป็นการถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานจากชุมชนดงขีเ้หล็ก อ.เมอืง จ.ปราจีนบรีุ และชมุชนหนองโน 
อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูม ิซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการลดค่าใช้จ่ายจากการสบูน�า้เพือ่น�ามาขยายผลต่อไป 

ที่มา :  สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน�า้ (องค์การมหาชน)
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ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้าท่ีผ่านมา มักด�าเนินการด้วยความเร่งรีบเพื่อสนองตอบนโยบายและปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นหลัก จึงอาจท�าให้การวิเคราะห์จัดการปัญหาต่าง ๆ ขาดความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนทุกมิติ ดังนั้น  
ความท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ สภาพภูมิสังคม และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในเรื่องของสิทธิชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้งจากชุมชน 

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายสามารถขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จได้ หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนเป็นภาคส่วนหลักในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน�้า 
ในพื้นที่ตนเอง โดยอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยงานสนับสนุน เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ
ของชุมชน การวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในการคิด ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของ
ชุมชนเองบนหลักฐานข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
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ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือการบริหารจัดการน�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

ต้นทุนน�้าหรือปริมาณน�้าฝนท่ีตกในแต่ละพื้นที่ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มีความแปรปรวน 
ทั้งในเชิงปริมาณและความถี่ ส่งผลให้การคาดการณ์ปริมาณน�้าเพ่ือประกอบการตัดสินใจด�าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรและบริหารจัดการน�้ามีความซับซ้อนทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา จึงจ�าเป็น 
ต ้องมีการสร้างองค์ความรู ้และบ่มเพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา  
เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านผังเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลได้ทันต่อสถานการณ์ท้ังในเชิงภาพรวมของประเทศและในระดับพื้นที่ย่อย ในลักษณะ 
ของศูนย์ปฏิบัติการ นอกจากนี้ การบริหารจัดการน�้าของพื้นที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัด 
ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อบริหารข้อมูลอย่างเหมาะสม ท�าให้ข้อมูลมีการกระจัดกระจาย 
ซ�้าซ้อน จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน�้า 
ด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน�้าระดับจังหวัด เพ่ือประสานและรวบรวมข้อมูลให้เท่าทันต่อสถานการณ์
น�้าในอนาคต 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือบริหารจัดการน�้า 
อาทิ กรมชลประทาน พัฒนาระบบปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ กรมทรัพยากรน�้า พัฒนาระบบ 
ศูนย์ป้องกันวิกฤตน�้า กรมทรัพยากรน�้าบาดาล พัฒนาระบบศูนย์นาคราช กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ ส�าหรับติดตามรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
สภาพน�้าในแม่น�้า วิเคราะห์และบริหารจัดการตามภารกิจของหน่วยงาน แต่ด้วยเทคโนโลยี 
ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าปัจจุบันมีปริมาณมากขึ้นและ
ยังไม่ถูกน�ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทาง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการอย่างจริงจัง การผลักดันให้เกิดการใช้และเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน�้าให้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น การน�า
เทคโนโลยี Cloud เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล น�าเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์น�้า รวมถึงการคาดการณ์ในระยะยาวพร้อมกับยกระดับองค์ความรู้ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลย ี
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นแนวทาง
การบริหารจัดการน�้าในอนาคต จึงเกิดความร่วมมือระหว่างส�านักทรัพยากรน�้าแห่งชาติกับสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) (สสน.) ในการบูรณาการข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบ “คลังข้อมูลน�้าแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน�าร่อง 
โดยความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และหน่วยงานระดบัท้องถิน่ในการเตรยีมการ 
และร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัดเพ่ือประสานและรวบรวมข้อมูลให้เท่าทัน 
ต่อสถานการณ์น�้าในอนาคต  
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของศูนย์บริหารจัดการน�า้ระดับจังหวัด นอกเหนือจากความพร้อมของอุปกรณ์
และเครือข่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้ดูแลบริหาร
จัดการจัดเก็บข้อมูล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ ทั้งในมิติด้านอุปสงค์และ
อุปทานน�้า รวมถึงระเบียบวิธีในการรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบของ สสน. นอกจากนี้ การท่ีพ้ืนท่ีจะสามารถฉายภาพ 
การพัฒนาน�้าทั้งระบบในพื้นที่ได้จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลของพ้ืนท่ีในระบบชลประทานและข้อมูลนอกระบบ
ชลประทาน 

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางควรร่วมกันเตรียมความพร้อมบุคลากรในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ 
เครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับพื้นที่/จังหวัด และสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ 
ศูนย์บริหารจัดการน�้าระดับจังหวัดให้สามารถส่งมอบข้อมูลด้านน�้าในขอบเขตความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องแม่นย�า  
จึงเป็นประเด็นที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับการปฏิรูปในประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
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การบริหารจัดการเขตทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 

ประเทศไทยมผีนืแผ่นดนิประมาณ 500,000 ตารางกโิลเมตร มผีนืน�า้ประมาณ 300,000 ตารางกโิลเมตร 
ซึ่งมีสภาพเป็นทั้งน่านน�้าภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ โดยข้อมูล
ปี 2561 ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 3,151 กิโลเมตร และมีจังหวัดที่มีขอบเขต
ติดทะเล 23 จังหวัด แบ่งเป็นทะเลฝั่งตะวันตก ได้แก่ ทะเลอันดามัน รวมไปถึงช่องแคบมะละกา  
6 จังหวัด และทะเลฝั่งตะวันออก ได้แก่ ทะเลฝั่งอ่าวไทย 17 จังหวัด แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
แผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเลของชาติ ท�าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมของทะเล
ไทยไม่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท�าแผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล และการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
ของไทย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการจัดท�าแผนที่ภาพรวมของประเทศและแผนที่
เฉพาะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป 
และเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการสร้างความสมดุลของทรัพยากรและ      
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้เป็นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และมีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องได้ผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลของประเทศให้มี
มาตรฐานเดียวกัน โดยอยู่ในระหว่างด�าเนินงานพิจารณา (ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัด ทั้งนี้ ยังมี 4 คู่
จังหวัดท่ีอยู ่ระหว่างการตกลงเรื่องเขตจังหวัดทางทะเลท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยหากการด�าเนินงานบรรลุผล 
จนกระทั่งได้ข้อยุติของทุกคู่จังหวัดแล้ว จะสามารถน�าเขตแผนที่เขตทางทะเลรายจังหวัดไปบรรจุไว้ในบัญชีแนบท้าย
กฎหมายเพื่อด�าเนินการประกาศใช้ต่อไป

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลของประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้ว แต่จังหวัดยังคง
สามารถก�าหนดพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลได้หลายประเภทตามเป้าประสงค์ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่
ส�าคัญ คือ การก�าหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ให้มีความชัดเจน เพื่อลดความทับซ้อนและความสับสน
ของหน่วยงานปฏิบัติและผู้ใช้ประโยชน์จากทะเล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งรายจังหวัดที่ชัดเจนต่อไป

ดังนั้น ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อจัดท�า (ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัดให้แล้วเสร็จ  
และก�าหนดพื้นท่ีคุ ้มครองทางทะเลท่ีมีลักษณะการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ที่ชัดเจน และเห็นชอบร่วมกัน  
เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์มากข้ึน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
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การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 

การรักษาผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล  
มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนราชการในระดับ
นโยบายและหน่วยด�าเนินการระดับปฏิบัติ 
เป็นจ�านวนมาก อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า 
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพื์ช 
กรมประมง กองบังคับการต�ารวจน�้า โดยพบว่า 
แต่ละหน่วยงานต่างมีกฎหมายเพื่อควบคุม
ก�ากับและสอดส่องการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
บทบาทภารกิ จของตน เอง  จึ ง ส ่ ง ผล ให  ้
การด�าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ขาดเอกภาพและไม่สามารถขับเคลื่อน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ�าเป็นที่จะต้อง 
มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดหน่วยงานทั้ง
ระดับนโยบาย หน่วยปฏิบัติ หน่วยงานจัดการ 
ความรู ้ที่มีการบูรณาการการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ 
ลดป ัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ลดความซ�า้ซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางราชการทั้งองค์วัตถุและองค์บุคคล 
ที่คุ้มค่าบนพื้นฐานของฐานความรู้และวิทยาการที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนนิการที่ผ่านมา ได้ตราพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 
โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้ใน
เขตทางทะเลของประเทศไทย พร้อมท้ังจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติงาน
และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันได้มี 
การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด�าเนินการตามกฎหมายข้างต้น 
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การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

0608

ความท้าทายของการด�าเนินงานด้านการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ภายหลังจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ได้ใช้เป็นกฎหมายหลัก 
ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คือ การเร่งสร้างการรับรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน 
และภาคประชาชนเกี่ยวกับสาระส�าคัญของตัวบทและมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ภาคี 
ที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลได้อย่างสอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดท�าอนุบัญญัติเพื่อให้การขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชน ์
ของชาติทางทะเลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล 
ตลอดจนอ�านวยการและประสานงานในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคงทางทะเลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพต่อไป 

ดังนั้น ศรชล. ในฐานะหน่วยงานหลักตามกฎหมายดังกล่าวควรร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลักดันการปรับสมดุล
โครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดของกฎหมาย พร้อมทั้งด�าเนินการควบคุมก�ากับและ
ติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถบรรลุผลท่ีต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย 
เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของประเทศและโลกท่ีมีความซับซ้อนตลอดจนผลกระทบต่อการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติ ยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกองทัพเรือ
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การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝ่ัง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 

ขยะมูลฝอยในทะเลและชายฝั่งได้สร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศทางทะเล สัตว์ทะเล การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงท�าให้คุณภาพน�้าทะเลเสื่อมโทรมลง 
โดยข้อมูลปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.77 ล้านตันต่อปี โดยได้รับการก�าจัด
อย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 27 และเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ที่ 5.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 19 คงเหลือขยะมูลฝอยที่ไม่ได้น�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง และที่ตกค้าง 
อยูใ่นพืน้ที ่จ�านวน 6.9 ล้านตนั และ 7.6 ล้านตนั ตามล�าดบั โดยขยะมลูฝอยดงักล่าวส่วนหนึง่จะถกู 
ปล่อยลงแหล่งน�้าและลงสู่ท้องทะเล โดยในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดชายทะเล 23 
จังหวัด รวม 11.47 ล้านตัน ซ่ึงจากปริมาณขยะดังกล่าว สามารถจ�าแนกชนิดของขยะทะเลที่พบ
มากที่สุดในประเทศไทย 10 อันดับ ดังนี้ ถุงพลาสติกร้อยละ 24.72 ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)  
ร้อยละ 17.51 ขวดเคร่ืองดืม่ (แก้ว) ร้อยละ 15.72 ถ้วย/จาน (โฟม) ร้อยละ 8.29 เชอืก ร้อยละ 7.00 
หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม ร้อยละ 6.71 ขวดน�้าดื่ม (พลาสติก) ร้อยละ 5.82 กระป๋องเครื่องดื่ม ร้อยละ 
5.32 กล่องอาหาร (โฟม) ร้อยละ 4.54 และฝาจุกขวด (พลาสติก) ร้อยละ 4.37 จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนว่า ประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ�าเป็น 
เร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลปริมาณขยะในประเทศไทย (ปีงบประมาณ 2560)
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 17.51%, 7K

ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 15.72%, 6.3K

ถ้วย/จาน (โฟม) 8.29%, 3.3K

เชือก (1 เมตร=1ชิ้น) 7.00%, 2.8K

ถุงพลาสติกอื่นๆ 24.72%, 9.9K

ฝาจุกขวด (พลาสติก) 4.37%, 1.7K

กล่องอาหาร (โฟม) 4.54%, 1.8K

กระป๋องเครื่องดื่ม 5.32%, 2.1K

ขวดน�้าดื่ม (พลาสติก) 5.82%, 2.3Kหลอด/ที่คนเครื่องดื่ม 6.71%, 2.7K

ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) 15.72%

เชือก (1 เมตร=1ชิ้น) 7.00%

ถุงพลาสติกอื่นๆ 24.72%

กล่องอาหาร (โฟม) 4.54%

ขวดน�้าดื่ม (พลาสติก) 5.82%

ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) 17.51%

ถ้วย/จาน (โฟม) 8.29%

ฝาจุกขวด (พลาสติก) 4.37%

กระป๋องเครื่องดื่ม 5.32%

หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม 6.71%,
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในทะเลและชายฝั่ง อาทิ 
การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตามแผนการด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ต้ังแต่ระดับต้นน�า้จนถึงระดับ
ปลายน�้า จัดกิจกรรมก�าจัดขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพลาสติกและขยะอาหารแบบบูรณาการ รวมถึงได้มีการจัดท�าบันทึก
ความเข้าใจในการก�าจัดขยะทะเลโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจกรรมลด แลก ถุงพลาสติกร่วมกับผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ริมฝั่งทะเล จ�านวน 46 แห่ง ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมไปกับการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางและการลดใช้ถุงพลาสติกให้แก่องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาแนวทางในการจัดเก็บขยะ
เพื่อลดขยะที่มีแนวโน้มจะลงสู่ทะเลอย่างทั่วถึง 

ความท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องและตกค้างอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้น 
จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ขาดจิตส�านึกต่อพ้ืนที่สาธารณะ การใช้ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ยาก ขาดแรงจูงใจ 
ในการจดัการขยะและการแยกขยะ การไม่เหน็ประโยชน์อย่างคุม้ค่าในการทีจ่ะน�าของกลบัมาใช้ใหม่ และขาดมาตรการ 
ทางกฎหมายที่จะลดการใช้ขยะอย่างจริงจัง เป็นต้น 

การด�าเนินงานเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการขยะทะเล จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือนมากกว่าการด�าเนินงานที่ปลายทางด้วยการตามเก็บขยะในทะเลและชายฝั่ง  
โดยภาครฐัและเอกชนจะต้องร่วมมอืกนัในการสนบัสนนุโครงการหรอืมาตรการทีส่�าคญั เช่น การสร้างจติส�านกึการลดขยะ 
การใช้ซ�้า และการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โครงการลงทุนสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การสนับสนุน
นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลาย 
ได้จริงโดยไม่มีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่ิงมีชีวิต และการเพ่ิมภาษีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท 
ใช้ครั้งเดียว เป็นต้น
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การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศไทยมีหลายกิจกรรม 
อาทิ การค้าและการขนส่งทางทะเล 
( พ าณิ ช ยน า วี )  ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน  ์
จากทรัพยากรมีชีวิตและไม่มีชีวิตจาก
ทะเล การท่องเทีย่วทางทะเล อุตสาหกรรม 
ชายฝั ่ง และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้
ประโยชน์ทางทะเลเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
ในขณะที่ สถานภาพของทะ เล ไทย
เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุ
หลักมาจากการขาดความตระหนัก 
รู้ในเรื่องความส�าคัญของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ั ่ ง  ประกอบกับขาด 
การบรหิารจดัการองค์ความรูท้างทะเลทัง้ที่ 
เป็นระบบฐานข้อมลู เร่ืองราวทีค่วรทราบ 
เ กี่ ย วกั บทะ เล  และวิ ธี ก า ร เ ข ้ า ไป 
มปีฏสัิมพนัธ์ทีถ่กูต้อง จงึส่งผลให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและประชาชนขาดความรู ้

ความเข้าใจในบริบทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง น�าไปสู ่ความไม่เข้าใจ การเพิกเฉย  
และละเลย ในการมีส่วนร่วมของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาที่ถูกต้อง อีกทั้ง การบริหารจัดการ
หรือการบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ต้องพิจารณาจากฐานความรู้ งานวิชาการและงานวิจัยที่ถูกต้อง  
จึงมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเลให้เป็นรูปธรรม
และมีความต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนในการน�าไปใช้ต่อยอดการด�าเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้
เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สถานภาพของการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศ กิจกรรมการใช้ทะเลที่ถูกต้อง 
รวมถึงด�าเนินการด ้านการสร ้างความตระหนักรู ้และสร ้างเครือข ่ายการมีส ่วนร ่วมของ 
ภาคประชาสังคมในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล อีกทั้ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ยังได้ด�าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลให้แก่ทุกภาคส่วน โดยปี 2562 ได้จัดงาน
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลกว่า 6 ครั้ง และด�าเนินการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  
เป็นจ�านวนกว่า 50,000 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ีและ 
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การปกป้องดูแล
ทรัพยากรทางทะเลอย่างถูกต้อง

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ทั้ งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ในพ้ืนที่  อาทิ  
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมประมง กรมเจ้าท่า 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น ความท้าทายทีส่�าคญั คือ การรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู ้ทางทะเลของ อจชล. เพื่อน�ามา 
ใช้ประโยชน์ต่อยอดในการจัดท�าแผนงาน โครงการด้าน
การพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ให้มีการเชื่อมต่อ/ส่งมอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมบูรณาการการจัดเก็บ 
สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลร่วมกับหน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูลหลักทางทะเลแต่ละด้าน เพื่อร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล 
มีประสิทธิภาพ ควรมุ ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ อจชล. และ
องค์กรในระดับพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการรับรู้ถึง
ความส�าคัญของทรัพยากรทางทะเลให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
หรือการประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ เพ่ือให้การเชือ่มโยง 
ข ้อมูลมีความครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลทุกมิติ 
อย่างรอบด้าน และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ
ในการสงวน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความยั่งยืน
ต่อไป
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การบริหารจัดการมลพิษในทะเล 
และชายฝ่ัง

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 

ป ัญหาเรื่ องมลพิษในทะเลและ
ชายฝั ่งยังคงเป ็นปัญหาที่ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจาก
ภาคครัว เรือนที่มีที่พักอาศัยอยู ่ 
ติดทะเล ภาคการท่องเที่ยวในทะเล
ที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และภาคอุตสาหกรรม
ติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งส่วนมากเป็น
อุตสาหกรรมหนัก โดยที่ผ ่านมา
ประเทศไทยยังไม่มีระบบการบริหาร
จัดการมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปัญหาน�้าเสียที่พบว่า โดยในปี 2560 
ประเทศไทยสามารถบ�าบัดน�้าเสีย 
ในบริเวณชายฝั ่งและเกาะได้เพียง
ร้อยละ 15 หรือปัญหาการร่ัวไหลของสารเคมีและคราบน�้ามันจากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
เรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีเครื่องมือในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 
จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สามารถมีระบบบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั ่งที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการตามพระราชบญัญติั 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ในการติดตามความเสียหาย
ของทรัพยากรทางทะเลอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 17 (สถานการณ์ฉุกเฉิน) กรณีน�้ามันรั่วไหล/
ปรากฏการณ์น�้าเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท�าแผนงานสนับสนุนการเฝ้าระวังและฝึกซ้อม
ขจัดคราบน�้ามันในพื้นที่เสี่ยงทางทะเลด้วยเรือขจัดคราบน�้ามัน และแผนงานติดตาม ตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบ�าบัดของเสียจากเรือ 
รวมถึงติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยในปี 2562 ได้ด�าเนินการท้ังใน 
ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวม 168 สถานี และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมลพิษในทะเล 
และชายฝั ่งให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายทะเลและประชาชนท่ัวไป เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความตระหนักรู้ในการป้องกันการก่อให้เกิดมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนมีการท�าบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองของผลิตภัณฑ์น�้ามันอีกด้วย รวมทั้ง
ได้มีแอปพลิเคชั่น WPWatch ส�าหรับการแจ้งเตือนปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ในการ
แจ้งปัญหาน�้าเสีย คราบน�้ามัน หรือแหล่งน�้าเปลี่ยนสี และแอปพลิเคชั่น HW network เพื่อใช ้
ในการแจ้งเหตุปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
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ปัญหามลพษิทางน�า้ในทะเลมสีาเหตมุาจากการขาดการบ�าบดัน�า้เสยีอย่างถกูต้องของผูใ้ช้น�า้กลุม่ต่าง ๆ ท้ังภาคครวัเรอืน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ดังนั้น ความท้าทายส�าคัญ คือ การสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการน�้า
ทั้งทางบกและทะเลอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง บนหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 
การบริหารจัดการน�้าเสียอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพน�้าท้ิงให้เหมาะสมก่อนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ
และท้องทะเลต่อไป

การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่งในระยะต่อไป จึงต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษทั้งระบบ
ตัง้แต่ต้นทาง ทัง้ในเรือ่งของขยะ น�า้เสยี และมลพษิต่าง ๆ รวมถงึควรสร้างการตระหนกัรูแ้ก่ประชาชนและทกุภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและควรน�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส�าคัญและผลกระทบที่จะตามมา
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การบริหารจัดการการประมงทะเล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 

การประมงทะเลของไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี และ
สามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนชาวไทยท้ังที่เป็นประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิชย์ และอาชีพ 
ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการประมง อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้า อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ แต่สถานการณ์ประมงไทย
ในปัจจุบัน พบว่า เกิดสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าลดน้อยลงเนื่องจากถูกจับมาใช้ประโยชน์มากและ
เร็วเกินไป จากสถิติปริมาณการจับสัตว์น�้า พบว่า ในปี 2560 เรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน
สามารถจับสัตว์น�้าได้รวม 1,295,009 ตัน ขณะที่ในปี 2561 จับสัตว์น�้าได้รวม 1,509,031 ตัน 
โดยเรือประมงท้ัง 2 กลุ่ม สามารถจับสัตว์น�้าได้มากข้ึน จ�านวน 214,022 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
16.5 จากปี 2560 แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรสัตว์น�้าถูกน�าขึ้นมาใช้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจ�านวนเรือ
ประมงท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากท�าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร การรุกล�้าพื้นที่ และการท�าประมง 
เกินสภาวะของทรัพยากรที่ก�าลังถดถอย ประกอบกับสหภาพยุโรปได้ต้ังกติกาว่าด้วย Illegal  
Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU-Fishing จึงส่งผลให้ภาครัฐต้องก�าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับ IUU-Fishing เพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ในทางกลับกันก็ยังมีปัญหาของการประมงทะเลไทย
อีกเป็นจ�านวนมากที่รอการแก้ไขในเร่ืองของการบริหารจัดการอย่างมีระบบที่จะช่วยให้ทรัพยากร
สัตว์น�้าฟื้นตัวได้ จึงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน

ที่มา : กรมประมง
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ที่ผ ่านมาหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อบริหารจัดการประมงทะเล ได้แก่ การด�าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเล อาทิ 
กฎหมายที่ เ ก่ียวกับการประกอบอู ่ เ รือ  กฎหมาย 
เพื่อบริหารจัดการก�ากับกองเรือประมง เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจดทะเบียนเรือประมง
เขตการท�าการประมงพาณิชย์ และแก้ไขปัญหาเรือปั่นไฟ 
เรืออวนลาก เรืออวนรุนที่ผิดกฎหมาย และได้ด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ง พ.ศ. 2558 ในการตรวจตรา  
เฝ ้าระวังและคุ ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝ ั ่ ง  
พร้อมท้ังปราบปรามการประมงผิดกฎหมาย ในพ้ืนที่ 23 
จังหวัดชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 94 คร้ัง และ
เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการก�ากับดูแลการประมงทะเล
ให้ถูกต้อง ได้มีการจัดท�าแผนบริหารจัดการประมงทะเล
ของประเทศไทยฉบับใหม่ โดยปรบัปรงุให้มคีวามเหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งในมิติของพื้นท่ีและ
ฤดูกาล ทั้งนี้ อยู ่ระหว่างกระบวนการพิจารณาทาง
กฎหมาย และได ้มีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต ์
ใช้กับการตรวจตราและเฝ้าระวังการประมงผิดกฎหมาย 
อาทิ การพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ การพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ท�าการงาน 
ในเรือประมง ตามมาตรา 258 และการตรวจแรงงาน 
ในเรือประมงโดยใช้เทคโนโลยี Face Scan System  
on Mobile เป็นต้น

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในด้านการบริหารจัดการประมง
ทะเล ยังมีปัญหาหลายประการที่ต้องพิจารณาในหลาย
มิติ โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบท�าประมงผิดกฎหมาย 
ที่แม้ว่าจะมีการก�าหนดพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศแล ้ว ก็ตาม แต ่การก�าหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ยังขาดความ
ชัดเจน รวมถึงการก�าหนดกรอบกฎหมายในการก�าหนด
มาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ ้ าระวั งการท�า 
การประมงไม่เพียงพอที่จะป้องกัน ระงับ และยับยั้ง 
การท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงหากภาครฐั 
ไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยด่วน 
อาจส่งผลกระทบขั้นรุนแรงต่อไปได้

ดังนั้น การด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงทะเล 
ต ้องอาศัยการร ่วมมือจากทุกภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง 
เพ่ือร่วมกันด�าเนินงาน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชก�าหนดการประมงท่ีมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ ตลอดจน
ส�ารวจกองเรือประมงและทบทวนการอนุญาตท�า 
การประมงท้ังระบบ รวมถึงเริ่มจัดท�าและใช้แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของ
ประเทศไทย และมาตรการอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุน 
การบริหารจัดการการประมงทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน 
และมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่ 
และแหล่งพลังงานในทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 

ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลถือเป็นทรัพยากรทางทะเลที่สามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เพื่อทดแทน
การน�าเข้า และเพื่อการส่งออก รวมทั้งสินแร่ที่อาจจะค้นพบเพ่ิมมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีในอนาคต 
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งสินแร่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบและชายฝั่งทะเล จึงมีปัญหาเร่ืองท่ีตั้ง
ของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งแหล่งพลังงาน
ในทะเลทั้งที่เป็นแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีไม่น้อยกว่า 400 แท่น ในอ่าวไทย ถือเป็น
แหล่งผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะต้องก�ากับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประเทศ และเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศและชุมชน ความยั่งยืน
ของทรัพยากรและสุขภาวะชุมชน จึงจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร ่
และแหล่งพลังงานในทะเลอย่างเร่งด่วน 

โดยในช่วงปี 2561-2562 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินโครงการน�าร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียม จ�านวน 8 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพ่ือการอนุ รักษ ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�าปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียมท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการปิโตรเลียมในบริเวณพื้นที่อ ่าวไทย โดยได้มี 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และได้พิจารณาพิกัด 
การจัดวางและระดับความลึกที่ปลอดภัยในการเดินเรือแล้ว

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2561)
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ความท้าทายของการด�าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล พบว่า มีหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานในทะเลเพ่ือควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทะเลหลายหน่วย เช่น กองทัพเรือ กองบังคับการต�ารวจน�้า 
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอีกหลายหน่วยงานท่ีจะมีบทบาททางทะเลในอนาคต 
โดยพบว่าหน่วยงานเหล่านี้ รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ซ่ึงต้องประสานงานหรือบูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความซ�้าซ้อน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่เพื่อลด
ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินงาน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลเป็นไปตามเป้าหมายจึงจ�าเป็นต้องด�าเนิน
การทบทวนและรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันและระบุจุดต�าแหน่งพื้นที่ของทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน 
ในทะเลเพื่อน�าไปใช้ประกอบการร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิชาการ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การหารืออยู ่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการสามารถ 
ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ ซึ่งจะน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการน�าสินแร่และพลังงานที่มีอยู่นั้น
ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างยั่งยืนเป็นธรรมต่อไป 
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การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังตาม
แนวคิดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทางทะเล 
(Marine Spatial Planning)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 

การวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning : MSP) ถือเป็นบริบทหนึ่ง 
ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งในยุคใหม่ที่มีแนวทางการจัดการ 
แบบองค์รวม โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือท�าให้เกิด 
ความมั่นใจได้ว ่าทรัพยากรและพ้ืนที่ทางทะเลจะมีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และถูกใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่  
ซึ่งแนวเขตทางทะเลที่มีการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเลจะช่วยให้ประเทศและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
มีข ้อมูลประกอบการบริหารจัดการหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา เนื่องจากการบริหารจัดการแนวเขตทะเลและชายฝั ่ง มีขอบเขต 
และภารกิจการด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจขอบเขต 
ในเชงิกายภาพของพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน เพือ่สร้างความเข้าใจให้อยูบ่นพืน้ฐาน 
ของข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้กระบวนการด�าเนินงานในระยะแรกต้องเกี่ยวข้องกับการหารือ 
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแนวเขตทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเขตแดน
ทางบกทางทะเลที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปท้ังในมิติของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการควบคุมดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวม 
ข้อเท็จจริงและสังเคราะห์ประเด็นที่ต้องการจะด�าเนินการปรับเปลี่ยนซึ่งจะท�าให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลเกิดผลได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ความท้าทายของการด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลในการจัดท�าเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่ส�าคัญ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มี
ขอบเขตภารกิจในการด�าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ หน่วยงานท่ีส่งเสริมการสร้าง
รายได้จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมประมง กรมการท่องเที่ยว กรมธุรกิจพลังงาน 
และกรมเจ้าท่า) กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสงวนรักษาทรัพยากรฯ (กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติเพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ในท�านองเดียวกันเมื่อค�านึงถึง 
ภาคส่วนทางสังคม ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เชื่อมต่อกับทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งและผู้ที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ที่เป็นบุคคลจากภายนอกแล้ว จะยิ่งท�าให้ 

264

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม06



0614

การจัดท�าเขตการใช ้ประโยชน ์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ งจ�าเป ็นต ้องมีการหารืออย ่างเข ้มข ้น 
เพือ่ช้ีแจงท�าความเข้าใจและแสวงหาทางออกร่วมกนักบัหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะต้องปรบับทบาท ขอบเขตการด�าเนนิงาน 
รวมทั้งภาคเอกชน/ผู้ประกอบการทั้งภายนอกและภายในพื้นที่เชื่อมต่อทะเลและชายฝั่ง ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน จะต้องแสดง
พลังในการเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นพลังในการร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิด 
การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล โดยค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ได้รบัการดูแล รกัษาและมกีารวางแผนเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืนัน้ จ�าเป็นต้องมกีระบวนการวางแผนการด�าเนนิงาน 
อย่างรอบด้านเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีทุกขั้นตอน  
ซึ่งเครื่องมือการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว อาจพิจารณาใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ท่ีได้มีการขับเคล่ือนการด�าเนินงานในหลายพ้ืนท่ีมาด�าเนินการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนและยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสอดคล้องกันสภาพพื้นที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 

แนวปะการังนับเป็นสิ่งส�าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมาก เนื่องจากปะการังคือเขตพื้นที่
อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน และยังเป็นแนวพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทางทะเล ซึ่งสถานการณ์ปะการัง 
ในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบว่า มีพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดท่ัวประเทศรวม 148,955 ไร่ โดยจาก
ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 พบว่าปะการังมีแนวโน้มเสียหายและคาดว่าจะมีความเสียหายเพิ่มมากข้ึน 
โดยพบสัดส่วนความเสียหายประมาณร้อยละ 28.3 และเสียหายมากถึงร้อยละ 50 ในขณะที่
สัดส่วนสมบูรณ์ดี และสมบูรณ์มากคิดเป็นร้อยละ 3.7 โดยสถานการณ์ปะการังท่ีผ่านมา
ประเทศไทยได ้ประสบกับสภาวะปะการั งฟอกขาวกระจายในทุกพื้ นที่ ทั่ วประ เทศ  
ซึ่งปะการังฟอกขาวนั้นเป็นอาการบ่งชี้ถึงสภาพของปะการังท่ีอ่อนแอ ซ่ึงเกิดจากอุณหภูมิของน�้า
ทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดจากการแปรปรวนของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเสียหาย
ของแนวปะการังดังกล่าว พบว่ามีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยว 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ติดทะเล การรุกล�้าพื้นที่ชายฝั่งเพ่ือการอยู่อาศัย รวมทั้ง 
การท�าการประมงอย่างผิดวิธี ดังนั้น จึงได้มีการก�าหนดประเด็นในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน  
เพื่อรักษา อนุรักษ์แนวปะการัง และทรัพยากรในท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป 

การด�าเนินงานที่ผ่านมาได้เล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ปะการัง จึงได้มีการด�าเนินโครงการ
จัดท�าและวางปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ โดยมีการหล่อแท่งปะการังแล้วเสร็จ 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 1,600 แท่ง จังหวัดชลบุรี จ�านวน 1,020 แท่ง จังหวัดชุมพร 
จ�านวน 1,410 แท่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 1,410 แท่ง จังหวัดตรัง จ�านวน 1,350 แท่ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 1,060 แท่ง จังหวัดปัตตานี จ�านวน 1,030 แท่ง จังหวัดนราธิวาส 
จ�านวน 1,060 แท่น และจังหวัดพังงา จ�านวน 1,338 แท่ง โดยจ�านวนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 

ที่มา : รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง
        ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ทช.)
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การจัดวางในทะเล และมีการด�าเนินโครงการบริหาร
จัดการและซ่อมแซมทุ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลตามจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดชุมพร 10 จุด  
อยู่ระหว่างติดตั้งทุ่นจอดเรือ จังหวัดระยองด�าเนินการ
แล้วเสร็จ 15 จุด จังหวัดสุราษฎร์ธานีด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ 35 จุด จังหวัดนครศรีธรรมราชด�าเนินการแล้ว
เสร็จ 15 จุด จังหวัดระนอง 30 จุด จังหวัดพังงา 45 จุด 
จังหวัดภูเก็ต 20 จุด พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการซ่อมแซม
ทุ ่นแสดงแนวเขตและทุ ่นจอดเรือในจังหวัดระยอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
ตรัง โดยด�าเนินโครงการปลูกปะการังใน 9 จังหวัดที่มี
พื้นที่ติดทะเล ด�าเนินการแล้วเสร็จในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และ 
อยู่ระหว่างด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัด
ระยอง

ความท้าทายของการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน คือ  
การก�าหนดเขตพื้นท่ีปะการังและระยะเวลาการเข้าใช้
พื้นที่ห รือพักฟ ื ้นที่ ชัด เจน การสร ้างจิตส� า นึกแก ่ 
ผู ้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในแนวปะการัง 
เพื่อให้รู้สึกรักและหวงแหนในแนวปะการัง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ด�าเนินการทางธุรกิจโดยค�านึงถึง

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ และควรมีการฝึกอบรมหรือ 
ให้ความรูท้ีถ่กูต้องแก่ผูป้ระกอบการหรอืผูน้�ากลุม่นกัท่องเทีย่ว 
ในการเที่ยวชมแนวปะการังอย่างถูกวิธี รวมทั้งควรมี 
การบริหารจัดการน�้าเสียก ่อนการปล่อยลงสู ่ทะเล 
เนือ่งจากปะการังมคีวามบอบบางและไวต่อการเปลีย่นแปลง 
เป็นอย่างมาก หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของน�้าทะเล 
ทัง้ในเชงิคณุภาพหรอือณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงไป อาจส่งผล 
ให้ปะการังตายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการรักษา
คุณภาพของน�้ าทะเลให ้ เป ็นไปตามค ่ามาตรฐาน 
จึงถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะส่งผลให้สามารถอนุรักษ์และ
รักษาแนวปะการังไว้ได้

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ปะการัง 
อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการเร่ง
ด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีปะการัง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในแนว
ปะการัง รวมถึงเขตการอนุรักษ์และฟื ้นฟู และควรมี
มาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคุมปริมาณนักท่องเท่ียว 
รวมทั้งการให้ความรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเข้าชมหรือ
เข ้าใช ้ประโยชน์ตามเขตแนวปะการังในจุดต่าง ๆ  
ตามสภาพความเปราะบาง เพ่ือให้แนวปะการังได้มีเวลา 
ในการฟื้นฟูตามธรรมชาติ
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การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 

ในปี 2560 แนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทยรวมประมาณ 3,151 กิโลเมตร พบว่ามีแนวชายฝั่ง 
ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 145.73 กิโลเมตร (ร้อยละ 4) ได้รับการแก้ไขไปแล้ว 558.71 
กิโลเมตร (ร้อยละ 18) และมีพื้นที่ที่สมดุลหรือยังไม่มีปัญหาการกัดเซาะอีก 2,446.69 กิโลเมตร 
(ร้อยละ 78) โดยพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ่าวไทยตอนล่าง สาเหตุหลักมาจาก
การใช้ที่ดินและโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ไม่เหมาะสมกับชายฝั่งทะเล ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย 
ในทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ สูญเสียทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
การท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังท�าให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั ่ง โดยที่ผ่านมาภาครัฐ 
มีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายได้อย่างลุล่วง และในทาง
กลับกันในบางพื้นที่ยังเกิดความรุนแรงมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด�าเนินโครงการเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
และแผงกันคลื่นแล้วเสร็จ จ�านวน 72 แห่ง และก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง 19 แห่ง รวมทั้งได้ด�าเนิน
การน�าแนวทางการจัดท�ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็น
เอกสารส�าคัญในการขออนุญาตในพื้นที่คุ ้มครอง นอกจากนี้ยังได้ติดตามและศึกษาปัญหา 
การกัดเซาะในบรเิวณต่าง ๆ อาท ิบริเวณหน้ากองเรอืยทุธการ อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ีรวมท้ังได้ด�าเนนิการ 
ป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ผลกระทบจากปัญหากดัเซาะชายฝ่ังโดยวธีิการทีเ่หมาะสม 
กับสภาพของพื้นท่ีชายฝั ่ง และเน้นการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน รวมถึงวิเคราะห์และ
ก�าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ชายฝั ่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด โดยอยู ่
ระหว่างปรับร่างมาตรการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ส�าหรับสิ่ งก ่อสร ้างริมทะเลที่มีการยกเว ้นการท�า 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการท�าแนวทาง
การจัดท�ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงร่างมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ 
การด�าเนินการอย่างเป็นระบบเนื่องจากด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างผิดวิธีในจุดใดจุดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบให้
เกดิปัญหาการกดัเซาะในจดุอืน่ ๆ แทนหรอืทวคีวามรนุแรง 
ขึ้นได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่จ�าเป็นต้อง 
บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีกรอบแนวทาง
การด�าเนินการที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน

ดังนั้น ในการด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐ
ส ่ วนกลางควร เร ่ งจั ดท� ามาตรการหรื อแนวทาง 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่งท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังประชาสัมพันธ ์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และรับทราบ และเพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ี ได้น�ามาตรการ 
หรือแนวทางข ้างต ้นไปปฏิบัติได ้อย ่างถูกต ้องและ 
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป
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การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการปกป้อง รักษา และฟื้ นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 17 

ใ นป ั จ จุ บั น  ป ัญหา เ ร่ื อ งทรั พย ากรและ 
สิง่แวดล้อมทางทะเล นบัเป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการก�าหนดนโยบายและการด�าเนินงานของ
ประเทศต่าง ๆ ท้ังในภูมภิาคในทวีป และทั่วโลก 
ทั้งน้ี เพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อประเทศใกล้เคียง รวมถึงภูมิภาคหรือ
ประเทศที่ห ่างออกไปอย่างหลีกเล่ียงไม ่ได ้  
จึ ง มี ค ว ามจ� า เป ็ นอย ่ า งยิ่ ง ที่ ทุ กประ เทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่มีที่ตั้ งทางภูมิศาสตร ์
ในแต ่ ล ะภู มิ ภ าคจะต ้ อ ง บู รณาการและ 
สร ้ างการมีส ่ วนร ่ วมกับภาคีทุกภาคส ่วน 
ในการจั ด ก า รทรั พ ย าก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะ 
สิ่ งแวดล ้อมทางทะเลกับประเทศต ่ าง  ๆ  
อย ่างแน ่นแฟ ้นและต ่อเนื่อง เ พ่ือก�าหนด
แนวทางบริหารจัดการการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและ
ฟื ้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ในการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อาทิ  
การลงนามในปฏญิญากรงุเทพว่าด้วยขยะทะเล การจดัท�าบนัทกึความเข้าใจแผนการขจดัคราบน�า้มัน 
รั่วไหลของกลุ ่มประเทศอาเซียน และการจัดท�าโครงการจัดท�าแนวทางการใช้สารเคมีขจัด 
คราบน�้ามันในอนุภูมิภาคอ่าวไทย เป็นการแสดงความต้องการของประเทศไทยที่จะมีบทบาท 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาค นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มี
การจัดประชุมศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและเทคโนโลยี และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร ่วมไทย-จีน  
ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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อย่างไรก็ตาม ในการที่จะเกิดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ จ�าเป็นต้องมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนการส่งเสรมิความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย เพ่ือให้สามารถมีการ
ด�าเนินการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างเป็นทางการ

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเลให้ได้ผลส�าเร็จ โดยก�าหนดแนวทางหรือขั้นตอนใน
การด�าเนินการท่ีชัดเจน และควรมีการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับประเทศและภายในระดับพื้นท่ี เพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
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การบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล
และสัตว์ทะเล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 18 

พื้นที่คุ ้มครองทางทะเลและชายฝั ่ง 
(Marine and Coastal Protected 
Areas) คือ พื้นที่ชายฝั่งและในทะเลที่
เป ็นแหล ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือมีลักษณะส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่ งได ้รับการคุ ้มครอง
คุณค่าของพื้นที่นั้นไว้ด้วยกฎหมาย
หรือสิ่ งอื่นที่สามารถรับรองได ้ว ่า 
มีขีดความสามารถเพียงพอในการ 
คุม้ครองพื้นที่ได้ ซึ่งในปัจจุบัน สหภาพ
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรพัยากรธรรมชาต ิ(International 
Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources หรือ 
World Conservative Union : 
IUCN) ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ
ซึ่ ง จั ดตั้ ง ข้ึ นด ้ ว ย เป ้ าหมาย เพื่ อ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมปีระเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชกิ ได้ตัง้เป้าหมายในการประกาศ 
พืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของพืน้ทีท่ะเลท้ังประเทศ ซ่ึงหากบรรลเุป้าหมาย 
ดังกล่าว จะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตทะเลของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินโครงการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ง โดยในปี 2562 มีสถานการณ์ด�าเนินงานใน 20 พ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้  
(1) หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง (3) พื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดตรัง 
(4) หมูเ่กาะไข่ จงัหวัดพงังา (5) หมูเ่กาะราช จงัหวดัภเูกต็ (6) อ่าวตราด จังหวดัตราด (7) เกาะหมาก 
จังหวัดตราด (8) เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี (9) เกาะไข่ จังหวัดชุมพร (10) เกาะเหลื่อม จังหวัด
ชุมพร (11) เกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง (12) เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก จังหวัดชลบุรี  
(13) แนวปะทะกระแสน�้าไหล่ทวีป (14) อ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และมี 6 พื้นที่ที่อยู่
ระหว่างการจัดท�าร่าง โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประชากร เศรษฐกิจ และรายได้ ได้แก่ (1) กลุ่มเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี (2) กลุ่มเกาะ
ประจวบตอนบน จังหวดัประจวบครีีขันธ์ (3) เกาะหนู เกาะแมว จังหวัดสงขลา (4) กลุ่มเกาะระนอง 
จงัหวดัระนอง (5) เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ และ (6) กลุ่มเกาะสตูล จังหวัดสตูล

ที่มา : ระบบแผนที่ออนไลน์ (Geographic Information
Systems : GIS) ทช.
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ความท้าทายส�าคัญในการจัดท�าพื้นที่คุ้มครองทางทะเล คือ การตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คุ ้มครองด้วย เน่ืองจากหากได้มีการประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว จะส่งผลให ้
ความหลากหลายในแต่ละพื้นที่มีมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการบางรายเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ในพื้นที่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนในการรับมือกับการล่วงละเมิดหรือบุกรุกในพื้นที่ดังกล่าว

ในการด�าเนินการระยะต่อไป ควรก�าหนดให้หน่วยงานท่ีประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองทางทะเลทุกรูปแบบ มีแผน 
ในการด�าเนินงานในพื้นที่ และก�าหนดตัวชี้วัดและหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท�าระบบติดตามประเมินผล
ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลประจ�าทุกปี และควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงแนวเขตการคุ้มครอง
ล่วงหน้าก่อนการประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนท่ีได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเดิม ได้มีเวลาปรับตัวในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ประกอบอาชีพไปสู่พื้นที่อื่น ๆ หรือสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อาชีพอื่นได้
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การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเล
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 
ค.ศ. 1982

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 19 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 เป็นอนุสัญญาเพียงฉบับเดียว 
แต่รวมหัวข้อของกฎหมายทะเลไว้ทั้งหมด มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 320 ข้อ กับอีก 9 ผนวก ครอบคลุม
เรื่องทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่องการเดินเรือ และช่องแคบ รัฐหมู่เกาะ เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 
ไหล่ทวีป ทะเลหลวง การบริหารและอนุรักษ์ส่ิงที่มีชีวิตในทะเลหลวง รัฐไร้ฝั่งทะเล การแสวง
ประโยชน์ในพื้นที่ก้นทะเลระหว่างประเทศ การส�ารวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเล และการระงับกรณี
พพิาทระหว่างประเทศเกีย่วกบัทะเล เป็นต้น และการเข้าเป็นภาคขีองรฐั/ประเทศจะต้องอยูภ่ายใต้ 
บทบัญญัติท้ังหมด โดยไม่มีข้อสงวน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นผลให้ประเทศไทย
ต้องด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูและรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ท้ังนี้ เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับสิทธิและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามที่
ได้ให้ไว้ในอนุสัญญาฯ อนึ่ง พบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับทะเลเป็นจ�านวน 
กว่า 70 ฉบับ จ�าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในระดับกระทรวงท้ังสิ้น  
จึงจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 

ที่มา : Presentation by Justin Ordoyo, University
of the Philippines College of Law
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เป็นการปรับปรุง ยกเลิก ควบรวมกฎหมายทางทะเล
หลายฉบับ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องด�าเนินการ
ทบทวนปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายทางทะเลของประเทศไทยทัง้หมด เพือ่เทยีบเคยีง 
และปรับปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทางทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งการด�าเนินงาน ณ ปัจจุบันได้มี
การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น�้าไทย พ.ศ. .... เพื่อการควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูล น�้ามัน 
และสารเคมี ออกไปถึงเขตสิทธิอธิปไตยแล้ว

ความท้าทายท่ีส�าคัญของการด�าเนินงานภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982  
คือ การท่ีประเทศพัฒนาแล้ว เช ่น สหรัฐอเมริกา  
ซึง่มขีดีความสามารถในการแสวงประโยชน์ก้นทะเลระหว่าง 
ประเทศ ไม่ยอมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ โดยให้
เหตุผลว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ก้นทะเล
ระหว่างประเทศนั้น ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการส่งผล
ให้การด�าเนินงานเพื่อพิจารณาแก้ไข/จัดท�าข้อตกลงและ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ใน
พื้นท่ีก้นทะเลระหว่างประเทศไม่สามารถด�าเนินการให้
บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และเมื่อพิจารณาในบริบทของ
ประเทศไทย พบว่า ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากหลกัการ 
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะในเรื่องการประมงเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากหลักการนี้ท�าให้พื้นที่ประมงของเรือประมงไทย
ที่เคยใช้เป็นที่ท�ากินในฐานะเป็นทะเลหลวงต้องเปล่ียน
สภาพเป็นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศเพื่อนบ้าน 
ไปกว่า 300,000 ตารางไมล์ทะเล นอกจากนี้ หลังจาก
การให้สตัยาบันต่ออนสุญัญาฯ กระบวนการแก้ไขกฎหมาย 
ภายในประเทศของหน่วยงานเจ้าของกฎหมายต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัอนุสญัญาฯ ตามที ่
ได้ระบุไว้ในค�าประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับสิทธิ
ของประเทศไทยที่พึงได้ตามท่ีระบุไว้ในอนุสัญญาฯ นั้น 
ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน

หลัก/รองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย 
จึงส่งผลให้การด�าเนินงานมีข้อจ�ากัดไม่สามารถผลักดัน
การแก้ไข ปรับปรุงข้อกฎหมายให้สอดรับกับอนุสัญญาฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในที่
เกี่ยวข้องกับทะเลซึ่งมีอยู ่ประมาณมากกว่า 70 ฉบับ  
ให ้สอดคล้องกับตัวอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการ 
บูรณาการการแก้ปัญหาทางทะเลตามภารกิจของแต่ละ
ส่วนงานให้มีการมองเห็นปัญหาและเป้าหมายร่วมกัน
แบบองค์รวมที่มุ่งสู่การรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็น
ส�าคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของประเทศไทย 
ที่พึงมีจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ และเพื่อให ้
สอดคล้องกับมาตรฐานของโลกในการบริหารจัดการใน 
ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร ครอบคลุม
บริเวณทั้งที่อยู ่ภายใต้อ�านาจแห่งชาติและภายนอก  
อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางทะเล อันได้แก่ ปัญหาการอ้างสิทธิ 
ทับซ้อนทางทะเล ปัญหาความปลอดภัยของเส้นทาง 
เดินเรือ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และปัญหาภัยธรรมชาติทาง
ทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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0620

ปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งระดับชาติและพ้ืนที่

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 20 

จากในอดตีทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามอดุมสมบรูณ์ มจี�านวนมากพอ 
ต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แต่ปัจจุบันเมื่อจ�านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับ 
ความเจริญรุ่งเรืองทางสังคม จึงท�าให้มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น 
รวมถึงการน�าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การบริโภค หรือใช้เป็นท่ีอยู่
อาศัยมากขึ้นตามล�าดับ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมดุลขาดการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ประเทศไทย 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายหลัก นโยบาย และทิศทางของการด�าเนินงานที่มีความชัดเจน 
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ังทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนากฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
ในการก�ากับดูแลและคุ้มครองทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้ง 
ส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนประชาชนในพืน้ท่ี ทีจ่ะเป็นการสร้างกลไกด้านความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ในระดบัชาต ิ
และพื้นที่อย่างแท้จริง

ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�า 
(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. พร้อมจัดรับฟังความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติฯ จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้มีการปรับปรุง (ร่าง)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในส่วนของการด�าเนินการปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่  
อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวัด เพ่ือประสานการ
ด�าเนินงานปฏิรูประบบและเครือข่ายของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต�าบล ให้เป็น
ไปในทิศทางที่ชัดเจนต่อไป
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ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป ควรเร่งสร้างกลไก
ของคณะกรรมการในระดับประเทศ ระดับพื้นที่  
เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการด้านความหลากหลาย 
และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานที่ เกี่ยวข้องรวมถึงต ้องมีการก�าหนด
กฎหมาย นโยบาย มาตรการ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้ม ี
ความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการในการ
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการ
ด�าเนินงานและบริบทของประเทศ ท้ังน้ี การก�าหนด 
จัดต้ังองค์กรกลางหรือหน่วยงานกลางท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี
ชัดเจน มีศักยภาพที่จะประสานการด�าเนินงานร่วมกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม 
ชุมชน รวมถึงประชาชนระดับพื้นที่ จะส่งผลให้มีการ 
ขับเคล่ือนกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 
ในระดับชาติและพื้นที่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สร้างความยั่งยืนในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ต่อไป

(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. …. ถือเป็นความพยายามในการน�าหลักการและ 
แนวความคิดสมัยใหม่ที่มุ ่งส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ  
เพื่อการใช ้งานและพัฒนาอย่างยั่งยืนมาก�าหนดไว ้  
ซึง่มีหลักการทีส่อดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและสอดคล้องกบั 
หลักการ เจตนารมณ์ตามอนุสัญญาว ่าด ้วยความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการและ
มาตรการต ่าง ๆ เหล ่านี้ก ่อให ้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด�าเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ ความท้าทาย
ที่ส�าคัญ คือ การให้ประชาชนและชุมชนในระดับพ้ืนที ่
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการควบคุม ก�ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และมีบทบาท อ�านาจหน้าที่ในการ
ด�าเนินการ โดยอาจจะเสนอให้มีแต่งตั้งบุคคลในภาคส่วน
ต ่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข ้อง เข ้ า เป ็นคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ ที่ด�าเนินการในเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดกลไก 
การท�างานที่เข้าถึงทุกภาคส่วนทุกระดับอย่างแท้จริง
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ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 21 

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต
ของประชาชน และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังในระดับประเทศ และระดับชุมชน เพ่ือให้
ประเทศไทยมีองค์ความรู ้และการวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดในการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันได้นั้น จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยให้ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยขั้นพ้ืนฐานและอนุกรมวิธาน 
นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยส่งเสริมให้มีการจัดท�าแผนการวิจัยและสนับสนุนการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
และส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร จ�านวน 12 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทาง
การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมโดยจัดงบประมาณตามวาระการวิจัย ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพ  
การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น และมีความต่อเนื่อง
ในการให้ทุนการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดท�าแผนการวิจัย รวมถึงพัฒนาความ 
หลากหลายทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของโลกและระดับประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
โดยก�าหนดทิศทางการวิจัยและประเด็นหลักที่มีความส�าคัญเร่งด่วนในการด�าเนินการ ส่งผลต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
รวมถึงพัฒนากลไกการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่การก�าหนดนโยบายและแผนของ 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามความต้องการของชุมชน และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส�าหรับคนในชุมชน
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การปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังประสบความท ้าทายในการจัดท�าแผน 
การวิจัย การก�าหนดทิศทางการวิจัย และประเด็นที่จะ 
ส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในปัจจุบัน เพื่อให ้ผลงานวิจัยตรงต่อความ
ต้องการของประเทศ และการดึงดูดหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรือผู้มีศักยภาพเข้ามาท�าการวิจัย รวมถึง
การประสานความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนาเพื่อต่อยอด
การวิจยัให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏริปู

ข้อเสนอแนะในด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความ
ส�าคัญกับการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเดน็ทีมี่ความครอบคลมุทกุมติมิากขึน้ และเมือ่เสรจ็สิน้ 
การวิจัยแล้ว ควรสนับสนุนให้มีการน�าผลของการวิจัยไป
ประยุกต ์ ใช ้ ได ้จริ งและเกิดผลอย ่างเป ็นรูปธรรม  
โดยมีหน่วยงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป
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ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพในหลายมิต ิ
โดยข้อมูลในปี 2555 มีจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ชนิด 
พืชมีท่อล�าเลียงและพืชไม่มีท่อล�าเลียงไม่น้อยกว่า 1,400 ชนิด 
(คิดเป ็นร ้อยละ 4 ของพืชที่จ�าแนกชนิดได ้แล ้วทั่วโลก 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง ไม่น้อยกว่า 4,000 ชนิด (คิดเป็น 
ร ้อยละ 8 ของสัตว ์มีกระดูกสันหลังทั่วโลก) สัตว ์ไม ่มี 
กระดูกสันหลั ง  ไม ่น ้อยกว ่า  80,000 ชนิด ( คิดเป ็น 
ร้อยละ 6 ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในโลก) ปลาไม่น้อยกว่า 
2,000 ชนิด (คิดเป็นร้อยละ 10 ของปลาที่จ�าแนกแล้วในโลก) 
ท�าให้ต ้องมีการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ 
และแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม โดยมีการส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ และส่งเสริม
ให้มีการจัดท�าบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง เพื่อให้หน่วยงานและชุมชนสามารถ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดท�าระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยการปรับปรุง
ระบบให้รองรับการแสดงผลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ สถานภาพ 
การคุกคาม สถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย งานวิจัย และปรับปรุงระบบให้สามารถจัดเก็บ แลกเปล่ียน เข้าถึง 
เช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน และเผยแพร่ข้อมูล 
เป็นสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคลังข้อมูล
ทรัพยากรชีวภาพระดับชาติ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถประมวลผลในจุดเดียว ด้วยการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีแพลตฟอร์มแบบเปิดภายใต้ชื่อ Thai Biodiversity Database Platform เพ่ือสร้าง
ความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีข้อมูลหลายมิติ น�าไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน 
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการส�ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวผ่านระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ทีม่า : ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (2562),
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร (2555)

เข้าถึงการใช้ข้อมูลและตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันได้และมีการน�าข้อมูลดังกล่าวไปสร้างองค์ความรู้
เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
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ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผล
ประโยชน์ที่เป็นธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 22 
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ความท้าทายที่ส�าคัญในการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ในระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และเพ่ือการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม

ดังนั้น การด�าเนินในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้มีข้อมูล 
ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่มีความจ�าเพาะหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยด�าเนินการ เช่น การท�าบัญชีรายการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง การจัดตั้งธนาคารอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม จัดตั้งธนาคาร
พันธุกรรมสัตว์ และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะในการเข้าถึง
แหล่งฐานข้อมูล และมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่จ�าเป็น 
ต้องใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรืออนุรักษ์ คุ้มครอง 
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อีกทั้ง ควรเร่งบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป
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0623
ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง 
เครือข่ายระดับประเทศและอาเซียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 23 

ปัจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ภายใต้การด�าเนินการของภาครัฐเป็นหลัก และ 
ขาดการบูรณาการกันระหว่างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผลให้การบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควร และยากต่อการด�าเนินการ 
ในระดับนโยบายท่ีครอบคลุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบและ
เครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายระดับประเทศและ
อาเซียน เพื่อให้ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
และเกิดการบูรณาการข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในการคุ้มครอง ฟื้นฟู และแบ่งปันผลประโยชน์ 
ในการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ครอบคลุมเป็นเครือข่ายระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับการบูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ โรงเรียน และชุมชนท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นหลักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เป็นพี่เลี้ยงและก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย 
(ระดับจังหวัด) และมุ ่งเน ้นการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น 
อย่างเป็นธรรม ให้มีการส�ารวจและจดทะเบียนทรัพยากรพันธุ์พืช ทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น 
รวมถึง ภูมิป ัญญาที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อแสดงสิทธิ์ ในทรัพยากร ยกระดับกลไกและเครือข ่าย 
จากหน ่วยงานภาคีภายใต ้ โครงการอนุรักษ ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขึ้นเป็นเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต�าบล พร้อมขยายให้ครบทุกต�าบลท่ัวประเทศ ตลอดจนก�าหนดพ้ืนที่
ต้นแบบ พื้นที่เป้าหมาย และขยายผลการด�าเนินการต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาคต่อไป

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) 
ได้มีการด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดแนวทางการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ สพภ. เป็นต้น
แบบด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพควบคู ่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และเป็น 
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป ็นการสร ้างความมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการข ้อมูลระหว ่างภาครัฐและ 
ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สพภ. ได้เก็บรวบรวมและจัดท�าบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
ที่มีแหล่งก�าเนิดหรือพบได้ในประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการ
เป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลแล้วมากกว่า 11,141 รายการ
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ความท้าทายของการด�าเนินงานเพื่อยกยกระดับ อพ.สธ. 
ขึ้นเป ็นศูนย ์อนุรักษ ์และพัฒนาทรัพยากรท ้องถิ่น 
ระดับต�าบลที่มีจ�านวนมากถึง 7,255 แห่งทั่วประเทศ นั้น 
นอกเหนือจากประเด็นด้านงบประมาณที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องได้รับการจัดสรรมาเพื่อบริหาร
จัดการการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากร และชุมชนประชาชนเกี่ยวกับ
การรับรู ้คุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรในพื้นที่แล้ว 
สิ่งที่ส�าคัญและท้าทายการด�าเนินงานอีกด้านหนึ่ง คือ 
รูปแบบ วิธี ในการบริหารจัดการและใช ้ประโยชน ์
จากทรัพยากรในท้องถ่ินที่จะต้องอยู ่บนพื้นฐานของ 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
แก่ชุมชนผู้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่
ให้ด�ารงอยู ่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
ให้กับชุมชน ประชาชนเจ้าของทรัพยากรอย่างโปร่งใส

การด�าเนินการในระยะต่อไป ควรขยายศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นในระดับต�าบล ให้ครบทุกต�าบล
ทั่วประเทศ เพื่อให ้เป ็นศูนย ์การเรียนรู ้ด ้านความ 
หลากหลายทางชวีภาพของชมุชน และเชือ่มโยงเครอืข่าย 
สู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค พร้อมท้ัง 
บูรณาการฐานข ้อมูลทรัพยากรท ้องถิ่น โดยการม ี
ส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องและเครือข่าย 
ความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
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ปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 24 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต ท้ังในประเด็นการศึกษา การวิจัย
พื้นฐานและเชิงลึก รวมถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อการพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ท�าให้ต้องอาศัย 
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกต้อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เช่น 
นักสรีรวิทยา นักกายวิภาค นักสัณฐานวิทยา นักชีวโมเลกุล นักเกษตร นักเคมีวิเคราะห์ นักกฎหมาย 
นักอนุกรมวิธานในสาขาที่ขาดแคลน นักอนุกรมวิธานสมทบ นักชีวสารสนเทศ นักวิศวกรรมชีวเวช 
นักพันธุศาสตร์ นักพันธุวิศวกรรม เป็นต้น ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง 
กับบริบทการพัฒนาประเทศที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ การจัดท�าแผนพัฒนาระบบ
บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้านอนกุรมวธิานและสาขาทีเ่กีย่วข้องสอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
และสร้างอัตราก�าลัง ต�าแหน่งงาน และเส้นทางอาชีพของบุคลากรด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พร้อมท้ังสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับต�าแหน่งงาน 
สร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างภาวะผู้น�าและทักษะ 
องค์ความรู้ที่จ�าเป็นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางด้านการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

การด�าเนินงานท่ีผ่านมาส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
โดยการด�าเนินกิจกรรมที่ เน ้นกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในด ้านต ่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการจัดสรร 
ทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการฝึกอบรม
และดูงานด้านอนุกรมวิธานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสร้าง
และพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงบุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ให้มีบทบาทส�าคัญและมีส ่วนร่วมในการด�าเนินการ
โครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ยังอยู่
ระหว ่างด�า เนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

ที่มา : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย

       การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
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วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเป็น
สังคมบนฐานของความรู้ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนระบบการวิจัยและพัฒนาให ้ เชื่อมโยงกับ 
ชีวิตจริงในสังคมและให้สามารถใช้ความรู ้ของโลกได้
อย่างชาญฉลาด

การสร ้ างแรงจู ง ใจ เพื่ อสร ้ างบุคลากรด ้ านความ 
หลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ 
เน่ืองจากสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ สาขา
อนุกรมวิธาน และสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นสาขา 
วิชาเฉพาะ จึงควรมุ ่งเน้นกระบวนการวางแผนเพื่อ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว
เข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ที่มีอยู่เดิม มุ่งให้ความส�าคัญในการศึกษาเพ่ิมเติม และ
แสดงให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน 
ซึ่งหากไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบอาจก่อให้เกิด 
การขาดแคลนบุคลากรในสาขาเฉพาะด้าน ดังนั้นการ
สร้างบคุลากรท่ีโดดเด่นด้วยคุณภาพด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ จะเป ็นพลังส� าคัญในการพัฒนางาน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เพื่อให้เกิด 
การอนุรักษ์และประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน

การด�า เนินการในระยะต ่อไป เ พ่ือส ่ งผลสัมฤทธิ ์
ในประเด็นปฏิรูประบบบุคลากรด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ควรมุ ่งเน้นความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง  การประชาสัมพันธ ์ ข ้ อมู ล เส ้ นทาง 
ความก ้าวหน ้าในอาชีพและผลประโยชน ์ที่ ได ้ รับ 
การให้ทุนการศึกษาและรับบรรจุเข ้าท�างานแก่ผู ้ที่ 
ก�าลังศึกษา การให้ทุนศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุคลากร รวมถึง
การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร ้างพื้นฐาน 
ที่ รองรับต�าแหน ่งงาน เ พ่ือให ้ เกิดการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านอนุกรมวิทยาและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ัน ควรจัดท�าฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู ่ในแต่ละ
ชุมชน ส�าหรับสร้างและพัฒนาปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจน
เสริมสร ้างความตระหนักและความรู ้ความเข ้าใจ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการบูรณาการ 
ร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 25 

การขับเคลือ่นกลไกเพือ่รองรบัการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืนัน้ 
ประกอบด้วยการด�าเนินงานจาก 3 ระดับ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับภาคส่วน และระดับพื้นท่ี/
ชุมชนท้องถิ่น โดยแต่ละระดับมีกลไกการด�าเนินงานที่แตกต่างกันไปเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ดังนี้ ในระดับนโยบาย เร่งผลักดันเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เป็นหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดท�าแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
ของประเทศ ผลักดันการด�าเนินงานในทุกภาคส่วนการพัฒนาและการผลิต เร่งรวบรวมข้อมูล 
และประเมินมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และประมาณการ
ศักยภาพในอนาคต ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า รวมทั้ง ก�าหนดเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ค�านึงถึงต้นทุนธรรมชาติและความม่ันคงทางชีวภาพ 
เป็นความส�าคัญล�าดับแรก ควบคู ่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระดับภาคส่วน อาทิ  
ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ท่องเที่ยว สาธารณสุข อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม การศึกษาวิจัย 
และภาคประชาชน ในการผลักดันกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งใช้กลไก
ประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการก�าหนดกระแสการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก 
ของสังคม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนในการเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินธุรกิจ
ที่ มีความรับผิดชอบต ่อความหลากหลายทางชีวภาพ และระดับพื้นที่ /ชุมชนท ้องถิ่น  

การสร ้ างศักยภาพในระดับพื้ นที่ /ชุมชนท ้องถิ่ น  
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
ซ่ึงการยกระดับกลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคี
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พ ร ะ ร า ช ด� า ริ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้มีความเชื่อมโยง 
กับการด�าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนที่มีรูปแบบคล้ายคลึง
กัน และปรับรูปแบบและการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
และเป ็นไปในทิศทาง เดียวกัน  จากความส� า คัญ 
ของการด�าเนินงานท้ัง 3 ระดับข ้างต ้น จึงน�าไปสู  ่
การบรรลุเป้าหมายเพ่ือมีกลไก/แนวทางเชื่อมโยงผล
ประโยชน ์  และการใช ้ งานได ้อย ่ าง เป ็น รูปธรรม 
และกว้างขวางต่อไป

ที่มา : Bioeconomy Report 2016
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยด�าเนินกิจกรรมท่ี
เน้นกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน อาทิ กิจกรรมผลักดันให้เศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และกิจกรรมสร้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภค
อย ่างยั่ งยืนทั้ งต ้นน�้ า  กลางน�้ า  ปลายน�้ า  รวมถึง 
ในเมือง เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริโภคในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคเกษตร ประมง ท่องเที่ยว โดยกลไก
ประชารัฐ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
โดยมีส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) 
เป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกทั้ง 
ยังมีการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการก�าหนดกลไกและ
แนวทางการเชื่อมโยงผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์ โดย สพภ. ได้ประกาศใช้ 
BEDO Concept ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และหนึ่งในหลักการส�าคัญ  
คือ เมื่อมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องปัน 
รายได้กลับไปอนุรักษ์ ทั้งนี้ สพภ. ใช้เครื่องหมายส่งเสริม  
Bio Economy Promotion Mark เป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การผลักดันในระดับนโยบาย 
เพ่ือให ้เศรษฐกิจชีวภาพเป ็นหน่ึงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ในทิศทางที่มีความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ ์และการใช ้ประโยชน์อย ่างยั่งยืน และ 
การสร้างกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย ่างยั่ ง ยืน เพื่อให ้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการด�าเนินงาน
ร่วมกันได้และรองรับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในทุกระดับ

การด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านระบบกลไก
รองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ 
การปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ BEDO Concept ซึ่งเป็น
หลักการส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
และการสร ้างกลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภค 
อย่างยัง่ยนืทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ ให้เกิดการบรูณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้การด�าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทั้ง 3 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย ระดับภาคส่วน และระดับ
พื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไก
รองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน อาทิ การสนับสนุนศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต�าบล จะช่วยเป็นการยกระดับ
กลไกส�าคัญและเครือข ่ายเชื่อมโยงการด�าเนินงาน 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป
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เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก�าเนิดให้มีประสิทธิภาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 26 

ปัญหามลพิษเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบันด้านมลพิษของประเทศไทย ในปี 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า คุณภาพ
อากาศในพื้นที่ทั่วไป มลพิษหลักที่ยังเป็นปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุ่นละออง PM10 
และก๊าซโอโซน ทีม่แีนวโน้มเกนิค่ามาตรฐานมากกว่าปีทีผ่่านมา คณุภาพแหล่งน�า้ผวิดนิ ร้อยละ 18  
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยภาคกลางมีแหล่งน�า้ที่อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมากกว่าภาคอื่น คุณภาพ
น�้าทะเล พบว่าบริเวณอ่าวไทยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก สาเหตุหลัก 
เน่ืองมาจากการปล่อยทิ้งน�้าเสียจากบ้านเรือน อุตสาหกรรมการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มี
ระบบจัดการของเสียระบายของเสียลงสู่แม่น�้าสายหลัก รวมทั้งระบบการจัดการน�้าเสียชุมชนยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ในส่วนของสถานการณ์ขยะมูลฝอย พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณ
ขยะ 28.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3 โดยสาเหตุที่ท�าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมา
จากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท�างานในประเทศ การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว พฤติกรรมการบรโิภคของประชาชน และขาดการคดัแยก 
ขยะและการก�าจัดที่ถูกวิธี ท�าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอย รวมไปถึงขยะของเสียอันตราย และขยะ
พลาสติกในทะเลเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561 พบว่าแหล่งก�าเนิดมลพิษ 
ที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ โรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคือสถานประกอบการ ซึ่งอยู่ในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างสูง เห็นได้ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยมุ ่งแก้ปัญหาที่ต ้นเหตุ คือการบริหารจัดการมลพิษ 
ที่แหล่งก�าเนิด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริม 
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่า 
รองรับการพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

โรงงานอุตสาหกรรม

สถานประกอบการ

บ่อขยะ/ทิ้งขยะ

เผาขยะ

อาคาร/ที่พักอาศัย

การเลี้ยงสัตว์

การก่อสร้างอาคาร/ถนน

อื่นๆ ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาปัญหามลพิษได้

45%11%

2%

7%

5%

5%

22%

3%

แหล่งที่มาของข้อมูลปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2561
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
และสถาบันการศึกษา ได ้ด�าเนินโครงการเพื่อมุ ่ ง 
แก้ปัญหา โดยจัดการมลพิษท่ีแหล่งก�าเนิด ไม่ว่าจะเป็น
มลพิษจากชุมชน มลพิษจากอุตสาหกรรม และมลพิษ 
จากเกษตรกรรม ผ่านแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ 
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและผลักดันกฎหมายที่
สามารถปลดล็อคการด�าเนินงาน ตลอดจนการสร้าง 
แรงจูงใจให้แก่ผู ้ประกอบการในการผลิตสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ 
อาทิ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โครงการ
สร้างจิตส�านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐาน
ส�าหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ในเร่ืองสุขาภิบาลและระบบบ�าบัดน�้าเสีย โครงการวิจัย
รปูแบบการมส่ีวนรวมในการก�าจดัขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม 
โครงการจัดท�ามาตรการควบคุมการระบายสารอินทรีย์
ระเหยจากโรงงาน โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
กากของเสีย โครงการยกระดับผู้ประกอบการของเสีย 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้าง
วินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล ้อมที่ยั่ งยืน การออกมาตรการดีเดย ์

งดให้ถุงพลาสติก มาตรการส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติก
รีไซเคิลที่น�าไปสู่การใช้ซ�้า ลดการท้ิง และสามารถแยก
ประเภทพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู ่
อุตสาหกรรมสีเขียว

ความท้าทายในการด�าเนินงาน คือ การจัดการมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ท่ีเกิดจากสาเหต ุ
ในหลายมิติ ซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 
อันสั้น หรือใช้เพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งในการจัดการ 
ต้องอาศัยระยะเวลา องค์ความรู ้ ความเข้าใจและ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับปัจเจก 
คอืจติส�านกึความรบัผดิชอบในส่วนรวมของผูป้ระกอบการ 
และประชาชน 

ดังนั้น แนวทางการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
นอกจากการเร่งออกกฎหมาย หรือปรับปรุงระเบียบ  
ข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้แล้วเสรจ็ ภาครฐัควรเพิม่ความเข้มงวด 
ในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น และควรมีการออก
นโยบายเพื่อจูงใจให้ผู ้ประกอบการลดการใช้สารเคมี
อันตรายและมีการน�านวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เข้ามาประกอบการด�าเนินธุรกิจให้มากขึ้น รวมถึงการเร่ง
ขยายบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ 
ในการจัดการสารเคมีและมลพิษ ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง
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ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 27 

ปัญหามลพษิของประเทศไทยในปัจจุบนัมแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพราะอยูใ่นช่วง 
ระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ
ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะส�าคัญ เป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อมลพิษหลากหลายรูปแบบ  
ไม่ว่าจะเป็นมลพษิทางอากาศ มลพิษทางน�า้ มลพษิทางเสยีง และปัญหาการจดัการขยะ ซึง่เป็นปัญหา 
ที่มาจากหลากหลายแหล่งก�าเนิด มีวิธีการบริหารจัดการที่ต่างกัน จากผลการด�าเนินงานบริหาร
จัดการมลพิษของกรมควบคุมมลพิษในช่วงที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ยังอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึงในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มีการด�าเนินการแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ท�าให้การแก้ไขปัญหา 
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน รวมท้ังปัญหาจากกฎระเบียบ 
เชิงโครงสร้างภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนในการก�าหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือปรับปรุงระบบและ
กลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ โดยก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักท่ีมีอ�านาจ
หน้าท่ีชัดเจนในการประสานงานด้านการก�ากับดูแลและบริหารจัดการในภาพรวม รวมไปถึง 
ร ่วมก�าหนดกฎระเบียบ/มาตรการท่ีจะใช ้ เป ็นกลไกในการบริหารจัดการด ้านมลพิษที่ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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โดยการด�าเนนิงานทีผ่่านมา กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และหน่วยงานภายใต้สงักัด ซึง่เป็นหน่วยงาน 
หลักในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทในการควบคุมการก่อมลพิษ 
จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม  
และตรวจสอบมลพิษ อาทิ ศึกษาความเหมาะสมของหน่วยงานท่ีจะเป ็นเจ ้าภาพหลักในการด�าเนินงาน  
เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย จัดท�าท�าเนียบการปล่อยมลพิษและเปิดเผยข้อมูล 
สู ่สาธารณะ โครงการส ่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให ้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย ่างยั่ งยืน  
โครงการปรบัปรงุและพฒันาระบบสารสนเทศการจดัการกากของเสยีอตุสาหกรรม โครงการก่อสร้างอาคารศนูย์เฝ้าระวงั 
และเตือนภัยอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการด�าเนินงาน คือการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการปัญหามลพิษ 
ที่อาจต้องใช้ระยะเวลา รวมทั้งความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานถึงความส�าคัญในการปฏิรูป ตลอดจนการประสาน
ความร่วมมือด้วยความเข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท�าข้อมูล 
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นจ�านวนมาก แต่เนื่องจากท�างานแยกส่วน จึงยากในการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงจ�านวนบุคลากรของภาครัฐในการก�ากับดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมีจ�ากัด  
จึงจ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินงาน

ดงัน้ัน การด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องควรเชือ่มโยงการด�าเนนิงานร่วมกนัเพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจ
เชงินโยบายได้อย่างทันท่วงทีโดยอาจพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังการก่อมลพิษ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงบทลงโทษส�าหรับสถานประกอบการที่กระท�าผิดกฎหมายให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมการก่อมลพิษจากแหล่งก�าเนิด
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ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 28 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นส�าคัญท่ีทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และศึกษา
แนวทางแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่า สภาพภูมิอากาศของโลกก�าลังเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 100 ปี 
ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง มาจาก
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาค 
ของโลก อาทิ อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกและในมหาสมุทรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ความเป็นกรด 
ในมหาสมุทร ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในฤดูน�้าหลากและน้อยลงในฤดูน�้าแล้ง จ�านวนวัน 
ที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น และอัตราการละลายของธารน�้าแข็งท่ีข้ัวโลกเหนือท่ีนับวันจะยิ่งรวดเร็ว 
โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ที่รุนแรง 
และบ่อยครั้งข้ึน ผลกระทบจากวิกฤตน�้าทะเลข้ึนสูง รวมไปถึงเชื้อโรคที่มาจากการเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศ ซ่ึงในท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายสาขา  
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มของ
ประเทศที่มีความเส่ียงสูงมาก ล�าดับที่ 12 ของโลก และเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว และยังคงไม่สามารถหลุดจากอันดับความเส่ียงสูง
ในระยะยาวดงักล่าวได้ จงึเป็นสญัญาณท่ีแสดงถงึความวกิฤตของสถานการณ์ปัญหาการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ที่ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญ และจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการด�าเนินนโยบายและ
กจิกรรมในการผลกัดนัให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  
การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... การรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือนกระจกเข้าสู ่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การสร้างความรู้
ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส�านึกการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบเช่ือมโยง 
ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ นโยบาย และ
กลไกในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการสร ้างแรงจูงใจภาคเอกชนในการร ่วมเป ็น 
ผู้ประกอบการสีเขียวเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษ

จากการด�าเนินการดังกล่าวความท้าทายที่ส�าคัญ คือ  
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคส่วนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ชุมชน ประชาชน
ที่ด�าเนินกิจกรรมและมีวิถีชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ  
ที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อความถี่และความรุนแรง

ของผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น ในป ั จ จุบั นและอนาคต  
ขณะเดียวกนัสาขาการผลิตท่ีมีบทบาทรับผิดชอบในการลด 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและ
การขนส่ง รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีแนวโน้ม
ในการสร้างมลพิษสูง จะต้องตระหนักถึงบทบาทและ
ความรบัผดิชอบร่วมกนัในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรมีการส่งเสริม
การปรบัเปลีย่นการด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้เป็นไป 
ในทิศทางที่มุ ่ ง ไปสู ่ การเติบโตที่มีการปล ่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกต�่า และควรมีการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล
ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมประสทิธภิาพการขบัเคลือ่นนโยบายด้านการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมิูอากาศของประเทศ รวมถงึสร้างความตระหนกัรู ้
ความรู ้และความเข้าใจของประชาชนอย่างต่อเนือ่งเก่ียวกับ 
แบบอย่างการด�าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันที่จะช่วย
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อและ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ 
สร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�า
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EIA และ EHIA)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 29 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EIA และ EHIA) ของประเทศไทย
น้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือ่งมอืและ
ก ล ไ ก ท่ี ส� า คั ญ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า 
เห็ นชอบของหน ่ วยงานภาครั ฐต ่ อ 
การอนุมัติโครงการพัฒนาท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อเนื่องถึง
สุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการ 
มาตามล�าดับจากกรอบของพระราช
บัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 
ต ่ อมา ได ้ ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห ่ง 
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
ในมาตรา 67 วรรคสองบัญญัติ ไว ้ว ่ า  
การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด ้านสภาพสิ่งแวดล ้อม 
ทรั พย ากรธ ร รมชาติ  และสุ ขภาพ  
จะกระท�ามิได้เว้นแต่ (1) จะได้ศึกษาและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ คุ ณ ภ า พ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน (2) จัดให้มีกระบวนการรับฟัง 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 
ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียก่อน และ (3) ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการผนวกการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(Health Impact Assessment : HIA) เข้ามารวมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เดิม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จนเกิดเป็นรายงาน EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับ
ปกติ) และ EHIA (Environmental & Health Impact Assessment : EHIA) (กรณโีครงการหรอื
กจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน) ปัจจุบันมีโครงการหรือกิจการท่ีต้องท�ารายงาน 
EIA รวม 35 ประเภท ในขณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนที่ต้อง 
จัดท�า EHIA รวม 11 ประเภท การจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ยังคงพบปัญหาความขัดแย้งทางสังคมท่ีทวีความรุนแรงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงรากของปัญหา 
เชิงโครงสร้างและระบบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ การมุ่งวิเคราะห์เฉพาะโครงการเท่านั้น ขาดการ
ศึกษาในประเด็นศักยภาพของพื้นที่ ปัญหาในด้านการเข้าถึงเอกสารรายงาน EIA และ EHIA 
ของภาคประชาชน และความล้าสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับ และบทลงโทษของ

ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่จะต้องเร่ง
ด�าเนินการปฏิรูป เพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นที่
เช่ือม่ัน ยอมรับของทุกฝ่าย ลดความขัดแย้งระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีสาเหตุมาจากนโยบาย 
แผนงาน และโครงการพัฒนา รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ท�าให้ต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เพื่อปรับปรุงข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดท�า
รายงาน EIA และ EHIA ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
2560 ทั้งนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเนื้อหากฎหมาย เพื่อรองรับ
การปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 58 และมาตรา 278 
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 

โดยผลการด�าเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานภาครัฐ  
โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เร่งด�าเนินโครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบ 
สิ่ งแวดล ้อม ซึ่ งมีการด�า เนินการเ ชิง รุกเพื่อสร ้าง 
ความตระหนักต่อเจ้าของโครงการ และศักยภาพของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และด�าเนินการ
จัดอบรมผู้ใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการ
พร ้อมติดตามและประเมินผลการใช ้งาน ทบทวน
ประกาศกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดท�า และ
เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างอาคารหรือด�าเนินโครงการหรือประกอบ
กิจการ (Initial Environmental Examination : IEE)/ 
รายงาน EIA/รายงาน EHIA รายงาน Monitor รวมถึง
พัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA ของประเทศ โดยปัจจุบัน สผ.  
อยู ่ระหว่างด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
เพื่อกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล EIA 
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล EIA ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ถึงแม้ว่าการจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA จะได้รับ 
การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างเชิงระบบมาอย่างต่อเนื่อง 
และได ้ระบุให ้มีกระบวนการมีส ่วนร ่วมและรับฟ ัง 

ความคิดเห็นภาคประชาชนมากขึ้น แต่ระบบ EIA และ 
EHIA ก็ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่น และการยอมรับของ 
ทุกฝ่ายมากเท่าท่ีควร อันเนื่องมาจากปัญหาโครงสร้าง
เชิงระบบ รวมถึงในการด�าเนินงานจริงยังขาดการจัด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย กลายเป็น 
รูปแบบพิธีกรรมที่ จัด เ พ่ือให ้ครบถ ้วนตามเกณฑ ์ 
ที่กฎหมายก�าหนด จากปัญหาด้านความโปร่งใสของ 
การด�าเนนิการนี ้จึงท�าให้ระบบ EIA และ EHIA ขาดความไว้ใจ 
และเชื่อถือจากภาคประชาชน

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ควรเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
เชิงโครงสร้างของระบบการรายงาน EIA และ EHIA  
อย่างจริงจัง อาทิ ปัญหาเชิงหลักการวิเคราะห์โครงการ 
ในรายงาน โดยเน้นศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ การพัฒนา
ระบบ SEA ให้ครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบาย
หรือระดับพ้ืนที่ เพ่ือเอื้อต่อการวางแผนนโยบาย แผน 
และพัฒนาพื้นที่ระดับต่าง ๆ และการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลหลังการวิเคราะห์ รวมถึงต้องเร่งปรับปรุง
กฎหมายบทบัญญัติ และความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องของ
ระบบการรายงาน EIA และ EHIA กับกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ เช่น กฎหมายผังเมือง 
กฎหมายด้านอุตสาหกรรม กฎหมายด้านการก่อสร้าง
อาคาร และกฎหมายที่รองรับมาตรการลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เป็นต้น และควรเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ในด้านการเข้าถึงเอกสารรายงาน EIA และ EHIA ของ
ภาคประชาชน ที่ส่งผลต่อความเชื่อถือ ความไว้วางใจ 
ต่อกระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีสิทธิ
จัดท�ารายงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวม
อย่างแท้จริง
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ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Strategic Environmental 
Assessment : SEA)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 30 

การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เป็นกระบวนการศึกษา
วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนา
นโยบาย แผนงานและโครงการ โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งท�าให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน นับเป็นกระบวนการส�าคัญที่ต้องมีการเร่งด�าเนินการขับเคลื่อนใช้งานอย่างเป็น 
รูปธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพ่ิมขีดความสามารถในการก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ได้มกีารขบัเคล่ือนการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ใน 2 ประเด็นหลกั  
ได้แก่ (1) การทดลองน�าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปด�าเนินการประยุกต์ 
ใช้ในการศึกษาจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ผ่านการท�า
โครงการน�าร่อง (2) สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการให้กับผู้ท�าการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา 
ข้อเสนอการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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ประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันมาใช้กับการวางแผน
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า 
ประเทศไทยยงัขาดปัจจยัส�าคญัและจ�าเป็นท่ีจะขับเคล่ือน 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ใน 4 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ขาดผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นผู ้ถ ่ายทอดองค์ความรู ้  
ผ่านการฝึกอบรม หรือเป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดท�า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข ้องต ่าง ๆ (2) การขาดความตระหนักถึง 
ความส�าคัญและจ�าเป ็นของการจัดท�าการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในกระบวนการวางแผนของ
ผู ้ที่ มีส ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนงาน/โครงการ 
ในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดท�าการประเมินสิ่ งแวดล ้อมระดับ
ยทุธศาสตร์ (3) ขาดองค์ความรู้และฐานข้อมลูทีเ่ป็นระบบ 
เช่น ผลงานที่ผ ่านมาทั้งในและต่างประเทศ ตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้องในรายสาขา/พื้นท่ี เครื่องมือต่าง ๆ พร้อม
ตั วอย ่ า ง ในกระบวนการการจั ดท� าการประ เ มิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นต้น และ (4) ขาดกลไก

เชิงสถาบันที่จะมารองรับการขับเคล่ือนที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการน�าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวางแผน เช่น  
การบังคับใช้ทางกฎหมาย การสร้างแรงจูงใจผ่านระบบ
งบประมาณของประเทศ เป็นต้น 

ในการขับเคล่ือนระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะต ่อไป ควรมุ ่ งจัดท� ากลไก 
เชิงสถาบันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ�าเป็นให้มีความชัดเจน โดยระยะแรก
ควรเร่งออกระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�า 
เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายส�าหรับการขับเคล่ือน 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
และในระยะต่อไปอาจพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะก�าหนด 
เป็นกฎหมายเฉพาะ รวมถึงเร ่งพัฒนากระบวนการ 
องค์กร และกลไกการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
มีความรู ้  ความเข ้าใจ และสามารถมีส ่วนร ่วมได ้ 
อย่างเหมาะสม
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ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เขตควบคุมมลพิษ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 31 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศเขตควบคุม 
มลพิษแล้ว จ�านวน 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด ได้แก่  
(1) เมืองพัทยา (2) จังหวัดภูเก็ต (3) อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา (4) อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(5) หมู ่ เกาะพีพี (6) จังหวัดสมุทรปราการ 
(7 )  จั งหวัดปทุมธานี  (8 )  จั งหวัดนนทบุ รี  
(9) จังหวัดสมุทรสาคร (10) จังหวัดนครปฐม  
(11) อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบรุ ี(12) อ�าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี (13) อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี (14) อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  
(15) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  
(16) อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(17) บริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ 
(18) บริเวณมาบตาพดุ จงัหวัดระยอง จดุประสงค์ 
เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชนและเพื่อรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล ้อมในพื้น ท่ี โดยพื้นที่ที่ ได ้
ประกาศเป ็นเขตควบคุมมลพิษข ้างต ้นนั้น 
ล้วนแต่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการประกอบกิจการ
ท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาต ิการท�าเหมอืงโดยมไิด้
มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษให้ลดลงและกลับสู่ภาวะปกตินั้น ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ รวมถึงบรรยากาศในการลงทุนทางเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์
ของประเทศ ดังน้ัน จึงควรมีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเขตควบคุมมลพิษให้ประสบผลส�าเร็จ 
และก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม ทดแทนเพิ่มเติมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียม มาปรับใช้แทนการประกาศเป็น
เขตควบคมุมลพิษภายหลงัจากมกีารแก้ไขปัญหามลพษิส�าเรจ็แล้ว 

โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิก
พื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ โดยได้เร่ิมขับเคล่ือนในบางโครงการแล้ว ได้แก่ การวิเคราะห์และจัดท�า 
ข้อเสนอพื้นที่เป้าหมายที่จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ การก�าหนดมาตรการและแผนงานควบคุม 
ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ การวิเคราะห์สถานการณ์ป ัญหามลพิษในพื้นที่ 

ที่มา : วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
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ที่มีปัญหามลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ ทั้งนี้ ได้เร่ิมด�าเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
แล้ว ได้แก่ การร่วมหารือกับหน่วยงานใน 3 พื้นที่ 
ประกอบด้วย (1) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (2) จังหวัด
ระยอง และ (3) อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วม
จัดท�าข้อเสนอการด�าเนินงานในการยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ และเสนอต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและ
ติดตามผลการด�าเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับ
จังหวัดต่อไป และได้ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานพื้นที่เขตควบคุม
มลพิษระดับจังหวัด 13 จังหวัด เพื่อก�ากับและติดตาม 
ผลการด�าเนินงานตามแผนและมาตรการลดและขจัด
มลพิษของเขตควบคุมมลพิษแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ดี ในการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษและ
ด�าเนินมาตรการอื่น ๆ แทนในพื้นท่ี อาจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาของความเข้มข้นในการปฏบัิตติามของผูป้ระกอบการ 

ในพ้ืนที ่เนือ่งจากข้อกฎหมายหรอืข้อบงัคับในการด�าเนนิการ 
ในมาตรการใหม่ ๆ นั้น อาจไม่เข้มข้นเท่ากับการประกาศ
เป ็นเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงอาจเป ็นช ่องว ่างให ้เกิด 
การท� าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ ส ่ ง ผล เสี ยต ่ อ 
สภาพแวดล้อมได้

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป จึงควรส่งเสริมให ้
ผู ้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นมิตรกับ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน โดยควรมีมาตรการใน
การจูงใจให้ผู ้ประกอบการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตจาก
แบบเดิมสู่วิถีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มาตรการ 
ลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้ประกอบการท่ีสามารถลดปริมาณ
มลพิษได้ตามที่ก�าหนด หรือการน�ามาตรการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู ้จ ่ายมาใช้ รวมทั้งควรสร้างความตระหนักให้ 
ผู้ประกอบการรับรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ก�าหนด เข้าใจและรับรู ้ถึงโทษที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็น
เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนสู ่วิถี 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ปฏิรูปการผังเมือง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 32 
การวางและจัดท�าผังเมืองในปัจจุบัน แม้ว่า
จ ะ มุ ่ ง เ น ้ น ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม ส ม ดุ ล ทั้ ง 
ด ้ านสิ่ งแวดล ้อม เศรษฐกิจและสังคม  
แต่ในทางปฏิบัติมักไม่สามารถก�ากับให้เกิด
ความสมดุลในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผัง 
ท่ีวางไว้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
สิ่งแวดล้อมของเมืองตลอดจนวิถีชีวิตของ
ประชากรเมือง เนื่องมาจากขาดกลไก 
การบูรณาการร่วมกันในแต่ละระดับ ท�าให้
เกิดช ่องว ่างระหว ่างการขับเคล่ือนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศด้วยระบบการ
ผังเมือง จึงจ�าเป็นต้องมีการวางผังเมืองและ
ก�ากับการใช ้ประโยชน์ ท่ีดินด ้วยการใช ้
ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไก 
ขบัเคลือ่นการพฒันาเมอืง เพือ่ให้มกีารกระตุ้น 
ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในการก�ากับการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุล อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่การวางผังเมืองรวมในปัจจุบันในระดับ
ชุมชนและพื้นที่เฉพาะท้องถิ่นยังไม่สามารถด�าเนินการได้ทันต่อการเติบโตของเมือง ท้องถิ่นและ
ชุมชน เพื่อให้การเติบโตของเมืองสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องด�าเนินการให้เกิด 
การวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผังเมืองในระดับท้องถิ่นมีองค์ความรู้ที่สามารถวางและจัดท�าเป็น
ผังเมืองหน่วยย่อยของเมืองและชุมชน ซึ่งจะมีความคล่องตัวและสามารถด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองใหญ่ในปัจจุบันท�าให้
พื้นท่ีสีเขียวของเมืองลดลง และขาดพื้นที่รองรับน�้าเพื่อการป้องกันน�้าท่วมเมือง ประกอบกับ 
ผู ้ลงทุนมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด ท�าให้การก�ากับ
การใช้ประโยชน์ทีด่นิในการเพ่ิมพืน้ทีส่เีขียวและพืน้ทีร่องรบัน�า้ดงักล่าวนัน้ยงัไม่ประสบผลเท่าที่ควร 
จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพ้ืนท่ีรองรับน�้าด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนท่ี (Transfer 
of Development Rights :TDR) โดยน�าแนวคิด TDR เพ่ือช่วยรักษาพ้ืนท่ีท่ีต้องการอนุรักษ์และ
สามารถพัฒนาพื้นที่ที่ต้องการมาประยุกต์ใช้กับการวางและจัดท�าผังเมืองรวม ในการควบคุม 
ความหนาแน่นของอาคารในพื้นที่ให้ลดลง เพื่อการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่รองรับน�้าได้

ที่มา : urbmcreature
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้ด�าเนินการ 
ขับเคล่ือนการวางผังเมืองและก�ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่นและชุมชน เป็นกลไก 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยมีการจัดท�าแผนแม่บท 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมภาคีการพัฒนาระดับ
ภูมิภาค 5 ภาค และการด�าเนินโครงการผลักดันการจัด
ท�าผังชุมชนเพ่ือรักษาพื้นท่ีสีเขียวในเมืองอุตสาหกรรม
ยั่งยืน ท�าให้เกิดผังชุมชน จ�านวน 6 เมือง ได้แก่ เทศบาล
เมืองกระทุม่ล้ม เทศบาลเมอืงไร่ขงิ เทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ 
(จังหวัดนครปฐม) เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต�าบล
บ้านฉาง (จังหวัดระยอง) และเทศบาลต�าบลหัวส�าโรง 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในด้านการวางผังเมืองระดับชุมชน 
และผงัพ้ืนทีเ่ฉพาะท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�าเนินโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยด้ีานการผงัเมอืงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ระดับอ�าเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมีความรู้ 
ด้านการผังเมืองและส่งเสริมการวางและจัดท�าผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนระดับอ�าเภอ โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการ
ร่างผังเมือง จ�านวน 67 ผัง นอกจากนี้ ในด้านการปฏิรูป
มาตรการทางผังเมืองเพื่อก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพ้ืนท่ีรองรับ
น�า้ด้วยระบบการโอนสทิธกิารพฒันาพืน้ที ่กรมโยธาธกิาร 
และผังเมืองอยู ่ระหว่างการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การน�ามาตรการโอนสิทธิ
การพัฒนามาใช้บังคับในผังเมืองรวม

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิรูปการผังเมืองมีความท้าทาย
ส�าคัญ คือ การท�าความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจาก
ผัง เมืองเป ็นสิ่ งที่ ส ่ งผลกระทบโดยตรงอย ่างมาก 
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในด้านใด 
จึงมักส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านจากความกังวลต่อวิถีชีวิต 
ที่จะเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ แม้ว ่าจะมีการวาง
ผังเมืองที่ทุกภาคส่วนยอมรับและมีความสมดุลในทาง
วิชาการแล้ว หากประชาชนไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ก�าหนดหรือละเมิดข้อก�าหนดในผังเมือง อาจส่งผล
ให้เกิดความไม่สมดุลในทางปฏิบัติได้

ดังนั้น การปฏิรูปผังเมืองให ้ได ้ผลส�าเร็จ จึงควรมี 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงรายละเอียดในการจัดท�าหรือเปลี่ยนแปลง
ผังเมือง โดยให้ความส�าคัญกับความเห็นของประชาชน 
ในท้องท่ี และควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
รวมถึงมาตรการในการก�ากับการใช ้ประโยชน์และ 
การลงโทษผู ้ละเมิดข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อให้ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเป็นผลด ี
ต่อชุมชนตามผังเมืองที่มีการจัดวางไว้เบื้องต้น
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ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือสิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 33 

ในปัจจุบัน การเติบโตของภาคส่วนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมหาศาล ท�าให้การเกิดมลพิษและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติบางส่วน 
เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อชดเชยการสูญเสียดังกล่าว ประเทศไทยจึงควรมีการใช ้
เครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดล้อมมาสนบัสนนุการบรหิารจดัการมลพษิและสิง่แวดล้อม โดยใช้หลกั 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากมลพิษ
และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นแหล่งทุนในการสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการด�าเนินการ
ศึกษาแนวทางการน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการ
ขยะ น�้าเสีย และของเสียอันตราย นอกจากนี้ กรมประมงได้มีการด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบ 
การออกใบอนุญาตท�าการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) เพื่อช่วยในการควบคุมสมดุลของ
ทรัพยากรสัตว์น�้าผ่านการค�านวณจ�านวนผู้ท�าประมง โดยได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตท�า 
การประมงพาณิชย์แล้วจ�านวน 10,481 ฉบับ

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ประเภทเคร่ืองมือ มลพิษ
ทางน ้า 

มลพิษ 
ทางอากาศ 

ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย 

อื่น ๆ 

1. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต ทรัพยากรน ้า 

2. ค่าธรรมเนียมการใช ้ - ทรัพยากรแร่ธาตุ/  
ค่าเข้าอุทยาน 

3. ค่าปรับ - 

4. ค่าภาษีการปล่อยมลพิษ - - - 

5. การชื อขายหรือโอนใบอนุญาต 
   การปล่อยมลพิษ 

- - คาร์บอนเครดิต 

6. ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ - - - - 

7. ระบบมัดจ้าเงินคืน - - - 

8. การใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกัน - 

9. การวางประกันความเสี่ยงหรือ 
   ความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม 

- - - - 

10. มาตรการอุดหนุน - 

√ 

√ 

√ √ √ 

√ √ 

√ √ √ √ 

√ √ 

√ √ 

√ √ √ √ 

√ √ 

√ √ √ √ 

√ 

√ 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการจัดการมลพิษแต่ละประเภท 

302

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม06



0633

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การจะน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น 
จ�าเป ็นต้องมีมาตรการหรือกฎหมายมารองรับอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเก็บค่าชดเชยจากผู ้ก ่อมลพิษและ 
ผู้ได้ประโยชน์มีผลบังคับใช้ได้อย่างเป็นทางการ อีกทั้งการขาดการแบ่งส่วนความรับผิดชอบที่ชัดเจนท�าให้ไม่สามารถ
ค�านวณค่าชดเชยที่ต้องจ่ายได้

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป จึงควรมีการศึกษาและจัดท�ามาตรการ การพัฒนากฎหมายในการรองรับ 
การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บและการค�านวณการแบ่งส่วน
ความรับผิดชอบท่ีเกิดจากมลพิษและความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐสามารถใช ้
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ 
และเครื่องมือบริหารจัดการ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 34 

การปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปฏิรูป
ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์และมีผลเสริมหนุนต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแต่ละด้าน รวมถึง 
ส่ิงแวดล ้อม การที่หน ่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐยังคงมีมุมมองและมุ ่งแก ้ป ัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วนตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน ขาดการมอง
แบบองค์รวมเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกันในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของประเทศทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก โดยเฉพาะภายใต้ภาวะภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีนับวัน 
จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนยากแก่การฟื ้นฟูแก้ไข การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบ 
งบประมาณ และเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ�าเป็น 
ต้องเร่งด�าเนินการ เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยป้องกันและลดความขัดแย้ง
ระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ

การด�าเนินงานภายใต้ประเด็นการปฏิรูป ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการด�าเนินแผนงาน 
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและ
ระดบัปฏิบัติในพืน้ท่ีให้มกีารท�างานทีเ่ชือ่มโยงกันอย่างมเีอกภาพ ด้วยกรอบแนวคดิในการด�าเนนิงาน 
บนพื้นฐานที่ยึดงานเป็นเป้าหมาย และปรับโครงสร้างองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในทุกระดับให้มี
ขีดความสามารถที่เหมาะสมในการด�าเนินงานให้บรรลุผลร่วมกับการปรับปรุง/สนับสนุนการ 
จัดสรรงบประมาณด�าเนินงานอย่างเหมาะสม เป็นระบบ มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของแผนงาน/โครงการเป็นท่ีตั้ง โดยจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ขององค์กรและผู้น�าองค์กรให้มี
ความสามารถในการที่จะเลือกใช้ระบบสนับสนุน/ก�าหนดการตัดสินใจทางนโยบาย ระบบและกลไก
สร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างผังเมือง ผังการใช้ท่ีดิน ผังการพัฒนาลุ่มน�้า ผังคมนาคม 
ผังทะเล ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยในเบื้องต้นการด�าเนินงาน 
มีเป้าหมายที่จะปรับบทบาทหน้าท่ีและเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบ
สนับสนุนการท�างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2,000 แห่ง

ขอบเขตของการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องกับแผนงาน 
โครงการในหลายระดับ อาทิ ระดับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ 
การจัดท�าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การประกาศก�าหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของ 
หลายกรม กระทรวง อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนเป็นจ�านวนมาก ทั้งในระดับชาติ 
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ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด จึงส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ขาดความชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและระบบการประสานเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงระบบงบประมาณของกรมและกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดท�าค�าขอในลักษณะ 
แยกส่วนตามภารกิจของตนเอง จึงยิ่งเป็นเหตุปัจจัยท่ีท�าให้การขับเคล่ือนแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว ้ได ้ 
อย่างเต็มศักยภาพ

การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกับการกระจายภารกิจด้านการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และการดูแลรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานระดับนโยบายส่วนกลางไปสู่หน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
มากขึ้น เนื่องจากภาคส่วนในระดับภูมิภาค/พื้นที่/ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในระดับพื้นท่ีที่จะท�าให้ 
การดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื และเพือ่ให้ภาคส่วนต่างๆ และคนรุน่ต่อไป 
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า รวมท้ังต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบายที่เป็นเอกภาพและการปรับปรุง
ระบบงบประมาณที่เน้นให้ความส�าคัญกับการบูรณาการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ โดยการด�าเนินงานทั้งทางด้านแผนงานและแผนเงินที่กล่าวมา 
จะต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการประกาศใช้มา 
เป็นเวลานานกว่า 50 ปี ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และระดับ
ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมด้วย 
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ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 35 

ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นความพยายามปฏิรูปและพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีและ 
ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดท�าวิธีพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบังคับคดี 
การบังคับโทษทางอาญา การเยียวยาความเสียหาย รวมถึงการเลือกใช้กระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์เป็นทางเลือก สนับสนุนให้มีการคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้สิทธิทางศาล 
โดยมีบุคลากรด้านยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญ และการจัดต้ังองค์กร/ 
ส่วนงาน เพื่อรับผิดชอบคดีสิ่งแวดล้อมเป็นการพิเศษ โดยเน้นหลักการการเข้าถึงความยุติธรรมใน
คดีและข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบยุติธรรมส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา มีการด�าเนินงานและ 
ข้อเสนอจากคณะท�างานร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมทางศาลปกครอง และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 
ศาลปกครองด้านระบบยุติธรรมทางปกครองสิ่งแวดล้อม (ค�าสั่งคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
ที่ 7/2563 วันท่ี 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมได้มีการแต่งต้ังคณะท�างานพัฒนาวิธี
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อม (ค�าส่ังประธาน 
ศาลฎีกาที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563) เรียบร้อยแล้ว

ที่มา : แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

รวม 2,504 คดี
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ความท้าทายของการด�าเนินงาน เพื่อบรรลุผลในการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ได้แก่ การตระหนักรู้และ
ความเข้าใจตรงกัน ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมส�าหรับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะ 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถด�าเนินการ 
ทางกฎหมายและการคุ ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชนที่เกี่ยวข้องกับรูปคดี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสถาบัน/องค์กร รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
การปฏิรูปด้านระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 

การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม จ�าเป็นต้องด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และควรมีการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
ในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับประเด็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน 
โดยต้องค�านึงถึงมิติสิทธิตามกฎหมายท่ีจะได้รับการแบ่งสรรให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเสมอภาค โดยไม่ถูกกีดกัน มีสิทธิที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล เพื่อระงับ
ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ีควรเน้นการให้ความส�าคัญกับประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมต่อรอง 
และตัดสินใจร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เพื่อร ่วมพัฒนาระบบ/แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความเข้มแข็งต่อไป
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ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 36 

ปัจจุบันกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในระดับระหว่างประเทศ มีผลต่อนโยบายและกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศเป็นอันมาก ทั้งในด้านพันธกรณีที่ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภายใต้
อนุสัญญาและความตกลงเรื่องสิ่งแวดล้อมฉบับต่าง ๆ ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้เท่าทันรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และระดับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมทั้ง
การพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อรองรับสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะ
เวลาที่ผ ่านมา การปฏิรูปกฎหมายด ้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให ้สอดคล ้อง กับบทบัญญั ติและเจตนารมณ ์ของ
รัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
รองรับกับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก และรองรับการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ก�าหนด โดยมีกฎหมาย 
ทีป่ระกาศใช้ในช่วงท่ีผ่านมา จ�านวน 13 ฉบบั ประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
พ ระ ร าชบัญญั ติ อุ ท ย านแห ่ ง ช าติ  พ . ศ .  2 5 62  
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 
ว ่าด ้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตั ิ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัตกิารผงัเมอืง  
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ท�าให้ประเทศไทยมีกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนทันต่อบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับ
การท�างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายด้านการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ ความสลับซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะส่งผล 

ท�าให้ประเทศไทยต้องด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความทันสมัยและเท่าท่ีจ�าเป็น  
ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติตามของประชาชน  
อีกทั้ งกฎระเบียบและข ้อกฎหมายในหลายด ้ าน 
จะต้องมีความเจาะจงในบางประเด็นและเปิดกว้าง 
ในบางมิติมากขึ้น  เพื่ อรองรับโอกาสที่ จะเ กิดขึ้น 
ในอนาคตจากกระแสการพัฒนาใหม่ ๆ หรือป้องกัน 
ความเส่ียงท่ีอาจตามมาจากการเปิดรับเทคโนโลยทีีก้่าวล�า้ 
ไปในอนาคตของโลกได้อย่างเท่าทัน อาทิ ดิจิทัลเพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีชีวภาพและจีโนม 

ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องการปรับปรุงหรือจัดท�ากฎหมายขึ้น
มาใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวิเคราะห์กฎหมาย
ร่วมกันก่อนพิจารณาการจัดท�ากฎหมายขึ้นมาใหม่ 
เนื่ องจากกฎหมายด ้ านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีจ�านวนมาก เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ�้าซ้อนของกฎหมาย อีกทั้งควรมีการจัดท�าระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีการประกาศ
ใช้แล้ว เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบที่สามารถสืบค้นและ 
เข้าถึงได้ง่าย และควรมีคู ่มือส�าหรับการน�าไปใช้หรือ 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ประชาชน
สามารถน�าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้มี 
การจัดล�าดับความส�าคัญของกฎหมายส่ิงแวดล้อม  
เพือ่สะดวกในการบงัคบัใช้และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและสร้างความจริงใจต่อประชาชน
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“ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน 

ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี ”

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข07

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีประเด็นท้าทายที่ต้องได้รับการพัฒนาที่ส�าคัญ ได้แก่

1) ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ในการด�าเนินการที่ผ่านมายังประสบปัญหาด้านข้อมูลในมิติของความครบถ้วน 
ถูกต้อง และการน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมประสานงานและบูรณาการข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�า และมีประสิทธิภาพ

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (8) ความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาพ (9) การคุ้มครองผู้บริโภค (10) ระบบหลัก
ประกันสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีเป้าหมาย  
(1) ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ตอบสนอง
ความจ�าเป็น และระบบหลักประกันสุขภาพความยั่งยืน  
พอเพียง  มีประสิทธิภาพ สร ้ า งความเป ็นธรรม  
(2) มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง 
การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี 
(3) ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การด�าเนินงาน 
ด้านสุขภาพของทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
มีการกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที ่
โดยมีระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ 
ระบบบริการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และ
จัดบริการเป็นเครือข่าย ภายใต้การติดตามก�ากับที่มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล (4) ประชาชนไทย 
มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน�าซ่อม 
และผู ้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทยที่อาศัยอยู ่ในประเทศไทย  
มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ที่จ�าเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั้งการรับบริการและการรับ
ภาระค่าใช้จ่าย 

ระบบสาธารณสุขของประเทศในปัจจุบันก�าลังเผชิญ 
กับความท้าทายทั้งจากสถานการณ์ภายในประเทศ อาทิ 
หน่วยงานด้านสุขภาพยังขาดการบูรณาการและเอกภาพ
ในการท�างาน ประชาชนไทยมีการเจ็บป่วยด้วยโรค 
ไม ่ติดต ่อเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ความแตกต ่างของสิทธิ
ประโยชน์ที่ยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าในบางกลุ ่ม
ประชากร และสถานการณ์ภายนอก อาทิ การแพร่ระบาด 
ของโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และ
ระดับสุดยอดค่อนข้างเร็ว มีผลต่อความยั่งยืนทาง 
การคลังด้านสุขภาพในอนาคต

จึงได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูปเพื่อเป็นการวางทิศทาง 
การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ รับมือกับ
สถานการณ์ความท้าทายท่ีมีผลกระทบต่อการบริหาร
จั ดการและการ ให ้ บริ ก ารทางด ้ านสาธารณสุ ข 
ของประเทศ รวมถึงผลกระทบต ่อสถานะสุขภาพ 
ของประชาชนทั้ง 10 ประเด็น ได้แก่ (1) ระบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพ (2) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ (3) ก�าลังคนสุขภาพ (4) ระบบบริการ 
ปฐมภู มิ  ( 5 )  การแพทย ์ แผนไทยและสมุน ไพร 
เพ่ือเศรษฐกิจ (6) ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (7) การสร้าง
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ อาทิ นครชัยศรีโมเดล ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล 
ในบริเวณใกล้เคียงในอ�าเภอเพื่อแก้ไขการบริการล่าช้าในพื้นที่ และเป็นการปรับระบบบริการให้เป็นการด�าเนินงาน
แบบไร้รอยต่อภายในอ�าเภอ สร้างบริการเด่นตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลสอดคล้องกับพื้นที่และส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาล ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับ
การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากขึ้น

0702

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทางการแพทย์ ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 
อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น แอปพลิเคชันส�าหรับการนัดหมายและจัดการคิวผู้ป่วย ระบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์

0703

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ก�าลังคนด้านสุขภาพ  

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลสุขภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดการ
บริหารก�าลังคนสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมก่อนการน�าระบบไปปฏิบัติ

2) การยอมรับของประชาชน ในการด�าเนินการที่ผ่านมาหลายกิจกรรมต้องอาศัยการยอมรับในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชน ซึ่งประชาชนบางกลุ่มยังไม่เห็นถึงความส�าคัญในการดูแลสุขภาวะตัวเองมากนักจึงจ�าเป็น 
ต้องมีการสร้างการตระหนักรู ้ และสร้างความเข้าใจ อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ในการดูแลตัวเองจนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
พร้อมที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ก�าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ในการด�าเนินการท่ีผ่านมาบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง 
มีแนวโน้มลดลงเป็นจ�านวนมากเนื่องจากภารกิจมีความรับผิดชอบทางการรักษาค่อนข้างสูง ก่อให้เกิดขวัญก�าลังใจ 
ลดลงส่งผลให้บุคลลากรเหล่านี้หันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ และผลกระทบต่อจ�านวนบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสาธารณสุขลดลง จึงจ�าเป็นเป็นต้องมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
และควรมีมาตรการในการธ�ารงรักษาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
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0704

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบบริการปฐมภูมิ   

ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2562 โดยมีบทบัญญัติส�าคัญที่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิท�าหน้าที่ก�ากับดูแลเชิงนโยบายควบคู่
กับก�าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ในจ�านวนที่เหมาะสมในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงควบคุมคุณภาพของหน่วยบริการและเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิรวมทั้งได้มีการทดลองลงทะเบียนในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัวน�าร่อง 50 แห่ง 
ทั่วประเทศ มีการจัดท�าแอปพลิเคชั่นการดูแลสุขภาพส�าหรับประชาชนในเบื้องต้นแล้วเสร็จ ส่งผลให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ตอบสนองต่อความจ�าเป็นทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

0705

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ  

ได้ด�าเนินการพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรท่ีเป็นความต้องการของตลาด เช่น สารสกัดกัญชาและนวัตกรรม 
จากสารสกัดกัญชา เป็นต้น และพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย โดยได้มีการประสานพ้ืนที่ส�าหรับการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ให้ครอบคลุมในเขตสุขภาพ ตั้งแต่เขตสุขภาพที่ 1-12 ส่งผลให้ประชาชน ได้รับการบริการ
ทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้

0706

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสนับสนุนการพัฒนาบริการนอกเวลาส�าหรับผู ้ป่วยไม่ฉุกเฉินเพ่ือลดความแออัด 
ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล โดยมีการจัดบริการแยกผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินออกจากการบริการของห้องฉุกเฉินเริ่มต้น 
ที่โรงพยาบาลศูนย์น�าร่อง 21 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ รวมทั้ง มีการให้ความรู้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วย
เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน ที่เน้นการบริการผู้ป่วยวิกฤตท่ีเข้ารับการรักษา ส่งผลให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และทันท่วงที ท�าให้การเสียชีวิต การพิการจากภาวะวิกฤตลดลง 

0707

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค   

ได้มีการด�าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นหน่วยงานกลางในการติดตามผลการด�าเนินการและการ 
บรูณาการก�าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางห้องปฏบิตักิารของประเทศ และด�าเนนิการการปรับปรงุโครงสร้าง
การท�างานด้านการส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค โดยได้มกีารทบทวนโครงสร้างการบรหิาร บคุลากร และภารกิจ
ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานท้ังระดับกระทรวง ทบวง กรม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการการให้บริการสาธารณสุข
ของแต่ละพืน้ที ่ท�าให้ทกุหน่วยงานมกีารท�างานได้อย่างเป็นบรูณาการและมเีอกภาพในการบริหารระบบสุขภาพมากขึน้
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ได้มีการพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพโดยร่วมกับ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะสุขภาพ เพ่ือสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู ้ขั้นพื้นฐานในการดูแลตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์มากขึ้น การพัฒนาระบบการสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องความรอบรู ้ด้านสุขภาพภายในโรงเรียนรวมทั้งส่งเสริมให้บรรจ ุ
เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ในหลักสูตรคณะสาธารณสุขในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาวะตนเองได้ในเบื้องต้น และสามารถขยายผลไปยังกลุ่ม
ประชากรทีไ่ม่สามารถเข้าถงึความรอบรูด้้านสขุภาพได้ 

0709

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ได้มีการด�าเนินการทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
มีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในระเทศและภายนอกประเทศ และจัดระบบ
เยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการบริการสุขภาพให้ได้รับความเป็นธรรม เหมาะสม และท่วงที

0710

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 ระบบหลักประกันสุขภาพ  

ได้มีการจัดท�าชุดสิทธิประโยชน์หลักพร้อมประมาณค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินส�าหรับผู้ป่วยใน และประกันสุขภาพ 
เสริมส�าหรับประกันสังคม การขยายการคุ้มครองด้านสุขภาพไปยังกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยขยาย
ความครอบคลุมสิทธิประกันสุขภาพส�าหรับบุคคลที่มีสถานะและสิทธิ/ คนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวในโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคเอดส์ และวัณโรค ส่งผลให้ความเหลื่อมล�้าและวามไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขลดลง ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข07

314



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 07

315

0701

ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 

ประเทศไทยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดนโยบายด้านสุขภาพ 
ของประเทศ เพื่อก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานให้สามารถสอดคล้องต่อความต้องการ 
ของการจัดการปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่ แต่การด�าเนินดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัดเร่ืองการ 
บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ที่ผ ่านมาการขับเคลื่อน 
ยังไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลมากนัก ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
เพื่อให้เกิดนโยบายด้านสุขภาพของประเทศท่ีเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพ 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการจัดการข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสม  
ในขณะเดียวกันประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ภายใต้
ทรัพยากรอันจ�ากัด

ที่มา : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ในระยะที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก มีความพยายามในการด�าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด ้านสาธารณสุข อาทิ  
การทดลองรูปแบบใหม่ ๆ ของเครือข่ายสถานบริการ
สาธารณสุขที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี อาทิ นครชัยศรี
โมเดล ลพบุรีโมเดล แต่เนื่องจากกิจกรรมภายใต้ประเด็น
ปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพหลายกิจกรรม  
มีความครอบคลุมการท�างานด้านสุขภาพทั้งระบบ 
ท�าให้การขับเคลื่อนงานที่ผ่านมายังไม่สัมฤทธิผลมากนัก 
รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการด�าเนินการชี้แจง
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศมาตรา 26 และมาตรา 27 พระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
ในประเด็นระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ที่  สธ 
0245/110 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีสาระ
ส�าคัญ อาทิ กิจกรรมที่อยู ่นอกเหนืออ�านาจหน้าที ่
ของกระทรวงสาธารณสขุ ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ เช่น การจดัต้ัง 
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ  การทบทวน/ยก
ร่างกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างการบริหาร
ระบบสุขภาพแห่งชาติ) และการศึกษารูปแบบเพื่อด�าเนิน
การบริหารจัดการระบบสุขภาพในรูปเขตสุขภาพต้ังแต่ 
เขตสุขภาพที่ 1 – เขตสุขภาพที่ 12 

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ  
การบูรณาการของระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย 
ที่ยังมีข ้อจ�ากัดในเรื่องของการประสานงานในการ
วางแผน การบริหาร และบูรณาการข้อมูลท่ีจ�าเป็น
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงาน
เกิดความเหลื่อมล�้าของแต่ละพื้นที่ อันเนื่องมาจาก 
การบริหารจัดการด้านสุขภาพยังไม่ครอบคลุม ไม่มี 
การบูรณาการร่วมกันเท่าที่ควร

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประ เทศควรด� า เนินกิ จกรรมปฏิ รูปที่ มี นั ยส� าคัญ 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยควรค�านึงถึงการจัดท�ากลไก
อภิบาลระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่ รวมทั้งมาตรการที่ด�าเนินการให้มีความ 
สอดคล้องกันของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งในส่วนของการวางแผน
การจัดระบบบริการสุขภาพให้มีความครอบคลุม และให้
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน และ
หน่วยงานเอกชน ร่วมกันบูรณาการไม่ให้เกิดความ 
เหลื่อมล�้าของแต่ละพื้นที่ ท้ังนี้ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข จะด�าเนินการหารือร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาแนวทางในการขับเคล่ือน
ประเด็นระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายในประเด็นดังกล่าวต่อไป
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ปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการให้บริการมากข้ึน 
รวมถึงพัฒนากระบวนการท�างานและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การน�าเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ
ของผู้ป่วย หรือ แอปพลิเคช่ัน PCC TEAM หมอครอบครัว ซ่ึงในแอปพลิเคชั่นจะประกอบไปด้วย
ทีมหมอครอบครัว และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ท�าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
ประวัติการติดตามคนป่วยเพื่อการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วงที่ผ ่านมามีการ 
น�าร่องในการใช้แอปพลิเคชั่นในประเทศไทยจ�านวน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ 
ก�าแพงเพชร ปทุมธานี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ เลย สุรินทร์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี 
และตรัง อย่างไรก็ตามการพัฒนาและน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการและบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพ ยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ขาดการจัดท�ามาตรฐานข้อมูล มาตรฐานกฎหมาย 
ที่เ ก่ียวข้องกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของการใช้ข ้อมูลสุขภาพ ท�าให้ข ้อมูล 

0702

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 

ด้านสุขภาพของประชาชน ยังไม่สามารถเชื่อม
โยงกันได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกสถาน
บริการสุขภาพ ทั้งของรัฐและเอกชนรวมถึง
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคงต้องเดินทางมา
เข ้ารับการรับการบริการทางด้านสุขภาพ
เนื่องจากยังไม ่สามารถเข ้าถึงเทคโนโลยี 
ได้เท่าที่ควรก่อให้เกิดการแออัดในการรอคอย
เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจึงจ�าเป็น
ต ้องปฏิ รูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึง เป็นธรรม และอ�านวยความสะดวก 
การท� างานของบุคลากรทางการแพทย  ์
ให ้สามารถตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล�้า
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 

ที่มา : แอปพลิเคชั่นเครือข่ายส�าหรับเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์หมอครอบครัว
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ในช ่ วง ท่ีผ ่ านมามีการด� า เนินงานเพื่ อ ขับ เคลื่ อน 
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพที่ส�าคัญ อาทิ (1) การยกระดับ 
การบริการด ้านสาธารณสุข ได ้มีการพัฒนาระบบ 
คิวออนไลน ์  ที่มีการประยุกต ์ ใช ้ป ัญญาประดิษฐ ์
ที่ สามารถน� า ไปติดตั้ ง ได ้ ในสถานบริการสุขภาพ 
ทุกระดับและในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ส่งผลให้
สามารถลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลา 
รอคอยของแต่ละแผนก รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูล
เบื้องต้นของคนไข้ เช่น กรุ ๊ปเลือด ข้อมูลการแพ้ยา  
ซึ่งเอื้ออ�านวยต่อแพทย์ผู ้ท�าการรักษาได้อย่างรวดเร็ว 
และลดข้ันตอนในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) การปรับระบบบริการสู่ระบบดิจิทัล ได้มีการพัฒนา
โครงการส ่ ง เสริ มการ ใช ้ ระบบระ เ บียนสุ ขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลส�าหรับประชาชน โดยมีการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมแต่ละวันของประชาชน 
ผ่านการกรอกข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติผ่านการ
สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลตนเองได้อย่างรวดเร็ว 
รวมท้ังสะดวกต่อการรับค�าแนะน�าด้านสุขภาพและ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ 

ท้ังน้ี ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
สถานพยาบาลเอกชนหลายแห่งในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาคุณภาพบริการโดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีมาใช้

ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่แพทย์และ
พยาบาลสามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลการรักษา  
การให้ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมทั้ง 
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 
ได ้รวดเร็วยิ่ งขึ้น สามารถบันทึกและส ่งต ่อข ้อมูล 
การรักษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถดึงข้อมูลจากหลาย
แหล่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลมาก
ยิ่งขึ้น แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังถูกจ�ากัดการเชื่อมโยงใช้งาน
เพียงในเฉพาะสาขาหรือในโรงพยาบาลนั้น ๆ เท่านั้น 
หากมีกรณีฉุกเฉินอาจส่งผลให้การส่งต่อผู ้ป ่วยหรือ 
การส�ารวจข้อมูลของผู้ป่วยอาจเกิดความล่าช้า และไม่
สามารถแก้ไขสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินได้ทันที

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประ เทศควรด� า เนินกิ จกรรมปฏิ รูปที่ มี นั ยส� าคัญ 
ต่อเป้าหมาย ควรมีการเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการที่รองรับการคุ ้มครอง
สิทธิของประชาชนในทุกระดับให ้สามารถเข ้าถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง มีการบูณา
การระหว่างโรงพยาบาลให้สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพเชื่อมโยงและใช้งานทางการแพทย์ในทุกโรง
พยาบาลทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพในการน�าข้อมูลไปใช้ในการรักษาที่
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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0703

ก�าลังคนสุขภาพ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 

ก�าลังคนด้านสุขภาพเป็นหัวใจส�าคัญของระบบบริการสุขภาพ ที่จะเป็นพลังในการขับเคล่ือน
การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน โดยในการพัฒนาก�าลังคนต้องด�าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การผลิต การจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการรักษาก�าลังคนไว้ใน
ระบบ  อย ่ า ง ไ รก็ ต าม  แม ้ ว ่ า จ ะมี ก า รผ ลิตก� า ลั ง คนด ้ าน สุ ขภาพ เ พ่ิ มมาก ข้ึน  
มีการกระจายก�าลังคนด้านสุขภาพไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ แต่ยังมีปัญหาการลาออกและขาดแคลน
ซ�้าซาก ส่งผลให้ความเหลื่อมล�้าของก�าลังคนด้านสุขภาพระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท 
ยังขาดแคลนสูง น�าไปสู่การให้บริการด้านสุขภาพที่ความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง
ปฏิรูปก�าลังคนด้านสุขภพ เพื่อให้มีบุคลากรทางการแพทย์ในสัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการในแต่ละพื้นที่

ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์
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ในช่วงที่ผ่านมามีการด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมาย
ของประเด็นปฏิรูป เรื่อง ก�าลังคนสุขภาพท่ีส�าคัญ อาทิ 
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ 
ในระบบดิจิทัล โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทดแทน
หรอืก�าลงัคนทดแทนเพือ่ให้มกีารใช้ประโยชน์จากก�าลงัคน 
วิชาชีพด ้านสุขภาพอย่างเหมาะสม และสนับสนุน 
การพฒันาปรบัปรุงกระบวนการท�างานเพือ่ลดการสูญเสยี 
รวมทั้งให้มีระบบประเมินผลิตภาพและจัดให้มีระบบ 
การพัฒนาก�าลังคนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
การกระจายอ�านาจและสร้างสมรรถนะการบริหาร
จัดการบุคลากร โดยการพัฒนาแบบจ�าลองถ่ายโอน
อ�านาจบริหาร การวางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพในเขต
สขุภาพน�าร่อง เพ่ือให้องค์กรและหน่วยงานในระดบัต่าง ๆ 
มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและการลงทุน 
ก�าลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสม 

ท้ัง น้ี ความท ้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุ เป ้าหมาย 
ตามประเด็นปฏิรูป คือ ปัญหาการขาดแคลนซ�้าซาก  
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่มีการลาออกของ
บุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างสูง รวมถึงสถานการณ์

บริบทที่จะมากระทบต่อสังคมไทยในอนาคต ท�าให้ความ
ต้องการบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 
อาทิ การเป็นสังคมสูงวัย ที่มีความต้องการก�าลังคน 
ด้านสุขภาพในการดูแลและรักษาโรคที่มีความสัมพันธ์กับ
การสูงอายุมากขึ้น อาทิ โรคสมองเสื่อม รวมถึงการ
วางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพ ต้องมองให้ครอบคลุมก�าลัง
คนด้านสุขภาพท้ังระบบ ในมิติของอุปสงค์และอุปทาน  
แต่ปัจจุบันนโยบายการผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพยังขาด
ทิศทางการท�างานที่ชัดเจนในการกระจายบุคลากรไปยัง
พื้นที่ที่เหมาะสมได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้การวางแผน
ผลิตก�าลังคนที่ตอบสนองกับความต้องการยังไม่สัมฤทธิ์
ผลเท่าที่ควร 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ จึงควรให้ความส�าคัญกับการกระจายและรักษา
ก�าลังคนด้านสุขภาพ อาทิ การออกมาตรการในการธ�ารง
รักษาบุคลากรให ้สามารถปฏิบั ติงานได ้อย ่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีกลไกในการวางแผนก�าลังคน
ด้านสุขภาพในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือให้สามารถก�าหนด
ทิศทางนโยบายการผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพ ได้อย่าง 
ถูกต้อง และเหมาะสม
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0704

ระบบบริการปฐมภูมิ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 

ระบบบริการปฐมภูมิเป็นด่านแรกของการให้บริการด้านสุขภาพ ที่เข้าถึงประชาชน 
มากที่สุด อีกทั้ง เป็นระบบส�าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับ
ประชาชน บนหลักการของสร้างน�าซ่อม ซึ่งหากสามารถพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
ให้มีมาตรฐาน ตอบสนองกับปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้นได้ จะลดค่า 
ใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจ�านวนผู้ป่วย 
ที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลได้ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 258 ช. ด้านอื่น ๆ (5) ก�าหนดให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศ โดยให้มีระบบการ
แพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น 
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จึงถูกก�าหนดให้เป็นประเด็นปฏิรูปในแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข 

ที่มา : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
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ในช่วงที่ผ่านมามีการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริการปฐมภูมิ 
อาทิ การจัดท�าพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งครอบคลุมในการมี 
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลเชิงนโยบายควบคู ่กับก�าหนดหลักเกณฑ์การให้
บริการสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส�าหรับเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และคณะผูใ้ห้บรกิารสขุภาพปฐมภมูใินจ�านวนทีเ่หมาะสม 
ในการจัดบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิรวมถงึก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
และการควบคุมคุณภาพของหน่วยบริการและเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ  จากข้อมูลหน่วยปฐมภูมิและเครือข่าย
ปฐมภูมิ พบว่า ปี 2561 มีหน่วยงานที่ลงทะเบียน  
369 แห่ง และในปี 2562 มีหน่วยงานที่ลงทะเบียน  
423 แห่ง ทั่วประเทศ 

ท้ังนี้ แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 แล้วก็ตาม แต่ยังมีความท้าทายในการผลักดัน
ให้การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ เกิดผลบังคับใช้
และมีการน�าไปสู่การปฏิบัติประกอบกับอัตราส่วนของ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อประชากรยังมีไม่เพียงพอ 
เป็นผลจากความสนใจในการเรียนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวที่ยังมีน้อย และอัตราผลตอบแทนที่ต�่ากว่า
สาขาวิชาชีพอื่น 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ การพฒันาและขยายระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูมิ 
ให ้มีมาตรฐาน สอดคล ้องกับความต ้องการและ 
ความจ�าเป็นของพ้ืนที่ รวมถึงเร่งผลิตบุคลากรทางด้าน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และจัดให้มีค่าตอบแทน 
สวัสดิการ มาตรการจูงใจให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
คงอยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้นานที่สุด 

0704
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0705

การแพทย์แผนไทยและ 
สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 

สมุนไพรไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของความเป็นไทย ซ่ึงสามารถน�ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน อาทิ ใช้เพื่อการประกอบอาหาร ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ความงาม 
ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ต ้องการของผู ้บริโภค 
จนสามารถสร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
แปรรูป อุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทยที่นิยมใช้ในการรักษาในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้เกิด
การน�าสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ใช้การรักษาคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจาก
สมุนไพรมีต้นทุนท่ีค่อนข้างต�่า โดยในปัจจุบันแพทย์แผนไทยถูกน�ามาใช้ในทางเศรษฐกิจอยู่ 2 ส่วน
หลัก ๆ คือ การนวดไทย ที่น�าสมุนไพรมาบ�าบัดการรักษาและนวดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ และสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส�าอาง ดังนั้น 
จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งภาค
อุตสาหกรรมและเกษตร เจ้าของภูมิปัญญาสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน และใน
ด้านบริการ ยังสามารถช่วยทดแทนการน�าเข้ายาจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลใน พ.ศ. 2561 
– 2562 มีผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรที่สามารถส่งออกต่างประเทศถึง 50,000 ล้านบาท 

ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรที่สามารถส่งออกต่างประเทศ
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ในช ่วงที่ผ ่ านมาการด�า เนินงานเพื่อขับเค ล่ือน 
เป้าหมายของประเดน็ปฏริปู เรือ่ง การแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด 
อาทิ จัดท�ามาตรฐานสมุนไพรสารสกัด 4 รายการ 
มาตรฐานน�้ามันหอมระเหย 7 รายการ สารสกัด
กัญชาและนวัตกรรมจากสารสกัดจากกัญชา เช่น 
แผ่นแปะลดปวด ยาเหน็บ (GPO) เป็นต้น การพัฒนา
ระบบข้อมูลด้านสมุนไพร โดยจัดอบรมเพื่อน�าข้อมูล
ที่รวบรวมจาก รพ. GMP, เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ 
GPO ประมวลผลให้เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย การส ่งเสริมตลาดสมุนไพรไทย โดยมีการ 
เสริมการค ้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนดิจิทัล และ 
การเจรจาการค้าทั้งในผู้ประกอบการไทย (68 บริษัท) 
และผู้น�าเข้าจากต่างประเทศ (42 บริษัท)
 

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
วัตถุดิบสมุนไพรไทยที่จะน�ามาใช ้ในการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรปัจจุบันเริ่มหายาก และมีราคาแพงขึ้น เนื่องจาก
ผู้ผลิตหรือเกษตรยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร ท�าให้
วัตถุ ดิบบางชนิดยังต ้องน�าเข ้ามาจากต่างประเทศ 
เพื่อน�ามาในการผลิตผลิตภัณฑ์

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประเทศควรส่งเสริมการเพราะปลูกพืชสมุนไพรที่ตรง 
ต ่อความต ้องการของตลาดและและศึกษาน�าเอา
นวัตกรรมมาใช้ในการวิจัยและทดลองประโยชน์ของ
สมุนไพรท่ีเป ็นความต ้องการของตลาดเพ่ือหาพืช
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมารองรับในกรณีที่พืช
สมุนไพรชนิดนั้นขาดตลาด 

0705
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0706

การแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

การเข ้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเพ่ิมโอกาส 
การรอดชีวิตของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบางกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไม่สามารถเข้าถึงการบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่ของสิทธิ์การรักษา จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างปลอดภัยไม่มีเงื่อนไขในการเก็บค่ารักษาพยาบาล จนพ้นสภาวะวิกฤต 
ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ป่วยที่ขอรับสิทธิ์การเข้ารับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน ในปี 2561 โดยสถาบันการ
แพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิพบว่า มผีูป่้วยจ�านวน 41,917ราย ยืน่ขอรบัการใช้สทิธิต์ามนโยบายเจบ็ป่วยวกิฤต 
มีสิทธิ์ทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) และได้รับการอนุมัติ 
ให้ใช้สิทธิ์ UCEP แล้ว 29,313 ราย

ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยที่ขอรับการใช้สิทธิ์ (UCEP)
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ในช ่วงที่ผ ่ านมาการด�า เนินงานเพื่อขับเค ล่ือน 
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เป็นการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู ้
ในการดูแลตนเองและผู ้ป ่วยเพื่อให้สามารถดูแล
ตนเองและช่วยเหลือผู ้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้อย่าง 
ถูกต้อง รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับ
การรักษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การดูแลทาง
เ ดิ นห าย ใ จ  ก า ร ให ้ ส า รน�้ า  ก า รห ้ า ม เ ลื อ ด  
และการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน โดยมีจังหวัด 
ที่มีการเข้ารับการบริการมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ชลบุรี สมุทรปราการ 
และร้อยเอ็ด ส่งผลให้ผู้ป่วยวิกฤตได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดอัตราการตายของผู้ป่วย
ได้ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ  
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉินอาจจะยังมีข้อจ�ากัดและไม่ครอบคลุม 
ซ่ึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และความแม่นย�าของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในส่วน
ของการแจ้งพิกัดต�าแหน่งแหล่งเกิดเหตุ การประเมิน
ระยะเวลาเดินทาง การประเมินการช่วยเหลือเบื้องต้น 
เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป 
ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างการตระหนักรู ้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมท้ังการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
อาทิ  การขอ รับความช ่ วย เหลื อผ ่ านหมาย เลข 
เบอร์โทรศัพท์ การขอรับการช่วยเหลื่อผ่านแอปพลิเคชั่น 
เช่น Thai EMS1669 หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
ในเบื้องต้น
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การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจะน�าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งประชาชนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติ 
ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาวะที่ ดีได ้อย ่างถูกต ้อง  
แต่ในปัจจุบันการเผยแพร่และให้ข้อมลูเกีย่วกบัการป้องกนัการเกิดโรคหรอืการส่งเสรมิโรคต่าง ๆ นัน้ 
ยังขาดรูปแบบการท�างานที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่งผลให้ประชาชน  
เกิดความสับสนในการรับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงข่าวสารทั้งการป้องกันโรคหรือการรับ
ข่าวสารที่จ�าเป็นที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้มีตัวอย่างจากข้อมูล โดย  
CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบ
สุขภาพดีที่สุดเป็นล�าดับที่ 6 ประจ�าปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุข ประสิทธิภาพของบุคลากร ค่าใช้จ่ายการรักษาในระบบ การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ 
และความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

ที่มา : CEOWORLD magazine Health Care Index 2019
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ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของประเด็นปฏิรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและ 
การป ้ อ งกั น โ รค เป ็ นการด� า เนิ น งาน ใน ลักษณะ 
ของการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ ซึ่งเป ็น 
หน่วยงานกลางในการติดตามผลการด�าเนินการและ 
การบูรณาการก�าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ 
ทางห้องปฏิบัติการของประเทศ และภูมิภาคเอเชียในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย  
หรือโรคระบาด โดยเชื่อมโยงเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาให้ทีมเฝ้าระวังข้อมูลการ
วินิจฉัยโรคต่าง ๆ มีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถเก็บและ
น�าส่งตัวอย่างที่มีคุณภาพเพื่อประสานงานและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและ
วิธีป้องกันปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยอยู ่ระหว่างการ
พัฒนาและขยายไปสู ่โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการ
ประกอบอาชพี เช่น การตรวจควนับหุร่ี เป็นต้น นอกจากนี้ 
ได้ด�าเนินการการปรับปรุงโครงสร้างการท�างานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทั้งโครงสร้างภายใน
กระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน โครงสร้าง
ระดับเขต ระดับจังหวัด ทบทวนภารกิจและจ�านวน
บุคลากรที่เหมาะสมกับงานยุบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน อาทิ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
สถาบันโรคทรวงอก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ
ปรับปรุงระบบงบประมาณของการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค โดยการจัดสัดส่วนงบประมาณใน
การด�าเนินงานที่เหมาะสม และปรับปรุงกฎระเบียบ 
ที่ เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ  
ขาดกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เนื่องจากการเก็บข้อมูลหรือวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นนั้น
ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพ่ือช่วยในการ
ติดตามประชาชนให้ได้รับความมั่นใจว่าได้รับข่าวสาร 
ที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ รวมทั้งหลายประเด็น 
ในการรวบรวมข้อมูลยังขาดหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการดูแลข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข ้องในขับเคลื่อนการส ่ง เสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรคให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประ เทศควรด� า เนินกิ จกรรมปฏิ รูปที่ มี นั ยส� าคัญ 
ต่อเป้าหมาย ควรเร่งรัดการด�าเนินการในการส่งเสริม
และการป้องกันโรคร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาระบบ 
มีข้อมูลท่ีบูรณาการมีความครอบคลุมและสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงงานในทุกระดับ 
ให้ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการจัดการเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ต่อไป 
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 

ในป ัจจุ บันประชาชนจ� านวนมากป ่วยด ้ วยโรคไม ่ ติดต ่อ เ ร้ือ รั ง  (NCDs)  
เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคอ้วน และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้เป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง การขาดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลภาครัฐเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ขณะเดียวกันภาษาท่ีใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาที่ค่อนข้างยาก
ต่อการท�าความเข้าใจ ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ 
คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จ�าเป็น และประมวลข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งน้ี คะแนนเฉล่ีย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป พบว่า ภาพรวมอยู่ท่ี 88.71 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 136 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของประเด็นปฏิรูป เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ  
โดยมีการประสานงานกับสื่อสารมวลชน เช่น บริษัท  
อสมท จ�ากัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น ซึ่งมีการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพให้กับประชาชน การพัฒนา
ระบบการสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สุขศึกษาเรื่องความรอบรู ้ด้านสุขภาพภายในโรงเรียน 
รวมท้ังส่งเสริมให้บรรจุเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ใน
ห ลั กสู ต ร คณะส า ธ า รณสุ ข ใ น ร ะดั บ อุ ด มศึ กษ า 
ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาวะตนเองได้ใน
เบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นท่ีไม่สามารถเข้าถึง
ความรอบรู้ด้านสขุภาพได้ นอกจากนี ้มกีารพฒันาก�าลงัคน 
ด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยจัดหลักสูตร
องค ์กรความรอบรู ้ ด ้ านสุขภาพส� าหรับผู ้ บริหาร  
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู ้และสร้างวัฒนธรรมในการ
สือ่สารกบัผูป่้วยและบคุคลรอบข้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทั้งการสื่อสารด้วยวาจา และการสื่อสารด้วยสื่อต่างๆ 
ด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจในข้อมูลสุขภาพได้ 

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ  
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ 
คัดกรองข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และรวดเร็ว และท�า
หน้าที่ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องได้ทันท่วงที  
รวมทั้งรูปแบบและการตอบสนองเรื่องข้อมูลข่าวสารและ
ความรอบรู ้ สุขภาพที่ เข ้ าถึ งกลุ ่มประชาชนยังไม ่ 
เพียงพอ เนื่องจากมีประชาชนบางกลุ่มมีข้อจ�ากัดเรื่อง
ทักษะการสืบค้นและค้นหาข้อมูล 
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป 
ควรด�าเนินกิจกรรมปฏิรูปท่ีมีนัยส�าคัญต่อเป้าหมาย  
โดยการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนในชุมชน 
มีบทบาทหรือเป ็นสมาชิกของกลุ ่มชมรมในชุมชน 
เนื่องจากผู ้ ท่ีมีบทบาทในชุมชนจะสามารถน�าข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงในกรณี
ท่ีบางกลุ่มท่ียังมีจุดอ่อนทางเทคโนโลยีอยู่ ควบคู่ไปกับ
หน่วยงานทุกระดับควรพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และบริการที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับผู้ที่มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง อธิบาย
ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลและบริการ และกระตุ้นให้ผู้ใช้
บริการที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความรูส้ขุภาพจากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย
และมีความน่าเชื่อถือใกล้ชุมชนของตนเอง

0708
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การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความเสี่ยงสูงในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา จ�าเป็นต้องปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิด 

การจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพท่ีครอบคลุมตั้งแต่นโยบายการค้า กฎหมาย ผู้บริโภค ผู้ประกอบวิชาชีพ 

กระบวนการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าและงบประมาณส�าหรับการจัดท�าระบบคุ้มครองผู้บริโภค  

ไปจนถึงการมีมาตรการในการควบคุมมาตรฐานของสินค้าและบริการที่ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งการท�าให้ผู้บริโภค 

มีความรอบรู้เท่าทันสื่อและสิ่งโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ อาทิ อาหารเสริม ยาลดน�้าหนัก เพื่อป้องกัน 

เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สิน

ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

เป็นการด�าเนินการทบทวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค มีการเฝ้าระวังก�ากับและตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีการ

ติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจัดระบบเยียวยา 

ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการบริการด้านสุขภาพ ให้ได้รับความเป็นธรรม เหมาะสม และทันท่วงที และจัดให้มีการ

ส่งเสริมให้ผู้รับบริการด้านสุขภาพรู้เท่าทัน เกี่ยวกับการคุ้มครองการให้บริการ และการเตือนภัยสุขภาพเท่าที่ควรระวัง

ทัง้นี ้ความท้าทายท่ีส�าคญัในการบรรลเุป้าหมาย คอื ผูบ้รโิภคบางกลุม่ยงัขาดข้อมลูทีจ่�าเป็นและเพยีงพอในการตดัสนิใจ 
ในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังขาดการท�างานเชิงรุกใน
การคุ้มครองผู้บริโภคส่งผลให้เกิดจ�านวนผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป ควรด�าเนินกิจกรรมปฏิรูปท่ีมีนัยส�าคัญต่อเป้าหมาย โดยเร่งรัด
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีมาตรฐานตามสากล รวมทั้งค�านึงถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคให้ได้
รับความเป็นธรรม และเท่าเทียม นอกจากนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีจิตส�านึกท่ีดีในการให้คุณภาพ
การให้บริการ และคุณภาพของงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคกระทรวงสาธารณสุข
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ระบบหลักประกันสุขภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10  0710

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมคนไทยทุกคน 

แต่ยังมีความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ ขณะเดียวกันรายจ่ายของระบบหลักประกันมีแนวโน้มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยภาระการคลังจากระบบหลักประกันสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง  

จาก 204,592 ล้านบาท ใน ปี 2561 เป็น 245,378 ล้านบาท ใน ปี 2565 ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมี 

การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นอย่างมีคุณภาพ 

โดยที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านหลักประกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เร่ือง ระบบหลักประกัน

สุขภาพ มุ ่งให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิ 

ประโยชน์เสริมเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนมีชุดสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมตามความจ�าเป็น ตอบสนอง 

ความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด โดยในปี 2561 – 2562 มีสถานพยาบาล 

ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ�านวน 238 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐจ�านวน 160 แห่ง และสถาน

พยาบาลเอกชนจ�านวน 78 แห่ง หากสามารถขยายความครอบคลุมได้อย่างท่ัวถึงต่อความต้องการ 

จะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ตรงตามความต้องการของตนเอง และในส่วน

ของภาครัฐจะสามารถก�าหนดกลไกในการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างครอบคลุม  

อันจะน�าไปสู่การไม่ก่อให้เกิดภาระของภาครัฐมากจนเกินไป

ที่มา : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้าราชการ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การคาดการณ์ภาระทางการคลังจากระบบหลักประกันสุขภาพของไทย (หน่วย: ล้านบาท)
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ทั้ ง น้ี  ความท ้าทายที่ ส� า คัญในการบรรลุ เป ้ าหมาย 

ของการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ คือ ความยั่งยืน

ของงบประมาณด้านสุขภาพ เนื่องด ้วยประเทศไทย 

ก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากรท่ีมี

จ�านวนผู ้ สูงอายุเพิ่มขึ้นอย ่างมาก โดยคาดการณ์ว ่า 

ในปี 2566 ประเทศไทยจะเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัย 

อย่างสมบูรณ์หรือมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 

ของประชากรทั้ งหมด ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของผู ้สู งอายุ 

จะย่ิงท�าให้ความต้องการการบรกิารด้านสขุภาพเพิม่มากขึน้ 

ประกอบกับ ประชากรไทยยังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ

ไม่เรื้อรังมากข้ึน ซึ่งเป็นโรคที่มีการใช้บริการด้านสุขภาพ

และมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงและต่อเนื่อง น�าไปสู่การ

เพิ่มขึ้นของภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลด้าน

สุขภาพของประชาชน 

ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป  

จึงควรให ้ความส�าคัญกับการปรับปรุงและยกระดับ

ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสถานพยาบาล  

การก�าหนดชุดสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม ควบคู่กับการ

ศึกษาหาแนวทางเพื่อจัดหาแหล่งเงินอื่นสนับสนุนนอกจาก

เงินรายได้จากภาครัฐ ตลอดจนเร่งส่งเสริมให้ประชาชน 

มีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะน�าไป

สู่การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการใช้บริการด้าน

สขุภาพท่ีลดลง ขณะท่ีภาครฐัสามารถบรหิารจัดการค่าใช้จ่าย 

ด้านหลักประกันสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

0710



แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ08

“ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่สื่อบนความรับผิดชอบ 
กับการก�ากับที่มีความชอบธรรม การด�ารงรักษาเสรีภาพ

ในการรับรู้ของประชาชน และการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



การสือ่สารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมือ
ส�าคัญของประเทศในการเผยแพร ่ข ้อมูลข ่าวสาร 
สู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง สร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมของสังคม ทั้งนี้ ในปัจจุบันสื่อสารมวลชนของ
ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
โดยมสีถานการณ์และแนวโน้มทีส่�าคญั อาท ิการเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร  ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรม 
สื่อโดยรวมที่ต้องแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดรับ
กบัเทคโนโลยดีงักล่าว ท้ังในแง่ของคุณภาพของเนือ้หาสาระ 
ต้นทุน และรายได้จากการด�าเนินการ การเปล่ียนแปลง
บทบาทของผู้บริโภคสื่อกลายเป็นผู้ผลิตส่ือ สืบเนื่องจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีข้างต้น ผู้บริโภคส่ือสามารถ
เป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้คิดหรือสื่อสารส่งต่อข้อมูลออกไป  
การเปลีย่นแปลงจรยิธรรมในการท�าหน้าท่ีของสือ่ ในบางกรณี 
สื่อยังขาดจริยธรรมในการท�าหน้าที่ ท�าให้มีการเสนอ
ข่าวสารที่อาจไม่เหมาะสมหรืออาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ส�าหรับสาธารณชน รวมทั้ง ประเด็นความรู้เท่าทันสื่อ 
ของประชาชน  ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพของสือ่
และข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ หรือข่าวลวง 
ของประชาชนไทย 

ด้วยเหตุนี้จึงเป ็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มี
การก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งส้ิน 6 ประเด็น 
ได้แก่ (1) การปฏิรูปการรู ้เท่าทันสื่อของประชาชน 
(2) แนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีสือ่ 
(3) การปฏริปูโครงสร้างอตุสาหกรรมสือ่สารมวลชนและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (4) การปฏริปูแนวทางการก�ากบั
ดูแลส่ือออนไลน์ (5) การปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ความปลอดภยัไซเบอร์ / กิจการอวกาศ และระบบและ
เครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม 
เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
และ (6) การปฏิรปูระบบการบรหิารจัดการข้อมลูข่าวสาร 
ภาครัฐ ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าหมายรวม ซ่ึงประกอบด้วย 
(1) การมุ ่งเน ้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการท�าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
ก�ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด�ารงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่า
เสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชน 
ตามแนวทางของประชาธิปไตย และ (2) สื่อเป็นโรงเรียน 
ของสังคม ในการให ้ความรู ้แก ่ประชาชน ปลูกฝ ัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

ประเด็นทา้ทายและขอ้เสนอแนะ
เพื่อให้เป้าหมายของการปฏิรูปสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการ
ท�าหน้าทีส่ือ่บนความรบัผดิชอบกบัการก�ากบัทีมี่ความชอบธรรม และการใช้พ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอย่างมจีรรยาบรรณ 
รวมทั้งการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม มีความท้าทายที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ (1) ความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  
เพื่อให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยสามารถเข้าถึง เข้าใจ ประเมินข้อมูลข่าวสารได้ทันกับปริมาณและความรวดเร็วที่เพิ่ม
มากขึ้น (2) จริยธรรมของสื่อมวลชน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและส่งเสริมให้สื่อมวลชนสร้างสรรค์
สาระข่าวสารท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ (3) การให้ข้อเท็จจริงและเสรีภาพในการสื่อสาร 
จากภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลที่จ�าเป็น ถูกต้อง ทันสมัย และทันการณ์ รวมท้ังเพ่ือให้ส่ือมวลชน 
มีอิสระในการท�าหน้าที่ บนความรับผิดชอบกับการก�ากับกันเอง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
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0801
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
มีกิจกรรมหลัก คือ การบรรจุสาระเก่ียวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตรให้กับนักเรียนและนักศึกษา โดยกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อาทิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาภาครัฐ ได้มีการด�าเนินการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มประชาชนทั่วไป

0802
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนยกร่างและผ่านการตรวจ
พิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการยืนยันร่างกฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้  
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อได้จัดท�า “คู่มือและแนวทางปฏิบัติส่ือในภาวะวิกฤต” เพ่ือเป็นกรอบ 
การปฏิบัติวิชาชีพของสื่อมวลชนในการด�าเนินงานในสถานการณ์ที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวสูง โดยใช้ 
การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์การช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาเยาวชนจากถ�้าหลวง อ�าเภอขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย

0803
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มกีจิกรรมหลกัในการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรมสือ่สารมวลชน ได้แก่ การปรับปรงุแผนแม่บทกจิการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ซ่ึงส�านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร 
คลืน่ความถีท่ีมี่อยูจ่�ากดัให้มกีารใช้งานอย่างมปีระสิทธภิาพ ตรงตามความต้องการในปัจจบุนั ผ่านการปรับปรงุแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี 2 และประกาศส�านักงาน กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
การเรยีกคืนคลืน่ความถีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ หรอืใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า หรอืน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่ายิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
กรมประชาสัมพนัธ์ได้มีการด�าเนนิการปฏริปูโครงสร้างองค์กรสือ่ของรัฐ โดยพิจารณายกร่างแผนการปฏริปูสถานโีทรทศัน์
แห่งประเทศไทย (NBT) ให้มกีารจดัสรรช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการเป็นผู้ผลติ
รายการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและคุณภาพในการผลติเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน

0804

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
มีกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม โดยกองบังคับการปราบปราม
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติงานในการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ได้ อาทิ โครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีตลอดจนการสืบสวน ตดิตาม และยนืยันตวัตนผูก้ระท�าผดิทางอนิเตอร์เนต็ รวมท้ัง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จดัตัง้ศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เพือ่ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัในการจดัการ
ข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ออนไลน์ทีม่ผีลต่อประชาชนในวงกว้าง กระทบต่อชวีติและทรัพย์สินประชาชน เพ่ือให้เกดิการรบัรู้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้ ส�านักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล  
และคุม้ครองข้อมลูออนไลน์ของประชาชน ด้วยโครงการบรหิารจดัการระบบการลงทะเบยีนผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
ด้วยระบบอัตลักษณ์ เป็นระบบส�าหรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ก่อนใช้เลขหมาย  
เพือ่ป้องกนัการลกัลอบโจรกรรมข้อมลูหรอืการน�าบตัรประชาชนผูอ้ืน่ไปจดทะเบยีนซมิการ์ด และน�าไปก่อเหตใุนทางทีม่ชิอบ

สรุปการด�าเนนิงานของเรือ่งและประเดน็ปฏริปู

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน 
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0805

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5 การปฏริปูการบรหิารจดัการความปลอดภยัไซเบอร์ / กจิการอวกาศ และระบบ
และเครือ่งมอืด้านการสือ่สารมวลชนและโทรคมนาคมเพือ่สนบัสนนุภารกจิการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัฯ 

มกิีจกรรมหลกั 3 กจิกรรม ได้แก่ (1) การผลกัดนักฎหมายว่าด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิและ
กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ ดศ. ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้ 2 ฉบบั และประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 
27 พฤษภาคม 2562 (2) การบรูณาการเทคโนโลยีเครอืข่ายเพือ่สนบัสนนุภารกจิบรรเทาสาธารณภยั (National Mobile 
Broadband Network for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) โดยส�านกังาน กสทช. และส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาตร่ิวมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้งานคลืน่ความถีใ่นย่านความถี ่814 - 824 MHz 
และ 859 - 869 MHz แล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่างการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์สือ่สารของหน่วยงานเพือ่คนืย่านความถีด่งักล่าว
ต่อไป และ (3) ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (สอทภ.) ได้ยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ... 
โดยมสีาระส�าคญัเพือ่ก�ากับกจิการอวกาศให้มคีวามปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างการเสนอตามขัน้ตอน
ของกฎหมายต่อไป

0806

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มีกิจกรรมหลกัในการพฒันาการประชาสมัพนัธ์ภาครัฐ ได้แก่ การเร่งรัดการด�าเนนิการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
เพือ่เป็นกลไกในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมลูข่าวสารภาครฐั ซึง่คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานระดับกระทรวงไปสู่
หน่วยงานระดับจังหวัดให้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการด�าเนินการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน และการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เป็นต้น
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การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 

การพฒันาทางเทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ ท�าให้ในปัจจบุนัการรบัส่งข้อมูลข่าวสารมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว มีจ�านวนช่องทางท่ีหลากหลาย และมีปริมาณของข้อมูลที่เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มสือ่สงัคมออนไลน์ ประกอบกับประชาชนปรบัเพิม่
บทบาทเป็นผูผ้ลติข้อมลูข่าวสาร แสดงความคดิเห็น และเผยแพร่กระจายสูส่าธารณะได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการตรวจสอบและก�ากบัดูแลเนือ้หาสาระให้มคีวามถกูต้องและเหมาะสมกบัผูบ้รโิภคในกลุม่วยัต่าง ๆ 
ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องปฏรูิปความรู้เท่าทนัส่ือในภาคประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทกุกลุ่มและทกุช่วงวยั
มคีวามรูเ้ท่าทันสือ่สามารถเข้าถึง ประเมนิ และสร้างสรรค์เนือ้หาทีเ่หมาะสมและก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อสงัคมได้  ท้ังน้ี จากข้อมลูสถานภาพการรูเ้ท่าทันสือ่และสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 
โดยกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) ซึง่ด�าเนนิการตามกรอบการประเมนิขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) พบว่า กลุม่ส�ารวจ 12,374 คน 
มีคะแนนความสามารถในการค้นหา/ระบุต�าแหน่งข้อมูลสูงที่สุดที่ร้อยละ 78.8 ขณะที่มีคะแนน 
ต�่าท่ีสุดในเรื่องการประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ร้อยละ 51.7 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนไทยส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการตรวจสอบและกลัน่กรองความถูกต้องของข้อมลูและ
การพิจารณาคณุค่าของเน้ือหาสาระ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 จึงได้ก�าหนดกิจกรรมหลัก 
มุ่งเน้นในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา คือ การบรรจุสาระ
เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ในหลักสูตร ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน) ได้ด�าเนินการโดยบรรจุในกรอบสาระการเรียนรู้
แกนกลางเพื่อให้โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมศึกษาใช้จัดท�าหลักสูตร 
การเรียนการสอนของโรงเรียน ส�าหรับกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรม 
ได ้ด�าเนินการโดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับ
สมรรถนะดิจิทัลส�าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเป็น
แนวทางในการก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านดิจิทัล
ของสถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี ้หน่วยงานภาครฐั
อื่น ๆ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาภาครัฐ ได้มี 
การด�าเนินการสร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มประชาชน
ทั่วไป เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทาง 
การส่ือสารของรัฐ การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู ้
เท่าทันสื่อ และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เป็นต้น

ทั้งน้ี ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
การสร้างทักษะความช�านาญในการสอนด้านความรู้ 
เท่าทันสื่อของบุคลากรครู การติดตามผลการด�าเนินงาน 
ตามกรอบหลักสูตรรู ้เท่าทันสื่อของสถาบันการศึกษา 
ต่าง ๆ และการพัฒนาทักษะในการประเมินคุณค่า 
และความน่าเชือ่ถอืของกลุ่มประชาชนทัว่ไป 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป
ประ เทศควรด� า เนินกิ จกรรมปฏิ รูปที่ มี นั ยส� าคัญ 
ต่อเป้าหมาย โดยส�าหรับกลุ ่มนักเรียนและนักศึกษา 
ควรประมวลสาระและทักษะการรู้เท่าทันสื่อเพื่อก�าหนด
เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะของแต่ละสถาบันการศึกษา 
รวมท้ัง เร่งพัฒนาทักษะการสอนด้านความรู้เท่าทันสื่อ 
ให้กบับคุลากรครแูละติดตามผลการด�าเนนิงานของสถาบนั 
การศึกษาเพื่อให้การถ่ายทอดหลักสูตรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และส�าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปควรให้
ความส�าคญักบัการสร้างทกัษะการประเมนิข้อมลู โดยเร่ง
เผยแพร่แหล่งข้อมูลกลางของภาครัฐที่เข้าถึงได้ง ่าย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนท่ัวไปทราบข้อเท็จจริง
และใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับ
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แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งการขยายช่องทาง 
การสื่อสาร อาทิ การเปิดช่องโทรทัศน์ดิจิทัล การส่งเนื้อหาหรือกระจายข่าวสารผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคม ท�าให้จ�านวนผู้ประกอบการด้านสื่อมวลชนวิชาชีพมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และเกิดการ
แข่งขนัสงูขึน้อย่างมากในวงการสือ่มวลชน ผู้ประกอบการส่ือมวลชนจ�านวนมากจึงจ�าเป็นต้องปรับตวั
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ การลดต้นทุนด�าเนินการ การปรับลดบุคลากร การลดขั้นตอน 
การตรวจสอบกลั่นกรองแหล่งข้อมูลเพื่อแข่งขันด้านความเร็วในการน�าเสนอ การผลิตเนื้อหาสาระ 
ที่มุ่งเน้นความนิยมหรือเรตติ้งเป็นหลัก น�าไปสู่การลดลงของมาตรฐานและคุณภาพเนื้อหาสาระ  
รวมทัง้อาจละเมดิสทิธส่ิวนบคุคลหรือแหล่งข่าว ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารปฏิรปูการส่งเสรมิจรยิธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพของสื่อ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานที่ควรยึดถือของสื่อมวลชน
วิชาชีพบนหลักความรับผิดชอบ และไม่ลิดรอนเสรีภาพในการน�าเสนอข่าวสารและการแสดง 
ความคดิเหน็

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 จึงได้ก�าหนดกิจกรรมหลัก คือ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซ่ึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการ 
ด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้ด�าเนินการยกร่างและผ่านการตรวจพิจารณา 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างการยืนยันร่างกฎหมายและเสนอตามขั้นตอนต่อไป  
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระส�าคัญ ประกอบด้วย การก�าหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
เพ่ือท�าหน้าที่คุ ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน การก�าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมส่ือ  
เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัการปฏบิตัวิิชาชพีตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้หน่วยงานภาครฐัได้ด�าเนนิ
การท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว คือ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพสื่อได้จัดท�า “คู่มือและแนวทางปฏิบัติสื่อในภาวะวิกฤต” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติ
วิชาชีพของสื่อมวลชนในการด�าเนินงานในสถานการณ์ที่รุนแรงและมีความอ่อนไหวสูง โดยใช ้
การถอดบทเรยีนจากเหตกุารณ์การช่วยเหลอืกลุม่นกักีฬาเยาวชนจากถ�า้หลวง อ�าเภอขนุน�า้นางนอน 
จงัหวดัเชยีงราย
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ทั้งน้ี มีความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ อาทิ การผลักดัน 
ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีส่ือมวลชน พ.ศ. .... ให้มผีลบงัคบัใช้ รวมทัง้การสร้างการยอมรบั
และยึดถือการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวในผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจน 
การส่งเสริมให้เกิดการก�ากับกันเองของสื่อมวลชนวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพ 
ของการท�าหน้าทีส่ือ่บนความรบัผดิชอบ กบัการก�ากบัท่ีมคีวามชอบธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบวชิาชีพสือ่ 
และสร้างความยอมรบัจากประชาชนและสังคม

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป ควรเร่งรัดการจัดท�าและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมท้ังด�าเนินการ 
สร้างการรบัรูด้้วย “คูม่อืและแนวทางปฏบิตัสิือ่ในภาวะวกิฤต” ต่อกลุ่มผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการสือ่วชิาชพี 
และองค์กรสือ่ภาครฐั นอกจากนี ้ควรเตรยีมการสนบัสนนุให้สือ่มวลชนวชิาชีพรวมกลุม่และพฒันากลไกการก�ากับดแูล
กันเองของสือ่มวลชน เพือ่ให้สือ่มวลชนวชิาชพีสามารถยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิาน และท�าหน้าทีเ่สมอืนโรงเรยีน
ของสังคมในการให้ความรู้ ปลูกผังวัฒนธรรมและทัศนคติท่ีดี เพ่ือช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศในระยะยาวต่อไป
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0803

การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 

ตามผลส�ารวจคาดการณ์ทิศทางอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของไทย ของบริษัท PwC Thailand 
พบว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมสือ่และบันเทงิของไทยในปี 2562 จะมยีอดรวมการใช้จ่ายประมาณ 
4.02 แสนล้านบาท และเติบโตขึ้นเฉล่ียในช่วงห้าปีข้างหน้าที่ร้อยละ 6.3 โดยอุตสาหกรรมส่ือที่มี 
การเติบโตสูงสุดคือสื่อสมัยใหม่ อาทิ ส่ือออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ เคเบิลทีวีแบบสมัครสมาชิก 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อของไทยในรูปแบบดั้งเดิม กลับได้รับส่วนแบ่งจากมูลค่า 
การใช้จ่ายดังกล่าวลดลง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็นผลมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร แพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ต่างประเทศ และความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีมุง่สูบ่รกิารแบบเฉพาะบุคคลมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสือ่
จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์  
และมาตรการให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสทิธิภาพ

ที่มา : บริษัท PwC ประเทศไทย 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ได้ก�าหนดกิจกรรมหลักในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ได้แก่ 
การปรบัปรงุแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการทรพัยากร
คลืน่ความถีท่ีมี่อยูจ่�ากดัให้มกีารใช้งานอย่างมปีระสิทธภิาพ ตรงตามความต้องการในปัจจบุนั ผ่านการปรบัปรงุแผนแม่บท
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ฉบับที ่2 และประกาศ ส�านกังาน กสทช. เรือ่งหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไข 
การเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน�ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น รวมทั้ง 
การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการด�าเนินการปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรสือ่ของรฐั โดยพจิารณายกร่างแผนการปฏริปูสถานโีทรทศัน์แห่งประเทศไทย ให้มกีารจดัสรรช่วงเวลา 
ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตรายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ในการผลติเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการของภาครฐัและภาคประชาชน 

ทัง้นี ้ความท้าทายทีส่�าคญัในการบรรลุเป้าหมาย นอกจาก
การปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ์และมาตรการของภาครฐัให้ช่วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อของไทยแล้ว ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสื่อของไทยเองต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาช่องทาง
หรอืแพลตฟอร์มในการตดิต่อกบัผูรั้บสาร เพือ่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคที่มุ่งสู่บริการแบบเฉพาะ
บุคคลและลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ 
ในระยะยาวต่อไป

ดังนั้น ส�านักงาน กสทช. ควรพิจารณาเร่งปรับปรุง 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อของไทยให้มีความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมให้ได้ผู้ผลิตเนื้อหาและรายการท่ีมีคุณภาพ 
รวมทั้งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ของเนือ้หาทีเ่ผยแพร่
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0804 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 
การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์

การพัฒนาอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลน�าไปสู่การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน ์
ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อ สื่อสาร และการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถ 
แพร่กระจายสู่ผู้ใช้งานเป็นวงกว้าง รายงานผลส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตประเทศไทย 
ปี 2561 เผยแพร่ล่าสุดเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลีย่ 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวนั นานขึน้จากปี 2560  
ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยในระยะเวลาดังกล่าวเป็นการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้  
Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงถงึ 3 ชม. 30 นาทต่ีอวนั หรอืประมาณร้อยละ 35 
ของการใช้งานอนิเตอร์เนต็ต่อวนั

ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่สามารถก�ากับ

ดูแลข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวได้โดยตรง จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 

ต่อผู้ใช้งานและสังคมไทยโดยรวม จากการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

หลอกลวง หรือคุกคามต่อสิทธิส่วนบุคคลได้ ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องมีกลไกในการสอดส่องดูแล

สื่อออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังภัย รวมถึงประสานการร่วมมือกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4 ได้ก�าหนดกจิกรรมในการเพิม่
ประสิทธิภาพการก�ากับตรวจสอบการใช้สื่อออนไลน ์
ที่ไม่เหมาะสม โดยกองบังคับการปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)  
ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรและพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถปฏบัิตงิานในการก�ากบัดแูลสือ่ออนไลน์ 
อาทิ โครงการศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีตลอดจนการสบืสวน ติดตาม 
และยืนยันตัวตนผู ้กระท�าผิดทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) ได้ให้ความ
ส�าคัญในการด�าเนินงานของกองป้องกันและปราบปราม
การกระท�าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)  
เพื่อสนับสนุนให้เป็นหน่วยงาน Official Point of  
Contact และได้จดัตัง้ศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย 
เพื่อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเผยแพร่อย่างรูเ้ท่าทนัสือ่ นอกจากน้ี ส�านกังานคณะ
กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล 
และคุ้มครองข้อมูลออนไลน์ของประชาชน ด้วยโครงการ
บริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลือ่นทีด้่วยระบบอตัลกัษณ์ เป็นระบบส�าหรบัลงทะเบยีน
และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนใช้
เลขหมาย เพ่ือป้องกันการลักลอบโจรกรรมข้อมูลหรือ
การน�าบตัรประชาชนผูอ้ืน่ไปจดทะเบยีนซมิการ์ด และน�า
ไปก่อเหตใุนทางทีม่ชิอบ ซ่ึงเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิ
ผูใ้ช้บรกิาร และสนบัสนนุให้เกดิความปลอดภัยของสงัคม

ทั้งนี้ มีความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของกองป้องกัน
และปราบปรามการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (ปท.) ให้มีศักยภาพในการเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ท�าหน้าที่เป็น Official Point of Contact 
ในการประสานกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และเป็น 
จดุตดิต่อกลางส�าหรบัประชาชนผูใ้ช้งาน และความสามารถ 
ของหน่วยงานของรฐัในการขอความร่วมมอืจากผูใ้ห้บริการ 
สือ่สงัคมออนไลน์ต่างประเทศในการปิดกัน้ข้อมูลทีล่ะเมิด
กฎหมาย หรือกระทบต่อความเช่ือและความมัน่คงของไทย

ดงันัน้ ดศ. ในฐานะผูร้บัผดิชอบหลกัตามแผนฯ เมือ่จดัตัง้
หน่วยงาน Official Point of Contact แล้ว ควรเร่ง
ประชาสมัพนัธ์ให้ผูใ้ห้บรกิารสือ่สงัคมออนไลน์ ประชาชน 
ผูใ้ช้งาน และทกุภาคส่วนรบัรู้ เพือ่ให้ใช้เป็นช่องทางเฉพาะ
ในการสอดส่องดูแลสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังภัย รวมถึง 
ประสานการร่วมมอืกบัผู้ให้บริการส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
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0805

การปฏริปูการบริหารจัดการความปลอดภัย
ไซเบอร ์/ กจิการอวกาศ และระบบ
และเครือ่งมอืดา้นการสือ่สารมวลชน
และโทรคมนาคมเพ่ือสนับสนนุภารกจิ 
การป้องกนับรรเทาสาธารณภัยฯ
ปัจจุบันลักษณะการใช้ชีวิตประจ�าวันและการประกอบกิจการธุรกิจมีการพึ่งพาเครือข่ายการสื่อสาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก โดยจากรายงานประจ�าปี 2562 ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าการค้าออนไลน์ ในขณะท่ีหน่วยงาน 
ภาครัฐได้มีการสร้างเครือข่ายระบบออนไลน์เพื่อใช้เก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร  
ส่งผลให้จ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎและการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงสากลในการก�าหนดคลื่น
ความถี่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารส�าหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งข้อก�าหนด 
ตามรัฐธรรมนญูในการรกัษาไว้ซึง่สทิธใินการเข้าใช้วงโคจรดาวเทยีมอันเป็นสมบติัของชาติ จงึจ�าเป็น
ต้องมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามประเด็นดังกล่าวเพื่อให้การด�าเนินการ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ได้ก�าหนดกิจกรรมหลักไว ้
3 กจิกรรม ได้แก่ (1) การผลกัดันกฎหมายว่าด้วยการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม (ดศ.) ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้ 2 ฉบับ และ
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 
(2) การบูรณาการเทคโนโลยเีครือข่ายเพ่ือสนบัสนนุภารกจิ
บรรเทาสาธารณภัย (National Mobile Broadband 
Network for Public Protection and Disaster Relief 
(PPDR)) ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี ่
ในย่านความถ่ี 814 - 824 MHz และ 859 - 869 MHz  
แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ส่ือสาร
ของหน่วยงานเพื่อคืนย่านความถ่ีดังกล่าวต่อไป และ  
(3) ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(สอทภ.) ได้ยกร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ. ... โดยมี
สาระส�าคัญเพื่อก�ากับให้กิจการอวกาศมีความปลอดภัย
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอตาม 
ขัน้ตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย คือ 
การสร้างการรับรูข้องภาคส่วนต่าง ๆ ต่อแนวทางการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบคุคล รวมทัง้การเรยีกคนืคลืน่ความถีแ่ละการเปลีย่น
อุปกรณ์ส�าหรับใช้งานในโครงข่าย PPDR เนื่องจากคลื่น
ความถี่ดังกล่าวอยู่ในการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ 
ก่อนทีจ่ะมกีารประกาศหลกัเกณฑ์ ประกอบกบัหน่วยงาน
ภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้งานคล่ืนความถ่ีอย่างต่อเนื่อง และ
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการสื่อสารต้องใช้วงเงินที่มี 
มลูค่าสงู จงึต้องก�าหนดแผนและระยะเวลาในการเปลีย่นผ่าน
ทีช่ดัเจน

ดังนั้น ดศ. ควรเร่งสร้างการรับรู ้ของภาคส่วนต่าง ๆ  
โดยเฉพาะประชาชนกลุม่ผูใ้ช้บรกิารผ่านเทคโนโลยดีจิิทลั
และสื่อสังคมออนไลน์ ต่อแนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้ง ส�านักงาน กสทช. และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ควรร่วมกับหน่วยงานที่ใช้งานคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 
814 - 824 MHz และ 859 - 869 MHz วางแผน 
การเปลี่ยนอุปกรณ์และคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อใช ้
ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยตามข้อตกลงสากลต่อไป 
นอกจากนี้ สอทภ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกัน
ผลักดันกฎหมายว่าด้วยกิจการอวกาศ ให้มีผลบังคับใช ้
เพ่ือรองรับการด�าเนนิการด้านกิจการอวกาศและดาวเทียม
ให้สอดคล้องกับบทบญัญติัในรฐัธรรมนญูต่อไป
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0806

การปฏริปูระบบการบริหารจดัการข้อมลู
ขา่วสารภาครฐั

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

การเพ่ิมขึน้ของช่องทางการรบัข้อมูลข่าวสารของประชาชน จ�านวนข่าวสาร และความรวดเรว็ในการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนสถานการณ์มาตรฐานและจริยธรรมสื่อวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให ้
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการของประเทศ  
ต้องปฏิรูปกลไกและบุคลากรในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะในเชิงรุก อย่างถูกต้อง แม่นย�า 
รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ผู้รับข้อมูลข่าวสาร และป้องกันไม่ให้เกิดการรับรู้หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างเป็นวงกว้าง  
จงึมีความท้าทายอย่างยิง่ในการบรรลเุป้าหมายการปฏรูิประบบบริหารจดัการข้อมลูข่าวสารภาครฐั

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ได้ก�าหนดกิจกรรมหลักในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ได้แก ่
การเร่งรัดการด�าเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการ
ด้านการประชาสมัพนัธ์ และการบรหิารจดัการข้อมลูข่าวสารภาครฐั ซึง่คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์
แห่งชาตแิละกรมประชาสมัพนัธ์ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร ได้มกีารจัดท�าแผนปฏบิติัการประชาสัมพนัธ์
แห่งชาตปิระจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนปฏบิติัการเพ่ือเชือ่มโยงเนือ้หาการประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานระดับกระทรวงไปสู่หน่วยงานระดับจังหวัด ให้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน นอกจากนี ้หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย 
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปดังกล่าว เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ 
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เชงิรุกในยคุดิจทิลั 
เป็นต้น

ทั้งน้ี ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุการปฏิรูป คือ การประสานข้อเท็จจริงจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องและสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง  
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางที่มีทักษะความสามารถในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้  
และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งในและต่างประเทศต่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ
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ดังนั้น เพื่อให้บรรลุการปฏิรูปดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและ 
หน่วยงานภาครฐัทัง้หมดต้องร่วมกนับูรณาการข้อมลู ให้ข่าวสารทีจ่�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเชงิรกุ เพือ่ให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารและทราบแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อข่าวลวงให้กับประชาชน 
โดยควรด�าเนินการ อาท ิการบริหารประเดน็ข่าวรายวัน/สปัดาห์เพือ่สือ่สารเชงิรกุผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี ้ ในกรณ ี
มีข่าวลวงเกิดขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่กระทรวงดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมจดัตัง้ขึน้ เพือ่ให้เกดิการบรูณาการการเฝ้าระวงัและจัดการกบัข่าวลวงอย่างมปีระสิทธภิาพและ 
ทนัต่อเหตกุารณ์ ทัง้นี ้หากเป็นการสร้างข่าวลวงทีมุ่ง่หวงัสร้างความเดอืดร้อนให้กบัส่วนรวมหรอืกระทบต่อความม่ันคง
ของประเทศ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี (ปอท.) ต้องเร่งตดิตาม 
ผูส้ร้างข่าวลวงดังกล่าวมาเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม เพือ่ลงโทษและป้องปรามมใิห้เกดิเหตุการณ์เลียนแบบในอนาคต



แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม

“ พัฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ สร้างหลักประกัน 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมบทบาทของชุมชน 
ในการบริหารจัดการตนเอง และเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ”

09
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



การพัฒนาประเทศในช่วงท่ีผ่านมา ช่วยยกระดับประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนหลายกลุ่มมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น 
สัดส่วนคนจนที่ลดลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนสถานการณ์ที่ม ี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้การก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ ทั้งนี้หาก
พิจารณาในมิติทางสังคมพบว่ามีสถานการณ์และแนวโน้มที่ส�าคัญ โดยแบ่งเป็นสถานการณ์ และแนวโน้ม
ภายนอก อาทิ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม (2) กระแสการเติบโตของ 
หุ้นส่วนการพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการให้บริการสังคมโดยภาคส่วนอื่นท่ีมิใช่รัฐ เพื่อให้ 
การจัดบริการทางสังคมมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (3) กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ท�าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายระหว่างกันมากขึ้นทั้งสินค้า บริการ และแรงงาน และจะท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มภายใน อาทิ (1) สถานการณ์ด้านออม สวัสดิการสังคม 
และการลงทุนเพื่อสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ท�าให้ภาครัฐต้องจัด
สวัสดิการต่าง ๆ มากข้ึน ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตและมีการออม
อยู่ในระดับต�่า ส่งผลต่อความมั่นคงในการด�ารงชีวิตในวัยสูงอายุ ขณะที่การลงทุนทางสังคมจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (2) สถานการณ์ของกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคม ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ยังเป็นปัญหามา 
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ 
ที่จ�าเป็น อีกทั้งกลุ ่มคนพิการยังถูกจ�ากัดในการเข้าสู ่ตลาดงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต 
(3) สถานการณ์ด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม ระบบจัดการข้อมูลทางสังคมของประเทศยังเป็น
ลักษณะการด�าเนินการจากหลายส่วน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดท�าข้อมูลแต่ยังมิได้บูรณาการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
(4) สถานการณ์ด้านความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาในระดับชุมชนมีการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีข้อจ�ากัด 
เชิงระบบในหลายส่วนที่ท�าให้ชุมชนจ�านวนมากยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และมีข้อจ�ากัดของการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และ (5) สถานการณ์การเรียนรู้และการรับรู้ของสังคม ที่ปัจจุบันเด็กไทยมีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์และ
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนท่ัวไป จึงจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังภัยจากข่าวปลอม

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ได้มีการก�าหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 
5 ประเด็น ได้แก่ (1) การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (2) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
(3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม (4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (5) การมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยมีเป้าหมายรวมตามข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ (2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการ
กันเองและท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ และ (5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) ความเข้าใจในข้อเสนอการปฏิรูปของหน่วยงาน 
รับผิดชอบ เนื่องจากข้อเสนอการปฏิรูปบางส่วนมี 
ตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบ 
มีความเข ้าใจไม ่ตรงกับเจตนารมณ์ของเป ้าหมาย 
การปฏิรูป ก่อให้เกิดอุปสรรคของการแปลงแผนการ
ปฏริปูประเทศด้านสงัคมไปสูก่ารปฏบัิติอย่างเป็นรปูธรรม 
ดัง น้ัน จึงต ้องมีการสร ้างความเข ้าใจในข ้อเสนอ 
การปฏิรูปให้กับหน่วยงานรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น

2) การบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ 
ขับเคลื่อนข้อเสนอการปฏิรูป ที่ผ่านมาการขับเคลื่อน
แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม มปัีญหาในการบรูณาการ 
ระหว่างหน่วยงานรับผดิชอบหลกักบัหน่วยงานรบัผดิชอบ 
ร ่วมที่ก�าหนดไว ้ในแผนฯ ส ่งผลให ้การด�าเนินงาน 
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมไม่สามารถ
ประสานต่อเนื่องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ จึงต ้องมีการเสริมสร้างกลไกเพื่อให้เกิด 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจน 
การส ่ง เสริมให ้ภาคส ่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคีการพัฒนาอื่นๆ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น

3) การเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปในระยะต่อไปยังมีความจ�าเป็นต้องเร่งรัด
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เป ็นกลไก 
ขับเคล่ือนให้การด�าเนินการต่าง ๆ สามารถบรรลุผลได้
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งควรมีการผลักดัน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมในวงกว้าง

4) ความต่อเนื่องเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผน 
การปฏิรูป ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานรับผิดชอบ จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 
ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับข้อเสนอการปฏิรูป 
จึงส ่งผลให้การผลักดันข้อเสนอการปฏิรูปบางส่วน 
มีความล ่าช ้ากว ่าระยะเวลาที่ก� าหนดไว ้ ในแผนฯ 
และขาดความต่อเนื่องของการด�าเนินการขับเคลื่อน
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0901

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่1 การออม สวสัดกิารสังคม และการลงทนุเพือ่สงัคม   
จากข้อเสนอปฏิรปู 7 กจิกรรมย่อย ได้มกีารขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ จ�านวน 3 กิจกรรม
ย่อย ได้แก่ (1) การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารกองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้บรรลเุป้าหมายเชงิปรมิาณทีก่�าหนดให้
มีจ�านวนสมาชิก กอช. ไม่ต�่ากว่า 1 ล้านคนภายในปี 2561 โดยที่ปัจจุบัน กอช. มีจ�านวนสมาชิกกว่า 2.2 ล้านคน  
(2) การใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562  
ซึง่ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และ (3) การให้วดัช่วยเหลอืกจิกรรมทางสงัคม 
มากยิ่งขึ้น โดยท่ีส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ด�าเนินการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาให้วัด 
มส่ีวนร่วมในกจิกรรมช่วยเหลอืทางสงัคมด้านสาธารณสงเคราะห์ตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ

0902

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 กลุม่ผู้เสยีเปรยีบในสงัคม    
จากข้อเสนอปฏิรปูจ�านวน 7 กจิกรรมหลกั 11 กจิกรรมย่อย โดยได้มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ อาทิ การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้นงาน โดยกระทรวงแรงงาน 
ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท�า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2562 เพือ่ขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการทีว่่าจ้างผูส้งูอายต้ัุงแต่ 60 ปีขึน้ไป ซึง่มไิด้ท�างานประจ�าหรอืท�างานบางช่วงเวลา  
โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการให้มกีารจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยชัว่โมงละ 45 บาท มกีารจ้างงานทีไ่ม่เป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพ และระยะเวลาการท�างานไม่เกนิวันละ 7 ชัว่โมง 

0903

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 การจดัการข้อมลูและองค์ความรู้ด้านสงัคม 
ประกอบด้วยข้อเสนอปฏรูิป 3 กจิกรรมย่อย ซ่ึงในห้วงเวลาทีผ่่านมา ได้มกีารรเิริม่ด�าเนินการโดยส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้ร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ ได้ด�าเนนิการรวบรวม จัดเก็บ 
และประมวลผลข้อมลูทกุมติทิีจ่ดัเกบ็โดยหน่วยงานในระดับพ้ืนที ่ เพ่ือน�ามาจัดท�าแผนพัฒนาในพ้ืนทีซ่ึ่งขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
การประมวลข้อมลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพืน้ที่

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 09

353



0901 0902 0903 0904 0905

0904

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่4 ระบบสร้างเสรมิชุมชนเข้มแขง็ 
จากข้อเสนอประเดน็ปฏริปู 5 กจิกรรมหลกั 18 กจิกรรมย่อย ได้มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดแล้ว อาทิ การผลักดันการออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 2561 เพือ่เป็นการรบัรองให้ต้นไม้เป็นหลกัประกนัทางธรุกจิและสนบัสนนุ
การปลกูต้นไม้ยืนต้นมลูค่าสงู  การแก้ไขพระราชบัญญติัป่าไม้ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
เมือ่วันที ่16 เมษายน 2562 การออกพระราชบัญญตัสิถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. 2562 ทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และการผลักดันให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัท่ี 20 มนีาคม 2562 เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เศรษฐกจิชมุชนในระดบัฐานราก
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เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่5 การมส่ีวนร่วม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และการส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม 
จากข้อเสนอปฏิรปู 4 กจิกรรมหลกั 11 กจิกรรมย่อย พบว่าได้มกีารขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานให้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว 
อาทิ ในกิจกรรมที่ 1 สร้างพลังจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ (1) การสนับสนุนโครงการจิตอาสา  
“เราท�าดีด้วยหัวใจ” ท่ีเป็นการน้อมน�าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติผ่าน 
การด�าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งก่อให้เกิดกระแสสังคม 
จากทกุภาคส่วนในการจดักจิกรรมจติอาสาสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน 2560 – ตลุาคม 2562 
ได้มกีารจดักจิกรรมจิตอาสา 37,574 ครัง้ มจีติอาสาเข้าร่วมทัง้หมด 5,634,689 คน และ (2) การสนบัสนนุโครงการ 
จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ พบว่า ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
โดยการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุเครอืข่าย ส�ารวจ/จัดท�าฐานข้อมลูและแผนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะล�าบาก
และข้อมลูภมูศิาสตร์รบัมอืภยัธรรมชาต ิรวมถึงจดัการความรู/้ถอดบทเรยีนการด�าเนนิงาน 
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การปฏิรูปการออม สวัสดิการ  
และการลงทุนเพ่ือสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 0901

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี 2566 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดและสัดส่วนดังกล่าวจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรวัยท�างานต้องมี
ภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่แสดงให้
เห็นว่าประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะ
ชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชวีติและมกีารออมอยูใ่นระดับต�า่ 
ซึง่จะส่งผลต่อรายได้ภาครฐัท่ีจะต้องน�ามาใช้จ่ายในการจดั 
สวัสดิการต ่าง ๆ ตลอดจนภาระค่าใช ้จ ่ายในกลุ ่ม 
ผู ้สู งอายุจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ประเด็นการลงทุน 
เพื่อสังคมท่ีปัจจุบันได้ถูกด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก เน่ืองจากเป็นกลไกส่งเสริมให ้
ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเด็นการปฏิรูป
การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม ควรได้รับ
การผลักดัน

ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง)
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ในห้วงเวลาที่ผ ่านมาในประเด็นการปฏิรูปการออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม ได้มีการด�าเนินการ
ของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อาทิ 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการพัฒนารูปแบบ
การตลาดและผลิตภัณฑ์ เพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก ่ประชาชน ท่ี เป ็ นกลุ ่ มอาชีพนอกระบบ เช ่ น 
เกษตรกร ผู ้ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่งผลให้มีสมาชิก
ในกองทุน ณ เดือนกันยายน 2562 กว่า 2,215,524 คน 
ซึ่งเพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2561 กว่า 1,604,827 คน หรือ 
คิดเป็น 262.79% ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็น
รากฐานส�าคัญที่ส่งเสริมให้คนไทยในอนาคตได้มีหลัก
ประกันทางสังคมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในกิจกรรมการใช้
วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม ได้มีการออก 
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยส่งเสริม
ธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาของสังคม 
เช่น การส่งเสริมการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ  
นอกจากนีใ้นส่วนของกิจกรรมการให้วัดช่วยเหลือกิจกรรม
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้ด�าเนินการร่วมมือกับหน่วยงาน 
เครือข่ายพัฒนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้วัดได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการช่วยเหลือด้านสาธารณสงเคราะห์มาก 
ยิ่งขึ้นตามแนวทางของธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็น
ท ้าทายที่ส� าคัญที่ควรเร ่ งผลักดันมากยิ่ งขึ้น  อาท ิ
การสร้างระบบให้คนไทยมีบ�าเหน็จบ�านาญหลังพ้น 
วัยท�างาน และการเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ให้การส่งเสริมด้านการออม สวัสดิการ และการลงทุน 
เพื่อสังคม มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรเร่งผลัดดันให้เกิดการสร้างระบบให้คนไทยมีบ�าเหน็จ
บ�านาญหลังพ้นวัยท�างาน อาทิ การผลักดันการออก
กฎหมายว่าด ้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญในรูปแบบ 
การออมภาคบังคับ โดยใช ้หลักการระดมการออม  
ทั้งผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของกิจการ (นายจ้าง) และ
รัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึง
วัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท�างาน รวมถึงการผลักดัน 
การออกกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 อาทิ ร ่างประกาศ 
คณะกรรมการส ่ ง เส ริมวิสาหกิจ เพื่ อสั งคม เรื่ อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ....  ร่างประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิเพ่ือสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราการน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและเงิน
เพ่ิมของวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... เพ่ือให้วิสาหกิจเพื่อ
สังคมได ้ รับการส ่งเสริมอย ่างเป ็นรูปธรรมภายใต ้
พระราชบัญญัติ วิ สาหกิจ เพื่ อสั งคม พ .ศ .  2562 
อันจะน�าไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม
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กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 0902

ปัจจุบันกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคม ยังมีข้อจ�ากัดและ 
ความเหล่ือมล�้าต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรค ท้ังการเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุน การบริการสาธารณะ การได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพ อาทิ 
กลุ ่มคนพิการที่มีข ้อจ� ากัดในการเข ้ า สู ่ตลาดงาน 
โดยสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า มีคนพิการในวัยท�างาน 
ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ  
กว่า 151,702 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.55 
ของคนพิการวัยแรงงานที่มีศักยภาพท้ังหมด รวมถึง 
ป ัญหาในการเข ้าถึงโครงสร ้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะของคนทุกคนที่ยังไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างครอบคลมุเพยีงพอ นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วน 
ผู ้สู งอายุ เ พ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและ 
วัยแรงงานลดลงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการท�าให้ 
ผู้สูงอายุยังคงเป็นประชากรที่มีพลังและมีคุณค่าในสังคม
ให ้นานที่สุด ทั้ งการท�างาน การเข ้าร ่วมกิจกรรม 
ทางสังคม ซ่ึงหากมีการด�าเนินการเ พ่ือแก ้ป ัญหา 
ในประเด็นดังกล่าวได้ จะเป็นสร้างแต้มต่อให้กับกลุ่ม 
ผู ้เสียเปรียบในสังคม ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานตามประเด็นปฏิรูปเพื่อช่วย
เหลือกลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ   
(1) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพ่ือ
คนท้ังมวล (Design for All) ที่ยึดหลักการออกแบบ
สากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มวัย กระทรวง
คมนาคมได้มีนโยบายให้ยึดหลักการออกแบบขนส่ง
สาธารณะให้เอื้อต่อทุกคน (2) ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไปทั่วประเทศแล้ว จ�านวน 2,273 ศูนย์ 
(ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 62) และกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดสรรกรอบวงเงินสนับสนุน 
ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อด�าเนินงานและการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และเสริมสร้างศักยภาพ
คนพิการ โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
ศึกษาธิการ พัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Smile Farm    
(3) การเสริมสร ้างศักยภาพผู ้สูงอายุในการท�างาน 
กระทรวงแรงงานได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู ้รับงานไปท�างานที่บ้าน พ.ศ. 2553 ซึ่งครอบคลุม 

กลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถรับงานไปท�าที่บ้านได้ รวมทั้งได้มี
การออกประกาศความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ผู้สูงอายุมีงานท�า เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 เพ่ือให ้
ผู ้ประกอบการสามารถว่าจ้างผู ้สูงอายุได้ ซ่ึงจะเป็น 
การเสริมพลังให้ผู ้สูงอายุสามารถหารายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตต่อไป (4) ปฏิรูประบบ
การคุ ้มครองผู ้บริโภค ได้มีพระราชบัญญัติการจัดต้ัง 
สภาองค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ. 2562 ในราชกจิจานเุบกษา 
แล้ว เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรวมกันจัดต้ังองค์กรของ 
ผู ้ บ ริ โภค  อันจะท� า ให ้ คนไทยทุ กคนโดย เฉพาะ 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสั งคมเพิ่ มขึ้ น  (5 )  ปฏิ รูป 
การขึ้นทะเบียนกับผู ้ไร ้สถานะทางทะเบียนราษฎร 
กระทรวงมหาดไทย ได ้ป รับแก ้พระราชบัญญั ติ 
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
โดยก�าหนดสิทธิในการยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยของ 
เด็กที่ไร้รากเหง้า ไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน   

0902
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด อาทิ การปฏิรูประบบขนส่ง
สาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล แม้ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่าง ๆ จะมีนโยบาย/
กฎหมายที่ให้การก่อสร้างขนส่งสาธารณะทุกโครงการต้องค�านึงถึงการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย แต่การด�าเนินงาน 
ยังเป็นลักษณะแบบแยกส่วนกัน ในส่วนการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังมีขั้นตอน 
การอนุมัติการให้เงินที่ใช้การพิจารณาแบบรายโครงการ ซึ่งท�าให้เกิดการน�าเงินกองทุน ฯ มาใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ก็นับว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสียเปรียบในสังคมเช่นกัน

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะถัดไปเพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องจงึควรมกีารด�าเนินการ อาทิ (1) เร่งรดัการบูรณาการการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ของคนทุกกลุ่มทุกวัย โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการบูรณาการกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงได้โดยสะดวกถ้วนหน้า 
(Accessibility For All Act : AAA) ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการใช้เงิน
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
(3) เสริมสร้างโอกาสการท�างานของผู้สูงอายุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนสามารถมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้

0902
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การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0903

การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมเป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดเก็บ รักษา 
และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบฐานข้อมูล 
ด้านภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบการออกแบบนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้าน Cloud Computing และ Big Data ที่มีความสามารถในการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้กับภาครัฐ ซึ่งท�าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
บริการทางสังคมสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางข้อมูล 
ด้านสังคมในปัจจุบันคือการขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และขาดการบูรณาการกัน
ระหว่างข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปในประเด็นดังกล่าว 
เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสที่ทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างแท้จริง

ในห้วงเวลาที่ผ่านมาในประเด็นการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม ได้มีการริเริ่มด�าเนินการ
โดยส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ด�าเนินการรวบรวม จัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูลทุกมิติท่ีจัดเก็บโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อน�ามาจัดท�าแผนพัฒนาในพื้นที่ 
ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวล
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ในส่วนของการพัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพื่อสร้าง 
ความเป็นธรรมในการช่วยเหลือของรัฐ ขณะนี้กรมสรรพากรอยู ่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยน�าผู้มีรายได้ทุกคนเข้าระบบภาษีและ 
ให้ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ทุกคนช�าระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 09

361

0903

อย ่างไรก็ตาม ระบบจัดการข ้อมูลทางสังคมของ
ประเทศไทยยังเป็นลักษณะการด�าเนินการจากหลาย 
ภาคส่วนโดยท่ีมิได้บูรณาการข้อมูลบุคคลในมิติต่าง ๆ 
เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการจากโครงการต่างๆ ที่
บุคคลนั้นได้รับ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ 
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในปัจจุบันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก
ความต้องการของภาครัฐเป็นหลัก ไม่ได้อ้างอิงจาก 
ความต้องการในการใช้ข้อมูลของประชาชน 

ดังนั้น ในระยะถัดไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่ง 
ให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศทางสังคม  
ในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้ร่วมจัดเก็บ พัฒนา รวมท้ังเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากข ้อมูลดังกล ่าว และเพื่อให ้สามารถ 
เ ชื่ อม โย งฐานข ้ อมู ล ระหว ่ า งหน ่ วย ง านภาครั ฐ 
ได้อย่างเป็นระบบ เกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เปิดเผย
ข้อมูลได้ ตลอดจนสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่
สะดวกต่อทุกส่วนราชการและประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริม
ให้เกิดการน�าข้อมลูมาวิเคราะห์และขยายผล เพือ่การแก้ไข 
ป ัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนในได้อย่างแท้จริงต่อไป
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ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0904

ชุมชนถือเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาชุมชนยังมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ อาทิ 
การบริหารจัดการทรัพยากร การขาดความต่อเนื่องในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน รวมทั้งขาด 
การบูรณาการในการท�างานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ท่ีผ่านมาชุมชนยัง 
ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็งสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด�าเนินการใน 2 ส่วน 
ได้แก่ การปฏิรูปเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยการท�างานแบบรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์ และ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก ่
1) สิทธิและบทบาทของชุมชน 2) ทรัพยากรและทุนชุมชน 3) สวัสดิการชุมชน และ 
4) เศรษฐกจิชมุชน เพื่อน�าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งอันจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่น�าพาประเทศ 
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ท่ีผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในหลายประเด็น 
โดยในส่วนของการปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ ได้มีการจัดต้ัง บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี ครอบคลุมทุกจังหวัด ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลไกการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ในส่วนของ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก ได้มีการด�าเนินการใน 4 หมวด ได้แก่ 
(1) สิทธิและบทบาทชุมชน อาทิ การจัดท�ากรอบแนวทางร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ ์  เพื่อส ่งเสริมและคุ ้มครองชาวไทยกลุ ่มชาติพันธุ ์ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ตามมาตรา 70 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (2) ทรัพยากรและ 
ทุนชุมชน อาทิ การประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการรับรองให้ต้นไม้เป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูง  อีกทั้งมีการตราพระราชบัญญัติป่าไม ้
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 แล้วเมื่อเมษายน 2562 เพื่อให้การท�าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้เป็นไปได ้
โดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และ 
จัดการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ (3) สวัสดิการชุมชน อาทิ การจัดท�า 
ร ่างพระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .. . . เพื่อส ่งเสริม 
การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม  (4) เศรษฐกิจชุมชน อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 
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อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนในประเด็นระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ยังมีความจ�าเป็นต้องเร่งรัดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จต่อไป เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การด�าเนินการต่างๆ สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมการบูรณาการการท�างานโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ 1) การแก้ไขพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมที่ส�าคัญ 
ในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถ่ินและระดับชาติ 2) การผลักดัน
การออกกฎหมายล�าดับรองภายใต้ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เพื่อขจัดอุปสรรค 
ในการปลูก ตัด เคลื่อนย้าย และขายไม้ยืนต้น รวมทั้งจูงใจให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ 
3) การจัดท�าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน 
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 0905

การสร้างสังคมให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น สมาชิกในสังคม 
ต้องรู้จักยอมรับความแตกต่าง มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคม
แห่งความสมานฉันท์ ด้วยเหตุนี้แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจึงได้ก�าหนดให้มีประเด็น 
การปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นกลไก
หนุนเสริมในการสร้างให้คนไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยในประเด็นนี้ได้ให้ความส�าคัญกับ (1) การสร้างพลังจิตอาสา เพื่อส่งเสริม
คนไทยให้มีส�านึกจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (2) การสร้างพลังแผ่นดิน เพ่ือเป็นการ
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่มีเอกภาพและความเข้มแข็ง (3) การสร้างพลังสร้างสรรค ์ เพ่ือเป็นการ
ขยายพื้นท่ีการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน และ (4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้
คนไทยมีความรู้ในการใช้สื่อตลอดจนร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประมาณ 57 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ซ่ึงชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีการใช้โซเชียลมีเดีย 
อย่างแพร่หลาย ท�าให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อมูล 
ที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัลต�่าโดยร้อยละ 60 มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ 
ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ได้มกีารขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
ตามกรอบแนวคิด 4 พลังหลัก ดังนี้ (1) การสร้างพลัง 
จิตอาสา อาทิ กระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการสนับสนุน
โครงการจิตอาสา “เราท�าดีด้วยหัวใจ” ที่เป็นการน้อมน�า
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติผ่านการด�าเนินโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ” ผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาจ�านวน 37,574 
ครั้ง และมีจิตอาสาท้ังสิ้นจ�านวน 5,634,689 คน 
(พฤศจิกายน 2560 – กรกฎาคม 2562) เกิดเป็นกระแส
สังคมในการท�ากิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ต ่อ 
ส่วนรวม (2) การสร้างพลังแผ่นดิน อาทิ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด�าเนินการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 
ในระดับชุมชน โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งระดับจังหวัด
และอ�าเภอ เพื่อจัดสวัสดิการระบบฐานข้อมูล และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (3) การสร้างพลังสร้างสรรค์ 
อาทิ กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาให้เป็น 
ศนูย์การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะชวีติ กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จัดตั้ ง ศูนย ์พัฒนา
คุณภาพชี วิตและส ่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุ  (ศพอส.) 
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ทุกจังหวัด (4) พลังภูมิคุ้มกัน อาทิ กรมประชาสัมพันธ ์
จัดท�าเว็บไซต ์รู ้ทันสื่อ เพื่อสร ้างความตระหนักรู  ้
แก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่รายการชัวร์หรือมั่วนิ่ม 
รายการชัวร์ก่อนแชร์และจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ 20 กระทรวงและ
กลุ ่มไลน์ของคณะท�างานปฏิบัติการข่าวสาร ขณะที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ตั้งศูนย์ประสานงาน 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม ได้รเิริม่โครงการ Citizen Watchdogs 
เพ่ือจัดท�าคู ่มือ/แนวปฏิบัติในการคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชนจากสื่อดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) และมีภูมิคุ้มกัน 
ในการรับรู้ข่าวสาร

อย่างไรก็ตาม การสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม 
จ�าเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ด�าเนินการ โดยเฉพาะการส ่งเสริมภาคประชาชน 
ให้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อมีบทบาทในการร่วม 
ตรวจสอบข่าวสาร และเฝ้าระวังสื่อมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงควรให ้ความส�าคัญในการขับเคล่ือนในประเด็น  
การเรียนรู ้และการรับรู ้ทางสังคม และ ในประเด็น 
การเฝ้าระวังทางสังคม อาทิ การผลักดันการจัดท�า
มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้วิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 
และเร่งเสริมพลังการเฝ้าระวังทางสังคม ผ่านโครงการ 
Citizen Watchdogs ซ่ึงเป็นการสร้างระบบดิจิทัลเพื่อ
เฝ้าระวังทางสังคม Digital Community Watch Dog 
(DCWD) ในชุมชน 
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ด้านพลังงาน

“ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ 
การยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล  
มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน” 

10
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปตามกรอบของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มีพ้ืนฐาน
แนวคิดมาจากการทบทวนสถานการณ์แนวโน้มภายนอกและภายในประเทศ โดยน�าหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักความสุจริต และหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้ “ความรู้” และ “คุณธรรม” 
เป็นเครื่องมือน�าทางในการตัดสินใจและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก�าหนดกรอบการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ
ใช้ประโยชน์จากโอกาส ก�าหนดแนวทางเพื่อลดอุปสรรค และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ระยะยาวใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจากการจัดหาพลังงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น (2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่องจาก 
การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนการจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต�่าลง และรองรับการจัดหาพลังงานในอนาคต และ 
(3) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน 
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแล การลงทุนและการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดข้อขัดแย้งในสังคม 

โดยมีเป้าหมายระดับแผน คือ (1) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและยกระดับข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารจัดการ
พลังงาน แบ่งแยกการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแล และการปฏิบัติงาน เพื่อการดูแลผลประโยชน์ให้ชัดเจนเพื่อให้มี
การก�ากับดูแลมีความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีความเป็นมืออาชีพ ให้ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติท่ีเป็นอิสระ 

โดยพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงลึก 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (2) เพิ่มการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานเพื่อ
เพิ่มการแข ่งขัน ภายใต ้การก�ากับดูแลที่ เหมาะสม 
มีการใช้กลไกตลาดน�าเพื่อลดการอุดหนุนและแทรกแซง
จากภาครัฐเพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดพลังงานต้ังแต่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า และด�าเนินการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง (3) เสริมสร้าง 
ความมั่นคง เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจการ 
ด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานอย่างเพียง
พอและทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่ เป ็นธรรม  
ส ่ ง เ ส ริ มพลั ง ง านทาง เ ลื อกระดั บชุ มชน เพื่ อ ลด 
ความเหลื่อมล�้าและยกระดับคุณภาพชีวิต มีการจัดท�า
แผนเชิงบูรณาการด้านพลังงานรองรับการเปล่ียนแปลง 
ที่รวดเร็วของเทคโนโลยี เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 

มีการบริหารความเสี่ยงกระจายสัดส่วน ประเภท และ
แหล่งพลังงานอย่างสมดุล และ (4) การผลิตและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหาร
จัดการด้านการใช ้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
โครงข่ายพลังงานระบบส่งและระบบจ�าหน่าย เพื่อรองรับ
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบ สนับสนุน
การผลิตและใช้นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน เช่น อาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน กลไก
บริษัทจัดการพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บ
พลังงาน เป็นต้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้บริโภค
พลังงาน รวมทั้งสร้างความรู้และจิตส�านึกในการอนุรักษ์
พลงังานและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานอย่างต่อเนือ่ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จึงได้มีการก�าหนด
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 17 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การปฏรูิปองค์กรด้านพลังงาน (2) การพฒันาศนูย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (3) ปฏิรูปการสร้าง 
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ธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (4) โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (5) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม 
การแข่งขัน (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (7) การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  
(8) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 (9) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(10) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (11) การส่งเสริม 
การติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (12) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี (13) การส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
(16) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (17) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 

โดยแบ่งเป็นกิจการหลักทั้งสิ้น 71 กิจกรรม มีเป้าหมาย
ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
ในระยะ ปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหาร
จัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ  
ส ่ ง เ ส ริ มพลั ง ง านทดแทนและอ นุ รั กษ ์ พลั ง ง าน 
แ ล ะ ก� า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น 
เทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ (1) ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและสร ้างกติกา ในหน่วยงานพลังงาน 
ของประเทศ (2) สร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จโรงไฟฟ้า
ที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนของประเทศ (3) สร้างศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (4) มีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าท่ี
ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก (5) รัฐบาลปรับแผน 
การจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามัน 
(6) ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน (7) ศึกษาโอกาส
พัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub (8) ริเริ่ม 
การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี 
(9) จัดตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเพื่อก�าหนด
ทิศทางลงทุนและการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และระบบ
กักเก็บพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) การบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูปข้าม 
หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในประเด็น
ปฏิรูปที่ไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงขาดความรู ้
ความเข้าใจ ประกอบกับผู้บริหารในระดับนโยบายไม่มี
การก�าหนดแนวทางที่ ชัดเจนจึงส ่งผลให้หน่วยงาน 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนั้นโดยตรงไม่ให้ความร่วมมือ
เท ่าท่ีควรการด�าเนินการจึงไม ่สามารถบรรลุผลได ้
ตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงควรมีการก�าหนดกลไกและ
แนวทางในการบูรณาการท�างานระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมทั้งก�าหนดบทบาท 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน อาทิ การถ่ายโอน
อ�านาจการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
ให้ไปขึ้นอยู ่กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงานเพียงหน่วยงานเดียว การจัดท�าแผนบูรณาการ
การลงทุนและการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย 
เป็นแผนระยะ 5 ปี ร่วมกับระหว่างกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน และ 3 การไฟฟ ้ า  (การไฟฟ ้ า 
ฝ ่ ายผลิตแห ่ งประเทศไทย การไฟฟ ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
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2) กระบวนการปรับปรุ งกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า ส่งผลให้ขั้นตอนกระบวนการ 
ในการด�าเนินงานตามแผนงานไม ่บรรลุผลส�าเร็จ 
ตามเป ้าหมาย อาทิ กฎกระทรวงก�าหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ ์
พลังงาน พ.ศ. .... ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ 
โซลาร์รูฟเสรีและข้อก�าหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อการใช้
บริการ และการปฏิบัติการ นโยบายหรือมาตรการ 
ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนประกอบการจัดจ้างตามหลักการ 
ESCO

3) ขาดการสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับนโยบาย 
โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบในประเด็น
ปฏิรูปดังกล่าวนั้นโดยตรง ท�าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏรูิปฯ ไม่ได้รับความร่วมมอืในการด�าเนนิการ 
และก่อให้เกิดความสับสนในการขับเคลื่อนจนกระทบ 
ต่อความเชือ่มัน่และความต่อเนือ่งของนโยบายด้านพลงังาน

4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องให้ความส�าคญักบัการป้องกัน 
และแก ้ ไขผลกระทบที่อาจเกิด ข้ึนต ่อสิ่ งแวดล ้อม 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการด�าเนินกิจการ 
ด้านพลงังาน การตรวจสอบการด�าเนนิการตามมาตรการ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
อย่างรัดกุม สนับสนุนการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี การผลิตพลังงานใหม่ ๆ และมีการตรวจสอบ
การอปุกรณ์และติดต้ังระบบลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน และชุมชนโดยรอบ 
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1002

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นเป็นส่วนงานภายในส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือยกระดับ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ และการก�าหนดเป้าหมายให้เป็นศูนย์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกิดจาก
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
1001

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
มีความก้าวหน้าการด�าเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายการปฏิรูป อาทิ การจัดต้ังกองบริหารสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียม ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อแบ่งแยกงานด้านนโยบาย ก�ากับ และด�าเนินงาน ให้มีความชัดเจน 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจและสร้างกติกาในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงาน ลดความซ�้าซ้อนของบทบาทระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานก�ากับ และหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการด�าเนินงานและการก�ากับติดตามประเมินผล ส�าหรับการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

1005
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน มีความก้าวหน้าการด�าเนินงาน อาทิ 
การศึกษาปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง เพื่อความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล�้าทั้งต่อผู ้ผลิตและผู ้บริโภค การจัดท�าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
การให้บริการด้านพลังงาน โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

1003
เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 ปฏิรปูการสร้างธรรมาภบิาลในทกุภาคส่วน
มีความก้าวหน้าการด�าเนินการ อาทิ มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน 
ข้ึนมาท�าหน้าที่คัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาโครงการและก�าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้า คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และเทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 (2) อบต. ในจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ 20 และ (4) อบต. อื่น 
ท่ัวประเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร รวมทั้ง การปรับปรุง พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือก�าหนดนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในการด�าเนินกิจกรรม  NGOs และปฏิรูปกฎหมายให้มีการก�าหนดบทบาท 
NGOs และประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

1004

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) แล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินงานตามแผนซึ่งสอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
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1007

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่7 การพฒันาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
มีการประมูลแหล่งสัมปทานท่ีก�าลังจะหมดอายุ โดยมีผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส�ารวจ 
คือ บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited และ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited  
ในแปลงส�ารวจ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited  
ในแปลงส�ารวจ G2/61 (แหล ่งบงกช) เรียบร ้อยแล ้ว ท�าให ้การจัดหาก ๊าซธรรมชาติจากท้ังสองแหล ่ง 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการทดลองรูปแบบการพัฒนาศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานี 
รับจ่ายก๊าซ LNG ของบริษัท PTT LNG จ�ากัด ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ 
ด้านพลังงาน 

1006

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ให้มีการโดยโอนย้ายการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จากกระทรวงมหาดไทยให้มาอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลกระทรวงพลังงานนั้น จากการหารือร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และ 3 การไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรยังคงสังกัดภายใต ้
หน่วยงานเดิมและร่วมกันจัดท�าแผนบูรณาการการลงทุนและการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ทั้งการผลิตระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย และอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์ส�าหรับบุคคล 
ที่สามและการส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย 

1010

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่10 แนวทางส่งเสริมและขจดัอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชือ้เพลิง
เพือ่ผลติไฟฟ้า
กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดท�าแนวทางเพื่อออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่
ต ้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง ก ่อนการน�าไปก�าจัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับแต่ละประเภทขยะ  
รวมทั้งมีการศึกษาเทคโนโลยีการน�าขยะมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้าการศึกษาเทคโนโลยีการน�าขยะมาเป็น 
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า

1008

เร่ืองและประเด็นปฏิรปูที ่8 การพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4
เพื่อรักษาฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเตรียมความพร้อมเพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
จึงมีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 โดยกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะท�างานก�ากับการศึกษา 
และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา ในพื้นที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

1009
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
จัดการ บ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก�าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชน
สามารถน�าไม้โตเร็วไปเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ตามกฎหมาย
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1012

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลงังานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี
มีการปรับประมาณการความต้องการใช้เชื้อเพลิง (BAU) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังปรับปรุงแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) และแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) 
โดยมีการผลักดันส่งเสริมการใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 และน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 รวมถึงลดการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG 
และก๊าซ NGV ในภาคขนส่ง ให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาด

1011

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี ซ่ึงการส่งเสริม 
ดังกล่าวจะต้องได้รับความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาล และมีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสร ี
โดยควรยกเว้นนโยบาย Enhanced Single-Buyer (ESB) เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนด้วย

1015
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
การก�าหนดแนวคิดในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน เปิดโอกาสให้เอกชน
ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐไปก่อน และให้บุคคลที่ 3 เพื่อการประหยัดพลังงาน
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการบริษัท
จัดการพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดท�าแนวทางดังกล่าว

1013

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อตุสาหกรรม
มีการขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้า ระบบความร ้อน และระบบไอน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และจัดท�าแนวทาง 
เพื่อผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนของภาครัฐ 
อย่างต่อเนื่อง

1014

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
กระทรวงพลังงานได้จัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธี
การในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาโดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะน�ามาซ่ึงการลดการใช้
พลังงานในภาพรวมของประเทศ
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1016
เร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่16 การส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ เพื่อศึกษาก�าหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

1017

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกกัเกบ็พลงังาน
เพื่อช่วยจัดการความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นคง และเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศไทย ในปี 2562 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ได้เสนอร่างค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลงังาน เสนอคณะกรรมการพลงังานแห่งชาต ิเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิการในเกดิผลในทางปฏบิติัอย่างเป็นรูปธรรม
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การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  1001

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย 
ด้านพลังงานมีหลายหน่วยงาน
ท�าให้การด�าเนินการที่ผ่านมา
ขาดเอกภาพ การปรับปรุง 
โดยการปฏิรูปโครงสร้างและ
การบริหารจั ดการองค ์ กร 
ด้านพลังงานด้วยการก�าหนด
กติกา ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานด้านนโยบาย 
หน่วยงานก�ากบั และหน่วยงาน 
ปฏิบัติ จะเป็นการสร้างความ
ชัดเจนและลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน พร้อมทั้งการปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านกิจการไฟฟ้าและ 
ก๊าซธรรมชาติ จะท�าให้สามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น และลดต้นทุนที่เกิดจากระบบ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ 
และสนับสนุนการให้บริการประชาชน รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานของประเทศให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับความก้าวหน้าในการด�าเนินการ ขณะน้ีกระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการไปแล้วใน 2 เรื่อง 
ได้แก่ (1) จัดตั้งกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
เพื่อแบ่งแยกงานด้านนโยบาย ก�ากับ และด�าเนินงาน ให้มีความชัดเจน และ (2) ส�ารวจการทับซ้อน
การปฏิบัติงานตามภารกิจและสร้างกติกา ในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ลดความซ�้าซ้อนของบทบาทระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงาน
ก�ากับ และหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินงานและการก�ากับติดตาม
ประเมินผล ส�าหรับการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ได้มีการประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการด�าเนินการแล้ว แต่ยังติดในขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ล�าดับที่ 88 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ
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การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จภายใต้ประเด็น 
การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานมีความท้าทายค่อนข้างสูง 
เนือ่งจากต้องอาศยัความร่วมมอื ร่วมใจ และการเหน็ชอบ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่อง
ที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอ�านาจหน้าท่ีของแต่ละ 
หน่วยงาน และแม้ว่าปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จะอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ล�าดับที่ 88 เพ่ือถ่ายโอน
อ�านาจการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
ให้ไปขึ้นอยู่กับส�านักงาน กกพ. แต่ในส่วนของส�านักงาน 
กกพ. ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังด้านองค์ความรู้
ของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก�ากับ
ดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการออกระเบียบ 
ว ่าด ้วยการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตและ 
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติภัยในกิจการพลังงาน 
ส�าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็น
แนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีการก�าหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจน

จากปัญหาความท้าทายดังกล่าว หากจะให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน ส�านักงาน กกพ. 
ต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมโยธาธิการและการผังเมืองอย่างใกล้ชิด และจัดท�า
บันทึกข ้อตกลง ความร ่ วมมือ ในการปฏิ บัติ งาน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับถ่ายโอนอ�านาจการขออนญุาต 
จัดต้ังโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน และผูเ้ชีย่วชาญในการท�าหลักสูตร 
และมาตรฐานวชิาชพีเพือ่สนบัสนนุการตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมินผลทั้งการประเมินด้วยตนเอง และจาก
บุคคลที่สาม รวมทั้ งกระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และส�านักงาน กกพ. ควรมีแนวทางในการบูรณาการ
ท�างานเพ่ือก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชวีติของประชาชนจากการด�าเนนิกจิการด้านพลงังาน 
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การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  1002

ที่ผ ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข ้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข ้อมูลด ้านพลังงาน 
จนน�ามาสู่ความขัดแย้งในสังคม ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้านพลังงานในบางประเด็นขาด 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ข้อมูลการใช้
พลังงานของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy 
Information Center: NEIC) โดยน�าบทเรียนที่ดีจาก U.S. Energy Information Administration 
(EIA) มาประยุกต์ใช ้จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ 
และการก�าหนดเป้าหมายให้เป็นศูนย์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เป็นข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้น ตลอดจนการน�าข้อมูล
ด้านพลังงานมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาต ิ
ขึ้นเป็นส่วนงานภายใน สนพ. และขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ก�าหนดทิศทางหรือแผนท่ีในการด�าเนินงาน การก�าหนดขอบเขตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่เหมาะสม ตลอดจนอยู่ระหว่างการประเมิน
ฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ หรือเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานให้มี 
ความสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
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การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมีปัญหาและ
อุปสรรคที่ท้าทาย ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงพลังงาน และการน�าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู ้ประกอบการและผู ้บริ โภคมาใช ้ประโยชน ์ใน 
เชิงนโยบายระหว ่างหน ่วยงานต ้องมีการปรับปรุง
กฎหมายและแนวปฏิบัติ ซ่ึงต้องได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ 
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการออกแบบระบบ
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านพลังงานระหว่างหน่วยงาน
จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู ้เชี่ยวชาญแบบ 
สหวิทยาการทั้ ง ในด ้ านพลั ง งานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดังนั้น การที่จะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของประเด็น
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะต้อง
ก�าหนดให้เป็นประเด็นในเชิงนโยบาย โดย สนพ. ต้องมี
การหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและรวบรวมแนวทาง  
รายละเอียดที่ต้องด�าเนินการต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
กฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการในการเชื่อมโยงข้อมูล 
และบทบาทของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องให ้ ชัดเจน 
และจั ดท� า เป ็ นข ้ อ เสนอของกระทรวงพลั ง ง าน 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พ ลั ง ง านแห ่ ง ช า ติ  ( กพช . )  และคณะรั ฐมนตรี 
เพื่อเป็นมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการ 
ต่อไป 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน10

378

ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  1003

เป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ภาครัฐเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบการด�าเนินการได้ และอุตสาหกรรม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความโปร่งใส ลดการขัดแย้งในหน้าที่หรือผลประโยชน์ 
จากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ันการก�าหนดให้มีการจัดต้ังกลไก 
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 
มี เป ้าหมายเพื่อให ้ เกิดความเป ็นธรรมและสร ้างการยอมรับของภาคประชาชนส�าหรับ 
การด�าเนินการเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูป

กระทรวงพลังงานได ้ก�าหนดนโยบายและแผนงานในการจัดตั้ งคณะกรรมการเพื่อให ้ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการและก�าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้า 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งต้ังกรรมการสรรหา
กรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงานขึ้นมาท�าหน้าที่คัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม
เพือ่ให้ครอบคลมุผูแ้ทนท้ังจากภาคการผลติ ผูแ้ทนในส่วนของผูบ้รโิภค และผูแ้ทนจากภาควชิาการแล้ว
นอกจากนั้นขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได ้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร ่
และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และเทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต 
ได้รับในอัตราร้อยละ 20 (2) อบต. ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 (3) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ 20 และ (4) อบต. อื่น 
ท่ัวประเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร ซ่ึงปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตร ี
เพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ การส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร 
เพื่อก�าหนดนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในการด�าเนินกิจกรรม  NGOs และปฏิรูปกฎหมาย 
ให้มีการก�าหนดบทบาท NGOs และประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  โดยปรับปรุง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางไป
ยังส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายแล้ว
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อย ่ าง ไรก็ดี  จากเป ้ าหมายส� าคัญของการปฏิ รูป 
การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนที่มุ ่งเน้นเพ่ือให้
หน่วยงานภาครฐัเป็นองค์กรท่ีมธีรรมาภบิาล ลดการขดัแย้ง 
ในหน ้าที่หรือผลประโยชน ์จากการด�ารงต�าแหน ่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ มีความเป ็นธรรมและสร ้าง 
การยอมรบัของภาคประชาชน ดงันัน้ประเดน็ความชดัเจน 
เชิงนโยบายเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล ลดความทับซ้อน
ในเรื่ องผลประโยชน ์  และการก�าหนดมาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็น
ประเด็นที่ท ้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่อง 
การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม เนื่องจากตาม
มติของคณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีมติเกี่ยวกับสัดส่วนการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม โดยกระทบท�าให้ อบต. 
อื่นทั่วประเทศที่ ไม ่มี พ้ืนที่ผลิตไม ่ได ้รับการจัดสรร 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะแม้ว่าจะไม่ได้เป็น
พื้นที่ผลิตแต่อาจได้รับผลกระทบในข้ันตอนการส�ารวจ 
และสัดส ่วนดังกล ่าวไม ่ เป ็นไปตามที่ก�าหนดไว ้ ใน 
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จึงเป็นประเด็นปัญหา
และความเสี่ยงที่อาจท�าให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
ของแผนได้ 

ดังนั้น หากจะให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานประเด็นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ควรน�าประเด็นและรายละเอียดข้อเสนอ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการ
อย่างมีธรรมาภิบาลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
นโยบาย รัฐวิสาหกิจ  (คนร . )  และคณะรั ฐมนตรี 
เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ก�าหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติ
ท่ี ดี รวมถึงความเป ็นไปได ้ในการทบทวนข้อเสนอ 
การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมให้ถึงชุมชน  
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายปิโตรเลียมในการสร้าง
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลัง 
การผลิตไฟฟา้

1004 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีความเสี่ยงด้านสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีไม่สมดุล ก�าลังผลิตส�ารองไฟฟ้า
ไม่เหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอรองรับต่อการผลิตไฟฟ้าใช ้เองของผู ้ใช ้ไฟฟ้า 
และการวางแผนกระจายแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพเชิงพื้นที่มีข้อจ�ากัด จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  โดยน�าผลการศึกษา เช่น สัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟ้ารายภาค ต้นทุนไฟฟ้ารายภาค 
ที่แท้จริง การจัดหาและส�ารองเชื้อเพลิงท้ังระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าระหว่างภาค เป็นต้น มาใช้ในการวางแผนก�าหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง และก�าลังผลิต
ส�ารองที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดหาเชื้อเพลิง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 
(PDP2018) โดยส่วนหนึ่งของแผน PDP2018 เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
ด้วยแล้ว อาทิ การพิจารณาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาคเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
เชิงพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู ่ระหว่างด�าเนินการตามแผนปฏิรูปในด้านอื่น ๆ อาทิ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า 
ในอนาคต และการไฟฟ้าทั้ง 3 การ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาก�าหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและ
การเติบโตที่เหมาะสมต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดท�าแผน PDP 2018 มีข้อจ�ากัดจากการที่น�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
ที่ผลิตเพื่อใช้เองและหรือขาย ตามอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
จากค่าประมาณการเท่านั้น ประกอบกับการจัดท�าแผน PDP2018 เป็นการด�าเนินการไปก่อน 
ที่จะได้ผลการศึกษาตามแผนการปฏิรูปฯ ในหลายประเด็น ท�าให้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ตามแผน PDP2018 อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ นอกจากนี้การบรรจุโครงการลงทุน
โซลาร์ลอยน�้า ไว้ในแผน PDP2018 รวมทั้งสิ้น 2,725 เมกะวัตต์ วงเงินลงทุนสูงถึงประมาณ 1.37 
แสนล้านบาท โดยที่ยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการท่ีได้มีการด�าเนินการน�าร่องไปแล้ว 
ได้แก่ โครงการน�าร่องโซลาร์ลอยน�้าในพ้ืนที่เขื่อนสิรินธร จ�านวน 45 เมกะวัตต์ มูลค่า 2.27 
พันล้านบาทให้แล้วเสร็จ อาจกระทบต่อการก�าหนดสัดส่วนก�าลังการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม 
และอาจส่งผลกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน 
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ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปด้านโครงสร้างแผนพัฒนาก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้า กระทรวงพลังงานควรมีการทบทวนแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใหม่ โดยน�าผล 
การศึกษาที่ได้จากการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ อาทิ ศักยภาพ
แหล่งผลิตและต้นทุนไฟฟ้ารายภาคท่ีแท้จริง การปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย การจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองและหรือขาย และการศึกษาข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
ของผู้บริโภค รวมทั้งควรมีการประเมินผลความคุ้มค่า ผลดี ผลเสีย และผลกระทบจากการลงทุน ก่อนใช้เป็นข้อมูล 
ในการก�าหนดประเภทโรงไฟฟ้าไว้ในแผน PDP  
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ส่งเสริมกิจการไฟฟา้เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน
1005 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 

พฤติกรรมผู ้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากศักยภาพและทรัพยากรของชุมชน 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานและรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบัน ช่วยให้
ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในต้นทุนที่ต�่ากว่าภาครัฐ ท�าให้โครงสร้าง 
การผลิตไฟฟ้าแบบระบบรวมศูนย์ และนโยบายผู้ซ้ือไฟฟ้ารายเดียว อาจไม่เหมาะสมกับประเทศ 
ในระยะยาว ภาครัฐจึงควรมีการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การก�ากับให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความม่ันคง โดยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซ้ือขาย
ไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะลดภาระงบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ ได้แก่ 
มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พร ้อมทั้งควรก�าหนดนโยบาย 
และมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

กระทรวงพลังงานด�าเนินการการศึกษาปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้า 
เพื่อใช้เอง โดยทบทวนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าในส่วนของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และการผลิตไฟฟ้าจากระบบรวมศูนย์ให้มีความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล�้าทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดพลังงานในระยะยาว ขณะที่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) จัดท�าโครงการทดสอบนวัตกรรม
ที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน ได้แก่ ระบบการซื้อขายไฟฟ้ากันเองระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับชุมชนโดยรอบ ซ่ึงจะท�าให้ 
ลดความสูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง โดยเทคโนโลยี BlockChain 
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อย่างไรก็ตาม โครงการ ERC sandbox ยังไม่สามารถด�าเนินการทดสอบโดยการซื้อขายจริงได้เนื่องจากต้องขอยกเว้น
นโยบายผู ้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว ขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายด้านพลังงานควรได้รับการปรับปรุง 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ดังนั้น ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และส�านักงาน กกพ. ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบส่งเสริมกิจการ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือนตามศักยภาพของพื้นที่ภายใต้
เงื่อนไขและรูปแบบที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบท่ีมากเกินความจ�าเป็น โดยควรส่งเสริม 
โรงไฟฟ้าชุมชนแบบสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบเสถียร เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงให้กับระบบด้วยเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงาน ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและก�าหนดหลักเกณฑ์การอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม 
เท่าที่จ�าเป็นอย่างชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า 
แห่งชาติและจัดท�าแผนที่น�าทางดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ พร้อมท้ังเสนอแนะรูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างตลาด 
และกิจการไฟฟ้าทั้งระบบในระยะต่าง ๆ  เพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่นในการลงทุนและสามารถก�าหนดแผนงานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นขั้นตอนในอนาคต 



ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
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ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟา้
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

ปัจจุบันการก�ากับดูแลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 2 กระทรวง 
ได้แก่ กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย โดยมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนไทย 
ทั่วประเทศ มากกว่าร้อยละ 99 ขณะที่รูปแบบธุรกิจ และเทคโนโลยีด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง การก�ากับดูแลเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงและความม่ันคงด้านพลังงาน
จึงมีมิติที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านพลังงานเพื่อให้การท�างานสอดคล้องท้ัง 
ด้านนโยบาย การด�าเนินงาน การลงทุน และการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุนส่วนเกินจนกระทบต่อต้นทุนพลังงาน รวมท้ังการเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชน โดยโอนย้ายการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
จากกระทรวงมหาดไทยให้มาอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลกระทรวงพลังงาน ตามข้อเสนอของ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
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กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ 3  
การไฟฟ ้าได ้ศึกษาวิ เคราะห ์ความเหมาะสมของ 
การโอนย้าย 3 การไฟฟ้า มาอยู ่ในสังกัดกระทรวง
พลังงาน โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า กฟน. และ กฟภ. 
ยังมีบทบาทส�าคัญเชิงพื้นที่และชุมชนในการช ่วย 
“บ�าบัดทุกข ์บ�ารุงสุข” ให ้กับประชาชน ในขณะท่ี 
การบูรณาการการลงทุนและการด�าเนินงานมีส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) 
และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ท�าหน้าท่ีพิจารณาการด�าเนินงานในภาพรวมอยู่แล้ว 
จึงเห็นควรให้ กฟน. และ กฟภ. ยังอยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทยต ่อไป และส� าหรับ 
การส่งเสริมให้มีการแข่งขันส�านักงาน กกพ. อยู่ระหว่าง
การศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์ส�าหรับ
บุคคลที่ 3 และการส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย (Retail) 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการหน่วยงานกิจการไฟฟ้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า การลงทุน 
และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
ทั้งด้านการผลิต ระบบส่ง ระบบจ�าหน่ายของประเทศ 
ให ้เกิดประสิทธิภาพยังคงเป ็นประเด็นท้าทายของ 
การบริหารกิจการไฟฟ้าให ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงพลังงานควรร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ส�านักงาน กกพ. และ 3 การไฟฟ้า จัดท�าแผนบูรณาการ
การลงทุนและการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย 
เป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการ กพช. และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยหากแผนการลงทุนที่มีวงเงิน
มากกว่า 1,000 ล้านบาท และไม่อยูภ่ายใต้แผนบรูณาการ 
การลงทุนฯ ดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา ขณะที่
ส�านักงาน กกพ. ควรเร่งรัดจัดท�าข้อก�าหนดและส่งเสริม
การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อของระบบส่งและจ�าหน่ายแก่
บุคคลที่ 3  และส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย เพื่อเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ในกิจการไฟฟ้า



แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน10

386

การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 1007

ตั้งแต่ปี 2524 ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
เนื่องจากช่วยให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าถูกลง มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามราคาน�้ามันในตลาดโลก 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ประกอบกับโครงสร้างตลาด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบแหล่งส�ารองก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) 
และเทคโนโลยีการจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติให้อยู ่ในรูปของเหลวเพื่อประโยชน์ 
ในการขนส่งในระยะทางไกล ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ การจัดหา 
ก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการก�าหนดแนวทางการน�า 
ก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และการขนส่ง มีความส�าคัญ
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เดือนธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง 
และไม่เกิดการหยุดชะงัก โดยการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่ก�าลังจะหมดอายุและก�าหนด
มาตรการเพื่อให้เกิดการผลิตต่อเนื่อง โดยอนุมัติให้ บริษัท PTTEP Energy Development 
Company Limited และ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 
แบ่งปันผลผลติในแปลงส�ารวจ G1/61 (แหล่งเอราวณั) และ บรษิทั PTTEP Energy Development 
Company Limited เป็นผู ้ได้รับสิทธิเป็นผู ้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส�ารวจ G2/61 
(แหล่งบงกช) ท�าให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากท้ังสองแหล่งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และกระทรวง
พลังงานอยู ่ระหว่างการเตรียมการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานอื่น ๆ ท้ังนี้ กระทรวงพลังงาน 
ได ้ด�าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข ้องกับก ๊าซธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติแทนเชื้อเพลิงอื่นในภาคอุตสาหกรรม และการน�าก๊าซธรรมชาติไปใช้
ในพ้ืนที่นอกโครงข่าย พร้อมท้ังด�าเนินการทดลองรูปแบบการพัฒนาศูนย์กลางการซ้ือขาย 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน
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ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) กระทรวง 
การคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควรร่วมกันบูรณาการ 
การท�างานเพื่อปรับปรุงกฎหมายและก�าหนดมาตรการ
ส่งเสริมด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีอย่างเหมาะสม และ 
ทันต ่อสถานการณ ์การแข ่งขันในภูมิภาค ขณะท่ี 
ส�านักงาน กกพ. ควรเร ่งรัดการทดสอบข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับการให้บริการของสถานี LNG แก่บุคคลที่ 3 
และการเชื่ อมต ่อ  เพื่ อผลักดันให ้ เ กิดศูนย ์กลาง 
การซื้อขายก๊าซธรรมชาติในไทย และส่งผลดีต่อราคา 
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศให้มีราคาถูกลงตามไปด้วย 

ก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซ LNG ของ
บริษัท PTT LNG จ�ากัด ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให ้บริการด ้านพลังงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกไปยังตลาด CLMV

ทั้ ง น้ี  ประเด็นป ัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ ได ้แก ่  
การศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ
และการก�ากับดูแลเพื่อเพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพ
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะ 
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการน�าเข้า 
และส่งออก LNG 
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การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 1008

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตจากอ่าวไทย และน�ามาผลิต
เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างทวีคูณ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดของทรัพยากร
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก�าลังลดลง ขณะท่ีความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปิโตรเคมีเกรดธรรมดาไปสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากข้ึน มีการใช้
วัตถุดิบท่ีมาจากท้ังก๊าซธรรมชาติและแนฟทาเพ่ือมุ่งสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติก 
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนั้น เพื่อรักษาฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเตรียมความพร้อม 
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เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต จึงมีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ประกอบด้วย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 
ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก และการก�าหนดพ้ืนท่ีใหม่ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว กระทรวง
พลังงานได้แต่งตั้งคณะท�างานก�ากับการศึกษาและจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการขยายก�าลังการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีข้อจ�ากัดหลายประการ ได้แก ่
(1) การขาดผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องน�าเข้าและขาดโอกาสในการผลิตและ
ประกอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่มีมูลค่าสูง (2) ปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก (3) วัตถุดิบ 
จากก๊าซธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงและส่งผลให้อุตสาหกรรมปลายน�้าต้องน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
(4) พื้นที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออกมีข ้อจ�ากัดในการขยายก�าลังการผลิตจากข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากรน�้าในภาคอุตสาหกรรม (5) ปัญหาด้านผังเมือง และ (6) ข้อจ�ากัดของการขนส่ง ได้แก่ ปริมาณ 
การจราจรทางถนนมีความหนาแน่นและการเข้าถึงโครงข่ายการขนส่งด้วยระบบราง

ดังน้ัน ภาครัฐควรมีการด�าเนินการ ได้แก่ (1) การศึกษา ส�ารวจ และจัดท�าข้อเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมี อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
เพื่อรักษาศักยภาพฐานการผลิตปิโตรเคมี ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (2) ก�าหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จ�าเป็น เช่น ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(การจัดการขยะ น�้าเสีย และมลภาวะทางอากาศ) และ (3) เตรียมความพร้อมของระบบนิเวศ เช่น องค์ความรู ้
และเทคโนโลยี ก�าลังคน สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟา้ชีวมวล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 1009

การส ่งเสริมการผลิตและใช ้พลังงานทดแทนภายในประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ช่วยลดการน�าเข้าและกระจายแหล่งเชื้อเพลิง 
ในการผลิตไฟฟ้าตามศักยภาพเชิงพื้นที่ของประเทศ โดยน�าวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรส่วนใหญ่ 
เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กากมันส�าปะหลัง และทะลายปาล์ม เป็นต้น มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง 
ชีวมวล รวมท้ังส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยปฏิรูประบบ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในระดับชุมชน เพ่ือให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในโครงการ ลดการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างราย ได้แก่
เกษตรกรหรือชุมชนที่มีศักยภาพ และเสริมความมั่นคงด ้านพลังงานด้วยการสนับสนุน 
ให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา และสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ในลักษณะซื้อขายไฟฟ้าแบบเสถียร ที่ต้องจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความมั่นคง
ของระบบพลังงานของประเทศ 
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ปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้บูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกไม้โตเร็ว โดยจัดส่ง
ข้อมลูพืน้ทีเ่ป้าหมายทีต้่องการให้ส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็ว 
ไปยังกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ ด�าเนินการจัดท�า
มาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวล รวมทั้งร ่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้
ชมุชนร่วมกบัภาครฐัในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูจดัการ บ�ารงุรกัษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีก�าหนด ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถน�า 
ไม้โตเร็วไปเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้
 
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ต่าง ๆ 
ยังคงประสบปัญหาการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง รวมท้ัง 
การยอมรับและการต ่อต ้านจากประชาชนในพื้นที่ 
เ น่ื อ งจากผู ้ ป ระกอบการ ติดตั้ ง เ ค ร่ื อ งจั กร เก ่ า ท่ี 
ไม่มีประสิทธิภาพหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก ้ ไขผลกระทบด ้านสุขภาพและสิ่ งแวดล ้อม 
อาทิ การติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
หน ่ วยงานที่ เ กี่ ยวข ้องควรปรับปรุ งมาตรการใน 
การส่งเสริมอย่างเหมาะสม เช ่น สนับสนุนให้เกิด 
โรงไฟฟ้าชีวมวลไม้โตเร็วในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
แบบเสถยีร  มากกว่าสญัญาประเภทไม่เสถยีรการก�าหนด 
พื้นที่แปลงปลูกไม้ชีวมวลเพื่อส่งโรงไฟฟ้าให้ชัดเจน 
การจดัท�าแผนการบรหิารเชือ้เพลงิ การสนบัสนนุโรงไฟฟ้า 
ที่ มีอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าเป ็นอุปกรณ์ใหม ่
และมีการตรวจสอบการด�าเนินการตามมาตรการ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
อย่างรัดกุม เป็นต้น 
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10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคใน
การน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพ่ือผลิตไฟฟา้

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 1010

ขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของ
สังคมไทยที่ มี ผลกระทบต ่อ สุขภาพ
อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
จากสถิติพบว่าคนไทยท้ิงขยะเป็นปริมาณ
สูงถึงปีละ 26.85 ล้านตัน (หรือเทียบเท่า 
73,560 ตัน/วัน) แต่มีเพียงร้อยละ 50 
ที่มีการน�าไปก�าจัดโดยถูกวิธี อีกประมาณ
ร้อยละ 27 ถูกน�าไปเทกองทิ้งหรือฝังกลบ
อย่างไม่ถูกวิธี และประมาณร้อยละ 23 
เป ็นขยะตกค ้างท่ีไม ่ได ้รับการก�าจัด  
ขณะที่หน้าที่ในการจัดเก็บและบริหาร
จัดการก�าจัดขยะเป็นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ส่วนใหญ่ 

ยังไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการขยะท่ีดีพอ จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการขยะได้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยได้ คือ การส่งเสริมและขจัดอุปสรรคด้วยการน�าขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีแนวทางส�าคัญที่ควรต้องด�าเนินการ ได้แก่ (1) จัดล�าดับความส�าคัญ
ของกลุ่มพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีมีศักยภาพในการน�าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (2) ปรับปรุงกฎหมาย
และจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง  
(3) ส่งเสริมให้เอกชนท่ีมีประสบการณ์และความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดการขยะ  
(4) เสนอทางเลือกเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการก�าจัดและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากขยะ  
(5) สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการด�าเนินการ และ (6) ลดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
 
ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดท�าแนวทางเพื่อออกกฎหมายให้มี
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง ก่อนการน�าไปก�าจัดโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทขยะ เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ 
ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ด�าเนินการศึกษา
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และการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิต
พลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย 
รวมถึงการประเมินต้นทุนทางการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานด้วย
เทคโนโลยีเตาเผาขยะ พร้อมทั้งมีข้อเสนอ
แนะแนวทา ง ใ นก า รป รั บป รุ ง แ ล ะ 
การด�า เนินการในการลดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล ้อมในแต ่ละข้ันตอนของ 
การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยได้น�าส่งข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว 
ให้กบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกรอบใน
การด�าเนินงาน และเผยแพร่เป็นข้อมูล
และองค ์ความ รู ้ ให ้ แก ่ ทุกภาคส ่ วน 
ท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้ว
 

อย่างไรก็ตาม การจัดการขยะชุมชนยังมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานอยู่หลายประการที่ส�าคัญเช่น ความสามารถ 
ในการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการขยะของท้องถิ่น ค่าบริหารจัดการและค่าก่อสร้างระบบก�าจัดขยะที่สูง 
ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ การก�าหนดพื้นที่ศูนย์จัดการขยะ ปัญหาสิทธิในการครอบครองขยะ ผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และการต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ 
จากชุมชนโดยรอบ เป็นต้น ท�าให้การด�าเนินการเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก
 
ดังนั้น หากจะให้การบริหารจัดการขยะด้วยแนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้าสัมฤทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป รัฐบาลอาจต้องมีการก�าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการสนับสนุนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ในการส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมในการคัดแยกขยะ
ต้นทางต้องมีการด�าเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ�านวยต่อการรองรับการคัดแยกขยะด้วย 
เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการทิ้งขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่
สาธารณะ และพื้นที่ชุมชน การส่งเสริมการจัดต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบรายภาคในพ้ืนท่ีคลัสเตอร์ที่มี
ศักยภาพในการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอพื้นที่  
การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในโรงไฟฟ้าชุมชน การก�าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ สนับสนุนโรงไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ใหม่และติดตั้ง 
ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลสภาพอากาศและมลพิษไปยังหน่วยงาน 
ที่ก�ากับดูแลและชุมชนโดยรอบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบทันปัจจุบัน เป็นต้น 
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การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 1011

ในปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 7,669 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ร้อยละ 4.7 และคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เป็นผลมาจาก
มาตรการและนโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
ทุกภาคส่วน เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  
ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนท่ีประเทศไทย มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟในปัจจุบันมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ดี 
กฎหมายและระเบียบในการก�ากับดูแลในปัจจุบันยังเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่เอื้อต่อการส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟในวงกว้างและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นภาระเกินจ�าเป็น 
รัฐบาลจึงควรก�าหนดแนวทางการปฎิรูปเพื่อส่งเสริมการลงทุนโซลาร์รูฟเสรีเพ่ือส่งเสริมหน่วย 
การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคครัวเรือนให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได ้
เช่น ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ 
การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการก�าหนดอัตราค่าบริการในการใช้
หรือการเช่ือมต่อท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม การก�าหนดระเบียบและมาตรการการส่งเสริมให้มี 
การเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร ์รูฟและน�ากลับมาใช ้ใหม ่ พร ้อมทั้งจัดตั้ง 
ศูนย์การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น
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การด�าเนินการส ่งเสริมการติดตั้งโซลาร ์รูฟเพื่อให ้
สอดคล ้องกับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ 
จ�าเป็นต้องได้รับความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาล 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ได้ด�าเนินโครงการ Solar to social เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมการติดต้ัง 
โซลาร์รูฟ ในขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงานได ้ พิจารณาเห็นชอบหลักการระเบียบว ่า 
ด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีแล้ว

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแนวนโยบายรัฐบาลจากค�าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต ่อรัฐสภา เม่ือวันที่  25 
กรกฎาคม 2562 ได้ก�าหนดแนวทางสนับสนุนการผลิต
และการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่ง 
เชื้อเพลิงในพื้นท่ี เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน 
มีส ่วนร ่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน 

ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 
อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบการก�ากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการก�ากับ
กจิการพลังงานควรเร่งรัดการพิจารณาและเสนอความเห็น 
ตามพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ในการด�าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล 
โดยเฉพาะการเสนอขอยกเว้นนโยบาย Enhanced 
Single-Buyer (ESB) และก�าหนดมาตรการการส่งเสริม
โซลาร์รูฟเสรีภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
หรือเป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม  
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ปฏรูิปโครงสรา้งการใชพ้ลงังานภาคขนส่ง 
ระยะ 20 ปี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 1012

ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งประมาณร้อยละ 40 ของการใช้
พลังงานทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ในภาคขนส่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.4 นอกจากนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาการน�าเข้าด้านพลังงานจากต่างประเทศ และลดความผันผวน
ของค่าเชื้อเพลิง อีกทั้งยังช่วยสามารถน�าผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น ท�าให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ทดแทนการใช้น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันเบนซินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงที่สถานการณ์
น�้ามันมีราคาสูงท�าให้ผู ้ ใช ้รถบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ ใช ้ในยานพาหนะ 
เป็นก๊าซ Liquefied Petroleum Gas (LPG) และ Natural Gas for Vehicle (NGV)

ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
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ส่งผลให้ปัจจุบันโครงสร้างการใช้เช้ือเพลิงในภาคขนส่ง
ของประเทศมีความหลากหลายของชนิดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
อาทิ น�้ามันแก๊สโซฮอล์ออคเทน 91 น�้ามันแก๊สโซฮอล ์
ออคเทน 95 น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 
E85 และน�้ามันไบโอดีเซล B7 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว 
ได้ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นท้ังในส่วนของระบบ
การขนส ่ งและระบบจ�าหน ่ายของผู ้ประกอบการ 
และมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเดินทางไปยังประชาชนต่อไป 
ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่งระยะ 20 ปี โดยมีปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ 
คือ การทบทวนข้อมูลที่ใช้ในการก�าหนดทิศทางและ
นโยบายที่เก่ียวข้อง อาทิ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผน
บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถก�าหนด
โครงสร้างการใช้เช้ือเพลิงในภาคขนส่งของประเทศใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถก�าหนดแผนด�าเนิน
การและมาตรการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และขนส่ง 
สามารถวางแผนและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจน

กระทรวงพลังงานได ้ด�าเนินการปรับประมาณการ 
ความต้องการใช้เชื้อเพลิง (BAU) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และได้ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) และแผน
บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบและการใช้พลังงานที่
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีการผลักดันส ่งเสริม 
การใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 และน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 
รวมถึงลดการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG และ ก๊าซ NGV 
ในภาคขนส่ง ให้เป็นไปตามความจ�าเป็นและสะท้อน
ราคาตลาด

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ยังคงพบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากผู้ประกอบการ 
โรงกลั่น ผู ้ค ้าน�้ามันมาตรา 7 ผู ้ผลิตเอทานอลและ 
ไบโอดีเซล และเกษตรกร ต ้องการความเชื่อมั่น 
และความต่อเนื่องทางนโยบาย รวมท้ังต้องการให้ภาครัฐ
ก� าหนดมาตรฐานการผลิต เชื้ อ เพลิ ง เหลว B100 
ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การผลิตน�้ามันไบโอดีเซล B10 
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของค่ายรถยนต์ยุโรป 
เนื่องจากน�้ามันไบโอดีเซล B10 ที่ผลิตได้ในปัจจุบัน 
เป็นที่ยอมรับจากค่ายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น 
อย่างไรตาม แนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการน�้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ในภาคขนส ่ งมี แนว โน ้ มลดลง เช ่ นกั น 
ซึ่ งผู ้ ประกอบการโรงกลั่ นน�้ ามันภายในประเทศ 
จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการหาตลาดส่งออก
น�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี สามารถด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงพลังงานควรมีการหารือร่วมกับ 
ผู ้ประกอบการโรงกล่ันและผู ้ค ้าน�้ามัน เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการปรับลดชนิดของน�้ามันเช้ือเพลิง 
ในภาคขนส่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสมดุลการผลิต 
ในภาพรวมของประเทศ สญัญาของคูค้่า และความสามารถ 
ในการบริหารจัดการของกองทุนน�้ ามันเ ช้ือเพลิง 
พร้อมทั้งผลักดันให้น�้ามันไบโอดีเซล B10 เป็นน�้ามัน
ดีเซลพื้นฐานของประเทศ  
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การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 1013

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง โดยสาขา
อุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงรองจากภาคขนส่ง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศถึงประมาณ 135,000 โรงงาน ดังนั้น  
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานของประเทศในภาพรวม รฐับาลจ�าเป็นต้อง 
ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการผลักดันให้เกิดกลไกรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว การน�าร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบไอน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล การยกระดับประสิทธิภาพ
พลังงานหม้อต้ม การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน�้าส�าหรับโรงงานขนาดกลาง
และขนาดย่อม การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 
และการจัดท�าข ้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน 
ของโรงงานอุตสาหกรรม 
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กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท�า
โครงการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางของแผนปฏิรูป 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้า ระบบ
ความร้อน และระบบไอน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และ
จัดท� าแนวทางเพื่ อผลักดันให ้มีการใช ้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ 
งบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ท�าให้คาดว่าจะ
ท�าให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วย
ประหยัดพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดต้นทุนการผลิต 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

อย ่ า ง ไ รก็ ต าม  ใน เ รื่ อ ง ขอ งกา ร ใช ้ พลั ง ง าน ใน 
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจยังงม ี
ข้อจ�ากัดอยู่บ้าง เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ไม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เน่ืองจากกังวลว่า 
เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเข้ามาส�ารวจ
ตรวจวัดค่ามลพิษ อาทิ ค่าการปลดปล่อยฝุ ่นละออง 
และหากค่าท่ีตรวจวัดได้เกินค่ามาตรฐานจะถูกด�าเนิน
การทางกฎหมาย รวมทั้งมีป ัญหาด้านบุคลากรของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุ ต ส าหกร รมและกา รประยุ ก ต ์ ใ ช ้ น วั ต ก ร ร รม 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

การด�าเนินการในระยะต่อไป เน้นการสร้างความเข้าใจ
กับภาคเอกชนเพื่อให ้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดต ่อ
ประเทศชาติ และก�าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ภาคเอกชน
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น 
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การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 1014

ที่ผ่านมาการออกแบบอาคาร หรือการใช้วัสดุ
อาคาร หรืออุปกรณ ์แสงสว ่างและอ�านวย 
ความสะดวกในอาคาร เจ้าของอาคารอาจยังไม่ได้
ค� านึ ง ถึ งประสิทธิภาพของการใช ้พ ลั งงาน 
ในองค์รวม หรืออาจไม่มีความรู ้ด ้านเทคนิค 
การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน หรือ
อาจมุ ่งเน้นเฉพาะการลดต้นทุนในการก่อสร้าง
อาคาร ส่งผลให้ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและ
การบ�ารุงรักษาสูงมากเกินความจ�าเป็น หรือมี 
การสูญเสียพลังงานอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องม ี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ 
โดยการก�าหนดข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด้านพลังงาน การสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ และการปรับปรุงกฎระเบียบ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�ากฎหมายอาคารก่อสร้าง
ใหม่มาเป็นกรอบในการสร้างอาคาร เพ่ือให้น�ามา
ซึ่งการลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ

กระทรวงพลังงานได ้จัดท�าร ่างกฎกระทรวง
ก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี อนุ มั ติ ใ นหลั กก า ร เ มื่ อ วั น ท่ี 
6 มิถุนายน 2561 และได ้ส ่ งให ้ส�า นักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาด้วยแล้ว 
ในขณะเดียวกัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
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และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได ้ร ่วมกับสภาวิศวกร 
ในการพัฒนาบุคลากรตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงานเพื่อรองรับการด�าเนินการตามกฎกระทรวงฯ 
ดังกล่าวควบคู่ไปด้วย

อย่างไรกต็าม แม้ว่าร่างกฎกระทรวงฯ จะได้รับความเห็นชอบ 
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอน
การตรวจพิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนที่ใช้บังคับได้ต่อไป รวมท้ังภายหลังการประกาศ
บังคับใช้กฎกระทรวงฯ พพ. ต้องมีการประสานให ้
หน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
แนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติในภายหลัง อาทิ การประสานกับส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให ้น�ากฎกระทรวงฯ มาเป ็น 
ส ่ วนประกอบของการพิ จ า รณาอ นุมั ติ ร า ย ง าน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประสาน 
กับคณะกรรมการควบคุมอาคารและกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เพ่ือขอความเห็นชอบให้น�ากฎกระทรวงฯ 
มาบังคับใช้ด้วย

ทั้งนี้  การที่จะให้ข ้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด ้านพลังงานสามารถน�ามาบังคับใช ้ ให ้ เ กิดผลใน 
ทางปฏิบั ติได ้  จ� า เป ็นต ้องเร ่ งกระบวนการตรวจ 
ร่างกฎกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเตรียมการ
อบรมด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากร
ท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีความพร้อมต่อการด�าเนินภารกิจ
ในการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
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การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 1015

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ลดการใช้พลังงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคและน�างบประมาณ 
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ  เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงก�าหนด
บทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป ็นผู ้น�าด ้านประหยัดพลังงานให้แก ่ภาคส่วนอื่น ๆ  
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหาร
จัดการและการใช้นวัตกรรมเพื่อประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน จึงต้องมีการก�าหนดแนวคิด
ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 
Company: ESCO) ซึ่ งเป ็นแนวทางที่ เป ิดโอกาส 
ให ้ผู ้ เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมใน 
การให้ค�าปรึกษาและลงทุนติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร 
หรือพลังงานหมุนเวียน โดยมีปัจจัยสู่ความส�าเร็จที่ส�าคัญ 
ได ้ แก ่  การก� าหนดแนวทางหลั ก เกณฑ ์ เ งื่ อน ไข 
ในการด� า เนินการ และการก� าหนดมาตรการใน 
การส่งเสริมเร่งรัดการขับเคลื่อน ESCO ในหน่วยงาน 
ภาครัฐ

ขณะนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) ได้ร่วมกับสมาคมผู ้ประกอบการบริษัทจัดการ
พลังงาน (ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ESCO มากกว่า 45 
บริษัท) จัดกิจกรรมน�าร ่องโครงการส ่ง เสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งได้จัดท�าหลักเกณฑ์
เงื่อนไข เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาคัดเลือกบริษัท
จัดการพลั งงาน รวมทั้ ง ได ้ จัดอบรมชี้ แจงให ้แก ่ 
สถานประกอบการกลุ ่ มอุ ตสาหกรรมและ ธุรกิ จ 
เพื่ อท� าความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับแนวทางปฏิบั ติ ตาม 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม 
ไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม แนวคิด ESCO ซึ่งเป็นแนวคิดที่เปิดโอกาส
ให้เอกชนลงทุนติดต้ังอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงาน 
ให ้แก ่หน ่วยงานภาครัฐไปก ่อน และให ้บุคคลที่  3 
เข ้ามาประเมินผลจากการประหยัดพลังงานได้จริง 
ก ่อนจ ่ าย เงินชดเชยการลงทุนจากส ่ วนต ่ างจาก 
การประหยัดค ่าไฟฟ้าให ้ กับเอกชนในภายหลังนั้น 
เป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนซ่ึงอาจก่อให้เกิดการตีความได้ 
ในภายหลัง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการผูกพัน 
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ พพ. ควรส่ง
แนวคิดพร้อมรายละเอียดในการจัดจ้างตามหลักการ 
ESCO ไปให้คณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ช่วยวินิจฉัยและให้ความเห็น
ต่อรัฐบาลในการก�าหนดรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ 
เช่น การก�าหนดเงือ่นไขหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจดัจ้าง 
บริษัท ESCO การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
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การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้ในประเทศไทย
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ปัจจุบันกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านต้นทุน
ที่ลดลงและประสิทธิภาพในการจัดเก็บพลังงานที่สูงขึ้น จนท�าให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะ 
ใกล้เคียงกับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซ่ึงประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 
ยานยนต์และชิ้นส่วนท่ีส�าคัญจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส�าคัญกับ
การก�าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าท่ีครอบคลุมต้ังแต่การผลิต การใช้ การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถงึการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วนอย่างครบวงจร 
ตามแนวทางท่ีส�าคัญ ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการท�างาน การจัดท�า 
แผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมท้ังจัดท�า
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อย่างเป็นข้ันตอน

ปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามมาตรการและแผนงานที่ก�าหนดไว้ เช่น การเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนรถยนต ์
ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า การสร้างอุปสงค์ การจัดท�ามาตรฐานของรถยนต์นั่งไฟฟ้า 
และการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและผู้บริโภค เป็นต้น และในปี 2562 อยู่ระหว่าง 
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การร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพ่ือศึกษาก�าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 
จัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผล
การด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตามแผนงานและกรอบแนวทางที่ก�าหนดไว้ รวมทั้ง ให้ค�าแนะน�า
และข้อเสนอแนะการด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเกิดผลในทางปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนหลายประการ ได้แก่ ความพร้อม 
ของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะในการรองรับความต้องการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้า ราคาการผลิตยานยนต์ภายใน
ประเทศสูงกว่าราคาน�าเข้า ขาดมาตรฐานราคาค่าบริการการชาร์จไฟ และระยะเวลาชาร์จไฟที่ยังใช้เวลานาน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานควรพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า ในระยะ
เริ่มต้น โดยเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานส่งเสริม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ และรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 
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การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 17 1017

ในระยะ 10 ป ี ท่ีผ ่ านมา เทคโนโลย ี
ทางด้านระบบกักเก็บพลังงาน มีการพัฒนา 
อย ่ า ง รวด เ ร็ วท� า ให ้ มี ค ว ามสามารถ 
ในการเก็บประจุไฟฟ้าสูงขึ้นและมีต้นทุน 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เกิดการน�ามาใช้
ประโยชน ์ เพื่อช ่วยจัดการความแออัด 
ของโครงข ่ายไฟฟ้า สร ้างความมั่นคง 
และเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน สอดคล้องกับแผนบูรณาการ
พลังงานระยะยาวของประเทศไทย และ
แผนขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย นอกจากนี้ 
ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง อาทิ
อุตสาหกรรมยานยนต ์ไฟฟ ้าที่จะช ่วย
สนับสนุนขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรม 
4 . 0  โ ดยคว รมี ก า รด� า เ นิ น กิ จ ก ร รม 
เพื่อส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงาน ได้แก่ 

การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติภายใต้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได ้
ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ การก�าหนดมาตรฐานและ
มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน การก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การน�าเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ
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ในปี 2562 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ได้เสนอร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบกกัเกบ็พลงังานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลงังาน 
เสนอคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพ่ือจัดท�า
แผนปรบัปรงุระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มคีวามทนัสมยั 
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น 
โดยจะมีการก�าหนดแผนงานเพื่อติดตั้งระบบควบคุมและ
บริหาร จัดการอัต โนมัติ ส� าหรับแหล ่ งผลิต ไฟฟ ้ า 
แบบกระจายตัว และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบ
การกักเก็บพลังงาน ยังคงมีข้อจ�ากัดในการน�าเข้าวัตถุดิบ
ลิเทียม เพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
และปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ที่ขึ้นอยู ่กับ 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าหลายประเภทเป ็นสัญญา 
แบบไม่เสถียร และผู้ประกอบการไทยยังขาดองค์ความ
รู้ในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

ดังนั้น การด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของประเด็น
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานและ
ส� านั ก งานคณะกรรมการก� ากั บกิ จการพลั ง ง าน 
(ส�านักงาน กกพ.) ควรร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ปรับปรุงแผนด้านพลังงาน อาทิ แผนพัฒนาก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้า แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุน 
การน�าระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่มาใช้ใน
ระบบโครงข่ายพลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง 
โรงไฟฟ้าแบบมีเสถียรภาพและแน่นอน นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชน
กับเอกชนในต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และ 
การลงทุนในแหล่งแร่ลิเทียมท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า



“ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ปลูกฝังจิตส�านึก 

ของคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติหน้าที่และการด�าเนินชีวิต ”

แผนการปฏรูิปประเทศ 
ดา้นการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทจุริตและประพฤตมิชิอบ11

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในวงกว ้าง ท�าให ้ประเทศต ้องสูญเสียงบประมาณ
ไปเป ็นจ�านวนมาก และส ่งผลให ้ เกิดป ัญหาความ 
เหลื่อมล�้าในสังคมที่สูงขึ้น งบประมาณของรัฐบาลที่
สามารถน�าไปพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ กลบัถกูเบยีดบงั
และเบียดเบียนจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีรากเหง้าของปัญหาจากคน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แม้จะมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ แต่ยังขาดการบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง อีกทั้งการทุจริตได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จากเดิมท่ีเน ้นการทุจริตทางตรงเปลี่ยน
รูปแบบมาสู่การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีการแก้กฎหมาย 
กฎระเบียบหรือก�าหนดนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้องมากยิง่ขึน้ การใช้อ�านาจเอือ้ประโยชน์
การท�าลายกลไกการตรวจสอบ เป ็นต ้น ส ่งผลให ้
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอ่อนแอ
และขาดประสิทธิภาพ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได ้มี 
การด�าเนินการในหลายรูปแบบต้ังแต่อดีตผ่านกลไก 
ต่าง ๆ แต่ปัญหาการทุจริตกลับเพ่ิมข้ึนและแพร่ขยาย
เป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์การด�าเนิน
งานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบด้านต่าง ๆ ในประเด็นที่ว ่าไม่สามารถน�าตัว 
ผู ้กระท�าผิดมาลงโทษได้ หรือสืบสวนไม่ถึงต้นตอของ 
ผู ้กระท�าผิดอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นถึงการขาด 
ความเช่ือมัน่ของประชาชนในระบบตดิตาม ตรวจสอบ และ 
ลงโทษของการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของประเทศไทย ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบบันีไ้ด้ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมากและได้ก�าหนด 
ไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน ดังนี้
หมวดที ่3 สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 
ก�าหนดให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว และ (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�า
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 
(10) ก�าหนดให้บุคคลมีหน้าท่ีไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ หมวดที่ 5 
หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 59 ก�าหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล 
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน 
ของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลบัของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้อง
จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดย
สะดวก มาตรา 63 ก�าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู ้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจัดให ้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป ้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังกล่าวอย่างเข ้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร ่วมในการรณรงค ์
ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง 
จากรัฐตามกฎหมายบัญญัติ หมวดที่ 6 แนวนโยบาย 
แห่งรัฐ มาตรา 76 ก�าหนดให ้รัฐพึงพัฒนาระบบ 
การบริหารราชการแผ ่นดินท้ังราชการส ่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให ้เป ็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร ่วมมือและช่วยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท�าบริการสาธารณะ และการใช ้จ ่ ายเงิน 
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ  
และปฏิบั ติหน ้าที่อย ่างมีประสิทธิภาพมาตรา  78  
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ก�าหนดให ้รั ฐพึ งส ่ ง เสริมให ้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู ้ความเข ้าใจท่ีถูกต ้องเก่ียวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  การจัดท�า 
บริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง 
และการ อ่ืน ใดที่ อ าจมี ผลกระทบต ่ อประชาชน 
หรือชุมชน ด้วยเหตุนี้ ตามพระราชบัญญัติแผนและ 
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดท�า
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมี 6 เรื่องประเด็นปฏิรูป 
และวัตถุประสงค์รวม ประกอบด้วย

1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้มีการส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบรวมทั้ง ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�า 
ความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ ้มครอง 
ผู้ชี้เบาะแสด้วย
2) ด้านการป้องปราม (1) ให้มีมาตรการควบคุม ก�ากับ 
ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ 
ธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการที่ดีอย ่างแท้จริง 

3) ด้านการป้องปราม (2) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุ จริ ต เพื่ อขจั ดป ัญหาการทุ จริ ตที่ เ ก่ี ยวข ้ อง 
กับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
4) ด ้านการปราบปราม (1) ยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการ
ทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด
5) ด้านการปราบปราม (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 
(ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญา 
ให ้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป ็นธรรม เสมอภาค 
โดยเฉพาะมีการจัดท�าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต 
ตลอดจนเร่งรัดการติดตามน�าทรัพย์สินท่ีเกิดจากการ 
กระท�าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็น 
ของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
6) ด ้านการบริหารจัดการ ให ้มีกลไกที่ เหมาะสม 
ในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และ 
การขั บ เคลื่ อนนโยบายและยุทธศาสตร ์ เพื่ อ ให ้
ประเทศไทยปลอดทุจริตตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด ้ านการป ้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ 
ประพฤติมิชอบ
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
ในการผลักดันให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก เพื่อให้เป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบบรรลุผล มีความท้าทายที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐจะต้องสนับสนุนและคุ้มครองประชาชนท่ีร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
ให้มีความปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ข่มขู่ และถูกท�าร้าย 

(2) การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สามารถร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจต่อการท�างานและความโปร่งใสของรัฐ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(3) การเปิดเผยข้อมูลของรัฐ (Open Government Partnership) ส่งเสริมความโปร่งใสของรัฐ ผ่านระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มโดยให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

(4) การยกระดับอ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคล่องตัวในการท�างานเพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของภาครัฐ
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1102
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 การป้องปราม (1)
ได้มีการด�าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายโดยการมีมาตรการควบคุม ก�ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก�ากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง โดยได้ด�าเนิน
โครงการ การปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน มีหน้าที่และอ�านาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ทุกองค์กร

1103
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 การป้องปราม (2)
การด�าเนินการที่ผ่านมาได้มีการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้
โดยได้ด�าเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล

1104
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปราบปราม (1)
ที่ผ่านมาได้มีการยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมีมาตรการทางกฎหมาย
ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกฎหมายว่าด้วย 
วินัยผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและบุคลากรในองค์กรอิสระ รวมถึงองค์กรตุลาการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

1105
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การปราบปราม (2)
การด�าเนินการที่ผ่านมามุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยด�าเนนิการ
พฒันาระบบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ให้มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมคีวามน่าเชือ่ถอืเพื่อลดการใช้เงนิสด 
และภาครัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและเฝ้าระวัง
การด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ก�าหนดไว้มีลักษณะการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ผ่านจัดการก�าหนดมาตรการ 
และกลไกในการให้ความรู้ประชาชน ในการเสริมสมรรถนะในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดการอบรม 
เครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การบริหารจัดการ
ได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายโดยมีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ผ ่านการการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรในการปราบปรามการทุจริต
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1101

การป้องกันและเฝ้าระวัง

         
      เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 

จากสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ได้หยั่งรากลึกในสังคมไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ในปี 2562 สถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทยจากผลการประเมินขององค์กรโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International TI) ปรากฏว่า ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index – CPI) อยู่ท่ี 36 คะแนน เท่ากับ ปี 2561 อันดับปรับตัวลดลง 
จากอันดับที่ 99 เป็นอันดับที่ 101 และในกลุ่มประเทศอาเซียนถูกปรับจากอันดับท่ี 5 มาเป็น 
อันดับที่ 6 ในปี 2561 และปี 2562 ตามล�าดับ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในประเด็นปฏิรูปการป้องกันและเฝ้าระวังได้มีการด�าเนินการฝึกอบรม 
เจ้าพนักงานของรัฐและพัฒนาศักยภาพแกนน�าเครือข่ายภาคประชาสังคมและให้ความรู ้ 
แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้ภาคประชาชนในพื้นที่ 
ต่าง ๆ รังเกียจการทุจริต มีบทบาทให้ป้องกันและเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ เพื่อให้การปฏิบัตินโยบายของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ประชาชนทุกช่วงวยัให้รงัเกยีจการทจุรติประพฤตมิชิอบ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในทกุภาคส่วน 
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการสร้างช่องทางร้องเรียน 
และแจ้งเบาะแสให้เพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันกฎหมายในการรองรับ 
การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก�าหนดบทบาทของรัฐ 
ให้เป็นผู้สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมตัวเพื่อต่อต้านขับไล ่
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองท่ีกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ และการสร้างทัศนคติ 
ความรู ้และปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม แก่เยาวชนในสถานศกึษาทุกระดับและสร้างการตระหนักรู้ 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International
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คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538

- 2562
อันดับในระดับโลก
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

 

ขอให้เปลี่ยน กราฟ เป็นภาพตามด้านล่าง
ครับ 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 

 

ใ ห ้ รั ง เ กี ย จ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง โ ท ษ ภั ย 
ของการทุจริตคอร ์รัปชันต ่อประเทศชาติ 
รวมถึงจัดวางระบบสื่อสาธารณะเพื่อเป ิด 
รับแจ้งเบาะแสจากบุคคลทั่วไป และมีมาตรการ
คุ ้มครอง ปกป้อง และรักษาความลับของ 
ผู ้ แ จ ้ ง เ บ าะแส เพื่อให้ผู ้แจ้งเบาะแสมั่นใจ 
ในความปลอดภัยของตนและครอบครัว
ปราศจากการคุ กคามของผู ้ ทุ จ ริ ตและ 
ผู ้ มีอิทธิพลในพื้นท่ี

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538 - 2562
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ด้านการป้องปราม (1)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปฏิรูปเพื่อการป้องปราม
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ให ้ด�า เนินการภายใต ้กรอบธรรมาภิบาลนั้นมีการ 
ด� า เนินการของส ่วนราชการเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
ที่ก�าหนดไว ้  อาทิ กิจกรรมการบริหารงานภาครัฐ 
ที่ ต ้ อ งมี ก า รก� าหนด คุณสมบั ติ ป ระจ� า ต� า แหน ่ ง 
ซึ่ งด� า เนินการตามแผนงานประจ� า  ไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้น�าเสนอ (ร่าง) ระเบียบ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว ่าด ้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง

ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยมีแนวโน้มส่งผลกระทบที่รุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตามสถานการณ์และบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
ซึ่งจัดว่าเป็นปัญหาการทุจริตในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างการทุจริตเชิงนโยบาย 
เช่น การแก้กฎหมาย ระเบียบ หรือก�าหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 
โดยท�าลายกลไกกระบวนการตรวจสอบและนโยบายในเวลาเดียวกัน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุ
จากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ กลไกภาครัฐยังไม ่สามารถปฏิบัติงานภายใต ้กรอบธรรมาภิบาล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�าหนดให ้
รัฐมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเด็นปฏิรูปเพื่อการป้องปรามการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ด�าเนินการภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ควรได้รับการผลักดัน

บริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นชอบ และประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ก�าหนดจัดการประชุม
ชี้แจงท�าความเข้าใจกับข้าราชการของ ส�านักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ 
กิจกรรมการปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน มหีน้าท่ีและอ�านาจในการเสนอแนะต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ 
ทุกองค์กร โดยผลการด�าเนินงานที่แล้วเสร็จ คือได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2562 
รวมทั้งกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ท่ีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�าหนด
ให้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งหากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้าส่วนราชการ 
อาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากต�าแหน่ง  โดยผลการด�าเนินการที่แล้วเสร็จ คือ ส�านักงานปลัด
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ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(การประเมิน ITA) ด้วยการจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัด เพ่ือส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในการประเมิน 
ทั้งนี้ ผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2562  ของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี อยู่ในระดับ 86.74 
คะแนน และผลการประเมนิ ITA  ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยภาครฐัในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 66.74

ที่มา: ส�านักงาน ป.ป.ช.

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว มีประเด็น
ท ้าทายที่ส� าคัญที่ควรเร ่ งผลักดันมากยิ่ ง ข้ึน อาท ิ
การเร่งรัดการด�าเนินการตามหลักการเปิดเผยข้อมูล 
ตามแนวทางเดียวกันของภาคีสมาชิกความร่วมมือ 
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
ให้อ�านาจภาคประชาชนในการต่อต้านการทจุรติ และน�า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท�างานของภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ 
เป ิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให ้
สามารถสืบค้นและน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนด 

กลไกป้องกัน ตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติ มิชอบในหน ่ วยงานของรั ฐอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ดังนั้นการด�าเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐ 
ควรเร่งผลักดันการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ และพัฒนา
ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมลู และตรวจสอบการท�างานของภาครฐั ได้สร้างกลไก 
การป้องกัน ตรวจสอบ และลงโทษต่อผู้กระท�าการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ เข ้มงวด เด็ดขาด เป ็นธรรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐมีความถูกต ้อง 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

1102
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ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ 
การพัฒนาประเทศ อาทิ การแข่งขันทางการค้าจากการเปิดการค้าเสรี การพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยโีดยภาคเอกชนและภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้น ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให ้แก ่ประชาชน รวมทั้ งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารส�าหรับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ 
และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด�าเนินการโดยภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 59 ที่ก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล 
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปฏิรูปเพ่ือการป้องปราม
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ได้ด�าเนินการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ ควบคู่กับสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้าร่วม
ปฏิบัติการต ่อต ้านการทุจริตนั้น มีการด�าเนินการ 
ของส่วนราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อาทิ 
กิจกรรมการสนับสนุนให ้ภาคเอกชนที่ต ้องการรับ
สัมปทานและเป็นคู่สัญญากับภาครัฐหรือติดต่อใช้บริการ
จากภาครัฐ มีความรู ้ความเข้าใจถึงอันตรายของการ 
ให้สินบนหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  โดยมี  4  หน ่วยงานหลัก  (ส� านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงการคลัง องค์กรต่อต้าน
คอรัปชั่น (ACT) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมด�าเนินโครงการ 
บูรณาการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในกิจกรรมย่อยข้อท่ี 2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวปฏิบัติที่ดี ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจที่มี 
ความโดดเด่นด้านนโยบายต่อต้านการทุจริต  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการพัฒนาระบบการเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดการใช้
เงินสด และภาครัฐสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

1103
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และตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการช�าระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
การตรวจสอบได้ รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว 
ความคล่องตัวของการหมุนเวียนเงินในระบบ และเป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

การผลักดันประเด็นปฏิรูปเพื่อการป้องปรามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
ควบคู ่กับสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้าร่วมปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต ยังมีความท้าทายท่ีส�าคัญซ่ึงควรเร่ง
ผลักดันมากยิ่งข้ึน อาทิ การเร่งรัดให้มีการพัฒนาและ 

ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นกลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ส่งและตอบเรื่องร้องเรียน 
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจและแสดงความโปร่งใส 
ของการให้บริการของหน่วยงานรัฐซ่ึงประชาชนสามารถ
สะท้อนความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานภาครัฐได้
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เสนอโดยกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  อาทิ โครงการ Citizen 
Feedback โครงการตามกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร หรอื ICT 2020 (พ.ศ. 2554 – 
2563)  เป ็นต ้น  ซ่ึ ง โครงการ เหล ่ านี้  ควรได ้ รับ 
การพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือเร่งด�าเนินการ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

1103



แผนการปฏริปูประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ11

418

ด้านการปราบปราม (1)
1104

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้มี
กลไกป้องกัน ปราบปราม และขจัด
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได ้แก ่ 
มาตรา 98 ได ้บัญญัติหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ ลั กษณะต ้องห ้ ามของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรให้เข้มงวดมากข้ึน เช่น ต้องไม่เคย 
ต้องค�าพิพากษาฐานทุจริต กระท�า
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรอืต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในความยตุธิรรม 
หรือกระท�าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
หรือเคยพ้นต�าแหน่งเพราะฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และมาตรา 160 บัญญัต ิ
ให้ผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามใกล้เคียงกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ท่ีผ่านมาเน่ืองจากการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจ�านวนมาก ดังจะเห็นได้จาก มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู่ศาล
หรือกระบวนการไต ่สวนมากขึ้น ประเทศไทยจึงได ้มีความพยายามในการพัฒนาระบบ 
เพื่อลดจ�านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ กวดขันวินัยให้มีประสิทธิผล 
ในทางปฏิบัติ เพื่อความรวดเร็ว เด็ดขาดและเป็นธรรม โดยหากมีการร้องขอความเป็นธรรม 
ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดและแจ้งให้ผู ้ร ้องทราบทันที เช่น การมีประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2562 นอกจากน้ี ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายเพ่ือสนับสนุนมาตรการปราบปรามและแก้ป ัญหาการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติในเชิงรุกเพื่อต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได้ก�าหนดเป้าหมายการทุจริตให้น้อยลง โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปราบปรามการทุจริต 
สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามเพื่อยับยั้งการทุจริต และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อลดปัญหาการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู ้เชิงสร้างสรรค ์

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 
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ของบุคลากรในการปราบปรามการทุจริตและปรับปรุง
กระบวนงานปราบปรามการทุ จ ริ ตที่ มี อ ยู ่ แ ล ้ ว 
ให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
สร้างแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้ทันต่อการทุจริต สร้างมาตรฐานในการปราบปราม 
การทุจริตร่วมกันให้มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตให้หลากหลายและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน

ประ เทศ ไทยมี ค ว ามพร ้ อมและ ให ้ ค ว ามส� า คัญ 
กับการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูป แต่ยังมี
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งผลักดัน ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช ้กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย 
เพื่อสนับสนุนมาตรการในการปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบให ้ เป ็นแนวทางปฏิบั ติ เชิ งรุก 
เพื่อต่อต้านการทุจริตได้อย่างแท้จริง การน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต การขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการและการปราบปรามการทุจริต
ร่วมกับภาคีและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนพัฒนา เ กณฑ ์ ก า รป ระ เ มิ น สม ร รถนะ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะต�าแหน่ง 
ผู้บริหาร และการประเมินระดับความส�าเร็จในการบังคับ
ใช้การด�าเนินการทางจริยธรรมและวินัย และเกณฑ์ 
การวัดประสิทธิภาพของการรับเรื่องร ้องเรียนและ 
การแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของนิติกรให ้สามารถด�าเนินการ 
ในระบบไต่สวนอย่างเป ็นมืออาชีพ เป ็นกลางและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือมีหน้าที่

ในการด�าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
หรือมาตรการทางกฎหมายกับเจ ้าหน ้าที่ ในสังกัด 
ที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ 
กระท�าการทุจริตอย่างเข้มงวด หรือเมื่อข้าราชการ
ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม หรือกระท�า 
การผิดวินัย นอกจากนี้ ควรมุ่งบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 
ความผิดจากการกระท�าโดยเจตนาของเจ้าพนักงาน 
ของรัฐที่ทุจริตต ่อหน้าที่  หรือใช ้อ�านาจโดยมิชอบ 
เช ่น กฎหมายว่าด ้วยการขัดกันระหว่างประโยชน ์
ส่วนบุคคลและส่วนรวม กฎหมายว่าด้วยการยักยอก 
การเบียดบังหรือการยักยอกถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้า
พนักงานของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและใช ้อิทธิพลเพื่อให ้ได ้มาซึ่งประโยชน ์
อันมิชอบ เป ็นต ้น และควรจัดกิจกรรมการผนึก 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบ
ของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท�าผิดทางวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาให้มีกลไกรองรับการรวมตัว
ของภาคประชาชน ผลักดันให ้มีการก�าหนดกลไก
มาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการคัดกรองหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีละเลย ละเว ้น 
รู้เห็นเป็นใจ หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
และประพฤติมิชอบด้วย
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ด้านการปราบปราม (2)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 1105

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ได้ก�าหนดให้รัฐพึง 
จัดให้มมีาตรฐานทางจรยิธรรม เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นหลกัในการก�าหนดประมวลจรยิธรรม 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
และมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ก�ากับดูแลให้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบด�าเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อย 
และทันเวลาตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนด ซึ่งส�านักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ามาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 
วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ 
และราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 เมษายน 2562 ประกาศให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ให้มีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ในอ�านาจของ 
ศาลอาญาคดทุีจรติและประพฤตมิชิอบเพือ่ให้การอ�านวยความยตุธิรรมในคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
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ที่ผ่านมา สังคมไทยปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการยุติ ธ รรมในทุกขั้ นตอน 
ตั้ ง แต ่ ขั้ น ไต ่ ส วน  ชี้ มู ล  ฟ ้ อ งศาลและพิพากษา 
ทั้งใน คดีแพ่งและอาญาให้ด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นธรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการสอบสวนได้
ก�าหนดมาตรการหรือแนวทางในการด�าเนินการกรณี
ประพฤติมิชอบกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังเช่น 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ในภาครฐั (ส�านกังาน ป.ป.ท.) ได้ด�าเนินมาตรการทางวินัย 
ในการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท�า
การทุจริต นอกจากน้ี ส�านักงาน ป.ป.ท. ยังได้จัดท�า
มาตรการสืบสวนข้อเท็จจริงตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
ไว้ในแผนปฏิรูปฯ และอยู่ระหว่างการจัดท�ากฎหมาย 
วิธีการด�าเนินการด้านวินัยของเจ ้าพนักงานของรัฐ 
และโครงการจัดท�าคู่มือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่และ
อ� านาจเ ก่ียวข ้องกับการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) อยู ่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงาน
บริหารคดี พัฒนาโครงข่ายฐานข้อมูลเกี่ยวกับคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน และประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าสรุปผลคดีและ 
ข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งอยู ่ระหว่างการพิจารณาตรากฎหมายก�าหนด
เงือ่นไขในการประกนัตวัผูต้้องหาคดทีจุริตประพฤตมิิชอบ 
ให ้ ถู กควบคุมตั ว ในสถานที่ ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง 
การก�าหนดมาตรการป้องกันผู ้ถูกกล่าวหาหลบหนี 
และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ส�านักงาน ป.ป.ง.) อยู่ระหว่างการจัดท�า
โครงการ เ พ่ือป รับปรุงบทบัญญั ติ  กฎหมายและ 
อนุบัญญัติที่ เกี่ยวข ้องให ้มีความเป ็นเอกภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากที่กล่าวมาข้างต้น  
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมคีวามพยายามในการปรับปรงุ
ประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมาย จัดท�าและบูรณาการ
ฐ า น ข ้ อ มู ล ค ดี ทุ จ ริ ต  ต ล อ ด จ น เ ร ่ ง รั ด ติ ด ต า ม 
การน�าทรัพย ์สินที่ เกิดจากการกระท�าผิดทั้งในและ 
ต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติ 
เพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็น 
การปฏิรูปแต่ยังมีประเด็นท้าทายท่ีต้องเร ่งผลักดัน 
ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการปราบปรามการทุจริตการสนับสนุนให้มีหน่วยงาน 
รับผิดชอบการอนุวัติการและด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ 
ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ได้อย่างครบถ้วน 
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การบริหารจัดการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศก�าลังพัฒนา และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เพื่อรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนากลไกการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต เพื่อระงับและสกัดกั้นไม่ให้การทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้น และเสริมสร้าง 
การบริหารจัดการภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังและพัฒนาข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปราม
และการปฏิบัติงานของภาครัฐ สนับสนุนให้กลไกการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจ
และปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางให้องค์กรและกระบวนการตรวจสอบภายใน
องค์กรมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสามารถน�าผล 
การตรวจสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและลงโทษผู้กระท�าผิดได้อย่างแท้จริง 
และสร้างกลไกที่กระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต มีนโยบายและแนวทางในการควบคุม ก�ากับ ตรวจสอบ และลงโทษ 
ผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง ไม่เปิดโอกาสให้การทุจริตขยายผลในวงกว้าง
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ในช่วงเวลาทีผ่่านมาในประเดน็ปฏิรปูด้านการบรหิารจดัการ 
อยู ่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงกลไกที่เหมาะสม 
ในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส ่วน โดยม ี
คณะกรรมการประสานนโยบายระดับสูง ซึ่งประกอบ
ด ้วยผู ้น�าฝ ่ายบริหาร ผู ้น�าฝ ่ายองค ์กรที่ท�าหน ้า ท่ี 
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและผู ้น�าภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ เ ก่ียวข ้องการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร ์ และแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ส�านักงาน 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ก�าลังด�าเนินการปรับปรุง
กลไกประสานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ในฝ่ายบริหาร และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ รวมถึงการสร้างเอกภาพ

และประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อีกทั้ง
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัต้ังสถาบนัการสร้างเสรมิ 
สมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(Anti-Corruption Capacity Building Institute) เพื่อท�า
หน้าท่ีเฝ้าระวังและก�ากับติดตามการปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเผยแพร ่
องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา และจัดท�าข้อเสนอแนะ 
แนวทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มี 
การปฏิบั ติ ให ้ เป ็นไปตามสนธิ สัญญา อนุสัญญาฯ 
และข้อตกลงระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวยังมีประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญที่ควรเร่งผลักดันมากย่ิงขึ้น อาทิ การแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ ว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต และให้หน่วยงานตามกระบวนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ในอนุสัญญาฯ ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันก�าหนดกลไกประสาน 
การขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์การปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้แทนฝ่ายตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและ 
ผู้แทนหน่วยงานในฝ่ายบริหารท่ีบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Clearing House) รวมถึง
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 
และกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การด�าเนินงานประสาน 
ทางโครงสร ้างและนโยบาย เกิดการบูรณาการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างเข้มแข็ง เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล มีความเข้าใจและการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันตามข้อก�าหนดในอนุสัญญาฯ
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แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา

“ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ
ของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา ”

12
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน



ในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย การศึกษาเป็นกลไก
ส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให ้มีคุณภาพ         
มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่
พร้อมต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งแรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายใน
ประเทศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นการผลิตทรัพยากร
มนุษย ์เพื่อเป ็นก�าลังที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ      
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องสอดคล้อง
และตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
บริบทการพัฒนาของประเทศ หากพิจารณาจะพบว่ามี   
สถานการณ ์และแนวโน ้ม ท่ีส� าคัญ โดยแบ ่ ง เป ็น
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก อาทิ (1) การปฏิวัติ
ดิ จิทั ล  (D ig i ta l  Revolut ion)  ความก ้ าวหน ้ า 
ด ้านเทคโนโลยี ดิจิทัลแบบก้าวกระโดด การเข ้าสู ่ 
ยุคอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และวิถีการด�าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ไปโดยฉับพลันสิ้นเชิง (2) การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ 
(3) การเข้าสู่วิกฤตสังคมสูงวัย ประกอบกับอัตราการเกิด
ที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
เกิดป ัญหาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ และ 
การเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตมิากขึน้ (4) การเปลีย่นแปลง 
ทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ท่ีท วีความ รุนแรง 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง ส่งผลให้
ทรัพยากร  ธรรมชาติ ถู กท� าลายและเสื่ อม โทรม 
อย่างรวดเร็ว น�ามาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่ประมาณค่ามิได้ ส่วนสถานการณ์และแนวโน้ม
ภายใน อาทิ (1) คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัย ปัจจัย 
ที่ส่งผลส่วนหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถ
เตรียมพร้อมและพัฒนาคนให้มีทักษะและคุณลักษณะ 
ที่พึ งประสงค ์ของแต ่ละกลุ ่มวัย (2) คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของคนไทย ปัจจุบันคนไทยขาดคุณธรรม 
จริยธรรม ความมวีนิยั ความซ่ือสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ 
มีค่านิยมท่ียึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการค�านึงถึงสังคม
ส ่วนรวม รักสนุกและความสบายขาดความอดทน 
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าความดี มีคุณธรรม 
(3) การวางแผนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 มีการจัดท�า
แผนระดับชาติที่ส�าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีก�าหนดวิสัยทัศน์ คือ ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย 
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพฒันาตนเอง
ได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ ซ่ึงทุกหน่วยงานได้มีการจัดท�า
แผนและก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แ ผ น ดั ง ก ล ่ า ว แ ล ะ เ ป ็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น 
ดังนั้น วัตถุประสงค์รวมของการปฏิรูปการศึกษาจึง
ประกอบด ้ วย  (1 )  ยกระ ดับ คุณภาพการ ศึกษา 
(2) ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา (3) มุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และ (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศกึษา และสร้างธรรมาภบิาล 
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ประเด็นทา้ทายและขอ้เสนอแนะ
1) การเร่งรัดให้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีผ่านมา 
ยังมีความล่าช้าเนื่องมาจากยังไม่มีทิศทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน จึงจ�าเป็นต้องมีการเร่งรัดให้มีการประกาศใช้       
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อความคล่องตัวในการขับเคล่ือนการปฏิรูปในระยะต่อไป 
และควรเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนท่ีกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เพื่อที ่
จะสามารถด�าเนินการได้ทันทีหลังมีการประกาศใช้กฎหมาย

2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาต้องอาศัยความร่วมมือ การปฏิบัติงาน 
ร่วมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปเกิดประสิทธิผล       
จึงควรมีการบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินการขับเคลื่อน รวมถึงความร่วมมือจากพ่อ แม ่
ผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน อันเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ 
ในการศึกษาตลอดช่วงชีวิตต่อไปในอนาคต ผ่านการด�าเนินโครงการ อาทิ ยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ (Parenting 
schools) มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/ระบบพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพให้ครูและผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ 
ในราคาที่ไม่สูงเกินไป

3) การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา จากการด�าเนินการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า 
ยังมีความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในหลายมิติ จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ค�านึงถึงการจัดทรัพยากรเป็นพิเศษส�าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ไม่ถึงเกณฑ์และโรงเรียนด้อยโอกาส มีระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี 
กับโรงเรียนขนาดเล็ก มีระบบฐานข้อมูลกลางในการติดตามผู ้เรียนตลอดระบบการศึกษา ตลอดจนบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ จากกระบวนการด�าเนินการ     
ที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีความท้าทายในการปรับค่านิยมในการเลือกศึกษาวิชาชีพครู และการเลือกประกอบอาชีพคร ู
รวมท้ังประเด็นคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันผลิตครู และหลักสูตรในการผลิตครูให้ตรงต่อความต้องการ 
ของประเทศ   จึงควรมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพมาศึกษาวิชาชีพครู จัดต้ังสถาบันผลิตครู  
มีโรงเรียนฝึกหัดครู หรือสถาบันพัฒนาครูที่มีหลักสูตรเตรียมพร้อมส�าหรับการเป็นครูตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย 
มีกระบวนการคัดเลือกและการประเมินผู้บริหารที่มีความเป็นธรรม มีมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล มีระบบ 
การพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะครูอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะโดยอิงจากผลลัพธ์ของผู้เรียน
เป็นส�าคัญ
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5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในการด�าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า 
ความไม่พร้อมของสถานศึกษา และคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องมีการปรับทัศนคติและปรับตัวให้เท่าทัน
โลกปัจจุบัน รวมถึงไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตนักศึกษาได้ตรงความต้องการ
ของประเทศในโลกปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพตอบโจทย์
ของประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนควรเข้ามีบทบาทในกระบวนการจัดการศึกษา มีหลักสูตรทวิภาคี พัฒนาระบบ 
การกระจายทรัพยากรในการศึกษา มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตการเข้าสังคมและการท�างาน (Soft Skill) รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้านการอ่านและภาษาต่างประเทศ

6) การขยายผลนวัตกรรมการศึกษา ท่ีผ่านมามีความท้าทายในเรื่องความเหล่ือมล�้าทางคุณภาพและมาตรฐาน 
ของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐจ�านวนมากที่มีบทบาทและภารกิจที่ทับซ้อนกันในการจัดการศึกษา
ในพื้นที่จึงควรมีการด�าเนินการก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีความชัดเจน

7) การพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล พบว่ามีความท้าทายจากความเส่ียงจากการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบที่มี
ความหลากหลาย ยังไม่มีแพลตฟอร์ฐานข้อมูลกลาง ท�าให้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษายังไม่มีความคืบหน้า 
ในการด�าเนินงาน และยังไม่มีกฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา จึงควรมีแนวทางความร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ ให้ความรู้
เทคโนโลยี พื้นฐานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีรูปแบบการน�าเสนอและเนื้อหาในแพลตฟอร์มเหมาะสม 
กับความต้องการและบริบทของแต่ละกลุ ่มช่วงอายุ ตลอดจนจัดท�ากฎหมายการบริหารข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษา
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1201

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่1 การปฏิรปูระบบการศกึษาและการเรยีนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญัต ิ
การศกึษาแห่งชาติฉบบัใหม่ และกฎหมายล�าดบัรอง  
ได้ด�าเนนิการจดัท�าและเสนอร่าง พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

1202

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่2 การปฏิรปูการพฒันาเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรยีน  
ได้มีการออกพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น      
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพ่ือสื่อสารสังคม รวมถึงมีการด�าเนินงานเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาส 
การเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

1203

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 การปฏิรปูเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา  
ได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 
รวมถึงขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ จนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษ พัฒนาครูด้านการสอนผู้พิการ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ       
มีการจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) มีการศึกษาแนวทาง   
การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามความจ�าเป็นของสถานศึกษาและผู้เรียน มีการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก และด�าเนินการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่4 การปฏริปูกลไกและระบบการผลติ คดักรอง และพฒันาผู้ประกอบวชิาชพีครแูละ
อาจารย์  
ได้ด�าเนินการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู ้สนับสนุนการเรียนรู ้  
ผู ้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู ้สร้างแรงบันดาลใจ ผู ้ให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ด�าเนินการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครู
และสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ  
มีโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินตามนโยบายรัฐบาล มีการพัฒนาโมเดลการผลิตครู 5 ปีให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีโครงการคูปองพัฒนาครู และการด�าเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา
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1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่5 การปฏิรปูการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที ่21 
ได้มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ โครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ มีการด�าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
และโรงเรียน และให้ความส�าคัญกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท�า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา         
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

1205

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ในการปรับปรงุการจดัการเรยีนการสอนและยกระดบัคณุภาพของการจดัการศกึษา 
ได้ด�าเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ระยอง สตูล และ     
สามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และมีร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตาม พระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1206

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่7 การปฏิรปูการศกึษาและการเรียนรูโ้ดยการพลกิโฉมด้วยระบบดจิิทลั
(Digitalization for Educational and Learning Reform)  
ได้เริ่มต้นด�าเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูปการศึกษา    
ที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของชาติในด้านต่าง ๆ
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การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบญัญตั ิ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมาย
ล�าดับรอง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  1201

การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีบทบาทส�าคัญ 
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยืนหยัดบนเวทีโลก จากสภาวการณ์ของโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน คนไทยต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะที่พร้อมต่อแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศ 
ที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ อาทิ การปฏิวัติดิจิทัล การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน การเข้าสู่วิกฤต 
สังคมสูงวัยทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ทวีความรุนแรง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ท�าให้ต้องมีการปฏิรูประบบ
การศึกษา ซึ่งการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ได้มีการปรับปรุง 
ให้มีความสะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการปฏิรูประบบการศึกษา รวมถึง
กฎหมายส�าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทีผ่่านมา ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาได้จดัท�าและ
เสนอร่างพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและ
การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและ 
การจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี   
ความจ�าเป็นรีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชก�าหนด
ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
นอกจากนี้ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 กบัแผนต่าง ๆ  
น�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผน 
สู่การปฏิบัติ เพื่อปรับแก้ตามความคิดเห็นของที่ประชุม 
และเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
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ปัจจุบัน ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างพระราชก�าหนดดังกล่าวไปพิจารณาทบทวนเหตุความจ�าเป็น 
ที่ต้องตราเป็นพระราชก�าหนด และให้รับความเห็นของกลุ่มองค์กรวิชาชีพครูต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้วไปยังประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยเห็นว่า (1) ไม่ควรเปลี่ยนชื่อต�าแหน่ง “ผู้อ�านวยการสถานศึกษา” เป็น “ครูใหญ่” (2) ให้ยกเลิกต�าแหน่ง 
“ผู้ช่วยครูใหญ่” และให้เป็น “รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา” ดังเดิม (3) ไม่ควรเปล่ียนค�าว่า “ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” (4) ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ (5) ควรชะลอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป 
จึงท�าให้การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศไม่สอดคล้องตามระยะเวลาเป้าหมายของแผน

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีความล่าช้าในการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ   
ดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างมากต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ ครอบคลุมทุกประเด็นเพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดหลังจากประกาศบังคับใช้กฎหมาย ควรเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้า 
ในการออกกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานขับเคลื่อนไว้ล่วงหน้าไปพลางก่อนท่ีกฎหมายจะมี 
ผลบังคับใช้ เพื่อสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปได้ทันทีหลังประกาศใช้กฎหมาย
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การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กก่อนวัยเรียน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  1202

เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตท่ีส�าคัญท่ีสุดของชีวิต เพราะพัฒนาการทุก ๆ ด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และด้านสติปัญญา จะสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้
มากที่สุดในช่วงดังกล่าว อันจะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการพัฒนาในช่วงวัยอ่ืน ๆ ของชีวิตต่อไป 
สอดคล้องกับแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ได้กล่าวถึงความส�าคัญของเด็กปฐมวัย 
โดยสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น มีอัตราการเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 
80.2 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า เด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เกือบ 1 ใน 4 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า

ที่มา : สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ กันยายน 2562)

ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้า
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ. ได้ก�าหนดให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรค 2 เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 3      
“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต�่ากว่า 6 ปีบริบูรณ์ และให้ความหมายรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงรวมไปถึงการดูแล การพัฒนา และการจัด 
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัย การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมี   
เป้าหมายคือ (1) เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึงและได้รับการดูแล
และการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยง
กันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคล่ือนและบูรณาการการท�างานระหว่าง
กระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ และ (2) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู 
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในช่วงปี 2562 ได้มี
การเตรียมด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองท่ีออก
ตามความพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2564 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Facebook 
เผยแพร ่สกู ๊ปข ่าวที วีดิจิทัล การเผยแพร ่ประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องผ่านทางสถานีวิทยุศึกษา และการเผยแพร่
ทาง เว็บไซต ์ส� านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(www.onec.go.th) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการส่ือสาร
สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการให้ความรู้
บุคลากรเพื่อให ้มีการจัดการเรียนท่ี เหมาะสมกับ 
ช่วงปฐมวัยเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งมีการด�าเนินงานเพื่อให้
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคนั และเดก็ตกหล่น ได้รบั
โอกาสการเข ้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่ เหมาะสม  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก ่อนวัยเรียน
โดยตรง และสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของภาคส่วน
ต่าง ๆ ทีจ่ะพฒันาเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรยีน อย่างไรกต็าม 
ในการด�าเนินการระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับ 
การบูรณการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการสื่อสารสังคม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการต้ังครรภ์ 
การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เ พ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงจะท�าให้บรรลุเป้าหมายของประเด็น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วมากขึ้น
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การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนยังคงมี
ความท้าทายเนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือ การปฏิบัติ
งานร่วม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมถึงความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในการพัฒนาเด็กเล็ก 
และเด็กก่อนวัยเรียน อนัเป็นพืน้ฐานทีส่�าคัญในการศึกษา 
ตลอดช่วงชีวิตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องอาศัย
การสื่ อสารที่ มีประสิทธิภาพ ทั่ วถึ ง  และเข ้ า ถึ ง 
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาเด็กเล็กอันจะเป็น
ก�าลังของประเทศชาติต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนควรมุ่ง
การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อ
ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยพัฒนา
ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน ผ่านการด�าเนิน
โครงการ อาทิ ยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ ให้เกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/ระบบพี่เลี้ยงที่มี
คุณภาพให้ครูและผู ้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัด 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย พัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กที่มีคุณภาพใน
ราคาที่ไม่สูงเกินไป น�าเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ อาทิ 
การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่มี
ศักยภาพมาด�าเนินการยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนา 
เด็กปฐมวัย การระดมทนุจากภาคประชาสงัคมและพฒันา 
ระบบที่ช่วยในการตดิตามการพฒันาทกัษะและการเรยีนรู้
ของเดก็



ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 1203

การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งใน
ปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาสูงมากในหลายมิติ อาทิ ความเหลื่อมล�้าในเร่ืองคุณภาพ
ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี การจัด        
การศึกษาให้กับประชาชนที่อยู ่นอกการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู ้ที่
ขาดแคลนทนุทรพัย์หรือด้อยโอกาสซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการลดปัญหาเดก็หลดุออกจากระบบการศึกษา 
ซึ่งได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ส�าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ
การดแูลเป็นพเิศษ มคีวามพยายามแก้ปัญหาโรงเรยีนขนาดเลก็ในพืน้ท่ีห่างไกล และโรงเรยีนขนาดกลาง
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
ระบบสอบบรรจแุละแต่งตัง้คร ูการสร้างแรงจงูใจให้ครกูระจายตวัออกไปยงัพืน้ทีท่ีมี่ความขาดแคลนครู 
สนับสนุนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางให้สามารถ   
เข้าถงึการสนบัสนนุทางวชิาการ รวมถึงมกีารจดัต้ังกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54
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ในปี 2562 ท่ีผ่านมาหน่วยราชการด�าเนินการสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
ไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม รวมถึงขาดแคลน 
ทนุทรพัย์ให้สามารถศกึษาต่อในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
สายสามญั และสายอาชพี จนจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
หรือเทียบเท่า ให้ความส�าคัญกับผู้พิการเป็นอย่างมาก
โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ พัฒนาครูด้านการสอนผู้พิการ พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ มีการจัดท�า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program: IEP) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาส�าหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มีการศึกษา
แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตาม 
ความจ�าเป็นของสถานศึกษาและผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
สนบัสนนุการศกึษาทางไกล ซึง่สอดคล้องกบัการยกระดับ 
คุณภาพการจดัการศกึษาในพืน้ทีห่่างไกล แต่อย่างไรกต็าม 
ในการด�าเนินงานในระยะถัดไปควรให้ความส�าคัญกับ
การกระจายครูท่ีมีคุณภาพสู ่พื้นที่ที่มีความขาดแคลน 
เพื่อเร่งรัดการยกระดับการศึกษา รวมถึงการบรรเทา
อุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ
ยากจนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
จนส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษายังคงมี
ความท้าทายในการสร้างแรงจูงใจให้ครูกระจายตัวไปยัง
โรงเรยีนทีม่คีวามขาดแคลน และกระบวนการในการสนับสนนุ 
ทีจ่ะท�าให้ครูไม่ละทิง้สถานศกึษาเหล่านัน้ รวมถงึกฎเกณฑ์ 
และข้อบงัคบัในการโอนย้ายสถานศกึษา เพือ่ให้การศึกษา 
เป็นไปอย่างเน่ือง ซ่ึงมีความจ�าเป็นและมีผลกระทบสูง 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้าใจระหว่าง 
เด็กนักเรียนปกติกับเด็กนักเรียนพิการรวมถึงผู้ปกครอง 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคการปกครองส่วนท้องถ่ินและ

1203

ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท เป็นปัจจัยส�าคัญในการลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

การด�าเนินการในระยะถัดไปควรให้ความส�าคัญกับ 
การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี มีนโยบายในการจัด 
การเรียนการสอนโดยค�านึงถึงความความเสมอภาค 
ของผู้เรียน และค�านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรเป็นพิเศษ
ส�าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
และโรงเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งมีระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี
กับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การมีระบบฐานข้อมูลกลาง 
ในการติดตามผู ้ เรียนตลอดระบบการศึกษาเพื่อให ้
ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่ประสบปัญหาทุนทรัพย์ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษากลางคัน การบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายเดียวกนั อาท ิกลุม่เดก็ด้อยโอกาส 
และกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา รวมถึงการให้สถาบัน
อุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏในการช่วย 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในเชิงทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ให้เป็นโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน และเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อช่วยเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู

และอาจารย์

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 1204

เนือ่งจากบรบิทการพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ การศกึษาเป็นส่วนส�าคัญในการผลิตก�าลงัคน 
ทีจ่บการศกึษามาให้ก้าวทนัการพฒันาในโลกปัจจบุนั ดังนัน้ การบรหิารจดัการบคุลากรทางการศกึษา 
ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมุ่งเน้นให้เกิด
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม อนึ่ง รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏรูิปประเทศ มาตรา 285 จ. วรรคสาม บัญญัติให้
มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู ้ม ี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหาร 
งานบุคคลของผู ้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อดึงดูดผู ้มีศักยภาพเข้ามาศึกษาวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น 
ได้ครูตรงความต้องการของประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทการเปล่ียนแปลง และได้ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ ตามมาตรา 51 ของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือการพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
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ในปี 2562 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม 
การผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ 
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู ้ในการจัดการเรียน 
การสอนพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสถาบัน
การศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยปฏบิตักิารสอนให้มคุีณภาพและมาตรฐานในสาขาวชิา 
ท่ีสถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ มีโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อดึงดูดและจูงใจให้
เดก็และเยาวชนทีเ่ป็นคนด ีคนเก่ง ได้เข้ามาศกึษาวชิาชพีครู 
ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว
จะได้รบัการบรรจุแต่งตัง้ในภมูลิ�าเนาของตนเอง เพือ่พฒันา 
การศึกษาในท้องถิ่นและลดการโยกย้าย ซึ่งสอดรับกับ
การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูท่ีมีคณุภาพ
ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีการพัฒนาโมเดลการผลิตครู 5 ปี ให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีเป้าหมายให้
สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิด
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 25 เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 
นอกจากน้ียังมีโครงการคูปองพัฒนาครู การด�าเนิน
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาความรู ้และ 
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาผู ้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในสถานศึกษา อย ่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญเส้นทางวิชาชีพครู 
เพื่อให ้ครูมีความก ้าวหน้า ได ้รับค ่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู ้มีศักยภาพมาศึกษา
วิชาชีพครู ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิรูปกลไกและระบบ 
การผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ประสบความส�าเร็จต่อไป

อย่างไรกต็าม การปฏริปูกลไกและระบบการผลติ คดักรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ก็ยังคงมี
ความท้าทายในการปรบัค่านยิมในการเลอืกศกึษาวชิาชพีคร ู
และการเลือกประกอบอาชีพครู ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น 
ตัวเลือกอันดับท้าย ๆ ในการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ปริญญา ซึ่งการสื่อสารเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญในการปรับค่านิยมนี้ รวมทั้งประเด็นคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันผลิตครู และหลักสูตรใน 
การผลิตครูที่มีศักยภาพให้ตรงต่อความต้องการของ
ประเทศยังเป็นอีกความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุ 
เป้าหมายของประเด็นการปฏิรูป

ในการด�าเนินการปฏิรูปน้ีควรให้ความส�าคัญกับการจัด
หลักสูตรผลิตครู ให้มีโรงเรียนฝึกหัดครูหรือสถาบัน
พัฒนาครูที่มีหลักสูตรเตรียมพร้อมส�าหรับการเป็นครู
ต้ังแต่ระดับมัธยมปลาย โดยสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู 
มีการคัดเลือกและคัดกรองผู้เข้ามาเรียนอย่างเท่าเทียม 
และมีสถานศึกษารองรับเมื่อจบการศึกษา กระบวนการ
คัดเลือกและการประเมินผู้บริหารที่มีความเป็นธรรมเพ่ือ
เป ็นพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา  
ให ้สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในการด�าเนิน
งานการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ควรเร่งรดักระบวนการ 
จัดท�าข ้อมูลที่ สามารถสะท ้อนคุณภาพของครู ได ้ 
อย่างชัดเจน อาทิ การจัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับ
สากลของครูในแต่ละสาขาวิชา มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบ
ประเมินความสามารถของครูตามสาขาวิชาเอก รวมทั้ง
พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะโดยอิงจากผลลัพธ์ของ 
ผู้เรียนในทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นส�าคัญ 
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สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้า 
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน แทนแรงงานมนุษย์ 
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องสร้างแรงงานที่มีทักษะที่สามารถรองรับสภาวการณ ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ จากรูปแบบในอดีตไปสู่การเรียนรู้แบบเชิงลึก เน้นพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะมากกว่าการเน้นเนื้อหาสาระและการท่องจ�า ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิด
นวัตกรรม ผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเลือกใช้ประโยชน์
และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งต้องมีทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  
มคีวามหลากหลาย เหมาะสมกบับรบิทของพืน้ที ่ เพ่ือให้สามารถมอีาชพีและด�ารงชวีติในศตวรรษที ่21 
ได้อย่างมีความสุขและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการประเมินผลในหลายรายการพบว่าสมรรถนะ 
ด้านการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติยังอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ จึงได้มีการสร้าง 
การรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและมีการด�าเนินงานโครงการศึกษา
แนวทางการผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค พัฒนาก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท และความต้องการจ�าเป็นเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเบื้องต้น

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 1205
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การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2562 ที่ผ่านมา
มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่  21 ซึ่งสอดคล้องกับเป ้าหมายการจัดการศึกษา 
ทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู ้เรียน เม่ือสิ้นสุดการด�าเนินการมีผลเป็น 
รูปธรรม ในด้านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ และโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ในประเด็น
ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพผู ้ เ รียน 
มี ก า รด� า เ นิ นการพัฒนาประสิ ท ธิ ภ าพและดู แล 
ความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียน และให ้
ความส�าคัญกับสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท�ารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และมีความร ่วมมือกับ 
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
เพื่อเพ่ิมจ�านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผู ้จบ
อาชีวศึกษามีงานท�า โดยภาพรวมแล้วยังมีการด�าเนินการ
ไปเพียงบางส่วนและยังไม่ครอบคลุมมากนัก ดังนั้น 
ในการด�าเนินงานในระยะต่อไปจึงควรให้ความส�าคัญ 
กับการจัดการศึกษาหลักสูตรสมรรถนะเพิ่มมากข้ึน  
รวมทั้ งการจัดการศึกษาเพื่ อ เสริมสร ้ างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่ ง เป ็นป ัจจัยหนึ่ งสู  ่
ความส�าเร็จในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ความท้าทายในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ คือ ความพร้อม
ของสถานศึกษา คุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง
ระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ต้องปรับ
ทัศนคติ และปรับตัวให้เท่าทันโลกปัจจุบัน และการเร่ง
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
เหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตนักศึกษาได้
ตรงความต้องการของประเทศ

ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานเพื่อให้การปรับหลักสูตรเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ของ
ประเทศ ภาคธุรกิจเอกชนควรเข ้ามามีบทบาทใน
กระบวนการจัดการศึกษาในลักษณะหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและหลักสูตรทวิภาคี เพื่อผลิตผู ้เรียนให้มี
ทักษะศักยภาพเฉพาะด้านและตรงต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรใน 
การศึกษา อาทิ การจัดสรรครูและการผลิตครูไปยัง 
ท้องถิ่นและการสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความจ�าเป็นในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
ควรมีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในท้องถิ่นของตนเอง มีส�านึกรักบ้านเกิด 
มีความหวงแหนและสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียน 
เป็นศูนย์กลาง ให้ความส�าคัญในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ว่ามีอาชีพอะไรเกิดขึ้นใหม่ในโลกปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และสิ่งท่ีตนเองสนใจ อันจะน�าไปสู่การมีงานท�า และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ควรค�านึง
ถึงทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการใช้ชีวิต การเข้าสังคม และ 
การท�างาน (Soft Skill) รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และภาษาต่างประเทศ
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การปรับโครงสร้างของหนว่ยงาน 
ในระบบการศกึษา เพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

ในการปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน
และยกระดบัคณุภาพของการจัดการศึกษา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 1206

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถแบ่งแยกอ�านาจและหน้าท่ีได้
อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิรูปด้านการศึกษาเกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การปรับ
โครงสร้างเพื่อแบ่งแยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย ด้านก�ากับดูแลส่งเสริม ด้านการสนับสนุน
ต่าง ๆ และด้านการด�าเนินการหรือการปฏิบัติการ เน้นการกระจายอ�านาจ ธรรมาภิบาลรับผิดชอบ
ต่อการสนับสนุนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายการศึกษาให้
สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและแผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษาข้ึน นอกจากน้ีประเทศไทยมนีโยบาย
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งต้องอาศัยผู้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม อันเป็นส่วนส�าคัญในการยกระดับรายได้ของประเทศและก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 จงึมีการก�าหนดประเดน็การปฏริปูด้านการศกึษาในการปรบัโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการ
ศกึษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัด    
การศึกษา โดยส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้สามารถมีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษา และส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี
การน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือบุกเบิกนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน         
กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพ
ของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และ
ระบบนิเวศที่สนับสนุนการด�าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายผล          
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
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ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ศรีสะเกษ 
กาญจนบุรี ระยอง สตูล และสามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มีการรายงานผลการด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ พร้อมถอดบทเรียนการด�าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดท�า
หนังสือเป็นหนังสือหลักการและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่ให้กับ
สถานศึกษาน�าร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดน�าไปใช้ประโยชน์ ปัจจุบัน สพฐ. มีช่องทาง   
การส่ือสารขับเคล่ือนงานพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.edusandbox.com และ facebook.com/ 
EducationSandbox และมร่ีางหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไข ตามพระราชบญัญตัพิืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา พ.ศ. 2562 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษายังได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับโรงเรียนในพื้นที่
น�าร่อง ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวสะท้อนประเด็นการจัดพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา และขับเคล่ือนสถานศึกษาให้ 
มคีวามเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในระยะการด�าเนินการต่อไปควรมี
การเพิ่มจ�านวนโรงเรียนน�าร่องในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อผลักดันการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ของไทย และให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างและอัตราก�าลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคต 
อย่างมปีระสทิธภิาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
เป็นขั้นตอน สามารถก�าหนดแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเพ่ือแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกัน 
และสามารถผลักดันประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : www.educationsandbox.com
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และด�าเนินการลดความเหลื่อมล�้าระหว่างโรงเรียน อาทิ 
การพัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรในการศึกษา 
ในเรื่องการจัดสรรครูและการผลิตครูที่ตรงสาขาวิชา 
ไ ป ยั ง ท ้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ค รื่ อ ง มื อ 
การ เ รี ยนการสอนที่ สอดคล ้ อ งกั บความจ� า เป ็ น 
ในแต ่ ละพื้ นที่  ร วมถึ งการจับคู ่ โ ร ง เ รี ยนพี่ เ ลี้ ย ง 
ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาด ี
กับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อลดความเหลื่อมล�้าระหว่าง
โรงเรียนและให ้การขยายผลพ้ืนที่นวัตกรรมศึกษา 
ในวงกว้างสามารถด�าเนินการได้ต่อไป และเสนอให ้
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหน่วยงานท่ีดูแล
ข ้ อมู ลด ้ านการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร 
ควรยุบรวมเพ่ือจัดตั้งเป็นส�านักบริการข้อมูลการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้เกดิการบรูณาการข้อมลู ลดความซ�า้ซ้อน
ในการด�าเนินการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลข้อมูล 
รวมท้ังสามารถใช ้ข ้อมูลทางการศึกษาได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

การด�าเนินการเพื่อขยายผลนวัตกรรมการศึกษาจาก 
เขตพ้ืนที่ ให ้ เกิด ข้ึนอย ่างกว ้างขวางยังมีอุปสรรค 
เพราะมีความท้าทายในเรื่องความเลื่อมล�้าทางคุณภาพ
และมาตรฐานของโรงเรียนในพื้น ท่ีต ่ าง  ๆ ส ่วน 
การปรับปรุงโครงสร ้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีความท ้าทายจากทัศนคติ  และความพร ้อมของ 
หน่วยงานในการรองรับภารกิจภายหลังการปรับปรุง
โครงสร้าง ซึ่งท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า

การบริหารงานในพื้นที่ น วัตกรรมการศึกษาตาม             
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 นั้น 
มีหน่วยงานของรัฐจ�านวนมากที่มีบทบาทและภารกิจ 
ที่ทับซ้อนกันในการจัดการศึกษาในพื้นที่ ดังนั้นจึงเสนอ
ให้ก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ให ้ มี ความ ชัด เจน  เพื่ อ ไม ่ ให ้ เ กิ ดความซ�้ า ซ ้ อน 
ในการด�า เนินงานและให ้ เกิดการใช ้ งบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการขยายผลพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษาอาจเร่ิมในโรงเรียนที่มีมาตรฐานเดียวกันก่อน 
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การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย
การพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 1207

สถานการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู ้และวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ไปโดยฉับพลัน เกิดเป็นความท้าทายที ่
ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือให้ทัน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล เพื่อความเป็นต่อทางด้านเศรษฐกิจภายใต้
การแข ่งขันอย ่างเสรีและไร ้พรมแดน ทักษะและสมรรถนะในตลาดงานที่ เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากข้ึน ท้ังการเป็น
แหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะ ฝึกอบรมสัมมนา สื่อการเรียนรู้เสริมจากบทเรียนปกติในชั้นเรียน 
โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัล จึงมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
เพื่อเป็นระบบในการคัดสรร พัฒนา เผยแพร่ ใช ้และประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลย ี
ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อตอบสนองเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการเรียนและ 
การสอน และเป็นศนูย์รวมผูรู้้ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลา ด้วยกลไก
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง ซึ่งจะช่วยลดความเหลือ่มล�้า
ทางการศึกษา รวมท้ังพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับบทบาท 

ให้เป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทการศึกษา 
ในปัจจุบัน ส่งเสริมการท�าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา 
ครอบคลุมการจัดท�าข้อมลูรายบคุคลของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ
กระบวนการที่ เกี่ยวข ้องในทุกระดับการศึกษาและ 
ทุกระบบการศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาความเป็น
พลเมืองดิจิทัลในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล ความฉลาดรู้
สารสนเทศ ความฉลาดรู้ส่ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียน
รู ้ ตลอดชีวิต  ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท ้อน 
การรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและ 
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
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ปัจจุบันได้เริ่มต้นด�าเนินโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูป 
การศึกษา ที่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของชาติในด้านต่าง ๆ อนึ่ง เพื่อให้การด�าเนินงาน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
จึงจะด�าเนินการจัดตั้งคณะอ�านวยการโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ มีการส�ารวจ 
สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และคัดกรองแยกประเภทส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ รวมถึงศึกษากฎหมายด้านลิขสิทธิ์สื่อ และคัดกรองสื่อที่สามารถเผยแพร่โดยปลอดลิขสิทธิ์ มีการศึกษารูปแบบ
โครงการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย แล้วน�ามาปรับใช ้
กับโครงการ มีการจัดท�าร่างโครงการซึ่งได้ระบุการด�าเนินงาน และแผนการท�างานของโครงการทั้งหมด และมีการจัด
ประชุมหารือกับหน่วยงานเอกชนเพื่อหารือแนวทางในการท�างานร่วมกัน ปัจจุบันได้ท�าการแต่งต้ังคณะที่ปรึกษาและ
คณะท�างานโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู ้แห่งชาติ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป 
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ดี 
ในการด�าเนินการในระยะต ่อไปควรให ้ความส�าคัญกับการจัดท�าระบบข ้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
และการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้วยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัลไปสู่เป้าหมาย

ทั้งนี้ ในการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัลยังคงมีความท้าทายจากความเสี่ยง 
จากการเช่ือมต่อข้อมูลของระบบที่มีความหลากหลาย เน่ืองจากปัจจุบันสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
มีการพัฒนาระบบดิจิทัลจ�านวนมาก ท�าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ 
ยังมีความท้าทายในการประสานความร่วมมือจากภาคีพัฒนาและหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการให้ความรู้ ท�าให้การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติเป็นไปด้วยความล่าช้า ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษายังไม่มีความคืบหน้าในการด�าเนินงาน รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายการบริหารข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา แพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถน�าเข้าข้อมูลได้ และการรวบรวมข้อมูล 
โดยการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน

ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ
ก�าหนดข้อมูลที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ในการวิเคราะห์วางแผนด้านการศึกษาของประเทศ พร้อมทั้งจัดท�าข้อตกลงร่วมกับ 
ผู ้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาในการรายงานหรือจัดส่งข้อมูลที่ส�าคัญให้แก่โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพือ่การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิควรมกีารเตรยีมความพร้อมของระบบอนิเตอร์เนต็ให้ครอบคลุม เตรยีมความพร้อม 
ของบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีพื้นฐานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และการสร้างแรงจูงใจ 
ให้แก่ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในการน�าสื่อการเรียนการสอนเข้าสู่แพลตฟอร์ม การสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและ 
ผู ้เรียนในการใช้งานแพลตฟอร์ม รวมท้ังควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความส�าคัญกับการเรียนรู ้
ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีมีอยู่จ�านวนมาก เพ่ือให้มีข้อมูล/กลุ่มตัวอย่างที่มากพอ 
ในการพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง รวมทั้งควรค�านึงถึง 
การเลอืกรูปแบบการน�าเสนอและเนือ้หาบนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกบัความต้องการและบรบิทของแต่ละกลุ่มช่วงอายุ 
เพื่อดึงดูดคนให้หันมาเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
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การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นล�าดับแต่ยังคงไม่บรรลุเป้าหมายของ
การปฏิรูปประเทศอย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมภายในปี 2565 เน่ืองจากยังประสบปัญหา อุปสรรค และ 
ความท้าทายในการด�าเนินการในประเด็นต่าง ๆ  โดยมีประเด็นประเด็นท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
ประเทศ และประเด็นท้าทายจากการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ กิจกรรม หรือมาตรการ
ต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ดังนี้  

ประเด็นท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ
ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายหรอือาจก่อให้เกดิความล่าช้าในการปฏริปูประเทศ ของเป้าหมาย
การปฏิรูปประเทศทั้ง 3 ประการ  มีดังนี้

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ มีประเด็น
ท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
ประเทศ โดยแบ่งตามแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน 
ต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านการเมือง ได้แก่ การไม่ยอมรับใน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ 
และการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวน 
การประชาธิปไตย ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมือง ค่านิยมและทัศนคติต่อประชาธิปไตย 
ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างพื้นฐานของ
ประชาธิปไตยและความสามัคคีปรองดองให้ประเทศ
สงบและเข้มแข็งต่อไป (2) ด้านการบริหารราชการ 
แผ่นดนิ ได้แก่ ทศันคตขิองบคุลากรในการท�างานร่วมกนั 
และโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ ส่งผลต่อการเชื่อมโยง
และบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานเพื่อมุ่งให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ในการพัฒนาตามเป ้าหมายของประเทศ 
อย่างยั่งยืน (3) ด้านสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานทักษะ
อาชีพ ด้านการเงิน และการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิด
ความเสี่ ยงในการด�า เนินชีวิตของประชาชนขาด 
ความย่ังยืนและสมดุลในการพัฒนา รวมทั้งภาคเอกชน
ด�าเนินธุรกิจโดยตั้งเป้าผลก�าไรเป็นส�าคัญส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาทีไ่ม่ยัง่ยนื (4) ด้านพลงังาน ได้แก่ ความเชือ่มัน่

ของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ 
อาจเ กิดขึ้นต ่อ ส่ิงแวดล ้อมและคุณภาพชีวิตจาก 
การด�า เนินกิจการด ้านพลังงาน และ (5 )  ด ้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขาดสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นจากภาครัฐ 
และเสียโอกาสจากการพัฒนาของแหล่งทรัพยากร 
ทางธรรมชาติในพื้นที่ 

สังคมมีความสงบสุข เป ็นธรรม และมี โอกาส 
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า มีประเด็น
ท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
ประเทศ โดยแบ่งตามแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี ้ (1) ด้านกฎหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ
ขาดความเข้าใจและยังไม่ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติ
ใช้กลไกการออกกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ�าเป็น รวมทั้ง
กลไกการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว ส่งผลให้
ยังคงมีกฎหมายที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคในการด�าเนิน
ชีวิตหรือประกอบธุรกิจ รวมทั้งไม ่ช ่วยสนับสนุน 
การขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ในสงัคม (2) ด้านกระบวนการยตุธิรรม ได้แก่ ความชดัเจน 
ขอ ง ระยะ เ วล าด� า เ นิ น ง าน ในทุ ก ขั้ น ตอนขอ ง
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อม่ันของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม (3) ด้านเศรษฐกิจ 

ส่วนที่ 3 
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป
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ส่วนที่ 3 
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

ได้แก่ การขาดเป้าหมายและการจัดสรรสวัสดิการของ
ภาครัฐอย่างเป็นระบบแก่ประชาชนที่จ�าเป็นหรือ 
เดือดร ้อน และการขาดระบบประสานจัดการ 
ภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล�้ า  ส ่ งผลให ้
ประชาชนที่จ�าเป็นหรือเดือดร้อนบางกลุ่มอาจไม่ได้รับ
ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ อ ย ่ า ง ท่ั ว ถึ ง แ ล ะ เ ป ็ น ธ ร ร ม  
(4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การกระจายทรัพยากรที่ดินให้ท่ัวถึงอย่างเท่าเทียมกัน 
(5) ด้านการศึกษา ได้แก่ ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน การมีส่วนร่วม
ขององค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมที่ มีศักยภาพ 
รวมถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ในการสร้างความเข้าใจที ่
ถูกต้องในการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อ
เป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญในการศึกษาตลอดช่วงชีวิตต่อไป 
ในอนาคต (6) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การเข้าถึงระบบ
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ก ลุ ่ ม  
(7) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการให้ข้อเท็จจริงและ
เสรีภาพในการสื่อสารจากภาครัฐ และระดับความรู ้
เท่าทันสื่อของประชาชน โดยเฉพาะการประเมินข้อมูล
ข่าวสาร ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนอาจตกเป็นเหยื่อ
ของข่าวลวงและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขในสังคม 
และ (8) ด้านสังคม ได้แก่ สภาพความเป็นอยู ่และ 
การด�ารงชีวิตที่ต้องแข่งขันดิน้รนในท้องถิน่ต่าง ๆ ส่งผลให้
ประชาชนขาดความเสยีสละและความสามัคคีปรองดอง 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อการสร้างชมุชนทีเ่ข้มแขง็และสงบสขุ

ประชาชนมีความสุข มี คุณภาพชีวิตที่ ดี  และ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชา ธิป ไตยอั นมีพระมหาก ษัตริ ย  ์
ทรงเป็นประมุข มีประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ โดยแบ่ง 
ตามแผนการปฏิ รูปประเทศในด ้านต ่าง ๆ ดังนี ้ 
(1) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การขาดความรู้พื้นฐานใน

การดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลต่อระดับสุขภาวะและ 
การป้องกันโรคต่าง ๆ ของประชาชน รวมทั้งส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู ้ป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาล และภาระของบุคลากรทางการแพทย์ 
ในระดับพื้นที่ (2) ด้านการศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน 
การเลี้ยงดูและบ่มเพาะเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
ส่งผลต่อการเป็นประชากรทีด่ ีทีมี่คณุภาพและมส่ีวนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว (3) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ได้แก่ ความต่อเนื่องของนโยบายและ
ทัศนคติของบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
เพือ่ตอบโจทย์ชวีติประชาชน รวมทัง้ความพร้อมในการเป็น 
ภาครฐัดิจิทลัและการเชือ่มโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างกนั
ส ่งผลต ่อการให ้บริการของภาครัฐที่อาจล ้าสมัย 
เป็นอุปสรรค และไม่สามารถตอบความต้องการของ
ประชาชนหรือส ่ ง เส ริมให ้ เกิ ดคุณภาพชี วิตที่ ดี  
(4) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการด�าเนินงานของภาครัฐและการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (5) ด้านพลังงาน ได้แก่ 
ภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมุ ่งเน ้น 
ผลประกอบการมากกว่าการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
เทค โน โลยี ใ หม ่  ส ่ ง ผลต ่ อก า ร ใช ้ พ ลั ง ง าน ใน 
ภ าคอุ ต ส าหก ร รมและก า รพัฒน า เ ทค โน โ ลย ี
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (6) ด ้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการปัญหามลพิษ ส่งผลต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบ
การในการจัดการและส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
และ (7) ด้านการเมือง ได้แก่ ความเชื่อมั่นต่อกลไก 
การตรวจสอบและถ ่วงดุลการด�าเนินการของรัฐ  
ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และกา รมี ส ่ ว น ร ่ ว มขอ งประชาชน ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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และประเด็นความท้าทายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จในการบรรลุเป ้าหมายของการปฏิรูป
ประเทศในภาพรวม จึงจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ได้
ข้อยุติ หรือปรับเปลี่ยนกลไกและกระบวนการ กฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยต้อง
ก�าหนดเป็นเรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ีมีนัยส�าคัญ 
รวมทั้ งก� าหนดการวั ดผลความส� า เ ร็ จที่ ชั ด เจน  
เพื่อชี้เป้าหมายในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศและ
เพื่ อ ให ้ สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ ต ่ อสาธารณะ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพ่ือสร้างการรับรู้และ 
ก่อให้เกิดแรงผลักดันร่วมกันจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ
ต่อไป

นอกจากนี ้หน่วยงานภาครัฐได้รายงานผลการด�าเนนิการ 
โครงการหรือ กิจกรรม ณ ถึ ง ส้ินป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (เดือนกันยายน 2562) ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ โดยได้ก�าหนดให้รายงาน 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ปรากฏมี 
การรายงานรวมทั้งสิ้น 24,871 รายการ โดยเป็น 
การรายงานที่เก่ียวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
จ�านวน 8,829 รายการ ประกอบกับหน่วยงาน 
ผู ้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ จ�านวน  
6 กระทรวง และ 8 หน่วยงานในระดับกรม ได้แจ้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการต่อคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของมาตรา 26 
และ 27 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้ นตอน 
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสรุป 
ผลปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการด�าเนินการ
เป็นประเด็นดังนี้
(1) ประเด็นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ อาทิ 
ความชัดเจนของเป้าหมายในระดับแผนการปฏิรูป
ประเทศ ค ่ า เป ้ าหมาย และการวัดผลสัมฤทธิ ์

ในการด�าเนนิการ การปรบัปรงุตวัชีว้ดัในระดบักจิกรรม 
รวมทัง้การระบหุน่วยงานผูร้บัผดิชอบหลักและหน่วยงาน 
สนับสนุน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญ 
และถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิติัร่วมกนัได้อย่างเป็นรปูธรรม

(2) ประเด็นความพร้อมของหน่วยงาน อาทิ ความรู้
ความเข้าใจและความช�านาญในเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรในหน่วยงาน 
ความชัดเจนของภารกิจและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิการ
ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการมอบหมายหน่วยงาน
ในสงักดัเป็นผูด้�าเนนิการทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง กิ จ ก ร ร ม 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
(3) ประเด็นระยะเวลาในการด�าเนินการ เนื่องจาก 
ช่วงเวลาการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้น
ภายหลังการท�าแผนปฏิบัติราชการและการจัดท�า 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบกับความต่อเนื่องเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรปูประเทศ จึงส่งผลให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
บางส่วนอาจไม่สามารถปรับแผนปฏิบัติราชการหรือ
ปัจจัยทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือด�าเนินกิจกรรมที่ระบุตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้ทัน และก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศได้ 
(4) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจาก
กิจกรรมปฏิรูปประเทศบางส่วนต้องการความร่วมมือ
จากภาคีการพัฒนาทั้งหมด โดยเฉพาะในกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรับผิดชอบ 
และการด�าเนนิชวีติ อาท ิ ด้านการเมอืง ด้านทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ด ้านการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทุ จริ ตประพฤติมิ ชอบ จึ งต ้ อ ง 
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม 
ตามแผนการปฏรูิปประเทศ

ส่วนที่ 3 
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป
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ส่วนที่ 3 
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

การด�าเนินการในระยะต่อไป
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้เป็นหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีที่จะก�ากับดูแลและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมาปรากฏปัญหา อุปสรรค และความท้าทายต่าง ๆ ประกอบกับปัจจุบัน 
แผนการปฏิรูปประเทศอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น  
เพื่อให้การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้
ความส�าคัญกับประเด็นการด�าเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เน่ืองจาก 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องการความชัดเจนของเป้าหมาย
ในระดับแผนการปฏิรูป ค่าเป้าหมาย และการวัด 
ผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินการ รวมทั้งหน่วยงานของ 
ภาครัฐต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือด�าเนินการตามล�าดับ
ความส�าคัญของเรื่องและประเด็นปฏิรูปต่าง ๆ  ดังนั้น  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส�านักงานฯ ในฐานะ
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
จะด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดของกฎหมาย  
โดยด�าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของสมาชิกรัฐสภา 
หน ่วยงานผู ้ รับผิดชอบตามแผน และภาคส ่ วน 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) การก�าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในระดับแผน ท่ีสะท้อนเป้าหมายการปฏิรูป
ประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม  
(2) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติ และ
กิจกรรมที่มีความทับซ้อนกันระหว่างด้าน รวมท้ัง 
คัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่ตอบสนองต่อประเด็น
ความท้าทายและสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญเท่านั้น (3) การทบทวน
กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส�าคัญ และพิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมท้ังพิจารณา 

จัดล�าดับความส�าคัญของการเสนอกฎหมายดังกล่าว 
ให้ชดัเจน และ (4) การทบทวนข้อเสนอให้จดัตัง้หน่วยงาน 
ของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วันที ่2 มกราคม 2562 โดยให้พจิารณาความส�าคญัของ 
หน่วยงานที่จะเสนอจัดตั้ง รวมถึงบทบาท และภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีมีอยู ่ เดิม เพื่อไม่เกิดความซ�้าซ ้อน 
ในด้านภารกิจและงบประมาณ
2. การขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่มี 
นยัส�าคญั (Big Rock) เนือ่งจากแผนการปฏริปูประเทศ 
ในปัจจบุนัมจี�านวนเรือ่งและประเดน็ปฏรูิป และกิจกรรม 
ภายใต้เป็นจ�านวนมากถึง 173 เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
และ 1,229 กิจกรรม ขณะที่ก�าหนดระยะเวลาให้บรรลุ
ผลอันพึงประสงค์ภายในห้าปี หรือในช่วงปี 2565 ดังนั้น 
จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดและขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประเด็น
ป ัญหาและอุปสรรคเร ่ งด ่ วน รวมทั้ ง จัดการกับ 
ความท ้าทายที่ส� า คัญในการบรรลุ เป ้าหมายของ 
การปฏิรูปประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และ
สมควรกับบริบทประเทศ พร้อมขับเคล่ือนประเทศ 
ให้บรรลเุป้าหมายและวสิยัทศัน์ตามยทุธศาสตร์ชาต ิทัง้นี ้
กิจกรรม Big Rock บางกิจกรรมอาจต้องมีการปรับปรุง
กฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด�าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

ขององค ์กร หรือปรับปรุง ข้ันตอนการด�าเนินงาน  
ซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผนดังกล่าว ต้องร่วมกันขับเคล่ือนการด�าเนินการ
ตามแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งให้ความส�าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผน อาทิ การสร้างการรับรู้และการยอมรับของ
หน่วยงานถึงเป ้าหมายของการปฏิรูป การจัดสรร
ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา 
ในการด�าเนินการปฏิรูปให้เพียงพอ และการพิจารณา
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิรปูในภาพรวม
3. การสร้างการรบัรูแ้ละการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ 
ของภาคีการพัฒนา การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นอกจากมุ่งเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการ
ด�าเนินการ หรือโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 
แล้วยังมีเรื่องและประเด็นการปฏิรูปประเทศภายใต้

แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเมือง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ด้านการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งต้องการ
ความร ่ วมมื อจากภาคี การพัฒนาทั้ งหมด เช ่ น 
(1) ภาคเอกชน ในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างและสนับสนุนกิจกรรม
แก่ชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม (2) ภาคประชาสังคม  
ในการรับผิดชอบหน้าที่ของพลเมือง เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์รักษาฐานทรัพยากรและ
สมดุลของระบบนิเวศ (3) ภาคสถาบันวิชาการ ในการให้
ความรู ้แก่นักศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับเปลี่ยน
กลไก หรือกฎระเบียบที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินการ 
และ (4) ภาคสื่อมวลชน ในการเผยแพร่เป้าหมายและ
เหตุผลความจ�าเป ็นในการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง
แนวทางการด�าเนินการและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์
แก่สาธารณชน 
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