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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กําหนด โดยให้เป็นไป
ตามที่ กํ าหนดในกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอนการดํ าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ อ งมี
วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น
การปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติเมื่ อวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นสาธารณ สุ ข คณ ะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ในการนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ บทนา
การปฏิรูปประเทศมีความสาคัญต่อการก้าวข้ามข้อจากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีรัฐบาลเห็น
ความสาคัญและได้มีการกาหนดไว้ในกฎหมายหลายๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญ ระดับพระราชบัญญัติ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจขึ้นเพื่อจัดทาแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจบนหลักการของการสร้าง
ความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ โดยกาหนดด้านการปฏิรูป ประเทศออกเป็น ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านที่ ๑ การเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และด้านที่ ๓
การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ ซึ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ดังนี้
๑.๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งหวังที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้า งหน้ า ได้ อย่า งเป็น ขั้ น ตอนจนเกิ ดความมั่น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ทั้ งในทางการเมื องการปกครอง
เศรษฐกิจ และสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งกลไกของ “การปฏิรูปประเทศ”
เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดย
รัฐธรรมนูญได้ให้ความสาคัญและกาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมและจัดให้มีกลไกหรือมาตรการเพื่อเป็น
เครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังระบุไว้ในหลายมาตรา ซึ่งมาตราที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ๓ ด้านข้างต้น มีดังนี้
มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยทางการเงินของรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของ
รัฐต้องมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม
มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการ
แขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริม สร้างความสามารถของ
คนในชาติ
มาตรา ๗๓ รั ฐ พึงจั ดให้ มีม าตรการหรือ กลไกที่ ช่ว ยให้ เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อ ย่า ง
มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่า และสามารถแข่งขันในตลาดได้
และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและ
วัยและให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางานได้รับร ายได้
สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออม
เพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน
รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒

ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ
รั ฐ ต้ อ งไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ เอกชน เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการ
จัดทาบริการสาธารณะ
รัฐพึงส่งเสริม สนับ สนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ร ะบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และ
กิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน
นอกจากนี้ ได้กาหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศในภาพรวมไว้ใน มาตรา ๒๕๗ โดยมุ่งให้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในมาตรา ๒๕๘
ฉ. ได้มีการกาหนดประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ (๑) ขจัดอุปสรรคและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กลุ่ มเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ อย่ า งยั่ งยื น โดยมีภู มิคุ้ มกั นที่ ดี (๒) สร้ า งกลไกเพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บสนุน การนาความคิ ด
สร้ างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทัน สมัย มาใช้ในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มี
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทา
และการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ ผ ล และ (๔) สร้ า งกลไกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละ
ผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
และวิส าหกิ จ ที่ เป็ น มิต รต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ง สร้า งกลไกเพิ่ มโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพ ของ
ประชาชน
จากบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิ จจึงได้
กาหนดกรอบการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คือ การปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งให้
เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก และ
เร่งความเร็วในยกระดับการเติบ โตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจัง ผ่านการปฏิรูป ๓ ด้านหลัก ได้แก่
ด้านที่ ๑ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
และด้านที่ ๓ การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ
ด้านที่ ๑ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น ถือเป็นหัวใจของการยกระดับ
การเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมีจุ ดเน้น หลั ก ที่ก ารพัฒ นาศัก ยภาพของภาคเศรษฐกิ จที่ แท้ จริ ง คื อ
ภาคการผลิตและบริการของประเทศ ซึ่งต้องเกิดจากความเข้มแข็งของปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากร
มนุษย์ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการค้า
การลงทุนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงสุด โดยในร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก
อี ก ทั้ ง ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ ว ย นอกจากนี้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาและ

๓

ยกระดับภาคการผลิ ตและบริ การ โดยการปฏิรูปประเทศด้า นเศรษฐกิจ ได้กาหนดประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร (๒) การส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิตัล ธุรกิจการศึกษาและบริการสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ป ระเด็ น ปฏิ รู ป ได้ แ ก่ (๑) การพั ฒ นาบุ ค ลากรและแรงงานในอุ ต สาหกรรม
(๒) การเพิ่มการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศ (๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (๔) การพัฒนา
ระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ผ่านการจัดสรรเงินทุนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของ
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย (๕) การบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศ
CLMV และภูมิภาคใกล้เคียง เช่น ภาคใต้ของจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ เป็น
ต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค (Regional supply chain/value chain)
เป็นต้น
ด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนชาวไทย
ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผลักดันให้
มีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ชุมชนต่างๆ ต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยประเด็นสาคัญ
ที่จาเป็นต้องมีการปฏิรูป เพื่อให้สอดรับการทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ดังกล่าว จะอยู่บนหลักการพื้นฐานและมีจุดเน้นที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยและ
แรงงาน เพื่อให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
การฝึกอบรม และเสริมสร้างทักษะแรงงาน (๒) การปฏิรูประบบโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากร
ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับ ชุ มชนท้ อ งถิ่ น เพื่อ วางรากฐานการพั ฒ นาและสร้ า งการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ที่มี การกระจายทั้ งประเทศ
อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ด้านที่ ๓ การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ เป็นกลไกปฏิรูปประเทศที่สาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาแม่บท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่กาหนดไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
๑)
การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันการเงินการคลัง โดยเฉพาะหน่วยงานจัดสรร
งบประมาณ สถาบันทางเศรษฐกิจและการคลัง และหน่วยงานจัดการทรัพย์สิน เป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนภารกิจ
ของรัฐตาม มาตรา ๖๒ ซึ่งกาหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่ งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็ น ธรรมแก่สั งคม กฎหมายว่ า ด้ว ยวิ นั ย การเงิ นการคลั ง ของรั ฐ อย่า งน้อ ยต้ องมี บทบัญ ญัติ เกี่ย วกั บกรอบ
การดาเนิ นการทางการคลั งและงบประมาณของรัฐ การกาหนดวินัยทางการคลั งด้า นรายได้และรายจ่า ยทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ
๒)
การปฏิรูปกระบวนและสถาบันทางเศรษฐกิจตลอดวงจรนโยบาย (PDCA) เป็นหัวใจ
สาคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อ ย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องจนเกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และ

๔

ยั่งยืน ไม่ใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งกาหนดไว้ใน มาตรา ๒๕๗ การปฏิรู ปประเทศตามหมวดนี้ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑)
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา ๒๕๘
ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ ฉ. ด้านเศรษฐกิจ (๑) ขจัดอุปสรรคและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กลุ่ มเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ อย่ า งยั่ งยื น โดยมีภู มิคุ้ มกั นที่ ดี (๒) สร้ า งกลไกเพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บสนุน การนาความคิ ด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทาและ
การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และ (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการ
แต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทางานและการประกอบอาชีพของประชาชน
๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ ก าหนดเรื่ อ ง
การปฏิรู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ ไว้ ใน มาตรา ๘ โดยให้จั ดท าแผนการปฏิ รูป ประเทศในด้ า นต่า งๆ ดั งต่อ ไปนี้
(๑) ด้ า นการเมื อ ง (๒) ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (๓) ด้ า นกฎหมาย (๔) ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
(๕) ด้ า นการศึ ก ษา (๖) ด้ า นเศรษฐกิ จ (๗) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (๘) ด้ า นสาธารณสุ ข
(๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) ด้านสังคม (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส าหรั บ “การปฏิ รู ปประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ ” ซึ่ งคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ
ได้กาหนดการปฏิรูปเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และด้านการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายระดับและ
หลายด้าน ซึ่งที่สาคัญมีดังนี้
การปฏิรูปด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโต
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จาเป็นต้องมีการปฏิรูปหรือปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา อาทิ พระราชบั ญญัติ สิ ทธิบัต ร พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม พระราชบัญญัติ ลิ ขสิ ท ธิ์
พ.ศ.๒๕๓๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น
การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม มีความสาคัญต่อการกระจายความ
มั่ ง คั่ ง และความเจริ ญ เติ บ โตของประเทศให้ ทั่ ว ถึ ง และยั่ ง ยื น โดยมี ข้ อ กฎหมายที่ ต้ อ งได้ รั บ การปฏิ รู ป ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ร่ างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่
ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. …. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช
๒๔๘๑ เป็นต้น
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การปฏิ รู ป สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ให้ ส ามารถรองรั บ บริ บ ทการพั ฒ นาประเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลง
มีความสาคัญต่อการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดาเนินการ
ปฏิรูปนี้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่สาคัญดังนี้
๑)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลไกการวางแผนส่วนกลาง ได้แก่ พระราชบัญญัติพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ )
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (สานักงบประมาณ) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
๒)
กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ กลไกการนานโยบายไปสู่ก ารปฏิบัติ (Policy Execution)
ในส่วนนี้จะมุ่งเน้นพิจารณากฎหมายที่กากับการดาเนินงานของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายหลักที่กาหนด
ในกรอบปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านที่ ๑ ความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพ และด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม เช่น สถาบัน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาและส่ง เสริม SMEs สถาบันที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นวัตกรรม สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม เป็นต้น มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า งและ
การบริ ห ารพัส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติส่ งเสริมวิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม พ.ศ. ๒๕๔๓
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น
๓)
กลไกการติดตามและประเมินผลนโยบาย (Policy Monitoring and Evaluation)
ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น
๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของ สปท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
แนวคิดการทางานของคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ จะเน้นการต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาวิเคราะห์ที่ได้จากการดาเนินการปฏิรูปที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปให้เป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง ข้ อ เสนอของ สปท. สามารถจั ด แบ่ ง ได้ เ ป็ น ๓ ลั ก ษณะ คื อ การออกกฎหมายใหม่ และ
การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุง ปรับบทบาท จัดระบบกลไกการพัฒนาที่อยู่ในปัจจุบัน
โดยการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีดังนี้
๑)
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีข้อเสนอของ สปท. ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของแรงงานไทยและร่างพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากาลังแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .... การเพิ่มขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมสาขาหลัก การปฏิรูปข้าวทั้งระบบ (นาร่องเมืองข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ /การจัดการข้าวโดย
ระบบสหกรณ์/แนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าและร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... การปฏิรูปเรื่องการสร้างสังคมผู้ประกอบการและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
เพื่อนวัตกรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and
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Cultural Economy) และการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แผนปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นต้น
๒)
ด้า นความเท่าเทียมและการเติบโตอย่า งมีส่วนร่ วม มีข้อเสนอของ สปท. ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) การปฏิรูปการเงินฐานราก และ
ร่างพระราชบั ญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ธนาคารที่ดินและร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร การปฏิรูประบบ
การให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน และเศรษฐกิจผู้สูงวัย เป็นต้น
๓)
ด้ า นการปฏิ รู ป สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ เรื่ อ ง การปฏิ รู ป ระบบงบประมาณและ
การคลังภาครัฐ มีข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่ การสร้างวินัยทางการคลัง การปฏิรูปกระบวนการ
งบประมาณ การปฏิรูปการคลังท้องถิ่น การสนับสนุนระบบการตัดสินใจของรัฐสภาในการพิจารณางบประมาณ
แผ่นดิน การปรับแก้ไขนิยามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณและเงินกองทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน รวมทั้งมีข้อเสนอให้การปรับแก้ไขกฎหมายและการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(๑) การแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
และ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) การจัดทา
ปฏิทินการจัดทางบประมาณเชิงพื้นที่ประจาปีงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ในมิติยุทธศาสตร์ และมิติภารกิจของส่วนราชการ และมิติพื้นที่ของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (๓) การร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ และพัฒนากลไก กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และ
สานั กงานคณะกรรมการการกระจายอานาจ (๔) การดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ รองรั บ การประกาศใช้ พ.ร.บ. วิ ธี การงบประมาณ พ.ศ. .... และ พ.ร.บ. การเงิน การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ...
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
(๕) การสนั บ สนุ น ให้มี ส านั ก งบประมาณของรัฐ สภาของส านัก งานเลขาธิก ารสภาผู้ แทนราษฎร เพื่อ พัฒ นาขี ด
ความสามารถในการทาหน้ า ที่ วิเคราะห์และให้ค วามเห็นตามหลั กวิ ช าการในการดาเนิ นนโยบายการคลั ง ทั้ง นี้
ในระยะเวลา ๕ ปี เมื่อสานักงบประมาณของรัฐสภาได้พัฒนาขีดความสามารถจนเพียงพอแล้วสมควรขยายไปสู่
สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภาต่อไป

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
ขั้นตอนของการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ให้ความสาคัญกับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในอนาคต ทั้งจากบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และบริบท
ภายในที่อาจเป็นอุปสรรคให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีความซับซ้อน เกี่ยวพันกัน และมีพลวัตรสูง
โดยมีการพิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบจากบริบทภายนอกและภายใน ทั้งในทางบวกและทางลบที่จะกระทบต่อ
การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สามารถกาหนดแผนการปฏิรูปที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
โดยสาระสาคัญของสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกและภายในประเทศ มีดังนี้
๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมีความซับซ้อน รวดเร็วฉับพลัน และสร้างความผลกระทบอัน
ผันผวนให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยบางสถานการณ์อาจควบคุมหรือคาดการณ์ได้ยากมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งบริบท

๗

ภายนอกที่สาคัญที่กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และการปฏิรูปสถาบันด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
๑)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีบทบาทสาคัญพลิกโฉมเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก
ช่วยสร้างโอกาสและส่งเสริมการยกระดับผลิตภาพของภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐมาก
ขึ้น เทคโนโลยีสาคัญ คือ เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (big data) และการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น (data analytics) ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ สามารถใช้ ข้ อ มู ล ในการกาหนดและตั ด สิ น ใจ
เชิงนโยบาย ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นและ
มีประสิทธิภาพ โดยในหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งและองค์กรระหว่างประเทศได้มีการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้แล้ว ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายที่สาคัญต่อประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยที่ยังมี
ระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในระดับต่า ต้องรีบเร่งปฏิรูประบบและกลไกต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส
ทางเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบให้เกิดแนวโน้มขนาดช่องว่างของการ
เข้าถึงเทคโนโลยีขยายกว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การปฏิรูปจาเป็นต้องคานึงถึงการลดความเหลื่อมล้าทางเทคโนโลยีด้วย
๒)
การแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ การแข่งขันและแสวงหาการโอกาสของการ
เติบโตทางธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความร้อนแรงมากขึ้น ทาให้เกิดความร่วมมือในระดับ
ระหว่างประเทศ และภูมิภาคมีความเข้มข้น และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ของแต่ล ะประเทศ ซึ่งพบได้จ ากรู ปแบบของมาตรการระหว่า งประเทศต่า งๆ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้า
มาตรการทางการเงินและการคลัง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระหว่างประเทศของสินค้าและบริการต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีลักษณะซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประเทศไทยจะต้องให้ ความสาคัญกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการต่างๆ เหล่านี้อย่างรู้เท่าทัน และแสวงหาการใช้ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้
โดยอาจมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป กลไกเชิ ง สถาบั น บางอย่ า ง เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ สภาพ
การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นดังกล่าว
๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
สถานการณ์และแนวโน้มในประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และการปฏิรูปสถาบันด้านเศรษฐกิจ ที่สาคัญมีดังนี้
๑)
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าหลากหลายมิ ติ ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ประสบปั ญ หา
ความเหลื่อมล้า ทั้งในด้านความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่ ทาให้ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกลจานวนมากยังขาดโอกาสในการ
เข้าถึงโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือบริการภาครัฐที่สาคัญ รวมทั้งขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้าง
รายได้และการเข้า ถึงบริการทางการเงิน ประชาชนในพื้นที่ จึงประสบปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทั้ง
ด้านโอกาสและรายได้ ความยากจนจึงกระจุกตัวในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง โดยสัดส่วนคนจนในปี ๒๕๕๘ ในเขต
ชนบทมีสัดส่วนคนจนถึงร้อยละ ๘.๙๑ ขณะที่เขตเมืองมีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๕.๔๙ และในจังหวัดที่ยากจนที่สุด ๑๐
จังหวัดยังคงประสบปัญหาภาวะยากจนเรื้อรังตลอดระยะเวลา ๙ ปี ขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ระหว่าง
กลุ่มรวยสุดและจนสุดยังมีความแตกต่างกันถึง ๒๒.๑ เท่า สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัว
เฉพาะบางกลุ่มและมีความเหลื่อมล้าด้านการจัดสรรทรัพยากรไปยังพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ
๒)
สภาวะการแข่งขัน กับต่างประเทศมีความรุนแรงขึ้นในขณะที่ศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ของไทยยังต่า ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักของการแข่งขัน ทั้งจากประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่
ต่ากว่าประเทศไทย และประเทศที่ ส ามารถสร้า งมูล ค่า เพิ่มของสิ นค้า และบริการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในขณะที่ปัจจุบั น ประเทศไทยยังมีข้อจากัดในด้านศักยภาพทางเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอันดับ Global

๘

Innovation Index ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยได้รับ
การจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่ ๕๑ ซึ่งยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเช่นมาเลเซีย ซึ่งได้อันดับที่ ๓๗ และ
ประเทศจีน ซึ่งได้อันดับที่ ๒๒ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางทั้งหมด ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๑๐ และอยู่ในอันดับกึ่งกลาง เมื่อเปรียบกับประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งการจัดอันดับ Global Innovation
Index นั้นประเมินจากสภาวะของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สถาบัน การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพของ
ภาคธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การสร้างองค์ความรู้ การกระจายความรู้ และ ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์
เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับต่า เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เป็นผู้นาด้านการวิจัย โดยค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา (GERD) สาหรับภาครัฐและ
ภาคเอกชนปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในขณะที่ประเทศที่เป็นผู้นาด้านการ
วิจัยส่วนใหญ่ เช่น ประเทศจีน สิงคโปร์ และเยอรมัน ตั้งเป้าหมายในการลงทุนวิจัยพัฒนาไว้ที่ ร้อยละ ๒.๕ ถึง ๓
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ส่วนประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง เช่น ประเทศจีน มาเลเซี ย และ
รัสเซีย โดยมากจะตั้งเป้าหมายในการลงทุนวิจัยพัฒนาไว้ที่ระดับร้อยละ ๑ ขี้นไป
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยจึง จาเป็นต้องเร่งเสริมและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ผ่านการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและดิจิทัลของประเทศ โดยต้องสนันสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งและสามารถต่อยอดไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
รองรั บ แนวโน้ ม บริ บ ทโลกในอนาคตด้ ว ย เช่ น เกษตรกรรม ธุ ร กิ จ โรงแรมและบริ ก าร อาหาร รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ธุรกิจชีวภาพ ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจสุ ขภาพ และ ธุรกิจการศึกษา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการที่จะสร้างการเติบโตของประเทศได้อย่างยั่งยืน
๓)
กลไกและกระบวนการในการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาประเทศ (Policy
Cycle) ผ่านระบบราชการยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถนาไปสู่ประสิทธิผลของนโยบายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นผล
จากระบบการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) การนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Execution) และ
การติดตามและประเมินผลนโยบาย (Policy Monitoring and Evaluation) ยังมีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear)
โดยมิได้มีลักษณะที่ครบวงจร (Cycle) กล่าวคือ ไม่มีการนาผลการประเมินนโยบายมาใช้สาหรับการปรับปรุงนโยบาย
กาหนดนโยบายใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น (feedback) จึงเป็นปัจจัยที่ลดทอน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการถ่ายระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของการดาเนินนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย
การปฏิรูประบบและสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจนั้น เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
ให้เกิดผล ซึ่งในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและออกแบบแนวทางการปฏิรูป จะใช้กรอบแนวคิดวงจรนโยบาย
หรือ P D C A ทั้งระบบ โดยจะมุ่งเน้นทั้งการปรับทั้งระบบด้วยการพัฒนากลไกความเชื่อมโยงและการจัดรูปแบบการ
แบ่งหน้าที่เสียใหม่ให้สอดคล้อง และการปรับในแต่ละส่วนของวงจร (นั่นคือปรับทั้งในส่วนของ P D C และส่วนของ
A) โดยที่ในแต่ละส่วนของวงจรนั้นพิจารณาแนวทางการปฏิรูปโดยยึดหลัก การ (Guiding principles) สาคัญที่จะมีผล
ต่อประสิทธิภาพขององค์กร นั่นคือหลักการ (guiding principles) ในการกาหนดอานาจบทบาทที่ชัดเจนโดยอาจมี
กฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับ (Authority) หลักการ ของเรื่องกระบวนงาน (Process) และหลักการของเรื่องขีด
ความสามารถ/ความเป็นผู้นา/ความเป็นอิสระ/ความรับผิดชอบ (Ledership, authonomy, competency) ดังนั้น
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจจึงจัดกลุ่มองค์กรและระบบที่เกี่ยวข้องออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑)
กลุม่ ที่หนึ่ง ประกอบด้วย (๑) หน่วยงานกาหนดยุทธศาสตร์รวมของประเทศที่ทาหน้าที่เป็น
ต้นหนในการสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๐ ปี และถ่ายทอดลงสู่ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ ๕ ปี และ (๒) สานักงานสถิติแห่งชาติ/สานักงานสถิติของประเทศซึ่งรับผิดชอบการจัดทาระบบข้อมูลขนาดใหญ่

๙

และการวิเคราะห์เบื้องต้นที่สามารถสนับสนุนระบบ P D C A ที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรเพราะระบบ
สถิติและข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมนับเป็นเครื่องมือสาคัญในทุกขั้นตอนของวงจรนโยบาย
๒)
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มสถาบันด้านการเงิน การคลังและการบริหารสินทรัพย์ของประเทศซึ่ง
เป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญ ในการสร้ า งและรั ก ษาความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ในระยะยาว ได้ แ ก่ การปฏิ รู ป หน่ ว ยจั ด สรร
งบประมาณ หน่วยงานด้านภาษี/หน่วยงานกาหนดนโยบายการคลัง หน่วยงานกาหนดนโยบายการเงิน และหน่วยงาน
บริหารสินทรัพย์ ภายใต้กรอบหลักการปฏิรูปให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว
๓)
กลุ่มที่สาม ประกอบด้วยการปฏิรูปหน่วยงานปฏิบัติ/หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
และหน่วยงานติดตามและประเมินผล รวมถึงการกาหนดบทบาทหน่วยงานประสานเชื่อมโยงการดาเนินงานในระดับ
ปฏิบัติที่ต้องมีความรับผิดชอบชัดเจน
การวิเ คราะห์สถานการณ์ แ ละสภาพปัญหาด้า นการปฏิรู ปสถาบัน ทางเศรษฐกิจ จะแบ่งการ
วิเคราะห์เป็น ๓ ระบบ ดังนี้
๑)
ระบบการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation): ระบบการกาหนดนโยบายที่ดีจะต้อง
สามารถนาไปสู่การมีนโยบายที่มองภาพอนาคตอย่างชัดเจน ให้ทางเลือกการพัฒนาใหม่ๆ ที่สามารถทาให้เป็นจริงได้
(Visionary, Pragmatic and Innovative) มีจุดเน้นชัดเจน (Right Focus) เชื่อมโยงกันอย่างมีบูรณาการ (Synergy
of Policies) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ระบบการกาหนดนโยบายของไทยยั ง เผชิ ญ สถานการณ์ แ ละสภาพปั ญ หาหลายด้ า น
ประกอบด้ ว ย
สภาพปัญหาด้านโครงสร้าง (Structure) พบว่า กระบวนการจัดทานโยบายในปัจจุบัน
มีกฎหมายที่กาหนดอานาจหน้าที่ (Authority) ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการกาหนดแนวทางการทางาน และโครงสร้างกลไก
ที่มีความเชื่อมโยงรองรับภารกิจที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กาหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานวางแผนพัฒนาประเทศ คือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่ต้องเป็นหน่วยงานกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศ และเสนอแนะความคิดเห็นต่อ
รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาประเทศที่สาคัญ ส่วนพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงบประมาณ มีการกาหนดบทบาทภารกิจแก่สานักงบประมาณให้ทาหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้กับ
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีกาหนดกลไกและ
ขั้น ตอนในการทางานร่ว มกัน ของหน่ว ยงานนโยบายและหน่ว ยงานจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถขับเคลื่ อน
นโยบายและแผนพัฒนาประเทศได้อย่า งเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งส่งผลให้มีการออกพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทาให้เกิดเงื่อนไขใหม่ของ
กระบวนการวางแผนนโยบายของประเทศ กล่าวคือ โครงสร้างของกระบวนการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
มีซับซ้อนและมีหลายระดับมากขึ้น และบางระดั บมีความเหลื่อมซ้อนกัน เช่น การกาหนดให้มีแผนปฏิรูปประเทศ
ในขณะเดียวกันในแผนแม่บทที่เกิดจากยุทธศาสตร์ขาติ และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งขอบเขตและ
รูปแบบของแผนไม่มีความชัดเจนว่าแตกต่างกันอย่างไร จึงทาให้หน่วยงานวางแผนในแต่ละระดับเกิดความสับสนและ
จัดทาแผนในลั กษณะที่ไ ม่มีความชัดเจน ส่งผลให้หน่ว ยงานจัดสรรงบประมาณไม่ส ามารถอ้างอิงแผนที่ชัดเจน
เพื่อนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณที่เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมได้อย่างประสิทธิผล รวมทั้งส่งผลต่อ
การเชื่อมต่อนโยบายจากระดับภาพรวม ถ่ายระดับ (Cascade) ลงมาระดับปฏิบัติระดับต่างๆ อีกด้วย
สภาพปัญหาด้านกระบวนการ (Process) จากปัญหาโครงสร้างดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
กระบวนการส่งต่อนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถนาไปสู่
การตอบโจทย์การพัฒ นาประเทศได้อย่ างตรงจุดและมีผลกระทบสูง ทั้ งนี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลในการพัฒ นา

๑๐

ประเทศอย่ า งแท้ จ ริ ง แผน/ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาต้ อ งสามารถชี้ เ ป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ป็ น ระบบชั ด เจน
ประกอบด้วย การระบุประเด็นการพัฒนาในลักษณะบูรณาการ (Cross-Cutting / Agenda) การกาหนดแผนงาน/
โครงการที่สาคัญและมีผลกระทบต่อการพั ฒนาประเทศสูง (Flagship) มีการกาหนดแนวคิด/ทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว (Long-tern Concept/Idea) และต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ที่สามารถสะท้อน
ความสาเร็จของนโยบายได้อย่างแท้จริง ซึ่งหากกระบวนการกาหนดนโยบายสามารถกาหนดประเด็นต่างๆ ดังกล่าว
ได้ จะทาให้กระบวนการถ่ายทอด (Cascade) ไปสู่การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานปฏิบัติแต่ละระดับ
สอดคล้ อ งกั บ กั บ เป้ า หมายโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ พ บอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การขาด
กระบวนการประเมินก่อนการกาหนดนโยบาย (Ex-Ante Evaluation) ซึ่งทาให้ไม่สามารถประเมินความเป็นไปได้ของ
การดาเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม
สภาพปัญหาด้านศักยภาพและภาวะผู้นาขององค์กร (Leadership and Competency)
จากปัญหาที่พบในด้านกระบวนการกาหนดนโยบาย เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปัญหาที่เป็นรากเหง้า คือ
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบวางแผนนโยบายยั ง ขาดความเข้ ม แข็ ง ทั้ ง ในเชิ ง ความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะ
(Competency) ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เป็นการมองอนาคตอย่างมีพลวัต (Foresight
Thinking) อีกทั้งยังขาดเครื่องมือที่เหมาะสมสาหรับสนับสนุนการกระบวนการวางแผนและการวิเคราะห์พลวัต ทาง
เศรษฐกิจและความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น Big Data หรือ Policy Lab เป็นต้น จึงทาให้ไม่สามารถ
กาหนดแผนที่มีจุดเน้นชัดเจน มีเป้าประสงค์คมชัด และมีตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสาเร็จของการพัฒนาประเทศที่ตรงจุด
ตรงประเด็น ซึ่งปัญหาด้านศักยภาพและภาวะผู้นาขององค์กรดังกล่าวนี้ ทาให้หน่วยงานไม่สามารถเป็นผู้มีบทบาท
ชี้นาการพัฒนาและขาดความเป็นอิสระในการดาเนินบทบาทของตน (Autonomy)
๒)
ระบบการเชื่ อ มต่ อ นโยบายและแปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Policy Execution)
ในทางปฏิบัติการเชื่อมโยง และการถ่ายระดับ (cascade) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ จากระดับประเทศสู่ระดับ
หน่วยงานและพื้นที่ ยังขาดจุดเน้นที่ชัดเจน เนื่องจากสภาพปัญหาต่างๆ ดังนี้
สภาพปัญหาด้านโครงสร้าง (Structure) พบว่า แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
ประเทศ ยังไม่มีการกาหนดเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นบูรณาการหรือประเด็นที่ต้องมี
การทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน (cross-cutting) จึงทาให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเพียงเฉพาะการดาเนินงาน
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเป็น หลัก และขาดการพิจารณาความเชื่อมโยงที่จะตอบโจทย์การพัฒนาใน
ภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังขาดการกาหนดกลไกหรือหน่วยงานที่ชัดเจนที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ
การดาเนินงานขับเคลื่อนประเด็นเชิงบูรณาการสาคัญ โดยมีการกาหนดภารกิจหน้าที่และโครงสร้างกลไกที่เชื่อมโยง
ภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ ที่สอดรับกันอย่างชัดเจน ทาให้หลายๆ กลไกมีภารกิจ ซ้าซ้อนหรือเหลื่อมกัน รวมทั้งไม่มี
การกาหนดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย
สภาพปัญหาด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานปฎิบัติ มีลักษณะที่มุ่งเน้นการดาเนิ นการให้ครบตามขั้นตอน แต่ไม่มีข้อกาหนดที่
ชั ด เจน ที่ ส ะท้ อ นการแสดงผลจากกระบวนการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ควบคู่ กั บ การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ ที่เป็นกลไกสาคัญในเชื่อมต่อนโยบายไปสู่
การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การกาหนดเป็นปฏิทินงบประมาณไว้ชัดเจน และมีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทิน แต่ขาดการวิเคราะห์ประมวลแบบเชื่อมโยงทั้งระบบเพื่อกาหนดลักษณะ
กิจ กรรมที่ส ะท้อนผลผลิ ต (output) และตัวชี้วัดที่ส ามารถสะท้อนผลต่อการบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ในภาพรวมของประเทศได้อย่างแท้จริง ทาให้การกาหนดแผนงาน/โครงการต่างๆ ยังขาด
คุณภาพและไม่ส ามารถตอบโจทย์การพัฒ าประเทศได้อย่างมีนัยยะสาคัญ ซึ่งการปฏิรูปกระบวนการในการนา

๑๑

นโยบายสู่การปฏิบัติมีความสาคัญมากที่จะต้องทาให้เกิดความรับผิดชอบ (Accountability) ผลการดาเนินนโยบาย
ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จนถึงหน่วยปฏิบัติระดับต่างๆ
สภาพปัญหาด้านศักยภาพและภาวะผู้นาขององค์กร (Leadership and Competency)
พบว่า จุดอ่อนสาคัญของการถ่ายระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ ความเข้มแข็งของกลไกจัดสรรงบประมาณไปสู่
หน่ว ยงานปฏิบั ติ ยังขาดความรู้ ความเข้า ใจที่ลึ กซึ้ง และทักษะ (Competency) ที่จาเป็นในการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการสาคัญ (Agenda-based) ที่จะส่งผลต่อเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งยัง
ขาดเครื่องมือและระบบข้อมูลในการช่วยวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณกับการประเมินความสาเร็จ
ของนโยบายดังกล่า วได้อย่างแม่นยา เพื่อจะสนับสนุนระบบการจัดสรรงบประมาณไปสู่แผนงาน/โครงการต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายระดับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติสามารถส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายภาพรวมของประเทศได้อย่างแท้จริง จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ
การปฏิรูปศักยภาพของกลไกการเชื่อมต่อการถ่ายระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๓)

ระบบการติดตามและประเมินผลนโยบาย (Policy Monitoring and Evaluation)

ปัจจุบันแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผลทั้งในระดับยุทธศาสตร์ที่ให้
ความสาคัญกับการติดตามประเมินผลค่าเป้าหมายเชิงผลกระทบและผลลัพธ์ และในระดับแผนงาน/โครงการที่ให้
ความสาค้ญกับการติดตามประเมินผลค่าเป้าหมายเชิงผลผลิต แต่ในทางปฏิบัติการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานยัง
ไม่เกิดประสิ ทธิผ ล เพราะมีร ะบบประเมินผลแบบปิด ขาดการมีส่ ว นร่ว มและเชื่อมโยง ไม่ส ามารถทาให้ผ ลการ
ประเมินผลถูกนาไปใช้ประโยชน์หรือใช้เป็นบทเรียนที่สาคัญต่อการจัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่อไปได้
ส่งผลให้การดาเนินการตามหลักการ PDCA ไม่ครบวงจรและขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการพัฒนา
การวิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดลาดับความสาคัญในแผนระยะถัดไป (ไม่มี Big data และความไม่ทันสมัยและ
การวางระบบของหน่วยงานเก็บข้อมูล) ซึ่งมีสาเหตุที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน
(๒) มีหน่วยงานด้านการติดตามประเมินผลหลายหน่วยงาน และมีระบบการติดตามประเมินผลแยกส่วนกัน ทาให้ผล
การประเมินไม่สะท้อนข้อเท็จจริง (๓) การเชื่อมต่อระหว่างการประเมินผลในระดับ Impact/Outcome ลงมาสู่
ระดับ Output ยังอ่อนแอ ทาให้ตัวชี้วัดในทุกระดับไม่สามารถสะท้อนผลสาเร็จของนโยบายประเทศได้อย่างเชื่อมโยง
และชัดเจน (๔) ขาดการวางระบบการจัดเก็บข้อมูลที่แสดงผลกระทบจากการดาเนินงานในระดับพื้นที่และระดับ
กระทรวง ทาให้ไม่มีระบบการจัดเก็บสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน (๕) การติดตามประเมินผล
ไม่สามารถดาเนินการได้ครบวงจรตามหลักวิชาการตั้งแต่ก่อน กาลังดาเนินการ และหลังดาเนินแผนงาน/โครงการเสร็จ
สิ้น (๖) เครื่องมือในการติดตามผลการดาเนินงานโครงการเน้นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในโครงการมากกว่ารายงานผลการประเมิน และ (๗) ขาดการนาผลการประเมินข้อมูล ย้อนกลับไปยังหน่วยงาน
วางแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เพื่อนาไปประกอบการวางแผนในระยะต่อไป (Act)

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
๑.๓.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูป สถาบัน ทางเศรษฐกิจยึด หลั กการส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็น หลั กการชี้นา
(Guiding Principles) ในภาพรวม อันได้แก่ (๑) หน่วยงานภาครัฐต้องมีขนาดกระทัดรัด โปร่งใส ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทแยกแยะการทาหน้าที่ผู้กากับ ตรวจสอบ /ออก
กฎระเบี ยบ (Regulator) การเป็น ผู้ส นับ สนุ น /อานวยความสะดวก (Facilitator) และการเป็นผู้ ดาเนินการ
(Operators) ให้มีความชัดเจน และขณะเดียวกันก็ลดความซ้าซ้อน ย้อนแย้งในการติดตาม กากับและตรวจสอบลง
และเพิ่ ม บทบาทในการอ านวยความสะดวกให้การเนิน ธุรกิ จมี ความคล่ อ งตัว และให้สิ ท ธิป ระโยชน์เ พื่อจู งใจให้

๑๒

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน และ (๒) บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนานวัตกรรม ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และระบบมาตรฐานของภาคเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูปในระดับองค์กร/สถาบันของรัฐ การปฏิรูปสถาบัน
ทางเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสอดคล้องโดยตรงกับ (ร่าง) แผนยุทธศาตร์ชาติจานวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยประเด็นพัฒนาประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ (๒) การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ (๓) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และ (๔) การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒)
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม โดยประเด็นพัฒนาประกอบด้วย
(๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกลุ่มในสังคม (๒)
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง และ (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๓)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยประเด็น
พัฒนาประกอบด้วย (๑) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติ
ราชการและมีความเป็นมืออาชีพ และ (๖) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๑.๓.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institution Reform) จะมีบทบาทสาคัญต่อการปรับ
ระบบสถาบันทางเศรษฐกิจให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
ในสองส่วน ดังนี้
๑)
ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ใน
ภาพรวม ให้เป็นสถาบันชั้นนาที่สามารถบริหารจัดการแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ การกาหนดแผน การนาแผน
แม่บทสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลให้มีพลวัตรและครบวงจรที่สะท้อนผลการประเมิน
ย้อนกลับที่สามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจไทยให้สามารถปรับตัวหรือมีความคล่องตัว ความหยุ่นตัว สามารถรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
๒)
ปรับกลไกทางราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับการดาเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ประเด็น
พัฒนาสาคัญในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน โดยการยกระดับปรับปรุงองค์กรเดิม จัดตั้งองค์กรใหม่
และพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่สาคัญในด้านที่สาคัญในอนาคต เช่น แผนแม่บทผลผลิตภาพการผลิต เป็นต้น

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม
๑)

ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๒)

กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม

๓)
ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลัก
PDCAและที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนประด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๑๓

๑.๔.๒ เป้าหมายรวม
๑)

มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity)

๒)

มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)

๓)

มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive)

๔)

มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (more sustainable)

๕)

สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง (high performance economic institution)

๑.๕ ตัวชี้วัด
(กล่าวถึงตัวชี้วัดรวมของด้านการปฏิรูป)

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน

๑๔

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity)
เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศให้เพิ่มเป็นมากกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ใน
ทศวรรษข้างหน้า (จากเดิมร้อยละ ๓.๐ ต่อปี) การปฏิรูปส่วนย่อยที่ ๑.๑ นาเสนอแนวทางและการดาเนินการเพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ตและศักยภาพในการแข่งขัน ให้แก่อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่ที่กาลั งจะเติบโต รวมถึงปัจจัย
สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน (Cross – Industry Enabler) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และ SMEs
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ๓ อุตสาหกรรมกล่าวคือ อุตสาหกรรมการเกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอาหาร
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าโดยรวมกว่าร้อยละ ๔๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสามารถช่วยยกระดับ
และกระจายความเจริญของเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแรงงานมากกว่า ๒๐ ล้าน
คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของแรงงานทั้งประเทศ) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเกษตรมีความสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และประมาณร้อยละ ๓๐ ของการจ้างงาน
ดังนั้นการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถภาพของอุตสาหกรรมการเกษตรจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร มีโอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะจากการเจริญเติบโตของ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)
นอกจากนี้ ก ลุ่ ม อุต สาหกรรมใหม่ กล่ าวคื อ อุต สาหกรรมเศรษฐกิจชี ว ภาพ อุต สาหกรรมยานยนต์ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล จะเป็นอุ ตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงและเป็น
อุตสาหกรรมที่สาคัญในระยะยาวต่อเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมชีวภาพ (บูรณาการเข้ากับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร) อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
(พัฒนาต่อยอดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีอยู่แล้ว) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (พัฒนาจากอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์) อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการศึกษา และอุตสาหกรรมการ แพทย์และ
สุขภาพ
นอกจากการปฏิรูปที่เฉพาะเจาะจงด้านอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Cross – Industry Enabler) อื่นๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี และการ
ควบคุมด้านกฏหมายเพื่อส่งเสริมทางการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาผลผลิตและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของอุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศไทยได้ นอกจากนี้ การรวมกลุ่ ม ในภู มิ ภ าค
(Regional Integration) และการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มเติม ซึง่ จะครอบคลุมอยู่ในประเด็นการปฏิรูปส่วนย่อยที่ ๑.๒ และ ๑.๓
ในการเพิ่มผลิ ตภาพของเศรษฐกิจของประเทศจาเป็นต้องปฏิรูปทั้งในด้านที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ล ะ
อุตสาหกรรมและปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการจัดทาประเด็นปฏิรูปสถานการณ์ปัจจุบันของ
ประเทศได้ถูกประเมินโดยใช้ปัญหาหลัก ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ
ในการเสนอแนะมาตรการในการแก้ปัญหาหลักเหล่านี้

๑๕

แผนภาพที่ ๑ : การเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; Euromonitor; ธนาคารโลก

จากแผนภาพที่ ๑ การวิเคราะห์เพื่อหาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักต่างๆ นั้น จะใช้ตัวแปรหลัก ๒ ด้าน ได้แก่
ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย
(CLMVT) ตัวแปรเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต (โอกาสในการ
เติบโตของภูมิภาค) ของแต่ละอุตสาหกรรม และสามารถใช้แยกวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
 มีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการเติบโตของภูมิภาคที่สูง : อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรม
ที่ควรถูกใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถแข่งขันในปัจจุบันและการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุศักยภาพการเติบโตของภูมิภาค
 มีความสามารถในการแข่งขันต่าและมีการเติบโตของภูมิภาคที่สูง : อุตสาหกรรมเหล่านี้ควรได้รับการ
พัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บรรลุศักยภาพการเติบโตของภูมิภาค
 มีความสามารถในการแข่งขันต่าและมีการเติบโตของภูมิภาคที่ต่า: อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับการ
พิจารณาเพิ่มเติมในการปฎิรูปด้านที่เฉพาะเจาะจงสาหรั บแต่ละอุตสาหกรรม แต่จะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ผ่านการปฏิรูปด้านปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
จากผลการประเมินอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
เข้มแข็งและควรเลือกใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ ในขณะที่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์และสุขภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงและควรได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งจาเป็นต้องมีวัตถุดิบในรูปของชีวมวลสามารถพัฒนาโดยอาศัยอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี
ขนาดใหญ่ของประเทศ อีกทั้งอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการเติบโตสู ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม

๑๖

เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ สามารถพั ฒ นาโดยอาศั ย อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละอุ ต สาหกรรมเ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงเหล่านี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมและการจ้างงานของประเทศในอนาคต ในลักษณะเดียวกันกับที่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ และอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นอกจากนี้ อุต สาหกรรมการเกษตรได้ รับ เลื อกให้ เ ป็น อุต สาหกรรมหลั ก เนื่ อ งจากเป็ นอุ ตสาหกรรมทื่ มี
ความส าคัญอย่ า งมากในเชิง เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ อุตสาหกรรมเกษตรนั้น คิดเป็น ร้อยละ ๑๐ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และประมาณร้อยละ ๓๐ ของการจ้างแรงงานไทย
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่จะคิดเป็น ร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่
ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีม่ ีความสาคัญเช่นดียวกันอุตสาหกรรมเหล่านี้ แต่ยังไม่ได้ถูกเลือกเนื่องด้วยความจาเป็นในการ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ อย่ า งไรก็ ดี อุ ต สาหกรรมเหล่ า นี้ ก็ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการปฏิ รู ป ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Cross-industry enablers)
แผนภาพที่ ๒ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนร่วมกับผลิตภาพ

ดังที่ปรากฏในแผนภาพที่ ๒ ปัจจัยสนับสนุนที่ควรได้รับการเสริมสร้างความแข้มแข็ง ได้แก่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี และการควบคุมด้านกฏหมาย เนื่องจากประเทศไทยได้รับการ
จัดอันดับที่ต่าเมื่อเทียบกับอันดับโลกและอันดับของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เช่น เวียดนาม นอกจากนี้แผนภาพ
ที่ ๒ ยังแสดงให้เห็นว่าปัจจัยสนับสนุนทั้ง ๓ ประเภทยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัว
ประชากร ซึ่งบ่งชี้ ให้เห็นว่าการเพิ่มประสิ ทธิภาพของปัจจัยสนับสนุนทั้ง ๓ ปัจจัยจะนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของ
ประเทศไทยได้
อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมใหม่
(๑)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยได้ขยายตัวในเชิงของมูลค่าเพิ่ม เฉลี่ยร้อยละ ๙.๑
ต่อปี (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๙) และมีมูลค่า ๒.๙ แสนล้านบาทในปี ๒๕๕๙ (รวมการใช้จ่ายโดยตรงและทางอ้อม) และ

๑๗

ขยายตัวในเชิงของการสร้างงานร้อยละ ๓.๒ ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน และได้สร้างงานถึง ๒.๓ ล้านคน ในปี ๒๕๕๙
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผลิตภาพได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐๑
ถึงแม้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ
เป็นแกนหลักให้กับเศรษฐกิจไทย โดยมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจถึง ร้อยละ ๒๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อย่างไรก็ดี ศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่ได้ถูกดึงมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพด้วยปัญหาหลัก
เหล่านี้
 ความคลุมเครือในภาระและหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ได้จากัดความสามารถของหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการและตามกลยุทธ์ต่างๆ ของรัฐ
 รายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ ๑๕๐ ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อวัน ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว
ประมาณ ๒๔๐ และ ๔๔๐ ดอลล่าร์สหรัฐต่อวัน ตามลาดับ สืบเนื่องจากประเทศไทยมีสัดส่วนของการท่องเที่ยวราคา
ประหยัดที่สูง และข้อเสนอบริการการท่องเที่ยวราคาสูงของประเทศไทยยังมีจากัด๒
 การท่องเที่ย วส่ว นมากจากัดอยู่ใน ๕ จังหวัด ใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี
เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี โดยค่าใช้จ่ายในจังหวัดเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของการท่องเที่ยวรวมของประเทศไทย
 แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น (Man-Made) มีจากัด โดยแหล่งท่องเที่ยวของประเทศยังขาด
กิจกรรมส่งเสริมสาหรับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ มีปัญหาการเชื่องโยงทางคมนาคม ขาดความปลอดภัยและความสะอาด
เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นและฮ่องกง
 ข้อมูลการท่องเที่ยวกระจัดกระจาย ไม่สามารถเข้าถึงได้ และการขาดข้อมูลกลางที่น่าเชื่อถือ
ซึ่งทาให้ไม่สามารถทาการวางแผนและดาเนินการขับเคลื่อนแผนสาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒)

อุตสาหกรรมการเกษตร

ภาคการเกษตรเป็นภาคที่สาคัญมากต่อประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และในภาคแรงงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของแรงงานทั้งหมด ในขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรได้ขยายตัวในเชิง
ของมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๘.๗ ต่อปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) และแรงงานในภาคการเกษตรได้หดตัวลงร้อยละ ๓.๖
ในช่วงเดียวกันซึ่งแสดงถึงผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี แนวโน้มดังกล่าวกลับไปทางตรงกันข้ามในช่วงปี ๒๕๕๖
- ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมเกษตรได้หดตัวในเชิงของมูลค่าเพิ่ม เฉลี่ยร้อยละ ๓.๔ ต่อปี (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และมีมูลค่า
๑.๗ แสนล้านบาทในปี ๒๕๕๙ ซึ่งแสดงถึงผลิตภาพที่ลดลงร้อยละ ๑๕ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ๓
อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะหดตัว ลง ทั้งในเชิง ของการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงาน
และผลิตภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาหลักเหล่านี้
 ขาดแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของปริมาณความต้องการ ปริมาณการผลิต และ
ราคาของสินค้าเกษตร ซึ่งทาให้เกษตรกรรายย่อยเสียเปรียบเนื่องจากขาดข้อมูล
 ผลผลิ ตการเกษตรต่า เนื่องจากเทคโนโลยี เครื่องจักร และวิธีการเพาะปลู กที่ไม่ทันสมัย
การเพาะปลูกในแปลงขนาดเล็ก และการขาดระบบชลประทานและการพัฒนาคุณภาพดินและพันธุ์พืชที่ดี
๑

สานักงานสถิติแห่งชาติ; World Travel & Tourism Council
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา; Euromonitor
๓
สานักงานสถิติแห่งชาติ; กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒

๑๘

 ราคาสินค้าเกษตรต่า เกษตรกรในประเทศไทยมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มี
มูลค่าต่า เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งขาดความรู้และศักยภาพในการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่อง
ทางการเข้าถึงตลาดของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยยังจากัด
(๓)

อุตสาหกรรมอาหาร

อุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศไทยได้ ข ยายตั ว ในเชิ ง ของมู ล ค่ า เพิ่ ม เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓.๕ ต่ อ ปี
(ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) และมีมูลค่า ๐.๖ แสนล้านบาทในปี ๒๕๕๘ และได้ขยายตัวในเชิงของการจ้างงานร้อยละ ๖.๖
ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน และได้ก่อให้เกิดการจ้างงาน ๑.๕ ล้านงานในปี ๒๕๕๘ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงของ
ผลิตภาพที่ร้อยละ ๘ ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘๔
ถึงแม้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่ว งหลายปีที่ผ่านมาแต่การ
เจริญเติบโตนั้นยังต่ากว่าการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของตลาดในทวีปเอเชียและผลผลิตของอาหารไทยได้
ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาหลักเหล่านี้
 ขาดหน่วยงานรัฐที่ทาหน้าโดยตรงในการวางแผนและยุทธศาสตร์การผลิตอาหารและการจัด
ส่งเสริมการขายสาหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 ขาดการวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้การลงทุนในด้านการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยนั้นยังต่ากว่า
มาตรฐานของภูมิภาคและนานาชาติ โดยประเทศไทยมีการลงทุน ในด้านการวิจัยพัฒนารวมอยู่ที่ ร้อยละ ๐.๖ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้มี การลงทุน ในด้านการวิจัยพัฒนาที่ ร้อยละ ๔.๑ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีจานวนนักวิจัย ๐.๓ ราย ต่อจานวนพนักงาน ๑,๐๐๐ ราย
ในขณะที่ประเทศจีนมีนักวิจัย ๕.๓ ราย ต่อจานวนพนักงาน ๑,๐๐๐ ราย๕
 ขาดกิจกรรมส่งเสริมอาหารที่ผลิตในประเทศไทย “Made in Thailand” ในตลาดเป้าหมาย
ต่างๆ และการค้าที่ลดต่าลงกับประเทศคู่ค้าหลักเดิม เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ในขณะที่การค้าที่
กาลังเติบโตกับประเทศคู่ค้า เช่น จีน เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ยังไม่สามารถทดแทนการส่งออกที่หายไปได้
(๔)

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ

ในตลาดโลกผลิตภัณฑ์ชีวภาพนั้นได้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต เช่น การผลิตเชื่อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๖.๓ ต่อปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙) และคาดว่าจะ
เติบโตร้อยละ ๑๐.๒ ต่อปี ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕๖
ถึงแม้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีว ภาพยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยคิดเป็นเพียงร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ และจ านวนแรงงานในอุ ต สาหกรรมยั ง เป็ น จ านวนที่ น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ แรงงานทั้ ง หมด
แต่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีว ภาพของประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาที่สูงด้วยการสนับสนุนที่มั่นคงของภาครัฐ
ยกตัวอย่างเช่น ตามเป้าหมายที่ประเทศไทยจะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนจากร้อยละ ๘ ในปัจจุบันเป็นร้อยละ
๑๗ ในปี ๒๕๗๙ การผลิตพลังงานจากพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นหนี่งในสี่ธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ จะขยายตัวเป็นสองเท่า๗
๔

Statista
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ; IHS Markit; สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๖
Pike Research; มหาวิทยาลัย อิมพีเรียล คอลเลจ
๗
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
๕

๑๙

หากดูตัว อย่ างความสาเร็จ อย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเศรษฐกิจชีวภาพคิดเป็น ร้อยละ
๑๕.๒ ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปั จ จัยหลั กของความสาเร็จ ของการพัฒ นาอุต สาหกรรมของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ คือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ งชีว มวลของประเทศทั้งจากการนาเข้าและจากอุตสาหกรรม
การเกษตรขนาดใหญ่ การมีระบบนิเวศที่ส่งเสริมธุรกิจ การมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากรัฐบาล และศูนย์วิจัย
พัฒนาเฉพาะต่างๆ สาหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อีกทั้งภาครัฐยังเน้นการอานวยให้เกิด การร่วมมือและร่วม
ทุนระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน และการส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม
ชีวภาพต่างๆ ให้ครบถ้วนต่อเนื่อง
(๕)

ยานยนต์ไฟฟ้า

ส่วนแบ่งของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดยานยนต์ของจีน อเมริกา และสหภาพยุโรป ถูกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องใน ๒๐ ปีข้างหน้า การคาดการณ์ของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นมาจากการที่หลายประเทศได้เริ่ม
ออกนโยบายยับยั้งการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ระบบเผาไหม้ภายใน โดยจะมีผลบังคับใช้ระหว่างปี ๒๕๖๘-๒๕๘๓
ถึงแม้ยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าจะคิดเป็นร้อยละ ๑ ของยอดขายรถยนต์ในปัจจุบัน แต่ภายในปี ๒๕๘๓ กว่าร้อยละ ๕๐
ของรถใหม่จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น สัดส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าในยานยนต์ขนาดเล็ก (Light vehicle fleet) ของ
ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑ ในปัจจุบันเป็นร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๘๓ ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของผู้ผลิตที่รายใหญ่
ต่างๆ ที่ได้ตั้งเป้าการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไว้ที่ ๒๐ ล้านคันต่อปีภายในปี ๒๕๖๘๘
ประเทศไทยมีบทบาทอย่างมากในตลาดยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้ผลิต
หลักของเครื่องยนต์ด้ังเดิมต่างๆ ผลิตรถยนต์และรถบรรทุกมากกว่า ๒.๖ ล้านคันในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจาเป็นต้อง
ปรั บ ทิศทางการผลิ ตยานยนต์ไปในการผลิ ตชื้นส่ว นยานยนต์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพราะหากผู้ ผ ลิ ต
ยานยนต์เปลี่ยนไปผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและไม่เลือกที่จะผลิตยานยนต์ในประเทศไทย แรงงานกว่า ๖๕๐,๐๐๐ ราย อาจ
ได้รับความเสี่ยง เนื่องจากแรงงานกว่า ๔๕๐,๐๐๐ ราย ทางานกับผู้ผลิตเทียร์ ๑ เทียร์ ๒ และเทียร์ ๓ มีแรงงาน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย ทางานกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ และอีก ๑๐๐,๐๐๐ ราย ทางานกับโรงงานประกอบ
รถยนต์
(๖)

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สินค้าสินค้าไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิมกาลังถูกทดแทนด้วยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จานวนของอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices)
จะเพิ่มขึ้นจาก ๑๗ พันล้านเครื่องในปี ๒๕๕๙ เป็น ๓๐ พันล้านเครื่องในปี ๒๕๖๓ และ ๗๕ พันล้านเครื่องในปี
๒๕๖๘
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่และเน้นการส่งออกเป็นสาคัญ ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๕ อุตสาหกรรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้หดตัวที่ ร้อยละ ๐.๔ ต่อปี๙ ในขณะเดียวกั นการหดตัวของการ
ส่งออกนั้นสอดคล้องไปกับการที่ประมาณการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๙ มีการลงทุนเพียง ๖ พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการชะลอตัวของอุตสาหกรรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดิมและการปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะเป็นความเสี่ยงของประเทศ
ไทยในเชิง GDP และการจ้างแรงงานในอนาคต๑๐
๘

Bloomberg New Energy Finance; Business Insider
International Trade Center
๑๐
Reuters; Forbes
๙

๒๐

(๗)

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าประมาณ ๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐใน
ปี ๒๕๕๘ ตัวเลขดังกล่าวถูกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า ๒ แสนล้านเหรียญในปี ๒๕๖๘ ซึ่งหมายถึงการเติบโต
ร้อยละ ๑๗ ต่อปีระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว การคาดการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลัง
เป็นตลาดอินเตอร์เน็ตที่เติบโตเร็วที่สุด (มีการคาดการณ์ว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ๒๖๐ ล้านผู้ใช้ในปี ๒๕๕๘ จะเพิ่มขึ้นที่
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี เป็น ๔๘๐ ล้านผู้ใช้ในปี ๒๕๖๓) ด้วยอัตราส่วนประชากรวัยหนุ่มสาวของภูมิภาคที่มีอัตราส่วน
ประชากรอายุต่ากว่า ๔๐ ปีสูงถึงร้อยละ ๗๐ และการเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลาง ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่จะได้รับ
ผลกระทบหลักจากเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ การท่องเที่ยวและบริการ ค้าปลีก และสื่อ
และการบันเทิง
 ตลาดการท่องเที่ยวและบริการออนไลน์ถูกคาดการณ์ว่าจะพัฒนาจาก ๒๖,๐๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๙๐,๐๐๐ ล้านเหรียญ ในปี ๒๕๖๘ หรือเติบโตร้อยละ ๑๕ ต่อปี
 ตลาดค้าปลีกออนไลน์ถูกคาดการณ์ว่าจะพัฒนาจาก ๗ พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ๒๕๕๘ เป็น
๘๘,๐๐๐ ล้านเหรียญในปี ๒๕๖๘ หรือเติบโตร้อยละ ๒๒ ต่อปี
 ตลาดสื่อและการบันเทิงออนไลน์ถูกคาดการณ์ว่าจะพัฒนาจาก ๕ พันล้านเหรียญสหรัฐในปี
๒๕๕๘ เป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านเหรียญในปี ๒๕๖๘ หรือเติบโตร้อยละ ๒๓ ต่อปี
แนวโน้ มการเติบ โตของเศรษฐกิจดิ จิทัล ของไทยนั้น เป็นไปในแนวทางเดีย วกันกั บของภูมิภ าค
อย่างไรก็ตามปัญหาหลักที่เป็นความเสี่ยงสาคัญในการพัฒนาของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลคือ การขาดซึ่งบุคลากร
ที่ มี ค วามสามารถ เช่ น ประเทศไทยมี โ ปรแกรมเมอร์ ๗๒๖ คนต่ อ ประชากร ๑ ล้ า นคน ในขณะที่ สิ ง คโปร์ มี
โปรแกรมเมอร์ ๓๒,๐๐๐ คนต่อประชากร ๑ ล้านคน๑๑ ระบบชาระเงินที่ยังพึ่งพาวิธีการจ่ายเงินสด ณ จุดรับของ
(Cash-on Delivery) ที่มีความเสี่ยงและต้นทุนสูง ข้อจากัดทางกายภาพและกฎเกณฑ์ของโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและ
ระบบขนส่ง การฉ้อโกงที่มีระดับสูง และระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่มีขนาดเล็ก
(๘)

อุตสาหกรรมการศึกษา

อุตสาหกรรมการศึกษาและระบบการศึกษามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมาก เนื่องจาก
การศึกษาช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจาเป็นต่อเศรษฐกิจและอานวยให้เกิดการเลื่อนชั้นสังคมสูงขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย ของไทยยั ง มี อั น ดั บ ที่ ต่ าเมื่ อ เที ย บอั น ดั บ ในระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าค
โดยมหาวิทยาลัย ๓ อันดับสูงสุดของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกจัดอันดับที่ ๒๔๕ ๓๓๔ และ ๖๐๐ ตามลาดับ ในขณะที่มหาวิทยาลัยจากประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาค เช่น นันยางเทคโนโลจิคัลยูนิเวอร์ซิตี้ (Nanyang Technological University) แนชันนอล ยูนิเวอร์ซิตี้
ออฟ สิงคโปร์ (National University of Singapore) ออสเตรเลี่ยนแนชันนอลยูนิเวอร์ซิตี้ (The Australian
Natioanal University) ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟโตเกียว (The University of Tokyo) ฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเทคโนโลยี
แอนด์แอพพลายไซแอนท์แอนด์เทคโนโลยี (The Hong Kong University of Science and Technology) นั้น ถูก
จัดอันดับอยู่ใน ๓๐ อันดับมหาวิทยาลัยสูงสุดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยการจัดอันดับเหล่านี้โดยปกติแล้ว
มักจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสัดส่วนนักเรียนต่างชาติในประเทศ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติอยู่ที่
๑๑

ธนาคารโลก

๒๑

ร้อยละ ๐.๕ เทียบกับของสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และฮ่องกง มีสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๒ ร้อยละ
๑๘.๓ และร้อยละ ๑๐.๗ ตามลาดับ๑๒
ช่องว่างในเชิงประสิทธิภาพของการศึกษาของประเทศไทยและมาตราฐานของนานาชาติและภูมิภาค
ไม่ เ พี ย งปรากฏในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ยั ง ปรากฏในภาคการศึ ก ษาในองค์ รวม โดยการศึ ก ษาในระดั บสู ง กว่ า
มัธยมศึกษา นั้น ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ ๕๖ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ มาเลเซีย ได้รับการจัด
อันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒๓ และอันดับที่ ๓๖ ตามลาดับ๑๓ โดยการจัดอันดับยังประกอบด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ระดับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา คุณภาพของโรงเรียน อาจารย์ และระบบอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ ความสามารถในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคโดยอันดับคะแนน
IELTS ของประเทศอยู่ที่อันดับ ๕.๙ จาก ๙ และประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ที่อันดับที่ ๖ ของประเทศในกลุ่ม ASEAN
เท่านั้น
(๙)

อุตสาหกรรมสาธารณสุข

ในระดับนานาชาติระหว่างปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๗ มีรายจ่ายด้านสาธารณสุขเฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ ๘ ต่อปี โดยประเทศไทยมีร ายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๒๘ ดอลล่าร์สหรัฐต่อคน และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙ ต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว ๑๔ อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านสาธารณสุขจะไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าหากไม่ได้
เพิ่มขึ้นพร้อมไปกับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ในด้านคุณภาพของสาธารณสุข จากการจัดอันดับของ
องค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นการจัดอันดับครั้งล่าสุดในด้านนี้ ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ ๔๗ จาก ๒๖๔
ประเทศทั่วโลก และจากการใช้ Legatum Prosperity Index ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ ๓๕ จาก
๑๔๘ ประเทศทั่วโลก ถึงแม้อันดับของประเทศไทยในทั้ง ๒ ดัชนีจะถูกประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันและไม่
สามารถเทียบกันได้โดยตรงแต่อันดับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเท่าที่ควรและยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก ทั้งนี้ หากดูจากจานวนแพทย์และพยาบาลในประเทศไทย ประเทศ
ไทยมีแพทย์ ๐.๔ คน และพยาบาล ๒.๑ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ที่มี
แพทย์ ๒.๒ คน และพยาบาล ๖.๔ คน มาเลเซียที่มีแพทย์ ๑.๕ คน และพยาบาล ๓.๓ คน และฟิลิปปินส์ที่มีแพทย์
๑.๒ คน และพยาบาล ๖.๐ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน๑๕ อีกทั้งตลาดสาธารณสุขในประเทศไทยยังแบ่งเป็น
โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ ๒๕ และโรงพยาบาลของรัฐร้อยละ ๗๕ โดยโรงพยาบาลเอกชนส่วนมากมีคุณภาพดีกว่า
โรงพยาบาลของรัฐมาก แต่ส่วนแบ่งร้อยละ ๘๐ ของตลาดโรงพยาบาลเอกชนถูกถือครองโดยผู้ ประกอบการหลักเพียง
๕ ราย๑๖
ในการพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพประเทศไทยยังต้องพัฒนาคุณภาพของบริการด้านสาธารณสุข
ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นสถานพยาบาล จ านวนแพทย์ แ ละพยาบาล และการได้ รั บ การยอมรั บ จากนานาชาติ ผ่ า น Joint
Commission International (JCI) ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้นาในภูมิภาคด้านการรองรับมาตราฐาน JCI แต่ในการ
ดึงดูดคนไข้จากต่างประเทศเพิ่มเติม ประเทศไทยจาเป็นต้องเพิ่มจานวนสถานพยาบาลที่รองรับมาตรฐาน JCI

๑๒

QS World University Ranking; UNESCO
The World Economic Forum
๑๔
องค์การอนามัยโลก; ธนาคารโลก
๑๕
องค์การอนามัยโลก; BMI; ธนาคารโลก; กระทรวงสาธารณสุข
๑๖
องค์การอนามัยโลก; กระทรวงสาธารณสุข
๑๓

๒๒

ปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
(๑๐) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการพัฒนาให้เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันได้นั้น การมีระบบการฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษา
และการพั ฒ นาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นและแรงงานเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อย่ า งมาก ในปั จ จุ บั น ระบบการ
ฝึกวิชาชีพอาชีวศึกษาและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยสนับสนุนร่วมของหลายอุตสาหกรรมที่จะทาให้มั่นใจ
ได้ว่าแรงงานในประเทศไทยสาเร็จการศึกษาด้วยทักษะและประสบการณที่เพียงต่อการประกอบอาชีพ รองรับกับการ
พัฒนาของเศรษฐกิจในอนาคต
เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจประเทศไทยต้องการแรงงานที่ได้รับการฝึกฝนทาง
วิชาชีพ โดยการฝึกอบรมอาชีวศึกษานั้นเน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้มากกว่าการศึกษาในภาคอุ ดมศึกษา สาหรับ
แรงงานในหลายภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยมีความต้องการแรงงานที่ ได้รับการฝึกอบรมสายวิชาชีพที่มีความ
เข้มข้น ได้คุณภาพมาตราฐาน และ ผ่านหลักสูตรการอบรมที่พัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับการทางานจริง
ของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการวิเคราะห์หาช่องว่างทางทักษะและการจัดลาดับความสาคัญของการฝึกอบรมจึง
จาเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากการฝึกอบรมนักศึกษาและแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาแล้ว การพัฒนานักศึกษาที่สาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพก็ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมาก ทั้ ง นี้ ร ะบบอุ ด มศึ ก ษาจะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถในการบริหารต่างๆ รวมทั้งความรู้ในเชิงลึกในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ดังนั้น การวิเคราะห์หาช่องว่างทางทักษะและการจัดลาดับความสาคัญของหลักสูตรจึงจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ระบบ
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพสู งจ าเป็ น อย่ างมากต่อการผลิ ตงานวิจัยพัฒ นาที่ล้ าสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(๑๑) การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี
ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน ประเทศจาเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ ข้อมูล
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีคุณภาพมั่นคงและมีเครือข่ายที่ครอบคลุม และจาเป็นต้องมีการสร้าง เก็บ
และใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โครงสร้างระบบ ICT และ Big Data นั้นมี
ความส าคัญอย่างมากในการอานวยให้หน่ วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญในแข่งขัน
และเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต
(๑๑.๑) โครงสร้างระบบ ICT
โครงสร้างระบบ ICT นั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนร่วมของหลายอุตสาหกรรมที่จาเป็นเพื่อ
อ านวยให้ ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถประกอบธุ ร กิ จ และติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ นานาชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในขณะเดียวกันระบบ ICT มีความสาคัญอย่างมากในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น ประเทศสิงคโปร์ และผู้นาในด้านนี้ เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไทยยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันในด้านโครงสร้าง ICT ที่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น
ความเร็วเฉลี่ยของระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศสิงค์โปร์และเกาหลี ใต้อยู่ที่ ๑๓.๙ Mbps และ ๒๖.๗ Mbps เป็น
ลาดับ ในขณะที่ระบบอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ ๙.๓ Mbps๑๗ และเมื่อเปรียบเทียบในเชิง
๑๗
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อัตราการการเข้าถึงและราคาค่าใช้จ่ายการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือ นโครงสร้างระบบ ICT ของประเทศไทยนั้นยังอ่อนแอ
เมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค และในระดับโลก
(๑๑.๒) ระบบ Big Data
ระบบ Big Data มีความสาคัญอย่างมากต่อการที่ เอกชนหรือรัฐจะสามารถใช้ข้อมูลที่
ครบถ้วนในการทาการตัดสินใจ เช่นข้อมูลด้านความต้องการ การผลิต และแนวโน้มของตลาด เป็นต้น การสร้าง
และใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data นั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
จากการที่ระบบดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในหลายส่วนของการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว
และ การที่ระบบเซ็นเซอร์ถูกใช้ในการควบคุมระบบปฏิบัติการหลายด้าน ข้อมูลขนาดใหญ่จานวนมากได้ถูกผลิตขึ้น
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อย่างไรก็ดี การนาข้อมูลข้อมูลเหล่านี้มาใช้มี
ความละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ ส่วนบุคคล และเรื่องอานาจที่ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล
หรือบริษัท จะได้รับ รัฐบาลจึงมีบทบาทในการกากับดูแล Big Data เพื่อให้การใช้ Big data นั้นเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในส่วนรวมและเศรษฐกิจในองค์รวม
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและยังขาดระเบียบกฏเกณฑ์ที่ใช้
กากับดูแลการเก็บและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชน
(๑๒) การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะอานวยให้บริษัท
ต่างชาติและบริษัทไทยสามารถแข่งขันกันภายในประเทศ ไม่ว่า ในเชิงราคา เชิงคุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า
และนวัตกรรมโดยปราศจากกฏเกณฑ์และนโยบายที่ปกป้องผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งจากการแข่งขัน ในขณะเดียวกันการเพิ่ม
การแข่งขันภายในประเทศจะช่วยให้คนไทยได้รับประโยชน์ เช่น ราคาที่ถูกลง คุณภาพที่ดีขึ้น และนวัตกรรมที่เพิ่ม
สูงขึ้น ของสินค้าและบริการ
กฏหมายและหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลควบคุ ม ด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า และการเปิ ด ตลาดเสรี
คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และการมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ผลักดันตัวเองเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
และเป็นปัจจัยการพัฒนาที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
(๑๒.๑) กฏหมายและหน่วยงานกากับ ดูแ ลควบคุมด้า นการแข่งขัน ทางการค้า และการเปิด
ตลาดเสรี
การมีกฏหมายและหน่วยงานกากับ ดูแลควบคุมด้านการแข่งขันทางการค้าที่เข้มแข็งและ
การเปิดตลาดเสรี ที่ครอบคลุมเป็นปัจจัยที่สาคัญในการสนับสนุน ให้เกิดการแข่งขัน การแข่งขันที่เ ข้มข้นมากขึ้นใน
เศรษฐกิจไทยจะทาให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่ดีขึ้น และบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งนาไปสู่การที่บริษัทสามารถแข่งขันมากขึ้นในระดับนานาชาติ อุตสาหกรรมที่ ประเทศไทยควรเพิ่มการแข่งขันเป็น
พิเศษ คือ อุตสาหกรรมการเกษตร (สินค้าข้าวและยางพารา เป็นต้น) อุตสาหกรรมอาหาร (สินค้าแปรรูปจากนมและ
สินค้าประเภทของหวาน เป็นต้น) และ อุตสาหกรรมสาธารณสุข
ประเทศไทยได้ผ่านการปรับแก้ไขกฏหมายด้านการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ยังต้องดาเนินการเพื่อให้กฏหมายสามารถเพิ่มการแข่งขัน
ระยะยาวในประเทศ กฏหมายการแข่งขันทางการค้าปี ๒๕๖๐ ระบุเงื่อนไขว่าภายใน ๑ ปี กฏและระเบียบบังคับต้อง
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ได้รับการพัฒนาและมีการบังคับ ซึ่งกฏและระเบียบบังคับ ดังกล่าวมีความสาคัญอย่างมากต่อการที่จะทาให้กฏหมาย
สามารถทาไปบังคับใช้จริงในภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกไปจากนี้หน่วยงานกากับดูแลที่มีความเป็นอิสระยัง
ต้องได้รับการจัดตั้งพร้อมด้วยกรรมาธิการ ๗ ท่านเพื่อดูแลหน่วยงานดังกล่าว
(๑๒.๒) คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์
คณะท างานด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ดึง ดูด การลงทุ น โดยตรงจากต่ างประเทศนั้ น
ทาหน้าที่หาผู้ลงทุนต่างชาติที่สนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนั้น
คณะทางานประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยสนันสนุนร่วมสาหรับหลายอุตสาหกรรม
โดยคณะทางานต้องพัฒ นากลยุทธ์และเอกสารข้อมูล และสื่ อ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ส ามารถชักจูงให้ บริษัท
ต่างชาติตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดคณะทางานที่ทาหน้าที่เฉพาะในการทาการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(๑๒.๓) มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เนื่องจากบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่างๆ เป็นรากฐานหลักของ
เศรษฐกิจประเทศ มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนร่วมของ
หลายอุตสาหกรรม การลงทุนในการพัฒนา SMEs นั้น นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ
แล้วยังจะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาของทั้งคุณภาพของบุคลากรและการก่อให้เกิดนวัตกรรมควบคู่ไปด้วย
ในประเทศไทยมาตรการสนับสนุน SMEs ต่างๆ ยังขาดความต่อเนื่องและขาดโครงสร้างที่
จาเป็นในการออกมาตรการที่สามารถช่วยพัฒนา SMEs ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงประเภทอุตสาหกรรม และช่วง
อายุและขนาดของธุรกิจ ในการเพิ่มจานวนและขนาดของ SMEs ในประเทศ รัฐบาลอาจพิจารณาออกมาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐและจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออกเพื่อช่วยเปิดตลาดใหม่ให้บริษัท SMEs และช่วยลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ นอกจากนี้การเข้าถึงแหล่งทุนก็เป็นปัจจัยสาคัญในการเติบโตของ
บริษัทเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลจาเป็นต้องมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อให้การดาเนิน มาตรการสนับสนุน SMEs ต่างๆ สอดคล้อง
กับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่ม
(๑๒.๔) ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ในการอานวยให้ บ ริ ษัทภายในประเทศเติบ โตและในการดึ งดูดการลงทุ นโดยตรงจาก
ต่างประเทศ เป็นสิ่งสาคัญมากที่ประเทศต้องมีก ฏเกณฑ์ที่อานวยต่อการเริ่มต้ นและการดาเนินการประกอบธุรกิจ
กฏเกณฑ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนร่วมของหลายอุตสาหกรรมและเป็นปัจจัยที่กาหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ ในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ในการปกป้องผู้ลงทุน ในการบังคับใช้สัญญา และในการแจ้ง
ล้มละลาย เป็นต้น กฏเกณฑ์เหล่านี้มักถูกประเมินในการจัดอันดับ World Bank’s Ease of Doing Business Index
ซึ่งอันดับดังกล่าวแสดงถึงระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศในด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ถึงแม้ผลงานของประเทศไทยในการจัดอันดับ World Bank’s Ease of Doing Business
Index จะเพิ่มขึ้นจาก อันดับที่ ๔๘ จาก ๑๙๐ ประเทศเป็นอันดับที่ ๒๖ ในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลาย
มาตรการที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

๒๕

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็น
แกนหลักให้กับเศรษฐกิจ ไทย โดยมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ถึงร้อยละ ๒๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อย่างไรก็ตามการปฏิรูปทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจะช่วยทาการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
และสมรรถภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยประเด็น การปฏิรูปประกอบไปด้วย การดาเนินการ
ปฏิรูปหน่วยงานการจัดทาแผนงานสาหรับประเภทกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment specific plan)
และ การใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการดาเนินการของแผน
ด้านการบริการ

๒)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย

๓)

เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการของภูมิภาค CLMV

๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑)

กรอบ บทบาทและความรับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐทีช่ ัดเจน

๒)

แผนการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทีช่ ัดเจน

๓)

ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน

๔)

จานวนแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

๕)

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

๖)

ขนาดจานวนและความถีถ่ ้วนของข้อมูลจากการจัดเก็บจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๗)

มูลค่าของการจองที่พักผ่านแพลตฟอร์มจองใหม่

๘)

อันดับการตัดสินใจและกระบวนการวางแผนโดยอ้างอิงข้อมูลขนาดใหญ่

๙)

จานวนของนักท่องเที่ยวในไทย

๑๐) รายรับเฉลี่ยต่อเที่ยวต่อวัน
๑๑) ส่วนแบ่งของรายรับจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ห้าจังหวัดท่องเที่ยวหลักในด้านอุตสาหกรรมบริการ
๑๒) ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าพัก
๑๓) จานวนของนักท่องเที่ยวขาเข้าจาก CLMV
๑๔) จานวนของนักท่องเที่ยวขาออกเพื่อไป CLMV
๑๕) รายรับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก CLMV
*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๖

๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๔,๐๒๓ ล้านบาท (อยู่ในระหว่างหารือกับหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)
แหล่งเงินจาก งบประมาณประจาปีและกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๗

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. ปฏิรูปหน่วยงานท่องเที่ยว

- บทบาทของททท. และ
กระทรวงท่องเที่ยว : ปรับ
บทบาทการทางานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว:
ททท. รับผิดชอบงานทางด้าน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว, กระทรวง
การท่องเที่ยวฯ รับผิดชอบ
การดาเนินงานตามแผนงานที่

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

กระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

(ล้าน
บาท)

๒๘
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ ๑) เพิ่ม
๑ ) จั ด ท า ก ร อ บ
ประจาปี ประสิทธิภาพ บ ท บ า ท แ ล ะ ค ว า ม

และ
ประสิทธิผล
ของ
กระบวนการ
กระทรวง
๒๘ งบประมาณ วางแผนและ
การท่องเที่ยว (อยู่ใน ประจาปี การดาเนินการ
ของแผนด้าน
ระหว่าง
และกีฬา
หารือกับ
การบริการ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

ตัวชี้วัด

รับผิดชอบในหน่วยงาน
ของรัฐให้ชัดเจน
๒ ) ชี ้ แ จ ง แ ผ น ก า ร
กระบวนการวางแผน
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ท างด้ า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
อย่างชัดเจน

๒๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

เกี่ยวข้องกฎระเบียบ และอุปทาน
ด้านการท่องเที่ยว
- กระบวนการอนุมัติยุทธศาสตร์
ท่องเที่ยวและบริการ : กาหนด
กระบวนการทางานกับ
คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ในการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ
๒. ยุทธศาสตร์ลูกค้าเป้าหมาย
เฉพาะ : วางยุทธศาสตร์และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามประเภท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ
(Customer-segment specific
plan)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(อยู่ใน
คณะกรรม
การท่องเที่ยว ระหว่าง
หารือกับ
แห่งชาติ

หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

การท่องเที่ยว ๓,๓๒๔ งบประมาณ ๒) เพิ่ม
แห่งประเทศไทย (อยู่ใน
ประจาปี ศักยภาพใน
และกระทรวง ระหว่าง
การแข่งขัน
การท่องเที่ยว หารือกับ
ของ
และกีฬา EEC หน่วยงาน
อุตสาหกรรม
Office
เพื่อ
กระทรวงเกษตร ปรับแก้ไข)
การบริการใน

ประเทศไทย

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๓) ผลผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน
๔) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ
๕) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ

๒๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ :
ศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดประเภท
กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคต

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศ
ไทย

๑๐๐

งบประมาณ
ประจาปี

- ยุทธศาสตร์ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเฉพาะ :ทาแผน
ยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่าง
การตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า และการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว
- ดาเนินงานขับเคลื่อน : ตาม
องค์ประกอบของแผนงานตาม
กลุ่มประเภทของลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยว
เชิงชุมชน และการท่องเที่ยว
มูลค่าสูง เช่น ท่องเที่ยวทาง
การแพทย์ การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศ
ไทย

๓๐

งบประมาณ
ประจาปี

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
EEC Office
กระทรวง
สาธารณสุข
และ กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๓,๐๐๐ งบประมาณ
(อยู่ใน
ประจาปี
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๖) ขนาด จานวนและ
ความถี่ถ้วนของข้อมูล
จากการจัดเก็บจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๗) มูลค่าของการจองที่
พักผ่านแพลตฟอร์ม
จองใหม่
๘) อันดับการตัดสินใจ
และกระบวนการ
วางแผนโดยอ้างอิง
ข้อมูลขนาดใหญ่
๙) จานวนของ
นักท่องเที่ยวในไทย
๑๐) รายรับเฉลี่ยต่อ
เที่ยวต่อวัน
๑๑) ส่วนแบ่งของ
รายรับจากจังหวัดอื่นที่
ไม่ใช่ห้าจังหวัด
ท่องเที่ยวหลักในด้าน

๓๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- พัฒนาความ สะอาด สะดวก
และปลอดภัย : ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวด้าน ความสะอาด
ความสะดวกในการการเดินทาง
และอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมาย พร้อมๆ
กับการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
๓. Big data แพลตฟอร์มจองที่
พักกลางและสื่อสังคมออนไลน์ :
ใช้ประโยชน์ Big Data สื่อสังคม
ออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

กระทรวง
การท่องเที่ยว
และกีฬา

(ล้าน
บาท)
๑๙๔

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ
ประจาปี

๖๗๑ งบประมาณ ๓) เพิ่ม
กระทรวง
การท่องเที่ยว (อยู่ใน ประจาปี ผลประโยชน์
ระหว่าง
และกีฬา
จากการ
หารือกับ
และ
เจริญเติบโต
หน่วยงาน
การท่องเที่ยว เพือ่
ของ
แห่งประเทศ ปรับแก้ไข)
อุตสาหกรรม
ไทย และ
การบริการ
กสท.
ของภูมิภาค
กระทรวง
CLMV
ดิจิทัลฯ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรมบริการ
๑๒) ระยะเวลาเฉลี่ย
ของการเข้าพัก

๑๓) จานวนของ
นักท่องเที่ยวขาเข้าจาก
CLMV
๑๔) จานวนของ
นักท่องเที่ยวขาออก
เพื่อไป CLMV
๑๕) รายรับจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาจาก CLMV

๓๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

- เก็บข้อมูลสาคัญของ
นักท่องเที่ยว : ส่งเสริมการ
จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญ ทั้งจาก
การดาเนินการลงโทษ โรงแรม
หรือที่พักที่ไม่ให้ความร่วมมือ ใน
การลงทะเบียนข้อมูลจาเป็น และ
พัฒนากระบวนการลงทะเบียนให้
ง่ายมากยิ่งขึ้น

๖๗๑
กระทรวง
การท่องเที่ยว (อยู่ใน
ระหว่าง
และกีฬา
หารือกับ
และกสท. หน่วยงาน
กระทรวง
เพือ่
ดิจิทัลฯ ปรับแก้ไข)

- แพลตฟอร์มจองที่พัก
ออนไลน์กลาง : พัฒนาเครื่องมือ
ในการจองที่พักและการท่องเที่ยว
ในประเทศแบบออนไลน์
(Online Booking) อาทิ
การนาเสนอแพคเกจท่องเที่ยว
ตามภูมิภาคต่อกลุ่มลูกค้าแต่ละ
ประเภท ซึ่งต้องครอบคลุม
การให้บริการทั้งในระดับ B2C
และ B2B

การท่องเที่ยว (อยู่ใน งบประมาณ
แห่งประเทศ ระหว่าง ประจาปี
หารือกับ
ไทย

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

งบประมาณ
และกองทุน
พัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- ประชาสัมพันธ์ใช้ Big Data
และสื่อออนไลน์ : นาเอา Big
Data เข้ามาใช้ในกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนแผน พร้อมๆ กับการ
นามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ (Campaign) ใน
สื่อดิจิทัล และสังคมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

การท่องเที่ยว (อยู่ใน งบประมาณ
แห่งประเทศ ระหว่าง ประจาปี
หารือกับ
ไทย

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๓

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๓๔

๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ซึ่งมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจถึง ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม และมีการจ้างงานโดยรวมประมาณ
ร้อยละ ๓๐ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในไทย รัฐบาลจะต้องดาเนินการ ๒ โครงการหลัก ประกอบด้วย การ
ปฏิรูปหน่วยงานและการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยพัฒนาการเข้าถึงตลาดสาหรับเกษตรกรทุกระดับ การกาหนด
พื้นที่ทางการเกษตร การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ทางการเกษตร และการสนับสนุนการให้บริการหลังการเก็บเกี่ยว
สาหรับเกษตรกร
๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการดาเนินการของ
อุตสาหกรรมการเกษตร

๒)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย

๓)

เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรของภูมิภาค CLMV

๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑)

บทบาทและความรับผิดชอบในหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน

๒)

กระบวนการสนับสนุนส่งเสริมการขายสินค้าทางการเกษตร

๓)

ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มมี ูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน

๔)

จานวนแรงงานในการเกษตร

๕)

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการเกษตร

๖)

ค่าเฉลี่ยของการเกษตรและปศุสัตว์

๗)

ผลผลิตเฉลี่ยของการเกษตรและปศุสัตว์

๘)

ราคาตลาดเฉลี่ยที่รับรู้ โดยเกษตรกร

๙)

ส่วนแบ่งของสินค้าเกษตรในประเทศที่มขี ้อมูลทางการตลาดที่มีความ up-to-date

๑๐) ส่วนแบ่งของเกษตรกรทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเกษตรที่ทันสมัยจากเกษตรกรโดยรวม
๑๑) ร้อยละพื้นที่เพาะปลูกทีค่ รอบคลุมใน "Agri Map"
๑๒) ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการชลประทานจากพื้นที่เพาะปลูกรวม
๑๓) ค่าเฉลี่ยการเพิ่มมูลค่าหลังเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรผ่านทางบริการการหลังการเก็บเกี่ยว
๑๔) เงินกู้ยืมเฉลี่ยของเกษตรกรต่อลงทุน
๑๕) มูลค่าของการนาเข้าสินค้าการเกษตรจาก CLMV
*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๓๕

๑๖) มูลค่าของการส่งออกสินค้าการเกษตรไปยัง CLMV
๑๗) ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาปรับคุณภาพดิน
๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๓๖

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑

๑. ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาการ
เกษตร

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

- หน่วยงานพัฒนาการเกษตร :
ดาเนินการมอบหมายหน่วยงาน
ทาหน้าที่ปรับโครงสร้างงาน
พัฒนาการเกษตร ดาเนินการโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษา ฯ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

- กาหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน

กระทรวง
เกษตรและ

(อยู่ใน
ระหว่าง

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

และ
ประสิทธิผล
ของ
กระบวนการ
วางแผนและ
การ
ดาเนินการ
ของ
อุตสาหกรรม
การเกษตร

๑) ก าหนดบทบาท
และความรับ ผิ ดชอบ
ในหน่วยงานของรัฐให้
ชัดเจน
๒) กาหนดกระบวนการ
ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม
การขายสิ น ค้ า ทาง
การเกษตร

๓๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร : (การเข้าถึงตลาด
และการให้บริการหลังการเก็บ
เกี่ยว) โดยต้องมีส่วนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา
และงานนวัตกรรม จากข้อเสนอ
โครงการจากคณะกรรมการวิจัย
และพัฒนา
๒. ข้อมูลของตลาด โซนนิ่งและ
เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
ข้อมูลของตลาด การทาโซนนิ่ง
และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
เกษตรของ
ประเทศไทย
๓) เพิ่ม
ผลประโยชน์
จากการ
เจริญเติบโต

๓) ผลผลิตทางด้าน
การบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มต่อ
พนักงาน
๔) จานวนแรงงาน
ในการเกษตร
๕) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
๖) ค่าเฉลี่ยของ

๑

สหกรณ์

หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๓๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- ข้อมูลของตลาด : พัฒนาการ
เข้าถึงตลาดสาหรับเกษตรกรทุก
ระดับ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลของ
ตลาดด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้
ง่าย ขยายระบบความร่วมมือของ
สหกรณ์ เครือข่ายชุมชน และ
ตลาดประมูล
- การสนับสนุนการเกษตรแบบ
โซนนิ่ง : กาหนดพื้นที่ทางการ
เกษตร (Agricultural zoning)
ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์ อากาศ พร้อมกับ
พัฒนาแผนที่ทางการเกษตร
(Agri Map) ที่สามารถนาเสนอ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ของ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ของภูมิภาค
CLMV

การเกษตรและปศุสัตว์
๗) ผลผลิตเฉลี่ยของ
การเกษตรและปศุสัตว์
๘) ราคาตลาดเฉลี่ย
ที่รับรู้ โดยเกษตรกร
๙) ส่วนแบ่งของ
สินค้าเกษตรใน
ประเทศที่มีข้อมูล
ทางการตลาดที่มี
ความ up-to-date
๑๐) ส่วนแบ่งของ
เกษตรกรที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลทาง
การเกษตรที่ทันสมัย
จากเกษตรกร
โดยรวม
๑๑) ร้อยละพื้นที่
เพาะปลูกที่
ครอบคลุมใน

๑

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๓๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

รูปแบบของการทาการเกษตร
และการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ได้
- ข้อมูลการใช้น้าภาคเกษตร :
จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้น้าภาคการเกษตร (กิจกรรม
เดียวกับกิจกรรมน้าเพื่อ
การเกษตรภายใต้ประเด็นปฏิรูป
“การพัฒนาแหล่งน้าและ
ชลประทานเพื่อการเกษตร” ใน
การปฏิรูปการยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
(หัวข้อย่อย ๒.๑)
- พื้นที่การชลประทาน : ขยาย
พื้นที่การชลประทานให้เกษตรกร
ในพื้นที่ทั่วประเทศ (กิจกรรม
เดียวกับกิจกรรมพื้นที่การ
ชลประทานภายใต้ประเด็นปฏิรูป

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑

สานักงาน
ข้อมูล
ข้อมูล
บริหาร
เดียวกับ เดียวกับ
จัดการ
ประเด็น ประเด็น
ทรัพยากรน้า ปฏิรูป
ปฏิรูป
แห่งชาติ
“การ “การพัฒนา
กระทรวง
พัฒนา แหล่งน้าและ
เกษตรและ แหล่งน้า ชลประทาน
สหกรณ์
และ
เพื่อ
ชลประทาน การเกษตร”
เพื่อ
การเกษตร”
ข้อมูล
ข้อมูล
เดียวกับ เดียวกับ
ประเด็น ประเด็น
ปฏิรูป
ปฏิรูป
“การ
“การ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

"Agri Map"
๑๒) ร้อยละพื้นที่
การเกษตรที่ได้รับ
การชลประทานจาก
พื้นที่เพาะปลูกรวม
๑๓) ค่าเฉลี่ยการ
เพิ่มมูลค่าหลังเก็บ
เกี่ยว โดยเกษตรกร
ผ่านทางบริการการ
หลังการเก็บเกี่ยว
๑๔) เงินกู้ยืมเฉลี่ย
ของเกษตรกรต่อ
ลงทุน
๑๕) มูลค่าของการ
นาเข้าสินค้า
การเกษตรจาก
CLMV
๑๖) มูลค่าของการ
ส่งออกสินค้า

๔๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑

“การพัฒนาแหล่งน้าและ
ชลประทานเพื่อการเกษตร” ใน
การปฏิรูปการยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
(หัวข้อย่อย ๒.๑)

พัฒนา
แหล่งน้า
และ
ชลประทาน
เพื่อ
การเกษตร”
(หัวข้อย่อย
๒.๑)
(อยู่ใน

- การปรับคุณภาพดิน :
ดาเนินการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ
ดินและช่วยเกษตรกรปรับ
คุณภาพดินในพื้นที่ทั่วประเทศ

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์

- บริการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กระบวนการผลิต : สนับสนุน
การให้บริการหลังการเก็บเกี่ยว
สาหรับเกษตรกรรายย่อย ที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของ

สานักนายก (อยู่ใน
ระหว่าง
รัฐมนตรี
หารือกับ
และ
สานักงาน หน่วยงาน
เพื่อ
บูรณาการ ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

พัฒนา
แหล่งน้า
และ
ชลประทาน
เพื่อ
การเกษตร”
(หัวข้อย่อย
๒.๑)

การเกษตรไปยัง
CLMV
๑๗) ร้อยละพื้นที่
การเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนาปรับ
คุณภาพดิน

๔๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : อุตสาหกรรมการเกษตร
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

กระบวนการผลิต ผ่านกระบวน
ทาให้เย็น การทาความสะอาด
การคัดแยก และการบรรจุภัณฑ์
- เครื่องจักรและเทคโนโลยีเก็บ
เกี่ยว : ส่งเสริมการลงทุน
เครื่องจักร และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้
เกษตรกรรายย่อยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน และ
จัดเก็บผลผลิตได้

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

๑

แก้ไขปัญหา
ความยากจน
และเหลื่อม
ล้า
สานักนายก (อยู่ใน
ระหว่าง
รัฐมนตรี
หารือกับ
และ
สานักงาน หน่วยงาน
เพือ่
บูรณาการ ปรับแก้ไข)
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
และเหลื่อม
ล้า

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๒

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๔๓

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารของไทยมี การเจริญเติบโตถึงร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๕๘
โดยในปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าเพิ่มถึง ๐.๖ ล้านล้านบาท และมีการจ้างงานถึง ๑.๕ ล้านคน ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารในไทย รัฐบาลจะต้องดาเนินการ ๓ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารประกอบด้วย การพัฒนา
กระบวนการทางานตามกลุ่มประเภทอาหาร (Segmented) แบบบูรณาการ การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง
และการประชาสัมพันธ์อาหารไทย
๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการดาเนินการของ
อุตสาหกรรมอาหาร

๒)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

๓)

เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV

๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๒ ปี
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑)

กรอบ และกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ชัดเจน

๒)

บทบาทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน

๓)

ผลผลิตด้านอาหารมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน

๔)

จานวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร

๕)

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหาร

๖)

ราคาอาหารเฉลี่ยต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์

๗)

ร้อยละมูลค่าในการใช้จ่ายทางด้าน R&D จากผลรวมมูลค่าเพิ่มทางด้านอาหารทั้งหมด

๘)

จานวนนักวิจัยต่อบุคลากร ๑,๐๐๐ คน

๙)

มูลค่าของการนาเข้าสินค้าอาหารจาก CLMV

๑๐) มูลค่าของการส่งออกสินค้าอาหารไปยัง CLMV
๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑๓,๘๓๒.๗ ล้านบาท (อยู่ในระหว่างหารือกับหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข) / งบประมาณประจาปี

๔๔

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑.ยุทธศาสตร์กลุ่มอาหาร
เป้าหมาย : พัฒนากระบวนการ
ทางานตามกลุ่มประเภทอาหาร
(Segmented) แบบบูรณาการ

- การกาหนดกลุ่มอาหาร
เป้าหมาย : พัฒนาแผนงาน
ยุทธศาสตร์ (บูรณาการร่วมกับ
แผนงานทางด้านเกษตร และ
เศรษฐกิจชีวภาพ) โดยมุ่งเน้นไปที่
การกาหนดกลุ่มอาหารเป้าหมาย
อาทิ อาหารแปรรูป หรืออาหาร
ทางการแพทย์
- ดาเนินการขับเคลื่อน :
ขับเคลื่อนองค์ประกอบของ
แผนงานตามกลุ่มประเภทอาหาร

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

๑

วงเงิน

เป้าหมาย
แหล่ง
เงิน
กระทรวง ๑๓,๘๓๒.๗ งบประ ๑) เพิ่ม
อุตสาหกรรม (อยู่ในระหว่าง มาณ ประสิทธิภาพ
ประจาปี และประสิทธิผล
หารือกับ
และ
กระทรวง หน่วยงานเพื่อ
ของ
ปรั
บ
แก้
ไ
ข)
วิทยาศาสตร์
กระบวนการ

และ
เทคโนโลยี
กระทรวง
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

กระทรวง
วิทยาศาสตร์
และ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

๑) กาหนดกรอบ
และกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
ให้ชัดเจน
๒) กาหนด
บทบาทและความ
วางแผนและ
การดาเนินการ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการ
๓,๒๕๗.๗ งบประ ของ
วางแผนกลยุทธ์
มาณ อุตสาหกรรม
ประจาปี อาหาร
ให้ชัดเจน
๓) ผลผลิตด้าน
๒) เพิ่ม
ศักยภาพในการ อาหารมูลค่าเพิม่
ต่อแรงงาน
แข่งขันของ
๔) จานวน
อุตสาหกรรม
แรงงานใน
อาหารของ
อุตสาหกรรม
๑๐,๕๗๕
งบ ประเทศไทย
อาหาร
ประมาณ
๕) มูลค่าเพิ่มของ
ประจาปี
อุตสาหกรรม

๔๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้านบาท)

๑

เฉพาะ (เช่น การกาหนดตามห่วง
โซ่มูลค่าภายในประเทศ) และ
พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน

เทคโนโลยี

๒.ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
มูลค่าสูง
- มาตรการจูงใจผลิตภัณฑ์
อาหารมูลค่าสูง : เพิ่มมูลค่าเฉลี่ย
ของอาหารภายในประเทศผ่าน
มาตรการหรือการให้สิ่งจูงใจ

กระทรวง (อยู่ในระหว่าง
วิทยาศาสตร์ หารือกับ
หน่วยงานเพื่อ
และ
ปรับแก้ไข)
เทคโนโลยี
และ
สถาบันวิจัย

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อาหาร
๖) ราคาอาหาร
เฉลี่ยต่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์
๗) ร้อยละมูลค่า
ในการใช้จ่าย
ทางด้าน R&D
จากผลรวม
มูลค่าเพิ่ม
ทางด้านอาหาร
ทั้งหมด
๘) จานวนนักวิจัย
ต่อบุคลากร
๑,๐๐๐ คน
๑) เพิ่ม
๑) กาหนดกรอบ
ประสิทธิภาพ และกระบวนการ
และประสิทธิผล วางแผนเชิง
ของ
กลยุทธ์ ให้
กระบวนการ
ชัดเจน
วางแผนและ
๒) กาหนด

๔๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

(Incentivized schemes) ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่า
สูง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

๑

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การดาเนินการ
ของ
อุตสาหกรรม
อาหาร
๒) เพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรม
อาหารของ
ประเทศไทย

บทบาทและ
ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธ์
ให้ชัดเจน
๓) ผลผลิตด้าน
อาหารมูลค่าเพิ่ม
ต่อแรงงาน
๔) จานวน
แรงงานใน
อุตสาหกรรม
อาหาร
๕) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
อาหาร
๖) ราคาอาหาร
เฉลี่ยต่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์
๗) ร้อยละมูลค่า
ในการใช้จ่าย

๔๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓. ประชาสัมพันธ์กลุม่ อาหาร
ไทยเป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์
กับเพิ่มบทบาทการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารไทยเป้าหมายในประเทศ
สาหรับนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สายการผลิตของอาหาร อย่าง
เครื่องเทศ เนื้อ ผัก หรือการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๑

๒๕๖๔
๒

๓

๔

๑

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้านบาท)

๑

การท่องเที่ยว (อยู่ในระหว่าง
แห่งประเทศ หารือกับ
ไทย และ หน่วยงานเพื่อ
ปรับแก้ไข)
กระทรวง
พาณิชย์

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทางด้าน R&D
จากผลรวม
มูลค่าเพิ่ม
ทางด้านอาหาร
ทั้งหมด
๘) จานวน
นักวิจัยต่อ
บุคลากร ๑,๐๐๐
คน
๓) เพิ่ม
๙) มูลค่าของการ
ผลประโยชน์
นาเข้าสินค้า
จากการ
อาหารจาก
เจริญเติบโตของ CLMV
อุตสาหกรรม
๑๐) มูลค่าของ
อาหารของ
การส่งออกสินค้า
ภูมิภาค CLMV อาหารไปยัง
CLMV

๔๘

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๔๙

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ชีวภาพมีการเจริญเติบโตในปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคต เช่น การผลิตเชื้อเพลิ ง
ชีวภาพได้เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ ๖.๓ ต่อปี ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๕๙ และคาดว่าจะเติบโตที่อย่างต่อเนื่องด้ว ย
การเติบโตร้อยละ ๑๐.๒ ต่อปี ระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๔ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพในไทย
รัฐบาลจะต้องดาเนินการ ๒ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ประกอบด้วย การบูรณาการ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับการเกษตรและการผลิตอาหาร และการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ
๒.๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจชีวภาพไทย

๒)

การพัฒนาและการนามาใช้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพในระดับภูมิภาค
รวมไปถึงการบูรณาการโซ่อุปทาน

๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ผลผลิตมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานในอุตสาหกรรม

๒)

จานวนแรงงานในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ

๓)

มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจชีวภาพ

๔)

ร้อยละส่วนแบ่งการนาวัตถุดิบจากในประเทศมาใช้สาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ

๕)

ร้อยละส่วนแบ่งการนาวัตถุดิบจากภูมิภาคมาใช้สาหรับเศรษฐกิจชีวภาพ

๖)

มูลค่าการนาเข้าจากกลุ่มประเทศ CLMV

๗)

มูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาการต่อไป

๕๐

๒.๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ : บูรณาการอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับ
การเกษตรและการผลิตอาหาร

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของเศรษฐกิจ
ชีวภาพไทย
๒) การพัฒนา
และนามาใช้
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
ชีวภาพใน
ระดับภูมิภาค
รวมไปถึง
การบูรณาการ
โซ่อุปทาน

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อ
พนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ
๓) มูลค่าเพิ่มของ
เศรษฐกิจชีวภาพ
๔) ร้อยละส่วนแบ่ง
การนาวัตถุดิบจากใน
ประเทศมาใช้สาหรับ
เศรษฐกิจชีวภาพ
๕) ร้อยละส่วนแบ่ง
การนาวัตถุดิบจาก
ภูมิภาคมาใช้สาหรับ
เศรษฐกิจชีวภาพ
๖) มูลค่าการนาเข้า

๔

กระทรวง
อุตสาหกรรม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาการต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๕๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๗) มูลค่าการส่งออก
ไปยัง กลุ่มประเทศ
CLMV
- เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ : กาหนด วัตถุดิบ พื้นที่
และกลุ่มอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
- แผนส่งเสริมตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ : จัดลาดับ
ความสาคัญของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
และส่งเสริมการบูรณาการห่วงโซ่
มูลค่าตลอดอุตสาหกรรม
การเกษตร เศรษฐกิจชีวภาพ
และอาหาร
๒. มาตรการพัฒนาระบบนิเวศ
ของธุรกิจชีวภาพ

กระทรวง
อุตสาหกรรม

(อยู่ใน

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
กระทรวง
(อยู่ใน
อุตสาหกรรม ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

กระทรวง (อยู่ใน
อุตสาหกรรม ระหว่าง

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาการต่อไป

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อ

๕๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การแข่งขัน
ของเศรษฐกิจ
ชีวภาพไทย
๒) การพัฒนา
และนามาใช้
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
ชีวภาพใน
ระดับภูมิภาค
รวมไปถึง
การบูรณาการ
โซ่อุปทาน

พนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ
๓) มูลค่าเพิ่มของ
เศรษฐกิจชีวภาพ
๔) ร้อยละส่วนแบ่ง
การนาวัตถุดิบจากใน
ประเทศมาใช้สาหรับ
เศรษฐกิจชีวภาพ
๕) ร้อยละส่วนแบ่ง
การนาวัตถุดิบจาก
ภูมิภาคมาใช้สาหรับ
เศรษฐกิจชีวภาพ
๖) มูลค่าการนาเข้า
จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๗) มูลค่าการส่งออก
ไปยัง กลุ่มประเทศ

๔

และคณะ
กรรม
การส่งเสริม
การลงทุน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาการต่อไป

หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๕๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

CLMV
- มาตรการส่งเสริมความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ชีวภาพ :
ยกระดับอุปทานและการผลิต
ผ่านการส่งเสริมความต้องการ
ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
การสนับสนุนทางการคลัง และ
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
เป็นต้น
- มาตรการการส่งเสริมลงทุนใน
เทคโนโลยีชีวภาพ : พัฒนา
แนวทางการลงทุน และการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุน (เช่น นโยบาย
PPP มาตรการจูงใจทางภาษี
ผลประโยชน์ทางด้านการลงทุน
และการนาเข้าเทคโนโลยี)
- นโยบายพัฒนาระบบนิเวศ :

กระทรวง
(อยู่ใน
อุตสาหกรรม ระหว่าง
หารือกับ
และ
หน่
วยงาน
กระทรวงการ
เพือ่
คลัง
ปรับแก้ไข)

คณะกรรม
(อยู่ใน
การส่งเสริม ระหว่าง
การลงทุน หารือกับ
และ EEC หน่วยงาน
เพื่อ
Office
ปรับแก้ไข)

คณะกรรม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาการต่อไป

(อยู่ใน

๕๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

พัฒนานโยบายสนับสนุนใน
การส่งเสริมการพัฒนาระบบ
นิเวศรองรับอุตสาหกรรมชีวภาพ
- หน่วยงานสนับสนุนครบวงจร :
จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนครบ
วงจร (One stop facilitation
center) ในการสนับสนุนการ
ให้บริการส่วนกลาง
(Centralized service
platform) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

การส่งเสริม ระหว่าง
การลงทุน หารือกับ
และ EEC หน่วยงาน
เพื่อ
Office
ปรับแก้ไข)
(อยู่ใน
คณะกรรม
การส่งเสริม ระหว่าง
การลงทุน หารือกับ
หน่วยงาน
และ EEC
เพื่อ
Office
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาการต่อไป

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕๕

๒.๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๕๖

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ของเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมและมีฐานผลิต ๒.๖ ล้านคันในปี ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม ไทยมีความจาเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวตามกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่ให้ความสาคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย รัฐบาลจะต้องดาเนินการ ๒ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าประกอบด้วย การกระตุ้นการผลิ ตยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ด้วยการพัฒนามาตรการทางการคลัง และให้ความรู้
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตลาดในประเทศ)
๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

๒)

เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคCLMV

๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ผลผลิตมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

๒)

จานวนแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

๓)

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

๔)

มูลค่าการนาเข้าจากกลุ่มประเทศ CLMV

๕)

มูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑๕ ล้านบาท / งบประมาณประจาปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๕๗

๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. มาตรการกระตุ้นการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ
ไทย
๒) เพิ่ม
ผลประโยชน์
จากการ
เจริญเติบโต
ของ
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า
ของภูมิภาค
CLMV

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อ
พนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
๔) มูลค่าการนาเข้า
จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๕) มูลค่าการส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV

๔

คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน
กระทรวง
อุตสาหกรรม
และ EEC
Office

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-

๕๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- มาตรการดึงดูดนักลงทุนราย
ใหม่ : พัฒนามาตรการสนับสนุน
สาหรับนักลงทุนรายใหม่ ที่เข้ามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้ากลุ่มแรก (รวมถึง
จักรยานยนต์)
- มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตเดิม :
พัฒนามาตรการสนับสนุนสาหรับ
ผู้ผลิตยานยนต์ปัจจุบันในการ
เปลี่ยนผ่านจากยานยนต์ทั่วไป
ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (รวมถึง
จักรยานยนต์)
๒. ส่งเสริมการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๔

คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน
และ EEC
Office

(อยู่ใน

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
กระทรวง
(อยู่ใน
อุตสาหกรรม ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

กระทรวง
๑๕
งบประ
คมนาคม
(อยู่ใน
มาณ
ระหว่าง ประจาปี
และ
กระทรวงการ หารือกับ
หน่วยงาน
คลัง
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อ
พนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า

๔

- ส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ
(ตามกรอบของการคลัง) หรือการ
ลงทุนจากอื่นๆ ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

กระทรวงการ
คลัง

- จัดทาแผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า

กระทรวง
คมนาคม

๑๕

- ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยยานยนต์ไฟฟ้า
ต้นแบบในพื้นที่แบบจากัด

กระทรวง
คมนาคม

(อยู่ใน

๓. มาตรการกระตุ้นความ
ต้องการยานยนต์ไฟฟ้า : พัฒนา
มาตรการทางการคลังในการซื้อ
ยานยนต์ไฟฟ้า (รวมถึง
จักรยานยนต์) และให้ความรู้
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับยานยนต์

แหล่งเงิน

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข
กระทรวงการ (อยู่ใน
ระหว่าง
คลัง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

งบประ
มาณ
ประจาปี

๖๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ของประเทศ
ไทย
๒) เพิ่ม
ผลประโยชน์
จากการ
เจริญเติบโต
ของ
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า
ของภูมิภาค
CLMV

๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
๔) มูลค่าการนาเข้า
จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๕) มูลค่าการส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV

๔

ไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตลาด
ในประเทศ)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๖๑

๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๖๒

๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ด้วยการเน้นการส่งออก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ ปี
๒๕๕๕ อุตสาหกรรมได้แสดงแนวโน้มลดลงการส่ งออกที่ลดลง และการผลิตที่ล ดลงสอดคล้องกับการลงทุนจาก
ต่างประเทศที่ต่าลงในไทยระหว่างปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๙ รวมกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไปทางอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ รัฐบาล
จะต้องดาเนินการ ๒ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะประกอบด้วยดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และการส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
๒.๖.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย

๒)

เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของภูมิภาค CLMV

๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ผลผลิตมูลค่าเพิ่มต่อพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

๒)

จานวนแรงงานในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

๓)

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

๔)

มูลค่าการนาเข้าจากกลุ่มประเทศ CLMV

๕)

มูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

๒.๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๖๓

๒.๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะของ
ประเทศไทย
๒) เพิ่ม
ผลประโยชน์
จากการ
เจริญเติบโต
ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะของ
ภูมิภาค CLMV

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
๔) มูลค่าการนาเข้า
จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๕) มูลค่าการส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV

๔

EEC Office
(อยู่ใน
และหน่วยงาน ระหว่าง
หารือกับ
เพิ่มขีด
ความสามารถ หน่วยงาน

เพื่อ
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๖๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- คณะทางานดึงดูดการลงทุน :
จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา
ความต้องการและสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มนักลงทุน ในการ
รองรับการลงทุนขนาดใหญ่
(ซึ่งควรจะครอบคลุมทั้ง
กลุ่ม OEMs กลุ่มผลิตชิ้นส่วน
กลุ่มพัฒนาซอฟท์แวร์
และกลุ่มผู้ให้บริการ)
- มาตรการดึงดูดเฉพาะ : จัดทา
มาตรการดึงดูดเฉพาะ
(customized incentives)
สาหรับนักลงทุน และพัฒนาการ
ให้บริการด้านการขนส่ง / ลด
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง
๒. ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่
ทันสมัย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

EEC Office
(อยู่ใน
และหน่วยงาน ระหว่าง
หารือกับ
เพิ่มขีด
ความสามารถ หน่วยงาน

เพื่อ
ปรับแก้ไข)

EEC Office
(อยู่ใน
และหน่วยงาน ระหว่าง
หารือกับ
เพิ่มขีด
ความสามารถ หน่วยงาน

เพื่อ
ปรับแก้ไข)

กระทรวง
(อยู่ใน
อุตสาหกรรม ระหว่าง
คณะกรรมการ หารือกับ
ส่งเสริมการ หน่วยงาน
เพื่อ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรม

๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- มาตรการยกระดับ
กระบวนการผลิต :
ออกมาตรการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Matching
investments) หรือมาตรการจูง
ใจอื่นๆ ในการยกระดับ
กระบวนการผลิตผ่านเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริม
การผลิตอัตโนมัติ
- แผนยกระดับการผลิตและ
แรงงาน : สร้างความสมดุล
ระหว่างการยกระดับผลิตภาพ
อย่างต่อเนื่อง (เพื่อส่งเสริมขีด

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะของ
ประเทศไทย
๒) เพิ่ม
ผลประโยชน์
จากการ
เจริญเติบโต
ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะของ
ภูมิภาค
CLMV

อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
๔) มูลค่าการนาเข้า
จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๕) มูลค่าการส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV
๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อพนักงาน
๒) จานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า

๔

ลงทุน
กระทรวง
แรงงาน
หน่วยงานเพิ่ม
ขีดฯ และ EEC
Office
กระทรวง
อุตสาหกรรม
และ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน

ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

กระทรวง
(อยู่ใน
อุตสาหกรรม ระหว่าง
และกระทรวง หารือกับ
แรงงาน และ หน่วยงาน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เพื่อ

๖๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทย และหลีกเลี่ยง
องค์กรในการย้ายการผลิตไป
ต่างประเทศ) ในขณะที่แก้ปัญหา
เรื่องการสูญเสียแรงงาน จากการ
ปรับเปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติแบบ
เฉียบพลัน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

หน่วยงานเพิ่ม ปรับแก้ไข)
ขีดฯ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อัจฉริยะ
๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ
๔) มูลค่าการนาเข้า
จากกลุ่มประเทศ
CLMV
๕) มูลค่าการส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV

๖๗

๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๖๘

๒.๗ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คมีมูลค่าถึง ๕๐ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๕๙
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงกว่า ๒๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐจนถึงปี ๒๕๖๘ แสดงให้เห็นการเติบโตประมาณร้อยละ ๑๗
ต่อปีตลอดระยะเวลานั้น โดยแนวโน้มในภูมิภาคเหล่านี้มีความสอดคล้องกั บเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ดิจิทัลใน
ประเทศไทยโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ ดิจิทัลโดยการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล จากการกาหนดและ
ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
และสนับสนุนการจัดตั้งสถานฝึกอบรมทางด้านดิจิทัล
๒.๗.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

๒)

เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค CLMV

๒.๗.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ผลผลิตมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล

๒)

จานวนงานในเศรษฐกิจดิจิทัล

๓)

มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัล

๔)

จานวนซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์และDeveloper

๕)

จานวนซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์และDeveloper
ต่อประชากรหนึ่งล้านคน

๖)

รายได้ของบริษัททางด้านดิจิทัลในต่างประเทศ

๗)

รายได้ภายในประเทศของบริษัทด้านดิจิทัลจากต่างประเทศ

๘)

จานวนแรงงานที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (งานทักษะในระดับ ๓
หรือสูงกว่าตามมาตรฐาน ILO) จากต่างประเทศ

๒.๗.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑,๕๖๓ ล้านบาท (อยู่ในระหว่างหารือกับหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข) / งบประมาณประจาปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๖๙

๒.๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
กระทรวงการ
คลัง
EEC Office
และ
สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอ
นิกส์

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑,๕๖๓ งบ
๑) เพิ่ม
(อยู่ใน ประมาณ ศักยภาพใน
ระหว่าง ประจาปี การแข่งขัน
หารือกับ
ของ
หน่วยงาน
อุตสาหกรรม
เพื่อ
เศรษฐกิจ
ปรับแก้ไข)
ดิจิทัลของ
ประเทศไทย
๒) เพิ่ม
ผลประโยชน์
จากการ
เจริญเติบโต
ของ
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของ
ภูมิภาค CLMV

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อแรงาน
๒) จานวนงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัล
๓) มูลค่าเพิ่มของ
เศรษฐกิจดิจิทัล
๔) จานวนซอฟต์แวร์
โปรแกรมเมอร์และ
Developer
๕) จานวนซอฟต์แวร์
โปรแกรมเมอร์และ
Developer
ต่อประชากรหนึ่งล้าน
คน
๖) รายได้ของบริษัท
ทางด้านดิจิทัลใน
ต่างประเทศ

๗๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

- หลักสูตรอบรมอุตสาหกรรม
ดิจิทัล : กาหนดและปรับปรุง
หลักสูตรการอบรมในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม และออกมาตรการ
ลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้น
การฝึกอบรมของบุคคลทั่วไปและ
ผู้ประกอบการรายกลางและราย
ย่อย

กระทรวง
การคลัง
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม
และ
สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอ
นิกส์

- มาตรการสนับสนุนศักยภาพ
สถานฝึกอบรม : สนับสนุนสถาน
ฝึกอบรมเอกชน และหน่วยงานที่
ไม่หวังผลกาไร ผ่านเงินสนับสนุน
หรือมาตรการทางการคลังอื่นๆ

กระทรวง
การคลัง

- การขยายโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ : ส่งเสริมการ

สานักงาน
รัฐบาล

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๖๓
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

งบประม
าณ
ประจาปี

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๑,๕๐๐ งบประมาณ

๗) รายได้
ภายในประเทศของ
บริษัทด้านดิจิทัลจาก
ต่างประเทศ
๘) จานวนแรงงานที่มี
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (งานทักษะใน
ระดับ ๓ หรือสูงกว่า
ตามมาตรฐาน ILO)
จากต่างประเทศ

๗๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

พัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลโดย
สนับสนุนโครงการและโอกาส
ผ่านโครงการของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-government)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๔

อิเล็กทรอนิกส์

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ประจาปี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๗๒

๒.๗.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๗๓

๒.๘ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
อุตสาหกรรมการศึกษาและระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สาคัญทางด้านเศรษฐกิจและยังส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย โดยอุตสาหกรรมการศึกษาไทยในด้านอุดมศึกษายังถือว่าด้อยกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาค
โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาไทย รัฐบาลจะต้องดาเนินการ ๒ โครงการหลัก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรม
การศึกษาประกอบด้วย การสร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและพัฒนามาตรการจูงใจ
ด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการให้
การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์หรือผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการ
อานวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
๒.๘.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการการศึกษา
๒)
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศไทย
๓)
ใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมการศึกษา
๒.๘.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๘.๓ ตัวชี้วัด
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)

ผลผลิตเป็นมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการศึกษา
จานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมการศึกษา
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการศึกษา
ส่วนแบ่งของบุคลากรที่มที ักษะระดับ ๓ หรือสูงกว่าตามมาตรฐาน ILO ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ต่อจานวนแรงงาน / ประชากรทั้งหมด
ระยะเวลาดาเนินการ การอนุมัติการจัดตั้งสถานอุดมศึกษาเอกชน
จานวนหลักสูตรฝึกอบรมและโปรแกรมการศึกษา
จานวนลิขสิทธิ์หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาในจากหลักสูตรทั้งหมด
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจากการปรับปรุงหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาจากครั้งล่าสุด
อันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมสามอันดับของไทยในระดับนานาชาติ
ระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ
คะแนนในการประเมินผลภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ
จานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการศูนย์ฝึกอบรม
ร้อยละจานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและ/ หรือได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใน
บุคลากร/แรงงานรวมทั้งหมด
ส่วนแบ่งจานวนของมหาวิทยาลัยนานาชาติในไทย
ส่วนแบ่งจานวนอาจารย์นานาชาติในไทยจากอาจารย์ทั้งหมด
ส่วนแบ่งจานวนผู้ฝึกสอนนานาชาติในการฝึกอบรมทั้งหมด
ส่วนแบ่งจานวนนักเรียนนานาชาติจากนักเรียนรวมทั้งหมด
ส่วนแบ่งจานวนนักเรียนจากภูมิภาค (CLMV) จากนักเรียนรวมทั้งหมด

๗๔

๒.๘.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๗๕

๒.๘.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. การส่งเสริมความต้องการ
เรียน : สร้างความต้องการต่อ
อุตสาหกรรมการศึกษา

- มาตรการส่งเสริมการฝึกอบรม
ขององค์กร : ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรการจูงใจด้านการฝึกอบรม
องค์กร (เช่น การให้มาตรการจูง
ใจทางคลังสาหรับหลักสูตร
องค์กร)
- มาตรการส่งเสริมการฝึกอบรม
อุตสาหกรรมเฉพาะทาง : ดึงดูด
การฝึกอบรมทางด้าน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

กระทรวง
การคลัง
EEC Office
คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน
และ
กระทรวง
คมนาคม
กระทรวง (อยู่ใน
การคลัง ระหว่าง

EEC Office
คณะกรรม
การส่งเสริม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
ของ
กระบวนการ
การศึกษา
๒) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
การศึกษาของ
ประเทศไทย
๓) ใช้
ประโยชน์จาก
การ
เจริญเติบโต

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน
ในอุตสาหกรรม
๒) จานวนบุคลากร
ในอุตสาหกรรม
การศึกษา
๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
การศึกษา
๔) ส่วนแบ่งของ
คนงานทักษะระดับ
๓ หรือสูงกว่าตาม
มาตรฐาน ILO ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
ต่อจานวนแรงงาน /
ประชากรทั้งหมด
๕) ระยะเวลา
ดาเนินการ การ

๗๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

อุตสาหกรรมเฉพาะทาง (เช่น
สถาบันการฝึกอบรมนักบินใน
ประเทศไทย)
- ทุนอุดมศึกษา : เพิ่มจานวน
นักเรียนในระดับอุดมศึกษา (เช่น
การให้ทุนการศึกษา การยกเว้น
ค่าเล่าเรียน)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน
การลงทุน งานเพื่อ
ปรับ
กระทรวง
การคลัง และ แก้ไข)
ผู้รับ
ผิดชอบ

๔

กระทรวง
คมนาคม
Central (อยู่ใน
Scholarship ระหว่าง

Coordinating หารือกับ
Agency หน่วย
งานเพื่อ
(หน่วยงาน ปรับ
จัดตั้งใหม่) แก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ของภูมิภาคใน
ด้าน
อุตสาหกรรม
การศึกษา

อนุมัติการจัดตั้ง
สถานอุดมศึกษา
เอกชน
๖) จานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบ
การศึกษา
๗) จานวนลิขสิทธิ์
หลักสูตรและ
โปรแกรมการศึกษา
ในหลักสูตรทั้งหมด
๘) ระยะเวลาโดย
เฉลี่ยจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร
และโปรแกรม
การศึกษาจากครั้ง
สุดท้าย
๙)อันดับ
มหาวิทยาลัยยอด
นิยมสามอันดับใน
ระดับนานาชาติ

๗๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๐) ระดับอุดมศึกษา
และการฝึกอบรมใน
ระดับนานาชาติ
๑๑) คะแนนในการ
ประเมินผล
ภาษาอังกฤษใน
ระดับนานาชาติ
๑๒) จานวนบุคลากร
ในอุตสาหกรรม
การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและการ
ศูนย์ฝึกอบรม
๑๓) ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม
และ/ หรือได้รับ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยใน
แรงงานรวมทั้งหมด
๑๔) ส่วนแบ่งจานวน
*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๗๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒. มาตรการพัฒนาศักยภาพ
การสอน : พัฒนาศักยภาพใน
การให้การศึกษา

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

กระทรวง (อยู่ใน
ระหว่าง
ศึกษาฯ
EEC Office หารือกับ
หน่วย
และ
งานเพื่อ
กระทรวง
ปรับ
อุตสาหกรรม แก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ของมหาวิทยาลัย
นานาชาติในไทย
๑๕) ส่วนแบ่งจานวน
อาจารย์นานาชาติใน
ไทยจากอาจารย์
ทั้งหมด
๑๖) ส่วนแบ่งจานวน
ผู้ฝึกสอนนานาชาติ
ในการฝึกอบรม
ทั้งหมด
๑๗) ส่วนแบ่งจานวน
นักเรียนนานาชาติใน
นักเรียนรวม
ส่วนแบ่งจานว
๑) เพิ่ม
๑) ผลผลิตเป็น
ประสิทธิภาพ มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน
และ
ในอุตสาหกรรม
ประสิทธิผล ๒) จานวนบุคลากร
ของ
ในอุตสาหกรรม
กระบวนการ การศึกษา
การศึกษา

๗๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- มาตรการดึงดูดผู้สอน : สร้าง
มาตรการดึงดูดศาสตราจารย์หรือ
ผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น (มาตรการ
ทางภาษี วีซ่าทางาน
ค่าตอบแทน)
- มาตรการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
เอกชน : อานวยความสะดวก
ให้กับภาคเอกชนในการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์ฝึกอบรม
หรือมหาวิทยาลัย) ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (เช่น ลด
ข้อจากัดทางด้านระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การเปิดให้ต่างชาติเป็น
เจ้าของกิจการ หรือการให้
มาตรการทางการคลังสนับสนุน)
- มาตรการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมคุณภาพหลากหลาย
สาขา

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

EEC Office

EEC Office

กระทรวง
ศึกษาฯ และ
กระทรวง
อุตสาหกรรม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
การศึกษาของ
ประเทศไทย
๓) ใช้
ประโยชน์จาก
การ
เจริญเติบโต
ของภูมิภาคใน
ด้าน
อุตสาหกรรม
การศึกษา

๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรม
การศึกษา
๔) ส่วนแบ่งของ
คนงานทักษะระดับ
๓ หรือสูงกว่าตาม
มาตรฐาน ILO ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
ต่อจานวนแรงงาน /
ประชากรทั้งหมด
๕) ระยะเวลา
ดาเนินการ การ
อนุมัติการจัดตั้ง
สถานอุดมศึกษา
เอกชน
๖) จานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบ
การศึกษา
๗) จานวนลิขสิทธิ์
หลักสูตรและ

๘๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โปรแกรมการศึกษา
ในหลักสูตรทั้งหมด
๘) ระยะเวลาโดย
เฉลี่ยจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร
และโปรแกรม
การศึกษาจากครั้ง
สุดท้าย
๙)อันดับ
มหาวิทยาลัยยอด
นิยมสามอันดับใน
ระดับนานาชาติ
๑๐) ระดับอุดมศึกษา
และการฝึกอบรมใน
ระดับนานาชาติ
๑๑) คะแนนในการ
ประเมินผล
ภาษาอังกฤษใน
ระดับนานาชาติ
๑๒) จานวนบุคลากร

๘๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ในอุตสาหกรรม
การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและการ
ศูนย์ฝึกอบรม
๑๓) ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม
และ/ หรือได้รับ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยใน
แรงงานรวมทั้งหมด
๑๔) ส่วนแบ่งจานวน
ของมหาวิทยาลัย
นานาชาติในไทย
๑๕) ส่วนแบ่งจานวน
อาจารย์นานาชาติใน
ไทยจากอาจารย์
ทั้งหมด
๑๖) ส่วนแบ่งจานวน
ผู้ฝึกสอนนานาชาติ
*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๘๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓. หน่วยงานตัวแทนอนุมัติสิทธิ
ฝึ ก อบรมอาชี ว ศึ ก ษา : จั ด ตั้ ง
หน่ ว ยงานตั ว แทนอนุ มั ติ สิ ท ธิ
(licensing agency) ในการให้
สิ ท ธิ ก า ห น ด ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
มาตรฐานที่หน่วยงานเอกชนต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามในการฝึ ก อบรมด้ า น
อาชีวศึกษาสาหรับอุตสาหกรรม
เฉพาะ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

EEC Office

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ในการฝึกอบรม
ทั้งหมด
๑๗) ส่วนแบ่งจานวน
นักเรียนนานาชาติใน
นักเรียนรวม
๑) เพิ่ม
๑) ผลผลิตเป็น
ประสิทธิภาพ มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน
และ
ในอุตสาหกรรม
ประสิทธิผล ๒) จานวนบุคลากร
ของ
ในอุตสาหกรรม
กระบวนการ การศึกษา
การศึกษา
๓) มูลค่าเพิ่มของ
๒) เพิ่ม
อุตสาหกรรม
ศักยภาพใน การศึกษา
การแข่งขัน
๔) ส่วนแบ่งของ
ของ
คนงานทักษะระดับ
อุตสาหกรรม ๓ หรือสูงกว่าตาม
การศึกษาของ มาตรฐาน ILO ใน
ประเทศไทย อุตสาหกรรมต่าง ๆ
๓) ใช้
ต่อจานวนแรงงาน/

๘๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประโยชน์จาก
การ
เจริญเติบโต
ของภูมิภาคใน
ด้าน
อุตสาหกรรม
การศึกษา

ประชากรทั้งหมด
๕) ระยะเวลา
ดาเนินการ การ
อนุมัติการจัดตั้ง
สถานอุดมศึกษา
เอกชน
๖) จานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบ
การศึกษา
๗) จานวนลิขสิทธิ์
หลักสูตรและ
โปรแกรมการศึกษา
ในหลักสูตรทั้งหมด
๘) ระยะเวลาโดย
เฉลี่ยจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร
และโปรแกรม
การศึกษาจากครั้ง
สุดท้าย

๘๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๙)อันดับ
มหาวิทยาลัยยอด
นิยมสามอันดับใน
ระดับนานาชาติ
๑๐) ระดับอุดมศึกษา
และการฝึกอบรมใน
ระดับนานาชาติ
๑๑) คะแนนในการ
ประเมินผล
ภาษาอังกฤษใน
ระดับนานาชาติ
๑๒) จานวนบุคลากร
ในอุตสาหกรรม
การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและการ
ศูนย์ฝึกอบรม
๑๓) ร้อยละของ
จานวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม
และ/หรือได้รับ
*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๘๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยใน
แรงงานรวมทั้งหมด
๑๔) ส่วนแบ่งจานวน
ของมหาวิทยาลัย
นานาชาติในไทย
๑๕) ส่วนแบ่งจานวน
อาจารย์นานาชาติใน
ไทยจากอาจารย์
ทั้งหมด
๑๖) ส่วนแบ่งจานวน
ผู้ฝึกสอนนานาชาติ
ในการฝึกอบรม
ทั้งหมด
๑๗) ส่วนแบ่งจานวน
นักเรียนนานาชาติใน
นักเรียนรวม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๘๖

๒.๘.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๘๗

๒.๙ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสุขภาพ
ในการสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศไทย รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนในด้านการ
ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริการและคุณภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพในไทย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม
สุขภาพรั ฐ บาลจะต้องดาเนิ น การ ๒ โครงการหลั ก ในแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมสุ ขภาพประกอบด้วย การพัฒ นา
ศั ก ยภาพและทรั พ ยากรในอุ ต สาหกรรมโดยการดึ ง ดู ด บุ ค ลากรทางการแพทย์ คุ ณ ภาพทั้ ง จากในประเทศและ
ต่างประเทศ และการลงทุนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศในประเทศไทย
๒.๙.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย

๒)

ใช้ประโยชน์จากการเจริญเติบโตของภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ

๒.๙.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๙.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ผลผลิตมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานในอุตสาหกรรมสุขภาพ

๒)

จานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมสุขภาพ

๓)

มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ

๔)

ระดับคุณภาพของบริการสุขภาพตามการจัดอันดับขององค์การระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง

๕)

จานวนแพทย์ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน

๖)

จานวนพยาบาลต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน

๗)

จานวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรอง JCI

๘)

มูลค่าของ FDI ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

๙)

จานวนคนไข้ต่างชาติต่อผู้ป่วยทั้งหมด

๑๐)

จานวนผู้ป่วยจากภูมิภาค(CLMV) ต่อผู้ป่วยทั้งหมด

๒.๙.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๘๘

๒.๙.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสุขภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่ม
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
ของ
อุตสาหกรรม
สุขภาพของ
ประเทศไทย
๒) ใช้
ประโยชน์จาก
การ
เจริญเติบโต
ของภูมิภาคใน
ด้าน
อุตสาหกรรม
สุขภาพ

๑) ผลผลิตเป็น
มูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน
ในอุตสาหกรรม
๒) จานวนบุคลากร
ในอุตสาหกรรม
สุขภาพ
๓) มูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมสุขภาพ
๔) ระดับคุณภาพ
ของบริการสุขภาพ
ตามการจัดอันดับ
ขององค์การระหว่าง
ประเทศที่มีชื่อเสียง
๕) จานวนแพทย์ต่อ
ประชากร ๑,๐๐๐
คน
๖) จานวนพยาบาล
ต่อประชากร

๔

๑. มาตรการพัฒนาศักยภาพ
และปริมาณทางการแพทย์

กระทรวง
สาธารณสุข
และ EEC
Office

- มาตรการดึงดูดบุคลากร
คุณภาพสูง : ดึงดูดบุคลากรทาง
การแพทย์คุณภาพทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่าน
มาตรการจูงใจต่างๆ อาทิ
มาตรการทางภาษี วีซ่าทางาน
ค่าตอบแทน เพื่อที่จะช่วยรองรับ
การเติบโตของความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่เพิมสูงขึ้น
- มาตรการดึงดูดผู้ให้บริการ
ต่างประเทศ : ผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพจาก

กระทรวง
สาธารณสุข

EEC Office

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน

๘๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : อุตสาหกรรมสุขภาพ
วงเงิน
ระยะเวลา(พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ
ไทย เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน
ทางด้านการให้บริการในตลาด
เช่น คุณภาพ ราคา ความพร้อม
และการเข้าถึง

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๑,๐๐๐ คน
๗) จานวนสถาน
บริการสุขภาพที่
ได้รับการรับรอง JCI
๘) มูลค่าของ FDI ใน
อุตสาหกรรมการดูแล
สุขภาพ
๙) จานวนคนไข้
ต่างชาติต่อผู้ป่วย
ทั้งหมด
๑๐) จานวนผู้ป่วย
(CLMV) ในภูมิภาค
ต่อผู้ป่วยทั้งหมด

๙๐

๒.๙.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๙๑

๒.๑๐ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
ในการที่เศรษฐกิจไทยจะสามารถแข่งขันได้ ระบบการศึกษาทางอาชีวศึกษาจึงควรต้องมีการปฏิรูปให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมต่างๆ จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานให้มีทักษะและ
ประสบการณ์เพียงพอสาหรับการรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้จึงควรมีการทาการวิเคราะห์ช่องว่าง
ของแรงงานและระบบอาชีวศึกษาและปรับปรุงและเรียงลาดับความสาคัญของอาชีวศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรมตาม
ช่องว่างดังกล่าว
๒.๑๐.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) พัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย
๒.๑๐.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑๐.๓ ตัวชี้วัด
๑)

จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีวศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม

๒)

ร้อยละของหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจากการฝึกอบรม
อาชีวศึกษาทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม

๓)

ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาจากการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาครั้งล่าสุด
(คิดจากทุกหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีวศึกษา)

๔)

จานวนบุคคลากรที่กาลังได้รับการฝึกอบรมอาชีวศึกษาแต่ละอุตสาหกรรม

๕)

จานวนร้อยละของแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีวศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม
และร้อยละของแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีวศึกษาจากแรงงานทั้งหมด

๖)

ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีวศึกษาที่ประกอบอาชีพในระดับ ๓ หรือสูง
กว่าตามมาตรฐานของ ILO ในแต่ละอุตสาหกรรม จากแรงงานทั้งหมด และจากประชากร
ทั้งหมด

๒.๑๐.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๙๒

๒.๑๐.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. การทบทวนปรับหลักสูตร
อาชีวศึกษา

- หน่วยงานผู้แทนทบทวน
หลักสูตร : แต่งตั้งหน่วยงาน
ผู้แทนจากภาครัฐในการทบทวน
หลักสูตรอาชีวะอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
- ระบบการวิเคราะห์ปรับปรุง
หลักสูตร : วิเคราะห์ช่องว่าง
ทางด้านทักษะ (ผ่านหน่วยงาน
ผู้แทนจากภาครัฐ) ระหว่าง
หลักสูตรอาชีวะปัจจุบนั กับทักษะ
ที่ภาคเศรษฐกิจต้องการ พร้อมกับ
จัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

๔

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

(อยู่ใน

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
คณะกรรมการ (อยู่ใน
ระหว่าง
อาชีวศึกษา
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
คณะกรรมการ (อยู่ใน
ระหว่าง
อาชีวศึกษา
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑) พัฒนา
ระบบ
อาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย

ตัวชี้วัด

๙๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒. โครงการฝึกอบรมอาชีวะ
ต้นแบบ

- การจัดตั้งระบบการฝึกอบรม
แบบทวิ : การฝึกอบรมอาชีวะ
ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาฯ
ส่วนราชการในภูมิภาค (regional
governments) และผู้ว่าจ้าง
- โครงการทวิภาคีนาร่องใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย :
ออกแบบและดาเนินการหลักสูตร
ฝึกอบรมอาชีวะต้นแบบในกลุ่ม
อาชีพเป้าหมาย และภูมิภาค
(and regions) (ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

กระทรวง
(อยู่ใน
การคลัง และ ระหว่าง
คณะกรรมการ หารือกับ
อาชีวศึกษา หน่วยงาน

เพื่อ
ปรับแก้ไข)
คณะกรรมการ (อยู่ใน
ระหว่าง
อาชีวศึกษา
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
กระทรวง
(อยู่ใน
การคลัง และ ระหว่าง
คณะกรรมการ หารือกับ
อาชีวศึกษา หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๙๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓. การยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรอบรมอาชีวะ

- เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตร
อบรม : พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ที่สถาบันอาชีวศึกษาและผู้ว่าจ้าง
ต้องปฏิบัติตาม
- ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรอบรม : บังคับใช้
มาตรฐานคุณภาพกับสถาบัน
อาชีวศึกษาและผู้ว่าจ้าง โดยเน้น
การตรวจสอบและทาการ
แทรกแซงหากมีความจาเป็น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) พัฒนา
ระบบ
อาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย

๒) ร้อยละของ
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม
อาชีวศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากการ
ฝึกอบรม
อาชีวศึกษาทั้งหมด
ในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๓) ค่าเฉลี่ยของ
ระยะเวลาจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร
อาชีวศึกษาครั้ง
ล่าสุด (คิดจากทุก
หลักสูตรการ
ฝึกอบรม)
๖) ร้อยละของ
แรงงานที่ประกอบ
อาชีพในระดับ ๓

๔

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

(อยู่ใน

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
คณะกรรมการ (อยู่ใน
ระหว่าง
อาชีวศึกษา
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
คณะกรรมการ (อยู่ใน
ระหว่าง
อาชีวศึกษา
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๙๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

หรือสูงกว่าตาม
มาตรฐานของ ILO
ในแต่ละ
อุตสาหกรรม จาก
แรงงานทั้งหมด
และ จากประชากร
ทั้งหมด

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๙๖

๒.๑๐.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๙๗

๒.๑๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา (สนับสนุน)
ในการที่เศรษฐกิจไทยจะสามารถแข่งขันได้ ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงควรต้องมีการปฏิรูปให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานให้มีทักษะ
ระดับสูงและความสามารถในการบริหารเพียงพอสาหรับการรองรับการพัฒนาของอุต สาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้จึงควรมี
การทาการวิเคราะห์ช่องว่างของทักษะที่เป็นที่ต้องการและระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีการวิจัยและ
พัฒนาระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ
๒.๑๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) พัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
๒.๑๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม
๓) ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาจากการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งล่าสุด
(คิดจากทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา)
๔) จานวนบุคลากรที่กาลังได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม
๕) จานวนร้อยละของแรงงานที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม
และร้อยละของแรงงานที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากแรงงานทั้งหมด
๖) ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ประกอบอาชีพในระดับ ๓ หรือ
สูงกว่าตามมาตรฐานของ ILO ในแต่ละอุตสาหกรรม จากแรงงานทั้งหมดและจากประชากร
ทั้งหมด
๒.๑๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๙๘

๒.๑๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑. การทบทวนหลักสูตร
มหาวิทยาลัย

สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา

- หน่วยงานผู้แทนทบทวน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย : แต่งตั้ง
หน่วยงานผู้แทนจากภาครัฐใน
การทบทวนหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
- ระบบการวิเคราะห์การ
ปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย :
วิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะ
(ผ่านหน่วยงานผู้แทนจากภาครัฐ)
ระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน และการวิจัยและพัฒนา

สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา
สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๑) พัฒนา
ระบบ
การศึกษา
ระดับอุดม
ศึกษาใน
ประเทศไทย

-

๙๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

เปรียบเทียบกับทักษะและองค์
ความรู้ที่ภาคเศรษฐกิจต้องการ
พร้อมกับจัดทาข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
๒. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
และงานวิจัยและพัฒนา

- เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตร
อบรม : พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติ
ตามได้ทั้งในส่วนของการเรียน
การสอนและการทาวิจัยและ
พัฒนา
- ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรอบรม : บังคับใช้
มาตรฐานคุณภาพกับ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา
สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา

สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน

๑) พัฒนา
ระบบ
การศึกษา
ระดับอุดม
ศึกษาใน
ประเทศไทย

๑) จานวนหลักสูตร
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใน
แต่ละอุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของ
หลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่
ได้รับการรับรองจาก
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๓) ค่าเฉลี่ยของ
ระยะเวลาจากการ
ปรับปรุงหลักสูตร

๑๐๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ตรวจสอบและการแทรกแซงใน
ส่วนที่จาเป็น

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เพื่อ
ปรับแก้ไข)

การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาครั้ง
ล่าสุด (คิดจากทุก
หลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษา)
๔) จานวนบุคลากรที่
กาลังได้รับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
ต่ออุตสาหกรรม
๕) จานวนร้อยละ
ของแรงงานที่ได้รับ
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาใน
แต่ละอุตสาหกรรม
และร้อยละของ
แรงงานที่ได้รับ
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจาก
แรงงานทั้งหมด

๑๐๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓. ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา :
จัดตั้งศูนย์กลางทางด้านการศึกษา
(ดูหัวข้อย่อย ๑.๒
“RegionalIntegration”)
- มาตรการดึงดูดมหาวิทยาลัย
ต่างชาติ : ออกแบบระบบ
มาตรการจูงใจ (มาตรการทาง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

คณะกรรม
(อยู่ใน
การส่งเสริม ระหว่าง
การลงทุน หารือกับ
และ EEC หน่วยงาน
เพื่อ
Office
ปรับแก้ไข)
คณะกรรม
(อยู่ใน
การส่งเสริม ระหว่าง
การลงทุน หารือกับ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑) พัฒนา
ระบบ
การศึกษา
ระดับอุดม
ศึกษาใน
ประเทศไทย

๖) ร้อยละของ
แรงงานที่ได้รับ
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่
ประกอบอาชีพใน
ระดับ๓ หรือสูงกว่า
ตามมาตรฐานของ
ILO ในแต่ละ
อุตสาหกรรม จาก
แรงงานทั้งหมดและ
จากประชากรทั้งหมด
๒) ร้อยละของ
หลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่
ได้รับการรับรองจาก
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม

๑๐๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ภาษี เงินกู้ เงินสนับสนุน) ใน
การดึงดูดมหาวิทยาลัยจาก
ต่างชาติชั้นนาเข้ามาเปิดสาขาใน
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ประเทศศูนย์กลางด้านการศึกษา
ของภูมิภาค
- มาตรการดึงดูดศาสตราจารย์
หรือนักวิจัยต่างชาติ : นาเสนอ
สิ่งจูงใจ (เงินเดือน ทุนในการทา
วิจัย) ให้กับศาสตราจารย์หรือ
นักวิจัยชั้นนาจากต่างประเทศให้
เข้ามาสอนและทาการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยท้องถิ่นของไทย เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นประเทศศูนย์กลาง
ด้านการศึกษาของภูมิภาค

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

คณะกรรม
(อยู่ใน
การส่งเสริม ระหว่าง
การลงทุน หารือกับ
และ EEC หน่วยงาน
เพื่อ
Office
ปรับแก้ไข)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๖) ร้อยละของ
แรงงานที่ได้รับ
การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่
ประกอบอาชีพใน
ระดับ๓ หรือสูงกว่า
ตามมาตรฐานของ
ILO ในแต่ละ
อุตสาหกรรม จาก
แรงงานทั้งหมดและ
จากประชากรทั้งหมด

๑๐๓

๒.๑๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๑๐๔

๒.๑๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างที่สนับสนุนการเจริญเติบโตในทุกอุตสาหกรรมและส่งผลให้เกิด
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เนื่องจากเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ และยังล้าหลังกว่าประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ทั้งในด้านความสามารถของโครงสร้าง
พื้ น ฐาน การเข้ า ถึ ง ของประชากร และค่ า ใช้ จ่ า ย จึ ง ควรมี ก ารวางแผนและพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมต่างๆ
๒.๑๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๑๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์บนโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน
(fixed line broadband internet)
๒) ร้อยละของประชากรที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์บนโครงข่ายมือถือ (mobile
broadband internet)
๓) แบนด์วิดธ์ (bandwidth) และเวลาแฝงในการส่งข้อมูล (latency) โดยเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่
แต่ละประเภทจาแนกเป็น พื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และพื้นที่ย่านธุรกิจ
๔) ช่วงเวลาการหยุดทางาน (downtime)โดยเฉลี่ย
๒.๑๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑๖๖.๗ ล้านบาท (อยู่ในระหว่างหารือกับหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข) / งบประมาณประจาปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๐๕

๒.๑๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑. พัฒนาแผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม

๑๖๖.๗
งบ ๑) พัฒนา
(อยู่ใน ประมาณ โครงสร้าง
ระหว่าง ประจาปี พื้นฐาน
หารือกับ
ด้าน
หน่วยงาน
เทคโนโลยี
เพื่อ
สารสนเทศ
ปรับแก้ไข)

- แผนโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับอุตสาหกรรม
เป็นเลิศ : เตรียมการรองรับ
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ครอบคลุมเทคโนโลยีที่จาเป็น
(เช่น ระบบดาวเทียม / GPS,
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อินเทอร์เน็ตไร้สาย) การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ (เช่น
ความรวดเร็ว) และการกาหนด

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม

๑๖๖.๗
งบ
(อยู่ใน ประมาณ
ระหว่าง ประจาปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๑) ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บรอดแบรนด์บน
โครงข่ายโทรศัพท์
พื้นฐาน (fixed line
broadband
internet)
๒) ร้อยละของ
ประชากรที่มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์บน
โครงข่ายมือถือ
(mobile broadband
internet)
๓) แบนด์วิดธ์
(bandwidth) และ

๑๐๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี – โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

พื้นที่เป้าหมาย เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป็นเลิศ
- มาตรการส่งเสริมการจัดหา
เงินทุน : ส่งเสริมการจัดหา
เงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
- การวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ดาเนินการพัฒนาตามแผนงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เข้มงวดและอย่างมีคุณภาพ
ตามลาดับความสาคัญ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

เวลาแฝงในการส่ง
ข้อมูล (latency) โดย
เฉลี่ยในแต่ละพื้นที่แต่
ละประเภทจาแนกเป็น
พื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง
และพื้นที่ย่านธุรกิจ
๔) ช่วงเวลาการหยุด
ทางาน (downtime)
โดยเฉลี่ย

๑๐๗

๒.๑๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๑)
๒)
..)

๑๐๘

๒.๑๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
ในปัจจุบัน Big data ได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจต่างๆในทุกอุตสาหกรรมส่งผลให้การจัดทาและการใช้
ผลประโยชน์จาก Big data นั้นเป็นกุญแจสาคัญในการทาธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
การทา Big data นั้นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลจากอุปกรณ์ต่างๆ และการวิเคราะห์ ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ทาให้เกิดข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลในการเปิดเผยข้อมูล อานาจและข้อได้เปรียบจาก
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รัฐบาลจึงควรเข้ามาเป็นผู้ควบคุ มการใช้ Big data รวมทั้งเป็นผู้เก็บข้อมูลเพื่อทาให้มั่นใจ
ว่าการใช้ข้อมูลเป็นไปในทางที่ถูกต้องและทาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด
๒.๑๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพิ่มระดับการใช้ Big data ในการประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย
๒.๑๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่มีการใช้ Big data จากธุรกิจ SME ทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม และในภาพรวมทั้งหมดทุกอุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของธุรกิจทั้งหมดทุกขนาดที่มีการใช้ Big data จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม และในภาพรวมทั้งหมดทุกอุตสาหกรรม
๒.๑๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑,๘๑๓ ล้านบาท (อยู่ในระหว่างหารือกับหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)/ งบประมาณประจาปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๐๙

๒.๑๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. คณะกรรมการ Big Data :
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่อง
Big Data

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่มระดับ
การใช้ Big
data ในการ
ประกอบ
ธุรกิจภายใน
ประเทศไทย

๑) ร้อยละของธุรกิจ
ขนาดเล็กและกลางที่มี
การใช้ Big data จาก
ธุรกิจ SME ทั้งหมดใน
แต่ละอุตสาหกรรม
และในภาพรวมทั้งหมด
ทุกอุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของธุรกิจ
ทั้งหมดทุกขนาดที่มี
การใช้ Big data จาก
ธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม และใน
ภาพรวมทั้งหมดทุก
อุตสาหกรรม

๔

สานักงาน ๑,๕๖๓ งบประ
รัฐบาล
มาณ
อิเล็กทรอนิกส์
ประจา
ปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๑๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- การจัดตั้งคณะกรรมการ :
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่อง Big
Data ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กโทรนิคส์
โดยมีผู้แทนจากสานักงานและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องที่จาเป็น อาทิ
สานักงบประมาณ กระทรวง
คมนาคม ผู้แทนจากผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์ เป็นต้น
- การจัดหาเครื่องมือการทา Big
Data และส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร : การจัดหาเครื่องมือที่
จาเป็นให้กับคณะกรรมการใน
การทาหน้าที่จัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
๒. การกาหนดมาตรฐานการ
จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๔

งบ
ประมาณ
ประจาปี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

สานักงาน ๑,๕๕๙ งบ
รัฐบาล
ประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี

สานักงาน ๒๕๐
งบ ๑) เพิ่มระดับ
รัฐบาล
ประมาณ การใช้ Big
อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี data ใน
การประกอบ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑) ร้อยละของธุรกิจ
ขนาดเล็กและกลางที่มี
การใช้ Big data จาก
ธุรกิจ SME ทั้งหมดใน

๑๑๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี -Big data (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- ออกแบบระเบียบและมาตรฐาน
สาหรับคณะกรรมการดูแล Big
data ทั้งในเรื่องของแนวทางการ
จัดเก็บ คุณภาพ ความต่อเนื่อง
ราคา การเข้าถึง ความพร้อม
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สานักงาน ๒๕๐
งบ ธุรกิจภายใน แต่ละอุตสาหกรรม
รัฐบาล
ประมาณ ประเทศไทย และในภาพรวมทั้งหมด
อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี
ทุกอุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของธุรกิจ
ทั้งหมดทุกขนาดที่มี
การใช้ Big data จาก
ธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม และใน
ภาพรวมทั้งหมดทุก
อุตสาหกรรม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๑๒

๒.๑๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๑๑๓

๒.๑๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - หน่วยงานดูแล
ควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี (สนับสนุน)
เพื่อเป็นการผลักดันให้ตลาดเป็นตลาดเสรี เพิ่มปริมาณการแข่งขันและให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน
ระหว่างบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและระหว่างบริษัทใน
ประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ โดยให้การแข่งขันขึ้นอยู่กับราคา คุณภาพ ความแตกต่างของสินค้าและนวัตกรรม
เท่านั้น ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบจากกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งการผลักดันให้เกิดการแข่งขันนั้นจะทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชากรในประเทศจากราคาสินค้าที่ต่าลง คุณภาพสินค้าที่สูงขึ้นและอื่นๆ รัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งหน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรีเพื่อดูแลให้เกิดการแข่งขันที่
แท้จริงในประเทศ
๒.๑๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

จากัดผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการผูกขาดทางตลาด (monopoly) และผลกระทบอื่นๆ
จากตาแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งเกินไปของผู้ผลิต

๒)

ขจัดมาตรการการกีดกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางการเปิดตลาดเสรีที่
ประเทศไทยได้ให้ไว้ในกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านการให้บริการ (AFAS)

๒.๑๔.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๑๔.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ส่วนแบ่งรายได้ของผู้ผลิตรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม

๒)

ราคาตลาดของกลุ่มสินค้าแต่ละชนิดโดยเฉลี่ย

๓)

ค่าใช้จ่ายประเภท R&D ในแต่ละอุตสาหกรรม

๔)

การลงทุนจากประเทศในเขต ASEAN ในแต่ละอุตสาหกรรม

๕)

ร้อยละของบริษัทที่ประเทศในเขต ASEAN เป็นเจ้าของในแต่ละอุตสาหกรรม

๒.๑๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑,๐๐๐ ล้านบาท (อยู่ในระหว่างหารือกับหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข) / งบประมาณประจาปี

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๑๔

๒.๑๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) จากัด
ผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคจาก
การผูกขาด
ทางตลาด
(monopoly)
และ
ผลกระทบ
อื่นๆจาก
ตาแหน่งทาง
การตลาดที่
แข็งแกร่ง
เกินไปของ
ผู้ผลิต

๑) ส่วนแบ่งรายได้
ของผู้ผลิตรายใหญ่ใน
แต่ละอุตสาหกรรม
๒) ราคาตลาดของ
กลุ่มสินค้าแต่ละชนิด
โดยเฉลี่ย
๓) ค่าใช้จ่ายประเภท
R&D ในแต่ละ
อุตสาหกรรม

๔

๑. ระเบียบการแข่งขันทาง
การค้า : กาหนดแนวทางและ
ระเบียบการแข่งขันทางการค้า

สานักงาน
คณะกรรม
การ
การแข่งขัน
ทางการค้า

- การออกกฎข้อบังคับ : ออกกฎ
ข้อบังคับที่ช่วยเสริมให้การใช้
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง
การค้า ๒๕๖๐ สามารถบังคับ
ใช้ได้ง่ายขึ้นและมีรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สานักงาน
คณะกรรม
การ
การแข่งขัน
ทางการค้า

- การออกเกณฑ์และระเบียบ
การบังคับใช้กฏหมาย : ออก
เกณฑ์และระเบียบการบังคับใช้
กฏหมายที่อานวยให้หน่วยงาน

สานักงาน
คณะกรรม
การ
การแข่งขัน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ

๑๑๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

สามารถบังคับใช้กฏหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า ๒๕๖๐ ได้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
รายวัน
๒. หน่วยงานดูแลการแข่งขัน
ทางการค้า : จัดตั้งหน่วยงาน
ดูแลการภแข่งขันทางการค้าที่มี
ประสิทธิาพ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทรงคุณวุฒิ : แต่งตั้ง
คณะกรรมการทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ
และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ใน
การเข้ามาดูแลหน่วยงานดูแลการ
แข่งขันทางการค้า

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ทางการค้า

สานักงาน
คณะกรรม
การ
การแข่งขัน
ทางการค้า

สานักงาน
คณะกรรม
การ
การแข่งขัน
ทางการค้า

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ปรับ
แก้ไข)

งบ ๑) จากัด
๑,๐๐๐
(อยู่ใน ประมาณ ผลกระทบต่อ
ระหว่าง ประจาปี ผู้บริโภคจาก
หารือกับ
การผูกขาด
หน่วย
ทางตลาด
งานเพื่อ
(monopoly)
ปรับ
และ
แก้ไข)
ผลกระทบ
(อยู่ใน
อื่นๆ จาก
ระหว่าง
ตาแหน่งทาง
หารือกับ
หน่วย
การตลาดที่
งานเพื่อ
แข็งแกร่ง
ปรับ
เกินไปของ
แก้ไข)
ผู้ผลิต

๑) ส่วนแบ่งรายได้
ของผู้ผลิตรายใหญ่ใน
แต่ละอุตสาหกรรม
๒) ราคาตลาดของ
กลุ่มสินค้าแต่ละชนิด
โดยเฉลี่ย
๓) ค่าใช้จ่ายประเภท
R&D ในแต่ละ
อุตสาหกรรม

๑๑๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- การสร้างศักยภาพของ
หน่วยงานดูแลการแข่งขันทาง
การค้า : จัดหาทรัพยากรและ
สร้างความสามารถของหน่วยงาน
ในการดูแลการแข่งขันทางการค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ
และมีอานาจที่จะออกมาตรการ
ควบคุมบริษัทขนาดใหญ่ หรือ
บริษัทข้ามชาติได้
๓. เปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม :
เตรียมความพร้อมสาหรับการเปิด
ตลาดเสรีเพิ่มเติม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒) ขจัด
มาตรการ
การกีดกันเพื่อ
สนับสนุนให้
เกิดตลาดเสรี
ตามแนว

๔) การลงทุนจาก
ประเทศในเขต
ASEAN ในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๕) ร้อยละของบริษัท
ที่มีประเทศในเขต

๔

สานักงาน
คณะกรรม
การ
การแข่งขัน
ทางการค้า

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

กระทรวง (อยู่ใน
พาณิชย์ และ ระหว่าง
EEC Office หารือกับ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

๑๑๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าและตลาดเสรี (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- เปิดตลาดเสรีตามข้อตกลง
AFAS ให้ครบถ้วน : ยึดมั่นต่อ
แนวทางการเปิดตลาดเสรีที่
ประเทศไทยได้ให้ไว้ในกรอบ
ข้อตกลงอาเซียนด้านการ
ให้บริการ (AFAS) ซึ่งยังไม่ได้
มีการดาเนินการ
- เปิดตลาดเสรีในกลุ่มผู้ให้บริการ
สุขภาพและการศึกษา : ระบุและ
พัฒนาแนวทางการเปิดตลาดเสรี
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกลุ่ ม ผู้
ให้ บ ริ ก าร (อาทิ สุ ข ภาพ และ
การศึ ก ษา) เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผู้
แข่ ง ขั น จากต่ า งประเทศ และ
ส่งเสริมการแข่งขันให้เกิดขึ้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

กระทรวง
พาณิชย์

EEC Office

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

ทางการเปิด
ตลาด

ASEAN เป็นเจ้าของ
ในแต่ละอุตสาหกรรม
เสรีที่ประเทศไทยไ

เสรีที่ประเทศไทยไ

๑๑๘

๒.๑๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๑๑๙

๒.๑๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ : คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และสนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ในกรอบ
ข้อตกลงอาเซียนด้านบริการ (AFAS) รัฐบาลควรจัดตั้งคณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มี
ประสิทธิผลสูงในการบรรลุผลดังกล่าว โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักในการวางแผนและพัฒนาเครื่องมือที่จาเป็นต่างๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและโน้มน้าวนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศไทยและอาจให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
หลังจากมีการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) สนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางการเปิดตลาดเสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ใน
กรอบข้อตกลงอาเซียนด้านการให้บริการ (AFAS)
๒.๑๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ เดือน
๒.๑๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) การลงทุนจากประเทศในเขต ASEAN ในแต่ละอุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของบริษัทที่ประเทศในเขต ASEAN เป็นเจ้าของในแต่ละอุตสาหกรรม
๒.๑๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๒๐

๒.๑๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์(สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. คณะทางานประชาสัมพันธ์
ประเทศต่อนักลงทุนต่างชาติ :
จัดตั้งคณะทางานประจาด้านการ
ประชาสัมพันธ์
- คณะทางานประชาสัมพันธ์
ประจา : ออกแบบโครงสร้าง
คณะทางานประจาที่ประกอบไป
ด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน โดยมุ่งเน้นไปที่
การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ในการเป็นแหล่งเป้าหมายของ
การลงทุนจากต่างชาติ
- บทวิเคราะห์จุดเด่นของ
ประเทศ : วิเคราะห์จุดเด่นและ
ประเด็นสาคัญที่ทาให้ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งเป้าหมายสาหรับ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) สนับสนุน
ให้เกิดตลาด
เสรีตามแนว
ทางการเปิด
ตลาดเสรีที่
ประเทศไทย
ได้ให้ไว้ใน
กรอบข้อตกลง
อาเซียนด้าน
การให้บริการ
(AFAS)

๑) การลงทุนจาก
ประเทศในเขต
ASEAN ในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๒) ร้อยละของบริษัท
ที่ประเทศในเขต
ASEAN เป็นเจ้าของ
ในแต่ละอุตสาหกรรม

๔

(อยู่ใน
คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน
คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน

คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ

๑๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – คณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์(สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

การลงทุน ที่สามารถนามาใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ได้
- กิจกรรมดึงดูดนักลงทุน : จัด
กิจกรรมเพื่อเข้าถึงนักลงทุน
เป้าหมาย อาทิ roadshow หรือ
กิจกรรมระหว่างประเทศอื่นๆ
โดยมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่
น่าสนใจของประเทศ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

ปรับแก้ไข)

คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๒

๒.๑๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๑๒๓

๒.๑๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สนับสนุน)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงควรสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้
ในทุก อุตสาหกรรม เพื่อ ส่ งผลให้ เกิด การเติบ โตของเศรษฐกิจ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์และการส่ ง เสริ มให้ มี
นวัตกรรม ในปัจจุบันนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้ยังไม่มีค วามสอดคล้องซึ่งกันและกัน และยังขาดโครงสร้างใน
การสนั บ สนุน ให้ เกิดสิ่ งแวดล้ อมที่เหมาะสมสาหรับ วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รัฐ บาลจึงควรจัดตั้งให้ มี
หน่ ว ยงานกลางเพื่อส่ ง เสริ มวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่ านการออกนโยบายต่างๆ การให้ สิ่ งจูงใจ การ
สนับสนุนการส่งออกและการฝึกอบรมอาชีวศึกษา
๒.๑๖.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่งทาให้เกิด
ความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ
๒.๑๖.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) ส่วนแบ่งของจานวนธุรกิจที่เป็นธุรกิจ start-up จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม
๒) ส่วนแบ่งของจานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม
๓) ส่วนแบ่งของจานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม
๔) ส่วนแบ่งของจานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติจากธุรกิจทั้งหมดใน
แต่ละอุตสาหกรรม
๒.๑๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๒๔

๒.๑๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม : เพิ่ม
ศักยภาพให้สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) พัฒนา
ระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ
ของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมให้
แข็งแกร่งทา
ให้เกิดความ
หลากหลาย
ทางขนาด
ของธุรกิจ

๑) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
ธุรกิจ start-up จาก
ธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๒) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดย่อมจาก
ธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๓) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลาง
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่
ละอุตสาหกรรม
๔) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น

๔

สานักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

สานัก
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรม
การปฏิรูป
กฏหมาย
- การกาหนดนิยามวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม :
นิยาม วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (อ้างอิงจากรายได้

แหล่ง
เงิน

สานักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน

๑๒๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

จานวนลูกจ้าง และ/หรือปัจจัย
อื่นๆ) ให้ชัดเจน และสามารถ
นาไปปรับใช้ได้กับทุกประเภท
อุตสาหกรรม
- การเพิ่มศักยภาพสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : เพิ่มศักยภาพ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมโดยเน้นการ
สร้างศักยภาพของบุคลากรและ
เครื่องมือของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
หลักและอุตสาหกรรมใหม่
๒. นโยบายของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเป้าหมาย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

และขนาด
ย่อม
สานัก

เพื่อ
ปรับแก้ไข)

(อยู่ใน

นายกรัฐมนตรี

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

สานักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดย่อม

(อยู่ใน

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วิสาหกิจขนาดใหญ่
หรือบริษัทข้ามชาติ
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่
ละอุตสาหกรรม

ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

๑) พัฒนา
ระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ
ของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง

๑) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
ธุรกิจ start-up จาก
ธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม

๑๒๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- กาหนดนโยบายรองรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม : พัฒนานโยบายรองรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายเฉพาะ (อุตสาหกรรมที่
เป็นเลิศ) อาทิ มาตรการจูงใจ
ทางการคลัง และที่ไม่ใช่การคลัง
การส่งเสริมการส่งออก การ
ฝึกอบรมด้านอาชีวะ (ดูหัวข้อ
ย่อย ๑.๑ “การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล”) และการพัฒนาธนาคาร
ชุมชน (ดูหัวข้อย่อย ๒.๒ “การ
เติบโตอย่างมีส่วนร่วม : ระดับ
ของชุมชน”)
- แก้กฎหมายใบอนุญาต รง.๔ :
แก้ไขกฎหมายใบอนุญาต ใบรง.๔
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยาย
และก่อตั้งวิสาหกิจขนาดกลาง

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สานักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม

คณะกรรมการ
ปฏิรูป
กฏหมาย
กระทรวง

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

-

และขนาด
ย่อมให้
แข็งแกร่ง

๒) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดย่อมจาก
ทาให้เกิดความหลาก
ธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม
๓) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลาง
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่
ละอุตสาหกรรม
๔) ส่วนแบ่งของ
จานวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดใหญ่
หรือบริษัทข้ามชาติ
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่
ละอุตสาหกรรม

๑๒๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

และย่อม

อุตสาหกรรม

- ออกมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม :
ดาเนินงานตามนโยบายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาและภายใต้การใช้
ทรัพยากรที่เหมาะสม

สานักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง
หารือกับ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๘

๒.๑๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๒๙

๒.๑๗ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – ความยากง่ายใน
การทาธุรกิจ (สนับสนุน)
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประกอบธุรกิจภายในประเทศมากขึ้นและดึงดูดธุรกิจจากต่างชาติให้มาลงทุนใน
ประเทศไทย รัฐบาลควรออกนโยบายเพื่อเพิ่มความง่ายและความสะดวกในการจัดตั้ง การขอใบอนุญาต การปกป้อง
ผู้ประกอบการ การบังคับผลของสัญญาและการแก้ปัญหาการล้มละลาย ทั้งนี้การส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจมาก
ขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย
๒.๑๗.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพิ่มความง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๒.๑๗.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑๗.๓ ตัวชี้วัด
๑) อันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความยากง่ายในการทาธุรกิจของธนาคารโลก
๒.๑๗.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ในระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๓๐

๒.๑๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. ออกมาตรการเพื่อเพิ่มระดับ
ความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ : ออกมาตรการโดย
ปรับปรุงแนวทางร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

- กระบวนการคัดเลือกบัญญัติ
กฎหมาย : จัดทากระบวนการ
ทางด้านนิติบัญญัติที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑) เพิ่มความ
ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ
ในประเทศ
ไทย

๑) อันดับของประเทศ
ไทยในการจัดอันดับ
ความยากง่ายในการทา
ธุรกิจของธนาคารโลก

๔

สานัก
นายกรัฐมนตรี
และคณะ
ปฏิรูปกฎหมาย
และกระทรวง
ยุติธรรม และ
สานักงาน และ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
และกรมการค้า
ต่างประเทศ
(พณ)
คณะปฏิรูป
กฎหมาย

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ

๑๓๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

แก้ไข)

ที่มีความจาเป็นเท่านั้น
- การยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย :
ยกเลิกหรือทบทวนกฎหมายที่
ล้าสมัย ไม่ได้สร้างคุณค่า หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจ

คณะปฏิรูป
กฎหมาย

- การพัฒนากลไกกฎหมาย
สนับสนุนความเสมอภาค :
นาเสนอกลไกทางกฎหมายที่ช่วย
สนับสนุนความเสมอภาคในสังคม
และช่วยแก้ต้นตอของความไม่
เป็นธรรม
- กฎหมายสนับสนุนการเพิ่มการ
แข่งขัน : จัดทาข้อกฎหมาย
เฉพาะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้าให้เกิดขึ้นใน
เศรษฐกิจของไทย ทั้งในภาพรวม
และในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

คณะปฏิรูป
กฎหมาย

คณะปฏิรูป
กฎหมาย

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๓๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

(อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ)
- มาตรการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการร่าง
กฏหมาย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่างหรือ
พัฒนากฎหมายใหม่ อาทิ การ
ทาประชาพิจารณา หรือการรับ
ฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นผ่าน
ช่องทางออนไลน์
- ระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่
กฏหมาย : ส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถรับรู้และเข้าถึงตัว
กฎหมายได้มากขึ้น ผ่านการ
พัฒนาระบบออนไลน์ที่จะมีการ
จัดเก็บข้อกฎหมายต่างๆ และเปิด
ให้ประชาชนสามารถเข้ามาชมได้
- มาตรการพัฒนาการอบรมและ
การศึกษาด้านกฏหมาย : พัฒนา
การศึกษาทางด้านกฎหมายใน

คณะปฏิรูป
กฎหมาย

คณะปฏิรูป
กฎหมาย

กระทรวง
ยุติธรรม

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)

(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
ระหว่าง

การหารือ

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๓๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการทาธุรกิจ (สนับสนุน)
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญญัติกฏหมาย
- ศูนย์การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ :
พัฒนาศูนย์การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเข้าถึงการ
ให้บริการงานภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเข้าถึง
มากยิ่งขึ้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

๔

หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)
(อยู่ใน
สานักงาน
คณะกรรมการ ระหว่าง
การอุดมศึกษา การหารือ

*วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หน่วยงาน
เพื่อปรับ
แก้ไข)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๓๔

๒.๑๗.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)
๑)
๒)
..)

๑๓๕

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
หัวข้อย่อยที่ ๑.๒ : การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านทาเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งคุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมระหว่างประเทศ ยังได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
(แผนภาพที่ ๑) และในปัจจุบันยังมีผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้ประเทศไทย
สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ CLMV ที่มีศักยภาพการเติบโต
สูง และยังเชื่อมโยงกับตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑ และ ๒ ของโลก เช่น จีน และ อินเดีย ทาให้ในปัจจุบัน จีนเป็น
ประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย และ CLMV ได้กลายเป็นตลาดส่งออกที่สาคัญอันดับต้นๆ ของไทยอย่างรวดเร็ว
โดยสัดส่วนการส่งออกไปยัง CLMV ต่อการส่งออกทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗ ในปี ๒๕๕๕ สู่ร้อยละ ๑๐ ในปี
๒๕๕๙ ซึ่งเท่ากับคู่ค้าเดิมอย่างญี่ปุ่นและยุโรป อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยนับเป็นตลาดที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และยัง
สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ (FDI) ได้เพียงร้อยละ ๐.๔ ของจีดีพี ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่า เมื่อ
พิจารณาเทียบกับประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องพัฒนาความเชื่อมโยงกับตลาด CLMV รวมถึงจีน อินเดีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขยายเครือข่ายความ
เชื่อมโยงสู่ประเทศอื่นๆ เช่น บังคลาเทศ และ ศรีลังกา เพื่อขยายตลาดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และก้าวสู่ความเป็นตลาด
ระดับภูมิภาค
แผนภาพที่ ๑ : โครงข่ายทางหลวงในภูมิภาค
๒๕๕๓

๒๕๕๘

สาธารณรัฐจีน

สาธารณรัฐจีน
เมียนมา

เมียนมา

ลาว

ลาว
ไทย

ไทย
กัมพูชา
เวียดนาม

กัมพูชา
เวียดนาม

ในปัจจุบัน ศักยภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในสองด้าน กล่าวคือ
ด้านที่หนึ่ง คือ การเกิดขึ้นของห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ในระดับภูมิภาค เนื่องจากค่าแรงที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น จีน ทาให้การผลิตต่างๆ ย้ายมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึ้น โดยอาศัย จุดแข็งของแต่ล ะประเทศในภูมิภาคมาเสริมกันเพื่อสร้างฐานการผลิ ตที่มีมีขนาดใหญ่พอที่จะ

๑๓๖

สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ตั้งฐานการผลิตที่
ประเทศต่างๆในภูมิภาค เช่น ผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่น ได้ตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทย (เน้นเครื่องยนต์ดีเซล) มาเลเซีย
(เน้น Electric Control Units) อินโดนีเซีย (เน้นเครื่องยนต์เบนซิน) ฟิลิปปินส์และอินเดีย (เน้นระบบขับเคลื่อน)
นอกจากนี้ การค้าระหว่างไทยและ CLMV ในส่วนของวัตถุดิบต่างๆ ยังเพิ่มขึ้นจาก ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี
๒๕๕๓ สู่ ๘ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๙ สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
ด้านที่สอง คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นามาซึ่งการเจริญเติบโตของเมืองต่างๆและการขยายตัวของ
กลุ่มผู้มีกาลังซื้อสูง ทั้งใน CLMV และในจีน อินเดีย และ บังคลาเทศ โดยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า เมืองที่ใหญ่ที่สุด ๑๒
เมืองในประเทศเหล่านี้จะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง ๔๐ ล้านคน นามาซึ่งการขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภค จาก ๘๐๒ ล้าน
คนในปี ๒๕๕๙ สู่ ๙๑๕ คน ในปี ๒๕๗๙ และในกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ยังมีกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว จาก ๓๖ ล้านคนในปี ๒๕๕๙ สู่ ๑๓๕ คน ในปี ๒๕๗๙ (แผนภาพที่ ๒) ทั้งหมดนี้ เป็นโอกาสที่สาคัญ
ในการส่งออกและการสร้าง Supply Chain ในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวอีกด้วย
แผนภาพที่ ๒ : การขยายตัวของเมืองและกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาค

ที่มา: สหประชาชาติ

ดังนั้ น ขณะนี้ จึ งเป็น จั งหวะที่เหมาะสมที่ประเทศไทยจะขับเคลื่ อนนโยบายด้านการรวมกลุ่ มในภูมิภ าค
(Regional Integration) เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศไทยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. การรวมกลุ่มในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มโอกาสใน CLMV และจีน อินเดีย รวมถึง บังคลาเทศ ซึ่งความต้องการ
สินค้าและบริการที่ขยายตัวในกลุ่มประเทศเหล่านี้ จะช่วยขยายตลาดสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ (ตามหัวข้อ
ย่อย ๑.๑ Productivity) เพิ่มจาก ๒๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว สู่ ๑.๑ ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อรวมตลาดในประเทศกับตลาดในภูมิภาคในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะขยายตัวเป็น ๒.๗ ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า (แผนภาพที่ ๓)

๑๓๗

แผนภาพที่ ๓ : ตลาดสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ที่มา: ธนาคารโลก, Euromonitor, Wiley

๒. การรวมกลุ่มในภูมิภาคจะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Integration
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะระหว่างไทยและ CLMV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แต่
ละประเทศได้เน้นการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นจุดแข็งของตัวเองได้ดีขึ้น เช่น การผลิตในส่วนที่เน้นแรงงาน จะย้าย
ไปสู่ CLMV ซึ่งมีแรงงานและทรัพยากรมากกว่าและมีค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค ขณะที่ไทยจะเน้นในด้าน
การผลิตที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยการยกระดับทั้งด้านทักษะและเทคโนโลยี ดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อย่อย ๑.๑
(Productivity) และหัวข้อย่อย ๑.๓ (การสร้างระบบนิเวศน์ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม) การรวมกลุ่มของห่วงโซ่
อุปทาน หรือ Supply Chain Integration ระหว่างไทยและ CLMV ในลักษณะดังกล่าว คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตได้ประมาณร้อยละ ๙ ถึงร้อยละ ๒๑ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทั้งสาหรับไทยและประเทศอื่นๆ
ในห่วงโซ่อุปทาน
๓. เนื่องจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคจะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประเทศไทยจึงสามารถใช้จุด
แข็งจากที่ตั้ง ซึ่งอยู่ท่ามกลางการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะใน CLMV ในการดึงดูดการตั้ง
Regional Headquarters ศูนย์วิจัยและพัฒนา Trading Centers และ Treasury Centers ซึ่งจะช่วยรองรับและ
อานวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนในภูมิภาค โดยในปัจจุบันมี Regional Headquarters กว่า ๔,๐๐๐
แห่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และมี Regional Headquarters เพียง ๑๒๐ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยยัง
สามารถพัฒนาศักยภาพในการดึงดูดการตั้ง Regional Headquarters ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ ต้องอาศัยการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้แรงจูงใจที่เหมาะสม รวมถึงการยกระดับการศึกษาและ
ทักษะแรงงาน
๔. การรวมกลุ่มในภูมิภาคจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งจากที่ตั้งเพื่อพัฒนาให้เป็น Logistics Hub
แห่งหนึ่งในภูมิภาค ทั้งนี้ ต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสาหรับการคมนาคม การขนส่ง และการเชื่อมโยง

๑๓๘

แหล่งผลิตต่างๆ รวมถึงการยกระดับท่าเรือต่างๆ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง จากประตูสู่ Eastern Seaboard ให้เป็น
ประตูสู่อินโดจีน
๕. การรวมกลุ่มในภูมิภาคจะช่วยกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิ จไปสู่ที่ต่างๆ เช่น เมืองใกล้ฐานการผลิตและ
ตามเส้นทางการคมนาคม ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการเจริญเติบโตของเมือง (Urbanization) และเพิ่มรายได้ในเมือง
ต่างๆ เหล่านั้น
ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มการลงทุน หรือ Foreign Direct Investment (FDI) เพิ่มการจ้างงานในระดับที่สูงขึ้น
ขยายโอกาสของผู้ประกอบการไทยสู่ภูมิภาค กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
โดยรวมในที่สุด
ดังนั้น ในระยะเวลา ๕ ปีนี้ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาคจะมุ่งเน้นใน ๓ ด้าน
ด้านที่หนึ่ง ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค (Regional Supply Chain) และพัฒนา
เมืองต่างๆ (Multi-Pole Cities) ซึ่งประกอบไปด้วย
 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค เพื่อให้มีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน
มาตรการต่างๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาคมีความ
ต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ
 การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย คลัสเตอร์ด้าน
เกษตร-อาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคต อุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา โดยระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ (แผนภาพที่ ๔) และวางแผนการดึงดูดการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่
ได้ระบุไว้
แผนภาพที่ ๔ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค
ท่องเที่ยวและบริการ

การศึกษา
สุ ขภาพ

ท่องเที่ยวและบริ การ

อาหาร
อาหาร
เศรษฐกิจชีวภาพ

การเกษตร

ท่องเที่ยวและบริการ

เศรษฐกิจชีวภาพ

การเกษตร
ท่องเที่ยวและ
บริการ

การศึกษา

สุ ขภาพ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ยานยนต์ไฟฟ้ า

เศรษฐกิจชีวภาพ

อาหาร

๑๓๙

 การพัฒนาเมืองต่างๆ ตามพื้นที่คลัสเตอร์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และเส้นทางการคมนาคมสาคัญ เช่น เส้นทาง
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิต เพื่อให้การรวมกลุ่มในภูมิภาคนามาซึ่งการกระจายรายได้และช่วยลดความเหลื่อมล้า
 การดึ ง ดู ด การตั้ ง Regional Headquarters/ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา/Trading Centers/Treasury
Centers ในประเทศไทย เพื่ออานวยความสะดวกและดึงดูดการค้าการลงทุน
ด้านที่สอง ได้แก่ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างไร้พรมแดน (Borderless) ซึ่งประกอบไปด้วย
 การขจัดอุปสรรคทางการค้า โดยเน้นเรื่องการขจัดอุปสรรคที่สาคัญต่อการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต เพื่อ
สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค
 การขจัดอุปสรรคเรื่องการเคลื่อนย้ายคน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการดึงดูดการลงทุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค
 การเร่งรัดการเจรจาทางการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
 การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
ด้า นที ่ส าม ได้แ ก่ การพัฒ นาโครงสร้า งพื ้น ฐานเพื ่อ เพิ ่ม ความเชื ่ อ มโยงระหว่า งไทยและภูม ิภ าค
(Connectivity) ซึ่งประกอบไปด้วย
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นการเชื่อมโยงฐาน
การผลิตที่พื้นที่คลัสเตอร์ที่สาคัญตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างไทยและ CLMV

๑๔๐

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ Regional Integration Committee : คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
เนื่องจากนโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) ประกอบไปด้วยหลายส่วน ทั้งการ
ขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบทางการค้าการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างคลัสเตอร์และศูนย์กลาง
ต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาเมืองต่างๆ ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐาน
และคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อให้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ในกลุ่ม CLMV จีนและอินเดีย เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและช่วยลด
ความเหลื่อมล้าผ่านการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยเวลาและการร่วมมือกัน ทั้งระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ระหว่างภาครัฐและเอกชน และระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค จึงจาเป็นจะต้องมีองค์กรที่
เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้และประสานความร่วมมือในระดับต่างๆ เพื่อให้นโยบายด้านการ
รวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพื่อให้มีองค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนนโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
(Regional Integration) รวมถึงประสานและติดตามผลกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้
การดาเนินนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง

๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑)

มูลค่าการส่งออกและนาเข้าระหว่างประเทศไทยกับ CLMV จีนและอินเดีย

๒)

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศและมูลค่าการลงทุนจากไทยสู่ CLMV

๓)

จานวนเมืองที่ได้พัฒนาระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมและตามศูนย์กลาง (hub) ในประเทศไทย

๔)

รายได้ต่อประชากรในเมืองตามกลุ่มอุตสาหกรรมและตามศูนย์กลาง (hub) ในประเทศไทย

๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน

-

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๔๑

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ Regional Integration Committee : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. Regional Integration
Subcommittee : จัดตั้ง Regional
Integration Subcommittee หรือ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุม่ ในภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้แทนจาก กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ NEDA BOI
กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร สศช.
ธปท. กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน แหล่ง
บาท) เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯแล้ว
เสร็จภายในปี
๒๕๖๑

มี ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนฯ เพื่อผลักดัน
น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร
ร ว ม ก ลุ่ ม ใ น ภู มิ ภ า ค
ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ ด้ า น
เศรษฐกิจได้วางกรอบไว้
โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ตามที่ ไ ด้
ระบุไว้ข้างต้น

๔

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-

-

๑๔๒

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ

-

๑๔๓

๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศกลุ่ ม CLMV ซึ่ ง มี ท รั พ ยากรและก าลั ง คน จึ ง ท าให้ เ กิ ด การกระจายตั ว ของห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ในภู มิ ภ าคนี้
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและยานยนต์ ประเทศไทยจึงควรที่จะต่อยอดจากโอกาสเหล่านี้ ในการยกระดับ
ให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่มูลค่าสูงขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม CLMV จนกลายเป็นฐานการผลิตในระดับ
ภูมิภาคหรือ Regional Supply Chain ที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่ได้ตั้งใจไว้
การเลือกเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย จาเป็นต้องคานึงถึงความพร้อมและเหมาะสม
ของพื้นที่เหล่านั้นทั้งในด้านทรัพยากร และด้านปัจจัย/ระบบของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ รวมทั้งความเชื่อมโยงกับเขต
อุต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น การเลื อ กจั ง หวั ด ขอนแก่ น และจั ง หวั ด นครสวรรค์ เ ป็ น เขต
อุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ (Agri-Food-Bio Cluster) นอกเหนือจากการที่จังหวัด
ทั้งสองมีศักยภาพด้านทรัพยากรและระบบการผลิตที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในพื้นที่แล้ว จังหวัดขอนแก่นยังมีเขตที่ตั้งติดกับเขต
พื้นที่เพาะปลูกหลักของประเทศลาว และจังหวัดนครสวรรค์ยังสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาได้ไม่ยากนัก ทา
ให้สามารถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างกันในระยะเวลาที่สั้นและในต้นทุนที่ต่าลงด้วย นอกจากนี้ ภาคเหนือควร
ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา ที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งภาคใต้และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุดรธานี ก็ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลาง หรือ Hub ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality เช่นกัน ส่วนกรุงเทพมหานาคร พระนครศรีอยุธยา และ
พื้นที่ EEC นั้น ควรพัฒนาเป็นทั้ง Cluster ทั้งสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ
(Agri-Food-Bio Cluster) อุตสาหกรรม Electronic Vehicles (EV) อุตสาหกรรม Smart Electronics และ Hub
ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา
๒.๒.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อดึงจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันของแต่
ละประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาศัยการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากองค์กรชั้นนา
ระดับนานาชาติในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ความชานาญสู่ประเทศไทยและภูมิภาค
เพื่อยกระดับการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมเหล่านั้น
๒.๒.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๒.๓

๒.๒.๔

ตัวชี้วัด
๑)

จานวนการจ้างงานใน clusters/hubs

๒)

มูลค่าเพิ่ม (value added) ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ clusters/hubs

๓)

มูลค่าการส่งออกในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย

๔)

มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ clusters/hubs

วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการศึกษา

๑๔๔

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒. โครงการ EEC : จัดทาแผนแม่บท
การพัฒนา EEC และเร่งพัฒนาพื้นที่
EEC รวมถึงเร่งรัดโครงการที่
ดาเนินการอยู่แล้ว

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สกรศ.

อยู่
งบประมาณ เพื่อพัฒนา
ระหว่าง ภาครัฐ และ พื้นที่ EEC
การหารือ PPP
อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน
และเป็นองค์
เพื่อ
รวม
ปรับแก้ไข

- จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในงบประมาณ
และเวลาที่กาหนด
- เพิ่มจานวนการจ้าง
งานในclusters/hubs
- เพิ่มมูลค่าเพิ่ม
(value added) ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ใน clusters/hubs
- เพิ่มมูลค่าการ
ส่งออกในแต่ละ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เพิ่มมูลค่าการลงทุน
โดยตรงในแต่ละ
clusters/hubs

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๔๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓. การพัฒนา Cluster และ Hub
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย : พัฒนา
Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรม
เป้าหมายซึ่งรวมถึงการพัฒนา
พื้นที่คลัสเตอร์ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ
และศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการใน
ภูมิภาคและสาธารณสุข และ
การศึกษา

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. พัฒนา
พื้นที่ คลัส
เตอร์ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรม
อาหารเศรษฐกิจ
ชีวภาพ อย่าง
ต่อเนื่องและ
เป็นองค์รวม
๒. เพื่อพัฒนา
พื้นทีศ่ ูนย์การ
ท่องเที่ยวและ
Hospitality
อย่างต่อเนื่อง
และเป็นองค์
รวม
๓.เพื่อพัฒนา
พื้นที่ศูนย์การ
สาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง

๑. จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในงบประมาณ
และเวลาที่กาหนด ๒.
จานวนการจ้างงานใน
clusters/hubs
๓. มูลค่าเพิ่ม (value
added) ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในแต่ละ
clusters/hubs
๔. มูลค่าการส่งออก
ในแต่ละอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
๕. มูลค่าการลงทุน
โดยตรงในแต่ละ
clusters/hubs

๔

กระทรวง
อยู่
อยู่ระหว่าง
เกษตรและ
ระหว่าง การศึกษา
สหกรณ์
การศึกษา
ร่วมกับ
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวงการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
ร่วมกับ
ททท.
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวง
ศึกษาธิการ
ร่วมกับ
สานักงาน
คณะกรรม
การ
อุดมศึกษา

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๔๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

๔

- โครงการ Agro-Food-Bio
Cluster : พัฒนาพื้นที่คลัสเตอร์ดา้ น
การเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารเศรษฐกิจชีวภาพ (Agro-Food-Bio
Cluster) เช่นในพืน้ ที่จังหวัด
นครสวรรค์และขอนแก่น

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
ร่วมกับ
กระทรวง
อุตสาหกรรม

- โครงการ Hospitality Hub :
พัฒนาพื้นที่ศูนย์การท่องเที่ยวและ
Hospitality ในภูมิภาคเช่นใน
ภาคเหนือ ภาคใต้ และจังหวัด
อุดรธานี
- โครงการ Healthcare Hub :
พัฒ นาพื้ น ที่ ศูน ย์ ก ารสาธารณสุ ข ใน
กรุงเทพฯและภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ
- โครงการ Education Hub :
พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษาในภูมิภาค
เช่น ภาคเหนือ

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา
ร่วมกับ
ททท.
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวง
ศึกษาธิการ
ร่วมกับ
สานักงานคณะ
กรรม
การอุดมศึกษา

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

และเป็นองค์
รวม
๔.เพื่อพัฒนา
พื้นที่ศูนย์
การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
และเป็นองค์
รวม

ตัวชี้วัด

๑๔๗

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

๑๔๘

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าทั้งในประเทศต่างประเทศ การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
เป้ าหมายและการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภ าค ล้ว นสร้างรายได้ให้ ภ าคส่ ว นที่เกี่ยวข้องและเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่
อุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองหลักตามพื้นที่คลัสเตอร์และเส้นทางการ
คมนาคมจึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการรองรั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการขยายตั ว ของเมื อ งต่ า งๆ จากควา ม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองดังกล่าว ยังถือเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้และความเจริญ
(ทางเศรษฐกิจ) จากเมืองหลักไปยังเมืองรอง และเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อให้การรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคและการสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ นามาซึ่งการ
เจริญเติบโตของเมืองใหม่ๆและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆของไทย
๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ

๕ ปี
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) อัตราการเจริญเติบโตของเมือง (urbanization rate) ในclusters/hubs
๒) รายได้ (income level) ในclusters/hubs
๓) จานวนประชากรในเมือง clusters/hubs
๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการศึกษา

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๔๙

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๔. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลาง
ของภูมภิ าค ตามพื้นที่คลัสเตอร์และ
เส้นทางการคมนาคม
(clusters/hubs/transport nodes)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

คณะอนุกรรมการ อยู่
อยู่
เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนด้านการ ระหว่าง ระหว่าง รวมกลุม่ กันใน
รวมกลุม่ ในภูมิภาค การศึกษา การศึกษา ระดับภูมิภาค
ร่วมกับหน่วยงานที่
และการสร้าง
เกี่ยวข้อง เช่น กรม
อุตสาหกรรม
โยธาธิการและผัง
ต่างๆ นามาซึง่
เมือง
การ
เจริญเติบโต
ของเมือง
ใหม่ๆและ
กระจายความ
เจริญสู่ท้องถิ่น
ต่างๆของไทย

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-จานวนโครงการที่
แล้วเสร็จตามเวลา
และงบประมาณที่
กาหนด
- เพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตของ
เมือง
(urbanization
rate) ใน
clusters/hubs
- เพิ่มรายได้
(income level)
ในclusters/hubs
- เพิ่มจานวน
ประชากรในเมือง
clusters/hubs

๑๕๐

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๕๑

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading
Centers/Treasury Centers
เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงในภูมิภาค ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันและระบบการเงิน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และนโยบายสนับสนุนการลงทุน ประเทศไทยจึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อให้
เป็นศูนย์กลางในการทาธุรกิจแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาคอีก
ด้วย ดังนั้น มาตรการดึงดูด Regional Headquarters/ ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
จึงมีความสาคัญในการช่วยอานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และดึงดูดการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป
๒.๔.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพือ่ ดึงดูดให้องค์กรระดับนานาชาติตั้งสานักงานในประเทศไทย (โดยเฉพาะในกทม. และ EEC)
ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการพัฒนา
อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค
๒) เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรง โดยเฉพาะการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่จะทาให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความชานาญสู่ประเทศไทย
๓) เพื่อช่วยเพิ่มการจ้างงานในระดับที่มีค่าตอบแทนสูง

๒.๔.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๔.๓

ตัวชี้วัด
๑) จานวนสานักงานขององค์กรระดับนานาชาติในไทย
๒) จานวนการจ้างงานในองค์กรระดับนานาชาติในไทย
๓) มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

๒.๔.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข /อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๕๒

๒.๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๕.พัฒนาเมืองใหม่ใน EEC ให้เป็น
เมืองแห่ง Regional
Headquarters : พัฒนาแผน
มาตรการจูงใจ และดาเนินการพัฒนา
เมืองใหม่เป็น Regional
Headquartersและเป็นศูนย์วิจยั และ
พัฒนา/Trading Centers/Treasury
Centers
- จัดทาแผนพัฒนา Regional
Headquarters : ทาการจัดทา
Master Plan การพัฒนา
International Headquarter
- พัฒนามาตรการจูงใจ ทั้งทางภาษี
และไม่ใช่ภาษี เช่น การอานวยความ
สะดวกด้านการอนุญาตเข้าทางาน
(work permit easing) และการ
ปรับปรุงกระบวนการการเข้ารับสิทธิ
ประโยชน์ (qualification process)
ให้สะดวกขึ้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ดึงดูดการตั้ง
Regional
Headquarters/
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา/Trading
/Treasury
Centers
๒.ขจัดอุปสรรค
ด้านกฎระเบียบ
ในการดึงดูดการ
ตั้ง Regional
Headquarters/
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา/Trading
Centers/Treas
ury Centers

๑. เพิ่มจานวน
สานักงานขององค์กร
ระดับนานาชาติในไทย

๔

สกรศ.
BOI

สกรศ.

BOI

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้

อยู่ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับแก้

อยู่ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับแก้
อยู่
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

อยู่ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับแก้
อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

๒. เพิ่มจานวนการจ้าง
งานในองค์กรระดับ
นานาชาติในไทย
๓. เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ

๑๕๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- ดาเนินการพัฒนาเมืองใหม่ใน EEC
ให้เป็นเมืองแห่งRegional
Headquarters : ดาเนินการพัฒนา
เมืองใหม่เป็น Regional
Headquartersและเป็นศูนย์วิจยั และ
พัฒนา/Trading Centers/Treasury
Centers ตามแผน Master Plan

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๔

สกรศ.

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้

อยู่ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อปรับแก้

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๕๔

๒.๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๕๕

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ในช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา แม้ภาษีศุลกากรของสินค้าระหว่างไทยและ CLMV จะลดลง แต่อุปสรรคทางการค้าที่
ไม่ ใ ช่ ภ าษี (Non-Tariff Barriers) กลั บ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (Sanitary and
Phytosanitary : SPS) และมาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barrier to Trade : TBT) อย่างไรก็
ตาม การเจรจาที่มีจุดประสงค์เพื่อลดหรือยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ ให้หมดไปนั้นจาเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ดังนี้การขจัดอุปสรรคทางการค้าในระยะแรกจึงควรมุ่งไปที่การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่
เกี่ยวเนื่องและขีดขวางการจัดตั้งและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การลดขั้นตอนต่างๆ
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเมืองการค้าชายแดนให้เป็นด่านกระจายสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว และการสร้าง
มาตรฐานสินค้าในระดับอาเซียน ล้ว นมีความสาคัญต่อการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการค้า ตลอดจนการ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งหมดนี้ ถือเป็นมาตรการปลดล็อคที่สาคัญ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ
รวมกลุ่มเป็นภูมิภาค (Regional Integration)
๒.๕.๑

๒.๕.๒

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพื่อขจัดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตตลอดจนการขนส่งสินค้าและบริการ
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค ที่สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ร้อยละ ๙ ถึงร้อยละ ๒๑ และเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันทั้งของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒)

เพื่อให้ทั้งภูมิภาคกลายเป็นแหล่งการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยดึงดูด
การลงทุนสู่ประเทศไทยและภูมิภาคในระยะยาว

๓)

เพื่อช่วยให้กิจกรรมทางการผลิตที่ใช้แรงงานสูงกระจายไปสู่ภูมิภาคได้สะดวกขึ้น และให้
ประเทศไทยก้าวสู่การผลิตสินค้าและบริการในระดับที่มีมูลค่าสูงขึ้น

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๕.๓

๒.๕.๔

ตัวชี้วัด
๑)

อันดับ Ease of Trade ของไทย

๒)

จานวนอุปสรรคทางการค้าที่ถูกขจัดออก

๓)

มูลค่าการส่งออกและนาเข้าระหว่างประเทศไทยและประเทศกลุ่ม CLMV รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ

๔)

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศและมูลค่าการลงทุนจากไทยสู่ CLMV

วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข/อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๕๖

๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

๖. พัฒนาเมืองการค้าชายแดน เช่น
แม่สอด และเมืองอื่นๆ

คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค

๗. อานวยความสะดวกในการค้า
ระหว่างไทยและ CLMV/ASEAN

กรมศุลกากร
คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค
กระทรวงการ
ต่างประเทศ/

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
เป้าหมาย
(ล้าน
แหล่งเงิน
บาท)
อยู่
อยู่
เพื่อให้เมือง
ระหว่าง ระหว่าง การค้า
การศึกษา การศึกษา ชายแดน
กลายเป็นหน้า
ด่านสาคัญใน
การค้า โดยมี
โครงสร้าง
พื้นฐานพร้อม
และมีขั้นตอน
ทางศุลกากรที่
สะดวกรวดเร็ว
อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

๑. เพื่อลด
ขั้นตอน/เวลา
ที่ใช้ใน
กระบวนการ
ศุลกากร และ
อานวยความ
สะดวกสาหรับ
ผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัด
- เพิ่มอันดับ Ease of
Trade ของไทย
- เพิ่มมูลค่าการ
ส่งออกและนาเข้า
ระหว่างประเทศไทย
และประเทศกลุ่ม
CLMV รวมถึงภูมิภาค
อื่นๆ
- เพิ่มมูลค่าการลงทุน
จากต่างประเทศและ
มูลค่าการลงทุนจาก
ไทยสู่ CLMV
๑. เพิ่มอันดับ Ease
of Trade ของไทย
๒. ลดจานวนอุปสรรค
ทางการค้า
๓.เพิ่มมูลค่าการ
ส่งออกและนาเข้า
ระหว่างประเทศไทย
และประเทศกลุ่ม

๑๕๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- Customs Express Lane : จัดทา
ช่องทางเคลื่อนย้ายสินค้าที่รวดเร็ว
สาหรับผู้ประกอบการที่มีประวัติดี

-จัดทา One-Stop Service สาหรับ
การขอใบอนุญาต

- สร้าง ASEAN Standard หรือ
มาตรฐานสินค้าในระดับอาเซียน

- แก้ไข Non-Tariff Barriers หรือ
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ใน
ส่วนที่เป็นข้อจากัดต่อการขนส่งสินค้า
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ
กรมศุลกากร อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข
คณะอนุกรรม อยู่
การขับเคลื่อน ระหว่าง
ด้านการ
การตอบ
รวมกลุม่ ใน
กลับจาก
ภูมิภาค
หน่วยงาน
คณะอนุกรรม อยู่
การขับเคลื่อน ระหว่าง
ด้านการ
การตอบ
รวมกลุม่ ใน
กลับจาก
ภูมิภาค
หน่วยงาน
กระทรวงการ อยู่
ต่างประเทศ/ ระหว่าง
กรมเจรจา
การตอบ
การค้าระหว่าง กลับจาก

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ทีท่ าการค้าใน
ภูมิภาค
๒. เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจให้
อยู่
ระหว่าง ผู้บริโภคต่อ
การหารือ สินค้าที่ผลิตใน
หน่วยงาน ภูมิภาค
๓. ลดอุปสรรค
เพื่อ
ปรับแก้ไข ในการขนส่ง
สินค้าและ
อยู่
ระหว่าง วัตถุดิบระหว่าง
การตอบ แหล่งผลิตต่างๆ
กลับจาก ในไทยและ
หน่วยงาน CLMV เพื่อให้
เอื้อต่อการสร้าง
อยู่
ระหว่าง ห่วงโซ่มูลค่าใน
การตอบ ภูมิภาค
กลับจาก
หน่วยงาน
อยู่
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก

ตัวชี้วัด
CLMVรวมถึงภูมิภาค
อื่นๆ
๔. เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนจากต่างประเทศ
และมูลค่าการลงทุน
จากไทยสู่ CLMV

๑๕๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการค้า
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

มาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช และการปรับปรุง
Rules of Origin

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ประเทศ

วงเงิน
(ล้าน
แหล่งเงิน
บาท)
หน่วยงาน หน่วยงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

* นอกจากนี้ควรจะพิจารณาถึงนโยบายอื่นๆ เช่น การเพิม่ ประสิทธิภาพของการตรวจสอบสินค้าก่อนถึงที่หมาย (pre-arrival clearance), การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศุลกากร, วางแผนการสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์และทา e-logistics, ดาเนินการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์และทา e-logistics, และการผลักดัน ASEAN single window เป็นวาระสาคัญ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๕๙

๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ

-

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๖๐

๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
การสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับภูมิภาคนั้น นอกจากจะต้องอาศัยนโยบายพัฒนาเขตพื้นที่และเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนขจัดอุปสรรคทางการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว
การเคลื่อนย้ายกาลังคนถือเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ซึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะจานวนมาก นอกจากนี้ การขจัดอุปสรรคเรื่องการเคลื่อนย้ายคนยังสามารถช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสาธารณสุข และการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ การดาเนิน
นโยบายดังกล่าวยังต้องอาศัยความระมัดระวังโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ
๒.๖.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรคในการเคลื่ อ นย้ า ยคน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
อุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับภูมิภาค
๒) เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวสู่การผลิตสินค้าและบริการใน
ระดับที่มีมูลค่าสูงขึ้น
๓) เพื่ออานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว การศึกษา ตลอดจนการรับบริการด้านการสาธารณสุข
ในภูมิภาค อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ Hospitality การศึกษา
และการสาธารณสุขในระดับภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่สาคัญ

๒.๖.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๖.๓

ตัวชี้วัด
๑) เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
๒) เพิ่มจานวนบุคลากรจากต่างชาติ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
๓) เพิ่มจานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ
๔) เพิ่มจานวนผู้เข้ารับบริการทางสาธารณสุข

๒.๖.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๖๑

๒.๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๘. อานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
และ
Hospitality ใน
ระดับภูมิภาค
เพื่ออานวย
ความสะดวก
สาหรับผู้ที่เข้า
รับบริการ
สาธารณสุข
นักเรียน/
นักศึกษา และ
ดึงดูดบุคลากร
เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
และ
Hospitality
อุตสาหกรรม

- เพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะผูม้ า
ท่องเที่ยวทั้งในไทย
และภูมิภาค

๔

สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง
คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กระทรวง
แรงงาน
กระทรวงการ
สาธารณสุข
กระทรวงวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี
BOI

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วย
งาน

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

- ลดเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจคนเข้าเมือง
- เพิ่มจานวน
บุคลากรจาก
ต่างชาติ โดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญแขนง
ต่างๆ
- เพิ่มจานวน
นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ

๑๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- ขยายการทา visa on arrival
- จัดทา Single Visa สาหรับการ
ท่องเที่ยวในไทยและ CLMV

- ลดขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
สาหรั บผู้ ที่เ ข้า รับ บริก ารสาธารณสุ ข
นักเรียน/นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ เช่น แพทย์ วิศวกร
- ปรับปรุงการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ ให้มคี วามรวดเร็วขึ้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

สานักงานตรวจ รอหน่วย
คนเข้าเมือง
งาน
จัดส่ง
คณะอนุกรรม ข้อมูล
การขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค
ร่วมกับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง
สานักงานตรวจ รอหน่วย
คนเข้าเมือง
งาน
จัดส่ง
ข้อมูล
คณะอนุกรรมการ อยู่
ขับเคลื่อนด้าน ระหว่าง
การรวมกลุ่มใน การตอบ
ภูมิภาค
กลับจาก
ร่วมกับ
หน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน
อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

การสาธาณสุข
และ
อุตสาหกรรม
การผลิต
เพื่อดึงดูด
บุคลากรชั้นนา
ต่างๆ เพื่อ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
การผลิตใน
ระดับภูมิภาค

- เพิ่มจานวนผู้เข้า
รับบริการทาง
สาธารณสุข
- ลดเวลาที่ให้ในการ
รับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ
- เพิ่มจานวน
บุคลากรจาก
ต่างชาติ โดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญแขนง
ต่างๆ

๑๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

กระทรวง
แรงงาน
กระทรวงการ
สาธารณสุข
กระทรวงวิทยา
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี BOI

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๖๔

๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

๑๖๕

๒.๗ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ปัจจุบัน ประเทศในกลุ่ม CLMV จีน และอินเดีย นับเป็นคู่ค้าที่มีความสาคัญ ทั้งในแง่ของตลาดการบริโภค
และการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต นอกจากนี้ ประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ เช่น บังกลาเทศ และศรีลังกา ยังเป็นประเทศที่
มีศักยภาพในฐานะคู่ค้าในอนาคตของไทย ดังนั้น ยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าควรมุ่งเน้นกลุ่มประเทศเหล่านี้ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
๒.๗.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพื่อมุ่งเน้นการเจรจาการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม CLMV รวมถึงจีน อินเดีย
และบังกลาเทศ ซึ่งมีบทบาทหลักในการขยายตลาดและห่วงโซ่อุปทานสู่ระดับภูมิภาค โดย
เน้นการขจัดอุปสรรค การสนับสนุนการค้าการลงทุน และการเสริมเสร้างอุตสาหกรรม
ระดับภูมิภาค

๒.๗.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑)

จานวนข้อตกลงทางการค้ากับประเทศเป้าหมาย

๒)

มูลค่าการค้ากับประเทศเป้าหมาย

๓)

มูลค่าการลงทุนในไทยและภูมิภาค

๒.๗.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๖๖

๒.๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๙. การสร้างโครงสร้างพันธมิตร
การค้าระดับทวิภาคี

- จัดทา Targeted Trading
Partners List หรือรายชื่อประเทศคู่
ค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อวางยุทธศาสตร์การ
เจรจาการค้าตามลาดับความสาคัญที่
วางไว้

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่ อ ให้ น โยบาย
การต่ า งประเทศ
ของไทยมุ่ ง เน้ น
ป ร ะ เ ท ศ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์
สู ง สุ ด ในการเพิ่ ม
ความสามารถใน
การแข่งขันและลด
ความเหลื่อมล้า
เพื่อสร้างจุดแข็ง
ของประเทศไทย
ให้เด่นชัดขึ้น โดย
การเพิ่มเครือข่าย
การค้าและการ
ขยายตลาด

- เพิ่มจานวนข้อตกลง
ทางการค้ากับประเทศ
เป้าหมาย

๔

คณะ
อนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
และกรม
เจรจาการค้า
ระหว่าง
ประเทศ
คณะ
อนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-

- เพิ่มมูลค่าการค้ากับ
ประเทศเป้าหมาย
- เพิ่มมูลค่าการลงทุน
ในไทยและภูมิภาค
- ลดจานวนอุปสรรค
ทางการค้า การลงทุน
และการเคลื่อนย้ายคน

๑๖๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

อยู่
ระหว่าง
การ
หารือ
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข
-

เพื่อสนับสนุน
กรอบการค้าการ
ลงทุนที่มอี าเซียน
เป็นศูนย์กลาง

๔

- เร่งรัดการเจรจาการค้า กับบังคลา
เทศ และศรี ลั ง กา รวมถึ ง ประเทศ
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยมีข้อตกลงทาง
การค้าการลงทุนกับประเทศไทย

กระทรวงการ
ต่างประเทศ
และกรม
เจรจาการค้า
ระหว่าง
ประเทศ

๑๐. สนับสนุนและเร่งรัดการตกลง
การค้าภายใต้กรอบ RCEP

คณะอนุกรรม การขับเคลื่อน
ด้านการ
รวมกลุม่ ใน
ภูมิภาค
ร่วมกับ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
และกรม
เจรจาการค้า
ระหว่าง
ประเทศ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ตัวชี้วัด

๑๖๘

๒.๗.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๖๙

๒.๘ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดของตลาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่คล้ายคลึงกัน การมุ่งเน้นเพียงแค่ตลาดในประเทศจึงอาจไม่เพียงพอ ประกอบกับการเริ่มรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค
ไม่ว่าจะเป็นเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือเชิงธุรกิจ ได้นามาซึ่งการขยายตลาดและฐานการผลิตจากระดับประเทศสู่ระดับ
ภูมิภาค ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นช่องทางที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการผลิตและขยายธุรกิจได้
ดังนั้น จึงควรมีมาตรการหรือนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในวงกว้าง เพื่อให้สามารถได้ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจาก
การรวมกลุ่มเป็นภูมิภาค (Regional Integration) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
ระดับอาเซียน (ASEAN Multinationals) ต่อไป
๒.๘.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

๒.๘.๒

เพื่อใช้ที่ตั้งของประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์สาหรับ
การขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสขยายตลาดและ/หรือการ
ผลิตสู่ภูมิภาค เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับ
นานาชาติ

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี

๒.๘.๓

๒.๘.๔

ตัวชี้วัด
๑)

มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

๒)

รายได้จากต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๗๐

๒.๘.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑๑. การส่งเสริมการลงทุนใน
ต่างประเทศ

- BOI Outbound : เพิ่มอานาจและ
บทบาทหน้าที่ของ BOI เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยขยายสูภ่ ูมภิ าค โดย
เน้น CLMV (ในลักษณะคล้าย JETRO)
- จัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุน ใน
ต่างประเทศ : สาหรับผู้ประกอบการไทย
ทั้งมาตรการจู งใจทางการเงิ นและไม่ ใช่
ทางการเงิน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

อยู่

อยู่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

BOI

๑. เพื่อให้ BOI มี
กาลังมากขึ้นใน
การ
กระทรวงการคลัง
การตอบ การช่วยให้
ตอบ กลับจาก ผู้ประกอบการไทย
คณะอนุกรรมการ กลับ หน่วยงาน ขยายสู่ภมู ิภาค
ขับเคลื่อนด้านการ จาก
๒. เพื่อให้
รวมกลุม่ ในภูมิภาค หน่วย
ผู้ประกอบการ
ร่วมกับกระทรวง งาน
SME ได้รับ
การต่างประเทศ
ประโยชน์มากขึ้น
และกรมเจรจา
จากการรวมกลุ่ม
การค้าระหว่าง
ในภูมิภาค
ประเทศ
๓. เพื่ออาศัยความ
ชานาญจาก
BOI
ภาครัฐและเอกชน
ในการส่งเสริมการ
ลงทุนใน
ต่างประเทศของ
BOI/
อยู่
อยู่
กระทรวงการคลัง ระหว่าง ระหว่าง ผู้ประกอบการไทย
การ
การตอบ
ตอบ กลับจาก

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ระหว่าง ระหว่าง

๑. เพิ่มมูลค่าการ
ล ง ทุ น ใ น
ต่ า งประเทศของ
ผู้ประกอบการไทย
๒. เพิ่มรายได้จาก
ต่ า งประเทศของ
ผู้ประกอบการไทย

๑๗๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- จัดตั้ง Team Thailand และวาง
กลยุทธ์การเจรจาการค้า : ผ่านการมี
ส่ ว นร่ ว มของทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการไทย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๔

กลับ หน่วยงาน
จาก
หน่วย
งาน
คณะอนุกรรมการ อยู่
อยู่
ขับเคลื่อนด้านการ ระหว่าง ระหว่าง
รวมกลุม่ ในภูมิภาค การ
การตอบ
ตอบ
ร่วมกับกระทรวง
กลับจาก
กลั
บ
การต่างประเทศ
หน่วยงาน
จาก
และกรมเจรจา
หน่วย
การค้าระหว่าง
งาน
ประเทศ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๗๒

๒.๘.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ

-

๑๗๓

๒.๙ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับเป็นนโยบายที่สาคัญในการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องการพัฒนา
ดั ง กล่ า วจะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการลดต้ น ทุ น และอ านวยความสะดวกให้ กั บ นั ก ลงทุ น และการท าธุ ร กิ จ ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
หลัก เช่น การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม ทั้งทางถนนสู่พื้นที่เกษตร และทางรางเพื่อเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมในภูมิภาค
การขยายท่าอากาศยานเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ Hospitality การ
สาธารณสุข และการศึกษา ตลอดจนการยกระดับท่าเรือของประเทศไทยให้สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาค
๒.๙.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงตลาดและแหล่งการผลิตในห่วงโซ่
อุปทาน และช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับภูมิภาคที่ตั้งใจจะพัฒนา

๒)

เพื่ออานวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนในเพื่อตั้งสานักงานระดับ
ภูมิภาค และช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม Hospitality การสาธารณสุข
และการศึกษา ที่สาคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค

๒.๙.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๙.๓ ตัวชี้วัด
๑)

ต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศไทยและ CLMV

๒)

เวลาในการขนส่งระหว่างประเทศไทยและ CLMV

๓)

มูลค่าการค้าระหว่างไทยและ CLMV จีนและอินเดีย

๔)

จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยและ CLMV

๒.๙.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการศึกษา/อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๗๔

๒.๙.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑๒. จัดทา Priority List โครงสร้าง
พื้นฐาน หรือ รายชื่อของโครงการที่
สาคัญ โดยเน้นโครงการที่ส่งเสริมการ
สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับ
ภูมิภาค บนพื้นฐานของการวิเคราะห์
ต้นทุนและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์
( economic cost-benefit
analysis) หลักความคุ้มค่า (value
for money) และความเป็นไปได้ทาง
การเงิน (financing requirement)
๑๓. เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานสาคัญ
- พัฒนาการเชื่อมโยงทางถนน เช่น
ถนนที่ เ ชื่ อ มโยงทางหลั ก (last-mile
roads)
สู่ พื้ น ที่ ค ลั ส เตอร์ ภ าค
การเกษตร-อาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ
เช่น นครสวรรค์และขอนแก่น
- พัฒนาการเชื่อมโยงทางอากาศ
เช่นขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า
อากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานอู่

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อเร่งรัดการ
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ระดับภูมิภาค

รายชื่อของ
โครงการทีส่ าคัญ
(Priority List) ซึ่ง
เน้นโครงการที่
ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เป้าหมายระดับ
ภูมิภาค

๑. เพื่อ
เชื่อมโยงแหล่ง
ผลิตและตลาด
อยู่
อยู่
ระหว่าง ระหว่าง ที่สาคัญต่อ
การศึกษา การศึกษา การสร้าง
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
๑๖๘,๘๑ PPP และ ระดับภูมิภาค
งบประมาณ ๒. เพื่ออานวย
๔ ล้าน
ภาครัฐ
ความสะดวก
บาท

๑. จานวน
โครงการที่ก่อสร้าง
เสร็จสิ้นภายใน
เวลาและ
งบประมาณที่
กาหนด
๒. ลดต้นทุน/เวลา
การขนส่ง
๓. เพิ่มมูลค่า
การค้าระหว่าง

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๔

คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนด้านการ
รวมกลุม่ ในภูมิภาค
ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
ทอท.
สกรศ.
การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม
/ทอท./สกรศ.

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-

๑๗๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

แหล่งเงิน

สาหรับท่า
อากาศ
ยานอู่
ตะเภา*

สาหรับท่า
อากาศ
ยานอู่
ตะเภา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ตะเภา และเพิ่มเส้นทางการบิน

- พัฒนาการเชื่อมโยงทางราง เช่น
ระหว่ า งไทยและ CLMV โดยเน้ น
เส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มโยงแหล่ ง การผลิ ต ที่
สาคัญ เช่น ระบบรางจากกทม./ EEC
สู่ กั ม พู ช า แ ล ะ โ ฮ จิ มิ น ห์ ซิ ตี้ เ พื่ อ
เชื่อมโยงคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

(ล้าน
บาท)

กระทรวงคมนาคม

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

สาหรับผู้ที่เข้า
รับบริการ
สาธารณสุข
นักเรียน/
นักศึกษา และ
สาหรับ
สาหรับ
ดึงดูดบริษัท
โครงการ โครงการ และบุคลากร
อื่นๆอยู่
อื่นๆอยู่
ชั้นนาต่างๆ
ระหว่าง ระหว่าง ๓.เพื่อพัฒนา
การหารือ การหารือ อุตสาหกรรม
หน่วยงาน หน่วยงาน การท่องเที่ยว
เพื่อ
เพื่อ
และ
ปรับแก้ไข ปรับแก้ไข Hospitality
อุตสาหกรรม
อยู่
อยู่
ระหว่าง ระหว่าง การสาธาณสุข
การศึกษา การศึกษา และ
อุตสาหกรรม
การผลิตใน
ระดับภูมิภาค

ประเทศใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
๔. จานวน
โครงการที่ก่อสร้าง
เสร็จสิ้นภายใน
เวลาและ
งบประมาณที่
กาหนด
๕. จานวนเส้นทาง
การบินระหว่าง
ประเทศไทยและ
CLMV
๖. ลดเวลาในการ
เดินทางระหว่าง
ประเทศไทยและ
CLMV
๗. เพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้า

๑๗๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- ยกระดับท่าเรือต่างๆ ของไทย เช่น
วางบทบาทท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็น
ประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔. เพื่อ
เชื่อมโยงแหล่ง
ผลิตและตลาด
ที่สาคัญต่อ
การสร้าง
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ระดับภูมิภาค
๕. เพื่อ
ส่งเสริมให้ไทย
เป็น Logistics
Hub ที่สาคัญ
โดยอานวย
ความสะดวก
ด้านการขนส่ง
และสนับสนุน
การสร้าง
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
ระดับภูมิภาค

มาในประเทศไทย
และCLMV
๘. เพิ่มจานวนผู้ที่
เข้ารับบริการ
สาธารณสุข
นักเรียน/นักศึกษา
และบุคลากรชั้น
นาต่างๆ ใน
ประเทศไทย
๙. เพิ่มจานวน
สานักงานของ
บริษัทชั้นนาต่างๆ
ที่ตั้งในประเทศ
ไทย
๑๐. จานวน
ท่าเรือที่มีการวาง
บทบาทระดับ
ภูมิภาคและ
ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานภายในเวลา
และงบประมาณที่
กาหนด

๔

กระทรวงคมนาคม
ร่วมกับการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
และสกรศ.

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๔๑,๖๓
๕ ล้านบาท
ส า ห รั บ
การพัฒนา
ท่ า เ รื อ
แหลมฉบัง
Phase III*

PPP และ
งบประ
มาณ
ภาครัฐ
สาหรับ
การพัฒนา
ท่าเรือ
แหลมฉบัง
Phase III

๑๗๗

๒.๙.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

๑๗๘

๒.๑๐ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค
นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศแล้ว การพัฒนาเพื่อปลดล็อคด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ยังมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับภูมิภาค อีกทั้ง
ประเทศในกลุ่ม CLMV ยังมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมากตลอด ๑๕ ปีข้างหน้า ดังนั้น ประเทศ
ไทยควรเพิ่มบทบาทในการสนับ สนุ นการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค กล่าวคือ สนับสนุนและวางแผนการสร้าง Infrastructure Network ของภูมิภาคในลักษณะที่เป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ การเพิ่มบทบาทดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV
และไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย
๒.๑๐.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการประสานงานและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามข้อตกลงต่างๆ ในระดับ CLMVT
๒) เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมุ่งไปสู่
การพัฒนาของภูมิภาคโดยรวม
๒.๑๐.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ ปี
๒.๑๐.๓ ตัวชี้วัด
๑) จานวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ตกลงกันระหว่างไทยและ CLMV ซึ่งได้ดาเนินการตาม
เวลาและงบประมาณที่กาหนด
๒) ต้นทุนการขนส่งระหว่างไทยและ CLMV
๓) อันดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานในไทยและ CLMV
๒.๑๐.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข/อยู่ระหว่างการศึกษา

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๗๙

๒.๑๐.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑๔. จัดตั้ง Platform ร่วม สาหรับ
ไทยและ CLMV เช่นสานักเลขาธิการ
ACMECS

๑๕. จัดทา ACMECS Connectivity
Master Plan ซึ่งรวมถึงแผนการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมภิ าค
(regional value chain integration)
และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศ
๑๖. จัดตั้ง ACMECS
Infrastructure Fund หรือกองทุน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนด้าน
การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาค
ร่วมกับองค์กร
อื่นๆ จาก
ประเทศในกลุม่
CLMV

เพื่อให้มีเจ้าภาพ
ห ลั ก ใ น ก า ร
ผ ลั ก ดั น ว า ร ะ
การพัฒนาระดับ
CLMVT รวมถึง
การประสานงาน
และติ ด ตามผล
การด าเนิ น งาน
ต า ม ข้ อ ต ก ล ง
ต่ า งๆ ในระดั บ
CLMVT
สานัก
อยู่
อยู่
เพื่อให้มี
เลขาธิการ
ระหว่าง ระหว่าง แผนการซึ่งจะ
ACMECS หรือ การหารือ การหารือ นามาสู่ข้อตกลง
Platform ร่วม หน่วยงาน หน่วยงาน ระหว่างประเทศ
ระหว่าง
เพื่อ
เพื่อ
ในการพัฒนา
ประเทศไทย
ปรับแก้ไข ปรับแก้ไข ระดับภูมิภาค
และ CLMV
สานัก
อยู่
อยู่
เพื่อช่วย
เลขาธิการ
ระหว่าง ระหว่าง สนับสนุนด้าน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

มี Platform ร่วม
ให้ประเทศไทยและ
CLMV ทางาน
ร่วมกัน

มี ACMECS
Connectivity
Master Plan

- มีกองทุนเพื่อ
พัฒนาโครงสร้าง

๑๘๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับ
ภูมิภาค

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งทุนในการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระหว่าง
ประเทศ

พื้นฐานระดับ
ภูมิภาค และแหล่ง
ทุนที่เพียงพอ
- จานวนโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้ตกลงกันระหว่าง
ไทยและ CLMV ซึ่ง
ได้ดาเนินการตาม
เวลาและ
งบประมาณที่
กาหนด
- ลดต้นทุนการ
ขนส่งระหว่างไทย
และ CLMV
- เพิ่มอันดับคุณภาพ
โครงสร้างพื้นฐานใน
ไทยและ CLMV

๔

ACMECS หรือ การศึกษา การศึกษา
Platform ร่วม
ระหว่าง
ประเทศไทย
และ CLMV

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๘๑

๒.๑๐.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ

-

๑๘๒

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย ๑.๓ : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
(R&D, Innovation Ecosystem)
ประเทศไทยกาลังเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันกับทั้งประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้วยต้นทุน
ที่ต่าเช่นประเทศกัมพูชาและประเทศที่ได้มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ในการที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสนั บสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตรกรรม ธุรกิจโรงแรมและบริการ
อาหาร รถยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ธุรกิจชีวภาพ ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจการศึกษา ประเทศ
ไทยจาเป็นต้องเสริมและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ผ่านการปฏิวัติทางเทคโนโลยี
และดิจิทัลของประเทศ
การวิจัยพัฒนาที่นาไปสู่นวัตกรรมในเชิงระบบและผลิตภัณฑ์สาหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความสาคัญ
อย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและการคงขี ดความสามารถในการแข่งขันในโลกที่ เศรษฐกิจที่มีความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันและที่พึ่งพาเศรษฐกิจดิจิทัลสูงมากขึ้นในปัจจุบัน นวัตกรรมซึ่งช่วยทั้งในการเพิ่ มทั้งผลิตภาพ
แรงงานและผลิตภาพทุนจึงเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มโอกาสการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยเฉพาะ
การพัฒนาผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ
นวัตกรรมไม่ได้เป็น ผลผลิ ตของนโยบายใดนโยบายหนึ่งของรัฐบาลแต่เป็นผลของการปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพของปัจจัยต่างๆ ในระบบนิเวศ โดยระบบนิเวศการวิจัยพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมักประกอบด้วย ระบบที่
อาจารย์ ม หาวิ ทยาลั ย มี ทรั พยากรและแรงจู ง ใจในการท างานวิ จั ยที่ มี คุณ ภาพและมีช่ องทางการทางานร่ ว มกั บ
ภาคเอกชนเพื่อทาโครงการวิจัยประยุกต์ และระบบที่ทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้รับการจดทะเบียนและปกป้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเทศยังต้องมีระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เติบโตได้เร็วสามารถอานวยให้เกิดการเชื่อมโยงกันเอง
ของผู้ประกอบการและบุคลากรวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) กับองค์กรใหญ่ กับผู้ลงทุน กับหน่วยงานสนับสนุนของรัฐ
และกับระบบนิเวศวิจัยพัฒนาเพื่อเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ระบบนิเวศเหล่านี้ต้องได้รับ การสนับ สนุนด้วยกรอบการสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒ นา
กฎเกณฑ์ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนามาตรการสนับสนุน เนื่องจากประโยชน์ของนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจในองค์
รวมไม่ได้จากัดอยู่กับเฉพาะผู้วิจัยในนวัตกรรมแต่ยัง ส่งผลกระทบภายนอกกับสังคมในด้านบวก (Spillover effects)
อีกทั้งการทาวิจัยพื้นฐานบ่อยครั้งไม่ได้มีผลลัพธ์โดยตรงต่อการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางธุรกิจ ในหลายกรณีผู้วิจัย
จึงไม่ได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าที่สร้างในเชิงประโยชน์รวมต่อเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงสามารถสนับสนุนและดึงดูดการ
สร้ า งนวั ต กรรมโดยสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ วิ จั ย ว่ า จะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมจากนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่น การสร้างระบบปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง การสนับสนุนการสร้ างมูลค่าจากผลงานวิจัย
และการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาในเชิงพาณิชย์
เมื่อดูจากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ซึ่งครอบคลุมถึงทั้งด้านการวิจัย
พัฒนาและด้านการปกป้องทรั พย์สินทางปัญญา ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่ ๕๑ ซึ่งยังตามหลั ง
ประเทศเพื่อนบ้ านในภูมิภ าคอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งได้อันดับที่ ๓๗ และประเทศจีนซึ่งได้อันดับที่ ๒๒ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางทั้งหมด ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๐ และอยู่ในอันดับกึ่งกลางเมื่อ

๑๘๓

เปรียบกับประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกนั้นวัดสภาวะของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สถาบัน
การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และ ธุรกิจ เป็นต้น และตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การสร้างองค์ความรู้ การกระจายความรู้ และ
ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
ประเทศไทยยังลงทุน ในการทาการวิจั ยน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภ าคเดียวกันและ
ประเทศที่เป็นผู้นาด้านการวิจัยรายจ่ายในการวิจัยพัฒนา (GERD) สาหรับภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันที่ร้อยละ ๐.๖
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในขณะที่ประเทศที่เป็นผู้นาด้านการวิจัยส่วนใหญ่ เช่ น ประเทศจีน สิงคโปร์ และ
เยอรมนี ตั้งเป้าหมายในการลงทุนวิจัยพัฒนาไว้ที่ ร้อยละ ๒.๕ ถึงร้อยละ ๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ส่วน
ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย และ รัสเซีย มักจะตั้งเป้าหมายในการลงทุนวิจัย
พัฒนาไว้ที่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป๑๘
ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความมุ่งมั่นในเชิงนโยบายที่จะพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยยังอยู่ใน
อันดับที่ ๑๐๖ ในการจัดอันดับในสาขา “การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา” ของดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน
ระดับโลก (Global Competitiveness Index) ในปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๑ ซึ่งตามหลังประเทศที่เป็นผู้นาในด้านนี้
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงอื่นๆ อยู่มาก ระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานั้นมักประกอบไปด้วย การมีกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาเป็น
อย่างดี การมีระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่รวดเร็ว และการมีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อปกป้องสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติ ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยนั้นเพิ่งหลุดจาก U.S. Priority Watchlist
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม
ในเชิงของประสิทธิภาพในการอนุมัติสิทธิบัตร ประเทศไทยยังมีใบอนุมัติที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคงค้างจานวนมาก
โดยการอนุมัติสิทธิบัตรใช้ระยะเวลาถึง ๗.๕ ปี ซึ่งยาวกว่าสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เวลา ๓ ปีในการอนุมัติสิทธิบัตรอยู่มาก
แผนภาพที่ ๑ : การประเมินโดยเปรียบเทียบโดยใช้ตัวชี้วัดและการจัดลาดับของโลก

๑๘

ธนาคารโลก

๑๘๔

ประเทศที่ เ ป็ น ผู้ น าในด้ า นการพั ฒ นาระบบนิ เ วศการวิ จั ย พั ฒ นาแม้ มี แ นวทางที่ ต่ า งกั น แต่ ต่ า งมี ปั จ จั ย
ความสาเร็จที่คล้ายคลึงกันดังนี้
 มีกระทรวงหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เป็นผู้นาในการวางยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย
พัฒนารวมของประเทศ : โดยมีอานาจในการควบคุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาทั้งหมดและเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ จะนางบประมาณที่เป็นของตนไปดาเนินการในแต่ละโครงการของ
ตนอย่างสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ รวมของประเทศ ยกตัว อย่างเช่นประเทศเยอรมนีได้ให้ งบประมาณพื้นฐานกับ
สถาบันวิจัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ทุกหน่วยงานต้องแข่งขันเพื่อของบเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่
โปร่ ง ใสซึ่ ง น าไปสู่ ข้ อ เสนอโครงการและงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ในขณะที่ ป ระเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ ก าหนดแผนส าหรั บ
โครงการวิจัยพัฒนา ๕ ปีที่ชัดเจนสาหรับเรื่องวิจัยที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับความสาคัญเป็นพิเศษและมีงบรวมที่ถูกจัดสรร
เพื่อการพัฒนาในแต่ละเรื่องการวิจัยหลักของประเทศ
 การที่รัฐบาลนั้นให้ความสาคัญกับกิจกรรมการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี เนื่องจาก
ลงทุนในการวิจัยพัฒนาใช้เวลาหลายปีกว่าจะทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรม รัฐบาลต้องมีความอดทนและไม่หยุ ด
การลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนา ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในระยะสั้นหลังการลงทุนหรือการปรับโครงสร้าง
ระบบการวิจัยของประเทศ เช่น ประเทศจีนได้เพิ่มการลงทุนในการศึกษาและการวิจัยพัฒนาจานวนมากในช่วงสิบปีที่
ผ่านมาและถึงแม้ระบบการวิจัยพัฒนาของประเทศจีนจะได้พั ฒนาไปอย่างมาก แต่ผลลัพธ์จากตัวชี้วัดทางนวัตกรรม
ต่างๆ เช่น จานวนของสิทธิบัตร และ การตีพิมพ์งานวิจัย ยังเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าการลงทุนในการวิจัยอยู่มาก
 รั ฐ บาลต้อ งมี กรอบการกากับ และกฎหมายที่อ านวยต่ อการพัฒ นานวัต กรรม ทั้ งในเชิ งของการจด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่รวดเร็วและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และในเชิงของสภาพแวดล้อม
การประกอบธุรกิจซึ่งรวมถึง การจัดตั้งธุรกิจ การลดข้อจากัดในการนาเข้าและส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ และการ
สนับสนุนกิจกรรมการทาวิจัยพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอิสราเอลให้การสนับสนุนอย่างมากเพื่อให้บริษัทสามารถ
ตั้งตัวได้ ผ่านการให้ทุนและนโยบายจูงใจทางภาษี พร้อมทั้งจัดตั้งโครงการที่ให้ทุนการวิจัยพัฒนาอย่างเต็มที่
 ประเทศที่เป็นผู้นาด้านการวิจัยพัฒนานั้นมีฐานบุคลากรที่มีทักษะที่แข็งแกร่ง ด้วยความยืดหยุ่นของ
นโยบายการดึงดูดผู้วิจัยต่างชาติหรือผู้ ประกอบการเพื่อเสริมสร้างทักษะที่ต้องการในการพัฒนาระบบวิจัยพัฒนาของ
ประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศเยอรมนีให้การสนับสนุนอย่างมากในโครงการแลกเปลี่ยนการวิจัยในภาคการศึกษา
ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้ผู้วิจัยหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถได้รับใบอนุญาตการ
ทางานได้โดยง่าย
 ประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จ นั้ น ยั ง มี ร ะบบการเชื่ อ มโยงโครงงานวิ จั ย ภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชนที่ ดี
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบดังกล่าวจะประกอบด้วย ศูนย์กลางการวิจัย สานักงานเพื่อถ่ายโอนเทคโนโลยี และการร่วมมือ
ระหว่างภาคมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจผ่านการแข่ งขันเพื่อชิงงบ ยกตัวอย่างเช่น ไบโอโพลิส (Biopolish) และ
ฟิวชั่นโพลิส (Fusionpolis) ของสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาที่รัฐบาลได้ให้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
การทาวิจัย ของแต่ละอุตสาหกรรมและได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีและพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดตั้ งใกล้กับ
มหาวิทยาลัยหรือสานักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ เพื่อลดต้นทุนคงที่ในการทาวิจัยพัฒนาของธุรกิจรายกลางและย่อย
และองค์กรขนาดใหญ่ และเพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจในการวิจัย
ในแต่ละด้าน

๑๘๕

ประเทศไทยมีแผนแนวทางการพัฒนาการวิจัยที่ดีหลายแผน รวมถึงมีศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยที่ดีหลายที่
เพียงแต่ระบบนิเวศโดยรวมยังแตกแยกกระจัดกระจาย โดยแต่ละกระทรวงและหน่วยงานมีแผนแนวทางการทาวิจัย
ของตนเองและแต่ละคนต่างทาเรื่องของบเพื่อทาโครงการของตน โดยประเทศไทยยังขาดแผนยุทธศาสตร์การทาวิจัย
ของชาติที่ชัดเจนและขาดระบบเปรียบเทียบเพื่อจัดลาดับความสาคัญของโครงการวิจัยที่เสนอโดยหน่วยงานต่างๆ
ในขณะเดียวกันระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ และธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโต หรือสเกลอัพนั้น
ได้เริ่มมีการก่อตัวที่ดี โดยระหว่างปี ๒๕๕๕ ถึงปี ๒๕๖๑ บริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนเพิ่มจาก ๐ รายเป็น
๗๕ ราย และมีวงเงินการร่วมลงทุนที่ ๑๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐ และมีนักร่วมลงทุน (Angel) ๔๐ ราย และ กลุ่มทุน
(Venture Capital) ๗๐ รายสนใจที่จะลงทุนในตลาดไทย แต่เมื่อเทียบกับระบบนิเวศด้านสตาร์ทอัพชั้นนาของโลก
อย่ าง ซิลิ คอนวัลเลย์ในสหรั ฐอเมริ กา หรือระบบนิเวศที่ต่างๆ เช่น สิ งคโปร์ เทลอาวีฟ เบอร์ลิน หรือ ลอนดอน
ซึ่งมี บ ริ ษัท สตาร์ ท อัพ ในหลั กหลายร้ อ ยหรื อ หลายพั น รายและมีก ารร่ว มทุ นในระดับ หลายพัน ล้ านเหรีย ญสหรั ฐ
กิจกรรมสตาร์ทอัพในประเทศไทยยังเล็กมาก ในขณะที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นได้เริ่มต้นในการร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ แต่แนวทางการส่งเสริมในภาพรวมยังแตกแยกและกระจัดกระจาย โดยยังขาดหน่วยงานที่
ทาหน้าที่กาหนดแผนชาติที่ใช้ส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ตลอดช่วงอายุของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจหรือเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ
จนถึงช่วงขยายตัวหรือเป็นธุรกิจสเกลอัพ
ในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบนิเวศด้านนวัตกรรมประเทศไทยควรตั้งเป้าหมายที่จะ
 เพิ่มอันดับในดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) จากอันดับที่ ๕๑ ในปัจจุบันให้ดีขั้น
 เพิ่มอันดับในสาขาการปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากอันดับที่ ๑๐๖ ในปัจจุบันให้ดีขึ้น
 เพิ่มจานวนของสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในระดับ “Series A” หรือในวงเงินร่วมลงทุน ๖๐ ล้าน
บาทขึ้นไป
เพื่อให้ สัมฤทธิ์ในเป้ าหมายในข้างต้น ประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับขีดความสามารถด้าน
นวัตกรรมไปอีกระดับ โดยประเทศไทยจาเป็นต้องเริ่มจากการดาเนินการหลักกล่าวคือ
 สร้างศูนย์วิจัยพัฒนากลางแห่งชาติซึ่งวางกรอบแนวทางกลยุทธ์ เป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดสรรงบเพียง
หน่วยงานเดียวในการทาวิจัยพัฒนาให้กับหน่วยงานในปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาการวิจัยทุกหน่วยงาน โดยใช้
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบผ่านระบบการแข่งขันโครงการวิจั ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของการทาการวิจัยและสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานวิจัยที่มีมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมทั้งการออกมาตรการเพื่อจูงใจให้เกิดการเพิ่มรายจ่ายในการวิจัยพัฒนาจาก
ในปัจจุบันที่ร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อปี เป็นร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อปี
ในระยะเวลา ๕ ปี
 เพิ่มความสามารถและสมรรถภาพของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่ทาให้ระบบการจดและปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 จัดตั้งหน่วยงานกลางที่ดูแลธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่มีหน้าที่วางกรอบกลยุทธ์ของชาติสาหรับ
ธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพโดยทาการประเมินจากช่องว่างต่างๆ ในตลาด พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบในการ
ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพรวมทั้งมีหน้าที่กากับดูแลแนวทางการดาเนินการและกิจกรรมส่งเสริมสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพต่างๆ

๑๘๖

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิจัยพัฒนากลางนั้นควรถูกกาหนดให้เป็นผู้วางแผนยุทธ์ศาสตร์การวิจัยพัฒนาแห่งชาติและดูแลการ
ขับเคลื่อนแผนผ่านโครงสร้างการวิจัยพัฒนาต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัย
พัฒนา ศูนย์วิจัยพัฒนากลางต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้
ศูนย์วิจัยพัฒนากลางควรเป็นผู้ดูแลการจัดสรรงบประมาณการวิจัยพัฒนาของประเทศทั้งหมดโดยงบส่วนหนึ่ง
ควรถูกสารองไว้สาหรับ การวิจั ย เพื่อสนั บสนุน การพัฒ นาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยควรจัดสรรงบโดยแบ่งตาม
ประเภทของการวิจัย พัฒ นา กล่ าวคือ การวิจัยพัฒ นาพื้นฐาน การวิจัยพัฒ นาประยุ กต์ และ การวิจัยพัฒนาร่ว ม
ระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์วิจัยพัฒนากลางจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานวิจัยพัฒนาต่างๆ ของรัฐบนพื้นฐานของการ
แข่งขันโดยต้องมีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
โครงการต่ า งๆ ทั้ ง นี้ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของงานวิ จั ย ประยุ ก ต์ จ ะประเมิ น ถึ ง มู ล ค่ า ทางพาณิ ช ย์ ข องงานวิ จั ย
เช่น ก่อให้เกิดการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ และประโยชน์และมูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหากมี
การจาหน่ายลิขสิทธ์ของงานวิจัยหรือหุ้นของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น (Spin-out)
ในการทาการวิจัย ถึงแม้หน่วยงานเจ้าสังกัดจะเป็นผู้ดาเนินการโครงการวิจัยพัฒนาต่างๆ การที่ศูนย์วิจัย
พัฒนากลางเป็นผู้จัดสรรงบประมาณโดยคานึงว่าโครงการที่เสนอสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ จะทาให้
การทาวิจัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ศูนย์วิจัยพัฒนากลางยังควรสร้างกรอบการจูงใจในการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยผ่านการเพิ่มหรือการตัดงบประมาณในอนาคตของโครงการวิจัย โดยทาการประเมินผลงานการ
วิจัยโดยใช้ตัวชี้วัดด้านระยะเวลา งบประมาณ และคุณภาพ เช่น การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างมูลค่าในเชิ ง
พาณิ ช ย์ และการได้ รั บ การอ้ า งอิ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง หากเป็ น ไปได้ รั ฐ บาลควรผู ก พั น การจั ด สรร
งบประมาณล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายปีเพื่อที่จะทาให้ศูนย์วิจัยพัฒนากลางนั้นสามารถวางแผนและจัดสรรงบใน
ลักษณะเดียวกันให้หน่วยงานการวิจัยได้
นอกจากนี้ ศูน ย์ การวิ จั ย และพัฒ นากลางยัง ควรจั ดทาประเด็ นที่ ส าคั ญต่ อการพั ฒ นาการวิ จัยตามแผน
ยุทธศาตร์ เช่น เรื่องกฎหมาย เรื่องทักษะ เรื่องมาตราการจูงใจ และมีหน้าที่ทางานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่างๆ เหล่านี้อานวยต่อการพัฒนาการวิจัย ทั้งนี้หน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนากลางควรถูกประเมินผ่านผลการดาเนินงานของแต่ละเรื่องที่ตนผลักดัน
๒.๑.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลการวางกลยุทธ์และจัดสรรงบประมาณการวิจัยพัฒนาของ
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและช่วยผลักดันการ
สร้างมูลค่าทางธุรกิจของสิทธิบัตรจากงานวิจัย

๒)

เพิ่มรายจ่ายเพื่อการวิจัยพัฒนาของภาครัฐและเอกชนการวิจัยพัฒนาเพื่อให้มีงบวิจัย
เพียงพอและมีการจัดสรรที่เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมาย

๓)

ออกมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพและจานวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

๑๘๗

๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑)

อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก

๒)

ร้อยละของการเพิ่มของการใช้จ่ายการวิจัยพัฒนารวมของภาคของภาครัฐและเอกชนใน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย

๓)

ร้อยละของการเพิ่มของการใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน

๔)

จานวนสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมาย

๕)

จานวนของสัญญาลิขสิทธิ์ที่มาจากโครงการที่ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยกลาง

๖)

จานวนสัดส่วนของนักวิจัยต่างชาติในศูนย์วิจัยของภาครัฐและเอกชน

๗)

จานวนบริษัทชั้นนาต่างชาติที่มาลงทุนเปิดศูนย์วิจัย

๘)

หลักสูตรการทาการวิจัยร่วมได้รับการกาหนดเป็นหลักสูตรจาเป็นสาหรับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน*
อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๘๘

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......เศรษฐกิจ............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ......การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้านบาท)

๔

อยู่ระหว่างการ
นายกรัฐมนตรี หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข
กระทรวง

๑. ศูนย์กลางการวิจัยและ
พัฒนาแห่งชาติ : จัดตั้ง
หน่วยงานและคณะกรรมการ
กลางเพื่อดูแลยุทธศาสตร์การวิจัย
พัฒนาของประเทศ รวมทั้งจัดตั้ง
แพลตฟอร์มการประมูลงานวิจัย

สานัก

- คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
วิจัย : ตั้งหน่วยงานและ
คณะกรรมการทาหน้าเป็นผู้วาง
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศและเป็นผู้จัดสรรงบการ
วิจัยพัฒนารวมของประเทศให้กับ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ
- แพลตฟอร์มการประมูล
งานวิจัย : จัดตั้งแพลตฟอร์มการ
ประมูลงานวิจัยโดยเปิดให้
บริษัทเอกชนไทยและต่างชาติ
สามารถซื้อลิขสิทธิ์งานวิจัย

หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จัดตั้ง
หน่วยงาน
กลางเพื่อดูแล
การวางกล
ยุทธ์และ
จัดสรร
งบประมาณ
การวิจัยพัฒนา
ของประเทศให้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศและ
ช่วยผลักดัน
การสร้างมูลค่า
ทางธุรกิจของ
สิทธิบัตรจาก
งานวิจัย

๑. อันดับดัชนี
นวัตกรรมโลก
๒. จานวนสิทธิบัตรที่
ได้รับการอนุมัติในกลุ่ม
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมาย
๓. จานวนของสัญญา
ลิขสิทธิ์ที่มาจาก
โครงการที่ได้รับทุน
จากศูนย์วิจัยกลาง

๑๘๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......เศรษฐกิจ............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ......การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒. เป้าหมายและเกณฑ์จัดสรร
งบเพื่อการวิจัยพัฒนา : เพิ่มการ
ใช้จ่ายเพื่อการวิจัยพัฒนา
(GERD) เป็น ๒% ของจีดีพีและ
วางโครงสร้างการจัดสรรโดยเน้น
การแข่งขันโครงการและส่งเสริม
การทาวิจัยในอุตสาหกรรม
เป้าหมายและในเชิงพาณิชย์
- วางกรอบงบของรัฐและ
มาตรการกระตุ้นการลงทุนของ
เอกชน : ประมาณการสัดส่วนงบ
วิจัยของภาครัฐและเอกชนรายปี
ของบตามเป้าหมายการใช้จ่าย
เพื่อการวิจัยพัฒนาแลออก
มาตรการกระตุ้นการลงทุนของ
ภาคเอกชน
- การกาหนดงบวิจัยพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป้าหมาย : กาหนดงบวิจัย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้านบาท)

๔

หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

สานัก
งบประมาณ
หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

สานัก
งบประมาณ
กระทรวงการ
คลัง
หน่วยงาน
อยู่ระหว่าง
จัดตั้งใหม่อยู่
การหารือ
ระหว่างการ หน่วยงานเพื่อ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพิ่มรายจ่าย
เพื่อการวิจัย
พัฒนาของ
ภาครัฐและ
เอกชนการ
วิจัยพัฒนา
เพื่อให้มีงบ
วิจัยเพียงพอ
และมีการ
จัดสรรที่
เหมาะสมต่อ
การพัฒนา
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
และ
เทคโนโลยี
เป้าหมาย

๑. ร้อยละของการเพิ่ม
ของการใช้จ่ายการวิจัย
พัฒนารวมของภาค
ของภาครัฐและเอกชน
ในอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมาย
๒. ร้อยละของการเพิ่ม
ของการใช้จ่ายการวิจัย
พัฒนาของภาคเอกชน

๑๙๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......เศรษฐกิจ............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ......การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้านบาท)

๔

พัฒนารายปีสาหรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีเป้าหมาย
- เกณฑ์การจัดสรรงบผ่านการ
แข่งขัน : วางโครงสร้างการ
จัดสรรงบผ่านการแข่งขัน
โครงการวิจัยโดยเพิ่มน้าหนักให้
งานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตร
หรือที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิง
พาณิชย์

หารือ
หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

-

- การร่วมลงทุนในโครงการวิจัย
และศูนย์วิจัย : ลงทุนร่วมกับ
ภาคเอกชนในโครงการวิจัยหรือ
ศูนย์วิจัยเพื่อให้ขนาดและ
คุณภาพของงานการวิจัยใน
อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยี
เป้าหมายได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากล

หน่วยงาน
ใหม่ อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ปรับแก้ไข

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๙๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......เศรษฐกิจ............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ......การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้านบาท)

๔

๓. มาตรการเพิ่มคุณภาพและ
จานวนนักวิจัย : ออกมาตรการ
เพื่อเพิ่มคุณภาพและจานวน
นักวิจัยในอุตสาหกรรมหลัก

หน่วยงาน
ใหม่ อยู่
ระหว่างการ
หารือ

นโยบายดึงดูดนักวิจัยและบริษัท
ต่างชาติ : ออกนโยบายเพื่อดึง
นักวิจัยชั้นนาต่างชาติให้เข้ามา
ทางานวิจัยในประเทศไทยและดึง
บริษัทชั้นนาในอุตสาหกรรม

สานักงาน
คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
EEC Office
สานักงาน
คณะกรรม
การส่งเสริม
การลงทุน
EEC Office

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ดึงดูดนักวิจัย
ต่างประเทศ
และพัฒนา
นักวิจัยใน
ประเทศที่มี
ศักยภาพ

๑. จานวนสัดส่วนของ
นักวิจัยต่างชาติใน
ศูนย์วิจัยของภาครัฐ
และเอกชน
๒. จานวนบริษัทชั้นนา
ต่างชาติที่มาลงทุนเปิด
ศูนย์วิจัย
๓. จานวนสิทธิบัตรที่
ได้รับการอนุมัติในกลุ่ม
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมาย

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

๔. หลักสูตรการทาการ
วิจัยร่วมได้รับการ
กาหนดเป็นหลักสูตร
จาเป็นสาหรับ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอก

๑๙๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน .......เศรษฐกิจ............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ......การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

เป้าหมายเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัย
ในไทย
หลักสูตรงานวิจัยร่วม :
กาหนดให้การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอกจาเป็นต้อง
ทางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
โดยกาหนดให้งานวิจัยร่วมเป็น
หลักสูตรจาเป็น
การขยายผลโครงการ Talent
Mobility : ขยายผลโครงการ
Talent Mobility ผ่านการต่อ
ยอดงบวิจัยและเพิ่มการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

กระทรวง
ศึกษาธิการ

-

-

กระทรวง
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข

๔

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๙๓

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการทางการ
บริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๙๔

๒.๒

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เห็นความจาเป็นในการเพิ่มความสามารถและสมรรถภาพของกรมและอยู่
ระหว่างการดาเนินการเพิ่มศักยภาพของกรม ทั้งนี้ ในระยะสั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาควรเร่งดาเนินการอนุมัติใบสมัคร
สิทธิบัตรคงค้างให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๒ เดือน และในระยะกลางวางเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพให้ใกล้เคียงกับมาตรฐาน
นานาชาติในเชิงของระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติสิ ทธิบัตรและทาการเผยแพร่สถิติ การดาเนินงานต่าง ๆ ในลักษณะ
เดียวกับที่สานักสิทธิบัตรนานาชาติ เช่น สานักสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่การเพิ่มศักยภาพของกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาต้ อ งท าการอบรมทั ก ษะต่ า งๆ ให้ พ นั ก งานของกรมในปั จ จุ บั น ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทางาน ลงทุนในการพัฒนาระบบไอที และว่าจ้างพนักงานตรวจสิทธิบัตรเพิ่มเติม นอกจากนี้ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญายังควรผลักดันให้ เกิดการปรับแก้กฎหมายและบังคับกฎเกณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการยอมรับในด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากนานาชาติ
๒.๒.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน

๒.๒.๓

ตัวชี้วัด
๑) ระยะเวลาการอนุมัติสิทธิบัตร
๒) จานวนใบอนุมัติสิทธิบัตรคงค้าง
๓) รายได้บุคลากรตาแหน่งนักวิชาการสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่
๔) จานวนประเทศที่ร่วมยอมรับสิทธิบัตร

๒.๒.๔

วงเงินและแหล่งเงิน*
๒๕๕ ล้านบาท / อยู่ระหว่างการเจรจาการแก้ไขจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๑๙๕

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ....เศรษฐกิจ...............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ......การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๔. การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา : ปฏิรูปกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาผ่านการปรับ
โครงสร้างองค์กร ระเบียบรายได้
ระบบงาน และ IT

- โครงสร้างองค์กร : ปรับ
โครงสร้างองค์กร เพิ่มและพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ระเบียบรายได้ : ปฏิรูป
ระเบียบรายได้บุคลากรตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
- ระบบงานและIT : พัฒนา
ระบบงานและเพิ่มขีด

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้าน แหล่ง
บาท)
เงิน
กรมทรัพย์สิน ๒๕๕ งบ
ทางปัญญา (อยู่ ประมาณ
ระหว่าง ประจาปี
การ
หารือ
หน่วย
งาน
เพื่อ
ปรับ
แก้ไข)
กรมทรัพย์สิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

๔

ทางปัญญา
กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
กรมทรัพย์สิน ๒๕๕
ทางปัญญา (อยู่

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

งบ
ประมาณ
ระหว่าง ประจาปี

เป้าหมาย

เพื่อให้การ
ปกป้อง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา มี
ความรวดเร็ว
มี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด

๑. ระยะเวลาการ
อนุมัติสิทธิบัตร
๒. จานวนใบอนุมัติ
สิทธิบัตรคงค้าง
๓. รายได้บุคลากร
ตาแหน่งนักวิชาการ
สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กรใหม่

๑๙๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ....เศรษฐกิจ...............
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ......การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา..................................
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ความสามารถทางระบบ IT เพื่อ
ลดขั้นตอนและเวลาในการ
ประมวลผล

๕. การยอมรับสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศ : ร่วมพัฒนาการยอมรับ
สิทธิบัตรระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน
และประเทศจีน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้าน แหล่ง
บาท)
เงิน
การ
หารือ
หน่วย
งาน
เพื่อ
ปรับ
แก้ไข)
กรมทรัพย์สิน อยู่
ผู้รับ
ผิดชอบ

๔

ทางปัญญา

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ระหว่าง

การ
ตอบ
กลับ
จาก
หน่วย
งาน

เป้าหมาย

การยอมรับ
สิทธิบัตรร่วม

ตัวชี้วัด

๑. จานวนประเทศที่
ร่วมยอมรับสิทธิบัตร

๑๙๗

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑)
๒)
๓)

แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กาหนดให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามประกาศ ก.พ. หรือ
เงินประจาตาแหน่งตามกฎ ก.พ.
จัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้กับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรตามคุณภาพ

๑๙๘

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ในการสร้ างความเข้มแข็งให้ร ะบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ รัฐ บาลควรอานวยความสะดวกให้
กิจกรรมของภาคเอกชนต่างๆ โดยทาหน้าที่เชื่อมโยงนักลงทุนเอกชนต่างๆ กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพ และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งนี้การอานวยความสะดวกดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการร่วมมือและในการขยายธุรกิจลง
รัฐบาลยังควรปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้กรอบเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมกับการพัฒนาของระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพ โดยเฉพาะด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การออกแพ็กเกจอานวยความสะดวกใน
การเริ่มต้นธุรกิจให้บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการอานวยความสะดวกในการขออนุมัติวิซ่า การเปิดบัญชี
ธนาคาร และการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น หรือ รัฐบาลอาจสนับสนุนสตาร์ทอัพโดยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เช่น
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจซึ่งรวมถึง ค่าเช่าพื้นที่ทางาน ค่าใช้ระบบไอที ค่าใช้บริการด้านบัญชี และ
ค่าบริการด้านกฎหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้รัฐบาลยังควรทาการทบทวนมาตรการส่งเสริมสาหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนต่างๆ เนื่องจากสตาร์ทอัพ
เป็นธุรกิจที่จาเป็นต้องขยายตัวอย่างรวดเร็ว สตาร์ทอัพจึงต้องได้รับมาตรการสนับสนุนที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจดั้งเดิม
เช่น รัฐบาลสามารถสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของสตาร์ทอัพให้กับลูกค้าภาคเอกชนโดยทาการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการจากสตาร์ทอัพผ่านโครงการทดลองใช้สินค้าและบริการ (Procurement Sandbox) การที่รัฐบาลทา
หน้าที่เป็นลูกค้าอ้างอิงและช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าและบริการ จะช่วยให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการ
เลือกใช้สินค้าและบริการสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B๒B) รัฐบาลยังสามารถขยายระบบนิเวศ
และส่งเสริมการพัฒนาบุ คลากรสตาร์ทอัพผ่านการขยายขนาดของตลาดสตาร์ทอัพที่ให้บริการกับ ภาครัฐ โดยจัดตั้ง
กองทุน เพื่อ ร่ว มทุน หรือบ่ มเพาะสตาร์ทอัพที่ส ามารถแก้ปัญหาและลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายของรัฐ ผ่ านกระบวนการและ
นวัตกรรมใหม่
ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพนั้นทักษะและคุณภาพของบุคลากรสตาร์ทอัพเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสาคัญอย่างมาก สาเหตุที่บริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรและไม่ได้รับการร่วมทุน
จากบริ ษัทร่ ว มทุน ต่างประเทศส่ ว นหนึ่ งมาจากการที่ความรู้และทักษะของทีม งานยัง ไม่เพีย งพอที่จ ะเสนอแผนที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตหรือดาเนินธุรกิจตามแผนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทร่วมทุนได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพต้องการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่
ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาจต้องการการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษเพื่อ ให้สามารถสื่อสารเสนอ
โครงการธุรกิจต่อบริษัทร่วมทุนต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เป็นต้น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้และ
ทักษะพื้นฐานสาหรับผู้ที่สนใจเป็นสตาร์ทอัพ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถช่วยเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขา
เฉพาะทางในระบบนิเวศสตาร์ทอัพได้ผ่านการปรับเกณฑ์การใช้ทุนการศึกษาของภาครัฐต่างๆ เข่น อนุญาตให้นักเรียนทุน
ของรัฐสามารถชดใช้ทุนผ่านการทางานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพและสเกลอัพในด้านนวัตกรรมในเชิงลึก (Deep Tech)
เป็นต้น
ในการพั ฒ นาระบบนิ เ วศสตาร์ ท อั พ ในระยะกลางและระยะยาวนั้ น เนื่ อ งจากระบบนิ เ วศสตาร์ ท อั พ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐ บาลควรจัดทาการประเมินผลช่องว่างทางการตลาดของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อหา
ช่องว่างของตลาดที่ยังขาดการสนับสนุนหรือขาดเงินทุน โดยผลการวิเคราะห์สามารถนามาใช้ปรับกรอบนโยบายสาหรับ
สตาร์ทอัพ เตรียมข้อมูลของระบบนิเวศเพื่อเผยแพร่ กาหนดโครงการสนับสนุนตลอดช่วงอายุของสตาร์ทอัพและบริษัท
ขนาดเล็ก และทาการแทรกแซงในภาคส่วนของตลาดที่ยังล้มเหลว ทั้งนี้การทาการวิเคราะห์ช่องว่างทางตลาดนั้น รัฐบาล
ควรวิเคราะห์ช่องว่างทั้งในตลาดทุนและตลาดการกู้ยืม และ ในธุรกิจที่มีประเภทและขนาดที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ผู้ลงทุนภาคเอกชนมักสนใจที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพที่ได้เติบโตและมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งแล้ว มากกว่าสนใจที่จะลงทุนใน

๑๙๙

สตาร์ ทอัพขนาดเล็กที่อยู่ ในช่ว งเริ่ มต้น ธุร กิจ เนื่องจากต้นทุนและกาลั งที่ต้องใช้ในการทาการสอบทานธุรกิจ (Due
Diligence) สาหรับบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้ นธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้เติบโตมาระดับหนึ่งแล้วนั้นใช้
พอๆ กัน แต่ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่เริ่มเติบโตระดับหนึ่งแล้วนั้นต่ากว่าและมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่า ด้ วยเหตุนี้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนและเงินทุนที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ และตลาดการให้ทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (Early-stage) เช่นการให้ทุนของ Angel Investor นั้นมัก
มีขนาดทีเ่ ล็กเกินไปที่จะตอบสนองความต้องการเงินทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น
ด้วยประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจึงต้องมีความจาเป็นที่รัฐบาลจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์สตาร์ทอัพ
และสเกลอัพของชาติโดยมีหน้าที่ดังนี้
 จั ด ท าการประเมิ น ช่ อ งว่ า งทางการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของสตาร์ ท อั พ
และสเกลอัพโดยเทียบกับโครงการสนับสนุนของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อหาช่องว่างในตลาดที่ควรต้องปิด


วางกรอบกลยุทธ์ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพและสเกลอัพโดยอาศัยผลการวิเคราะห์ช่องว่างทางการตลาด

 ท าหน้ า ที่ ดู แ ลและจั ด สรรงบประมาณส าหรั บ โครงการสนั บ สนุ น ของรั ฐ ทั้ ง หมดส าหรั บ สตาร์ ท อั พ
และสเกลอัพ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบ่มเพาะ โครงการให้ทุน และ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมต่างๆ การวางกลยุทธ์การสนับสนุนให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงช่วงอายุต่างๆ ของ
สตาร์ทอัพ และอาจเป็นผู้จัดการโครงการสนับสนุนบางโครงการที่สาคัญ
 ทาหน้าที่เป็น “One Stop Shop” สาหรับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และ ผลงานวิจัยเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ
โดยเผยแพร่ ข้อมูลมาตรการสนั บสนุ น และเป็ นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่าง สตาร์ทอัพ สเกลอัพ องค์กร และผู้ ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ในภาคเอกชน

ประสานงานกับกระทรวงและหน่ายงานต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
ระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพ

๒๐๐

๒.๓.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์และติดตามมาตรการการส่งเสริมและลดต้นทุนในประกอบธุรกิจของ
สตาร์ทอัพและสเกลอัพ
๒) เพื่อเปิ ดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
รวมทั้งสร้างความเชื่อถือของบริการและสินค้าของสตาร์ทอัพให้กับภาคเอกชนผ่านการจัดซื้อ
และประเมินผลของภาครัฐ
๓) เพื่อเพิ่มจานวนและคุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้าน Technology ในประเทศไทย
โดยอานวยความสะดวกแก่การดาเนินธุรกิจสาหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ และ
บริษทั ร่วมทุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

๒.๓.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี

๒.๓.๓

ตัวชี้วัด
๑) จานวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงิน ๖๐ ล้านบาทขึ้นไป
๒) ร้อยละของจานวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง
๓) จานวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่ได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานกลาง
๔) จานวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ
๕) งบประมาณและต้นทุนของภาครัฐที่ลดลงจากการใช้บริการของสตาร์อัพ
๖) จานวนสตาร์ทอัพหรือสเกลอัพที่ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาดหุ้นในประเทศไทย
๗ ) จานวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ
๘) จานวนบริษัทและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๒.๓.๔

วงเงินและแหล่งเงิน*
๙,๐๐๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข) / งบประมาณประจาปี

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๐๑

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...เศรษฐกิจ................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ.....................................
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๖. ศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพและสเกลอัพ : การตั้ง
ศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ทอัพและสเกลอัพ

- วางยุทธศาสตร์การสนับสนุน
ธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ
ของประเทศ : ปรับหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นหรือตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อ
ทาหน้าเป็นผู้วางกรอบ

๒

๒๕๖๒
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๔
๓

๔

๑

๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๓

๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อเปิด
โอกาสการ
สร้างธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่
สามารถ
แก้ปัญหา
และลด
ค่าใช้จ่าย
ของภาครัฐ
รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อถือ
ของบริการ
และสินค้า
ของสตาร์ท
อัพให้กับ
ภาคเอกชน
ผ่านการ
จัดซื้อและ

๑. จานวนสตาร์ทอัพที่
ได้รับการร่วมลงทุนใน
วงเงิน ๖๐ ล้านบาทขึ้น
ไป
๒. ร้อยละของจานวน
สตาร์ทอัพและสเกล
อัพที่เข้ามาใช้
แพลตฟอร์ม รวบรวม
ข้อมูลกลาง
๓. จานวนสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพที่ได้รับ
การสนับสนุนผ่าน
หน่วยงานกลาง

๔

สานัก
๓,๐๐๐ งบ
ประ
นายกรัฐมนตรี (อยู่
สานักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ
(องค์การ
มหาชน)

ระหว่าง มาณ
ประ
การ
จาปี
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข)

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น
อยู่ระหว่างการ อยู่
ระหว่าง
หารือ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

การ
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข

๒๐๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...เศรษฐกิจ................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ.....................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนธุรกิจ
สตาร์ทอัพและสเกลอัพของ
ประเทศและติดตามวิเคราะห์
ช่องว่างของมาตรการการ
สนับสนุน
- แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูล
ของผู้เกี่ยวข้อง : รวบรวมข้อมูล
ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
ในทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการ
สนับสนุนของรัฐให้อยู่ภายใต้
แพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อลด
ต้นทุนในการเสาะหาทีมงาน
โครงการสนับสนุน และแหล่งทุน
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหลัก : ให้
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหลักของ
สตาร์ทอัพ เช่น ด้านค่าเช่า ด้าน
ระบบ IT ด้านกฎหมาย ด้านการ
ทาบัญชี เป็นต้น

๒

๒๕๖๒
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๔
๓

๔

๑

๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๓

๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

๔

ประเมินผล
ของภาครัฐ

หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่
ระหว่าง
การ
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข

หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

อยู่
ระหว่าง
การ
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ตัวชี้วัด

๒๐๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...เศรษฐกิจ................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ.....................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๗. การสนับสนุนโครงการบ่ม
เพาะและจัดซื้อของภาครัฐ :
การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ
ผ่านโครงการบ่มเพาะ
(incubation) และการจัดซื้อของ
ภาครัฐ

- กองทุนร่วมลงทุนและบ่มเพาะ
ของรัฐ : จัดสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นกองทุนสาหรับร่วมลงทุนใน
ธุรกิจสตาร์ทอัพในเทคโนโลยี
เป้าหมายและบ่มเพาะธุรกิจ
สตาร์ทอัพที่สามารถหาวิธีการ
แก้ปัญหาและลดต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

๒

๒๕๖๒
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๔
๓

๔

๑

๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๓

๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๓,๐๐๐ งบ
สานัก
นายกรัฐมนตรี
สานักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ
(องค์การ
มหาชน)
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น
หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ประ
(อยู่
ระหว่าง มาณ
ประ
การ
จาปี
หารือ
หน่วยฅ
งาน
แก้ไข)

อยู่
ระหว่าง
การ
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข

มีการร่วมลง ๑. จานวนสตาร์ทอัพที่
ร่ ว ม ล ง ทุ น ได้รับการร่วมลงทุน
จากภาครัฐ จากภาครัฐ
๒. งบประมาณและ
ต้นทุนของภาครัฐที่
ลดลงจากการใช้บริการ
ของสตาร์อัพ
๓. จานวนสตาร์ทอัพ
เข้าร่วมโครงการและ
ผ่านการจัดซื้อจาก
ภาคเอกชนในภายหลัง

๒๐๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...เศรษฐกิจ................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ.....................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๒๕๖๒
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๔
๓

๔

๑

๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๓

๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพิ่มจานวน
และคุณภาพ
ของบริษัท
และ
บุคลากร
ด้าน

๑. จานวนสตาร์ทอัพ
หรือสเกลอัพที่ได้รับ
การควบกิจการหรือ
เข้าตลาดหุ้นใน
ประเทศไทย
๒. จานวนบริษัทที่
ได้รับการร่วมทุนจาก
บริษัทร่วมทุนต่างชาติ
๓. จานวนบริษัทและ
นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

๔

อยู่
ระหว่าง
การ
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข

- การตั้งระบบทดลองจัดซื้อของ
ภาครัฐ : จัดตั้ง Procurement
Sandbox เพื่อให้รัฐเป็นผู้ทดลอง
ใช้สินค้าและบริการของสตาร์ทอัพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชน

หน่วยงาน
จัดตั้งใหม่อยู่
ระหว่างการ
หารือ

๘. การแก้กฎและออกมาตรการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี : สนับสนุนการแก้
กฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเพิ่ม
จานวนและคุณภาพของบริษัท
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย

สานัก
๓,๐๐๐ งบ
ประ
นายกรัฐมนตรี (อยู่
สานักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ
(องค์การ
มหาชน)
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น
คกก.ปฏิรูป
กฎหมาย

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

ระหว่าง มาณ
ประ
การ
จาปี
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข)

๒๐๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...เศรษฐกิจ................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ.....................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- การแก้กฎหมายเพื่อส่งเสริม
ธุรกิจสตาร์ทอัพและมาตรการ
ดึงดูดบุคลกรต่างชาติ : แก้
กฎหมายและระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อธุรกิจและบุคลากร
สตาร์ทอัพเพื่อขจัดอุปสรรคใน
การเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจ
สตาร์ทอัพในแต่ละอุตสาหกรรม
และเพื่อดึงดูดบริษัทและบุคลากร
สตาร์ทอัพต่างชาติ
- มาตรการคุ้มครองและดึงดูด
บริษัทร่วมทุน : การปรับปรุงข้อ
กฎหมายในด้านการคุ้มครอง

๒

๒๕๖๒
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๔
๓

๔

๑

๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๓

๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

๔

กระทรวง
การคลัง
สานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการ
พลเรือน
อยู่
คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ระหว่าง

-

การ
หารือ
หน่วย
งาน
แก้ไข

คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน ...เศรษฐกิจ................
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ.....................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

บริษัทร่วมทุน (Venture
Capital) ให้เป็นไปตามมารตรา
ฐานสากลและดึงดูดการร่วม
ลงทุนผ่านมาตรการทางภาษี
- กฎการใช้ทุนของบุคลากรใน
สาขาเทคโนโลยีเชิงลึก :
อนุญาตให้นักศึกษาที่ได้รับทุน
ของรัฐบาลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถ
ชดใช้ทุนผ่านการทางานร่วมกับ
บริษัทสตาร์ทอัพและสเกลอัพใน
ด้านนวัตกรรมในเชิงลึก (Deep
Tech) ที่อยู่ในเป้าหมายการ
พัฒนาของประเทศ

๒

๒๕๖๒
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๓
๓

๔

๑

๒

๒๕๖๔
๓

๔

๑

๒

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๓

๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

-

-

๔

กระทรวง
การคลัง
สานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการ
พลเรือน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๗

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) แก้กฎหมายและระบบการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสาหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การเปิดบัญชีธนาคาร และการให้ Tech วีซ่าสาหรับทั้งตัวบุคลากร
และครอบครัว
๒) การปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการคุ้มครองบริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

๒๐๘

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ในปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้้าเชิงโครงสร้างในประเทศไทยได้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน โดยเฉพาะ
เกษตรกร และแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ ๖๐ ของแรงงานกว่า ๓๘.๗ ล้านคน ในภาคเอกชน ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ใน ทั้ ง ในด้ า นของโอกาสในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา หรื อ บริ ก ารอื่ น ใดของรั ฐ
การปฏิรูปในหัวข้อย่อย ๒.๑ จึงมองในเรื่องการสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวให้กับแรงงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการการปฏิรูป
ด้านการศึกษา จึงควรพิจารณาแนวทางในการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงอย่าง
เท่าเทียมกัน
เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นมีระดับการศึกษาที่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย โดยกว่าร้อยละ ๖๘ ของเกษตรกรนั้น จบการศึกษา
เพียงแค่ในระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า (โดยค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๔๓) ขณะที่การเข้าถึงการศึกษา
ได้พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ทศวรรษมานี้ ซึ่งกล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของไทยจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ดี คุณภาพของการศึกษายังคงเป็นปัญหาส้าคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท
แผนภาพที่ ๑ : ประชากรโดยสถานภาพแรงงาน

ที่มา: ส้ารวจภาวการณ์ท้างานของประชากร, ส้านักงานสถิติแห่งชาติ

๒๐๙

แผนภาพที่ ๒: การกระจายรายได้ตามประเภทของงาน

ที่มา: ส้ารวจภาวการณ์ท้างานของประชากร ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

นอกจากนี้จากข้อมูลของธนาคารโลกในปี ๒๕๕๙ ผลิตผลของแรงงานในภาคการเกษตรนั้นยังอยู่ในระดับที่
ต่้ามากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ กล่าวคือต่้ากว่าภาคการผลิต และภาคบริการ ๖.๕ และ ๔.๘ เท่าตามล้าดับ ซึ่งเป็น
สาเหตุของการมีรายได้ต่้าของเกษตรกรรายย่อย และเกษตรกรยังมีช่องทางที่จ้ากัดในการเข้าถึงการผลิตสมัยใหม่ที่
ช่วยเพิ่มมูลค่า รวมถึงขาดการเข้าถึงกองทุนประกันภัยและเงินบ้า นาญ เกษตรกรจ้านวนมากกว่าครึ่งจึง มีงานที่เป็น
งานตามฤดูกาลและงานพาร์ทไทม์ที่ไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรมด้วย เนื่องจากรายได้จากเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอต่อการดูแลครอบครัว
แผนภาพที่ ๓ : เปรียบเทียบผลิตภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กับภาคเกษตร

ที่มา : ธนาคารโลก

นอกจากนี้ปริมาณการเก็บเกี่ยวต่อหน่วยพื้นที่ (yield) ของผลิตผลการเกษตรยังอยู่ในระดับที่ต่้า และเป็นการ
ยากที่จะพัฒนาโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิต หรือการพัฒนาตัวเองเพื่อไต่ระดับของห่วงโซ่อุปทาน
ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงต่อการกลับเข้าสู่ความยากจน

๒๑๐

รูปที่ ๔: ผลิตผลปี ๒๕๕๗
(หน่วย: ตันต่อเฮกเตอร์)

ที่มา: องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ด้วยความจ้าเป็นดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปในหัวข้อย่อย ๒.๑ จึงเป็นการให้การสนับสนุนเกษตรกร
เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเก็บเกี่ยว ปรับใช้ความรู้สมัยใหม่ จากข้อมูล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และครอบคลุม และให้
การช่ว ยเหลื อในเชิงระบบเพื่อรองรั บ ความเสี่ ยง และพัฒ นาโอกาสของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เพื่อให้
เกษตรกรกลายมาเป็ น “smart farmer” รวมทั้งขยายผลการน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการใน
พระราชด้าริลงในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากฐานราก
ในแง่ของแรงงานไร้ฝีมือนั้นกล่าวตามจริงแล้วความต้องการแรงงานฝีมือนั้นยังคงมีอยู่ และยังขาดแคลน
(จากผลการศึกษามีเพียงร้อยละ ๗๗ ของความต้องการแรงงานมีฝีมือที่สามารถหาแรงงานได้ในตลาดของประเทศไทย
เท่านั้น) ดังนั้น ปัญหาจึงไม่เพียงแต่การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่ วถึงในการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน
แต่ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีพลวัตอย่างมากใน
ปัจจุบัน ซึ่งจ้าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยให้การปรับเปลี่ยนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดมากขึ้น โดยให้ภ าคเอกชนที่เป็น ผู้จ้ างเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการก้าหนดจ้านวน และคุณภาพของ
แรงงานตามที่ตนต้องการ หรือจะต้องการในอนาคต เพื่อสะท้อนถึงคุณลักษณะของแรงงานที่จ้าเป็นต้องสร้างให้
เกิดขึ้นในประเทศ
ในการที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากการประเทศรายได้ปานกลาง จ้าเป็นอย่า งที่จะต้องเปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าที่มีมูลค่าต่้ามาสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยต้องมีแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยี
อัตโนมัติ และดิจิทัลถูกน้ามาใช้มากยิ่งขึ้น จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานทักษะน้อยจะต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ เพื่อจะสามารถหางานที่แตกต่างจากเดิมและมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
แนวทางการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในระดับบุคคล จึงประกอบด้วย การช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม
ส้าคัญ ได้แก่ เกษตรกร และแรงงาน โดยส้าหรับภาคเกษตรนั้นมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตของพื้นที่การเกษตร โดยการ
พัฒนาระบบการจัดการน้้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากความแล้ง หรือน้้าท่วม และหากเป็นไปได้ก็เพื่อเพิ่ม
ฤดูเพาะปลูกให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยั งจะส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับข้อมูล ความรู้จากนวัตกรรมในทางการเกษตร
อย่างเช่น การพัฒนาดิน การพัฒนาพันธุ์พืชและปศุสัตว์ การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด้าริ ผ่านกระบวนการ
ในการฝึกฝนและสื่อสารที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ อาทิ การสร้างเครือข่ายของธนาคาร

๒๑๑

ชุมชน หรือระบบสหกรณ์การเกษตร นอกจากนั้นยังควรมีนโยบายส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของเกษตรกร ทั้งโดยการ
พัฒนาข้อมูลของตลาด ทั้งในด้านราคา ความต้องการ รวมถึงการสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาผ่านระบบออนไลน์ และการ
ประมูล สุดท้ายคือการปฏิรูประบบการประกันผลผลิตเพื่อปกป้องเกษตรกรจากความไม่แน่นอน และท้าให้รายได้ข้อง
เกษตรกรมีความแน่นอนมากขึ้น
แนวทางการปฏิรู ป เพื่อช่ว ยเหลือแรงงานไร้ฝีมือนั้นมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาใหญ่ของระบบการพัฒ นาฝี มือ
แรงงานในประเทศสองประการ กล่าวคือ ประการแรก การฝึกแรงงานโดยภาครัฐนั้นมักได้แรงงานที่ไม่ตรงกับค วาม
ต้องการของภาคเอกชน ทั้งในแง่ของคุณภาพ และปริมาณ ประการที่สอง บริษัทเอกชนส่วนมากนั้น ไม่มีก้าลังในการ
ฝึกฝนพัฒนาแรงงานโดยล้าพังตนเองเพื่อให้ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม่ที่ก้าลังเติมโตซึ่ง
จ้าเป็นต้องได้รับ การสนั บสนุ นของรัฐ ในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น แนว
ทางการปฏิรูปจึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ทั้งในแง่ของการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และการจัดการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้แรงงานจ้านวนมากขึ้น
สามารถเข้ารับการฝึกได้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งท้างานอย่างใกล้ชิดกับส้านักงานบูรณาการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้้า (การปฏิรูปในหัวข้อย่อย ๒.๓) อีกทั้งยังมีต้องมีการจัดการในการรวบรวม
และจัดสรรเงินทุน เพื่อช่วยเหลือให้มีความเท่าเทียมกันของโอกาสในการพัฒนาแรงงานที่มากขึ้น ของแรงงานในทุก
ระดั บ อายุ และการศึ ก ษา โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า นอื่ น ของประเทศ โดยเฉพาะในด้ า นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน (การปฏิรูปหัวข้อ ๑)

๒๑๒

๒.๑

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑: การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐
โครงการทั่วประเทศ

โครงการในพระราชด้าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ รวมถึงหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางที่จะช่วยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ประเด็นปฏิรูปนี้มุ่งที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศมีความเข้าใจ และได้น้าแนวคิด
เหล่านี้ไปใช้ในการท้าการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ส่วนส้าคัญของประเด็นปฏิรูปนี้จึงรวมถึงการให้ความส้าคัญกับการถ่ายทอดแนวคิดอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งก็
รวมถึงการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และน่าเชื่อถือในท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ
เพื่อให้การถ่ายทอดเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม ตามบริบทจริงของแต่ละพื้นที่เพาะปลูก
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการน้อมน้าโครงการในพระราชด้าริไปปฏิบัติ
๒) ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้มแข็งจากฐานราก
๓) เกษตรกรทั่วประเทศเข้าใจ และหันมาท้าการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น
๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนประชาชนที่น้อมน้าโครงการในพระราชด้าริไปปฏิบัติ
๒) จ้านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการน้อมน้าโครงการในพระราชด้าริไปปฏิบัติ
๓) จ้านวนโครงการและพื้นที่ที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชด้าริ
๔) จ้านวนเกษตรกรที่เข้าใจ และหันมาท้าการเกษตรทฤษฎีใหม่
๕) จ้านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๑๓

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ....การขยายผลโครงการในพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ…
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
- จ้านวนประชาชนที่น้อม
น้าโครงการใน
พระราชด้าริไปปฏิบัติ
- จ้านวนประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- จ้านวนโครงการและ
พื้นที่ที่มีการพัฒนาตาม
แนวพระราชด้าริ
- จ้านวนเกษตรกรทีเ่ ข้าใจ
และหันมาท้าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่
- จ้านวนประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔

๑. โครงการในพระราชดาริ : ขยาย
ผลโครงการในพระราชด้าริกว่า
๔,๐๐๐ แห่งในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

ส้านัก
นายกรัฐม
นตรี
กระทรวง
เกษตร
มหาดไทย
พอช

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

- ชุมชน
เป้าหมายทั่ว
ประเทศมีการ
จัดท้าและขยาย
ผลโครงการใน
พระราชด้าริ

๒. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ :
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ในระดับต้าบลทั่วประเทศ และ
ฝึกอบรมเกษตรกรร่วมกับเครือข่าย
ชุมชน

ส้านัก
นายกรัฐ
มนตรี
กระทรวง
เกษตร
และ
สหกรณ์
กระทรวง
มหาดไทย
และ พอช.

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

- เกษตรกรทั่ว
ประเทศเข้าใจ
และหันมาท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เพิ่มขึ้น

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๑๔

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระส้าคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดท้าร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการด้าเนินการให้บรรลุผล)

๒๑๕

๒.๒

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร

ประเทศไทยมีข้อมูลภาคเกษตรมากมาย แต่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ และไม่ได้ถูกน้ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ประเด็นปฏิรูปนี้มุ่งที่จะบูรณาการข้อมูลของภาคเกษตรไทย และสร้างฐานข้อมูล Big Data
ซึ่งรวมถึงข้อมูลตั้งแต่การเพาะปลูกต้นทางไปจนถึงการตลาด และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่ อการท้าการ
เกษตรกรรมและนโยบายเกษตรอย่างแพร่หลาย
ข้อมูลต่างๆ จึงรวมถึงข้อมูลภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรต่างๆ การเพาะปลูกและการใช้ที่ดินของเกษตรกร
ประวัติความเสี่ยง การตลาด พฤติกรรมการเงินของเกษตรกร และองค์กรของเกษตรกรต่างๆ โดยให้มีความละเอียดใน
ระดับแปลง เกษตรกร พื้นที่ และมีความครอบคลุมเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกันได้
ข้อมูล Big data ที่ได้จะเป็นกุญแจส้าคัญของทั้งภาครัฐในการวางนโยบายเกษตรไทย ตัวเกษตรกรเอง
ในการวางแผนตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการตลาด การท้า precision farming และ smart farming นอกจากนั้น
การมีข้อมูลที่ดีและสามารถเปิดเผยให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ได้ ก็จะเอื้อให้สถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่หลากหลายให้เกษตรกรได้มากขึ้น ซึ่งก็รวมถึงสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย
การสร้าง Big data ภาคเกษตร องค์ประกอบที่ส้าคัญรวมถึง ๑) การบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน
หน่วยงานต่างๆ จัดการและเชื่อมโยงในระดับแปลง เกษตรกร และพื้นที่ ๒) การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทุกระดับ
ในข้อมูลที่ส้าคัญแต่อาจเก่า ไม่ละเอียดพอหรือไม่มีคุณภาพ เช่น ข้อมูลการเพาะปลูก ข้อมูลคุณภาพดินรายเกษตรกร
ข้อมูลราคารายแปลง เป็นต้น โดยอาจมีการสร้างแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ Mobile
Technology และ ๓) การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้หน่วยงาน และเกษตรกรเองสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล Big data ได้อย่างง่าย ซึ่งก็อาจรวมทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น website และ mobile application เป็นต้น
๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

มีฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ในระดับแปลง
เกษตรกร และพื้นที่ทั่วประเทศ

๒)

มีแพลตฟอร์ม อาทิ Mobile Application ในการเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นของเกษตรกรทั่วประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกฤดูปลูก

๓)

มี Web Tool และ Mobile Application ในการประมวลผลจากข้อมูล Big Data เพื่อ
วางแผนเชิงพื้นที่ วางนโยบาย และเผยแพร่สู่ทุกภาคส่วนอย่างเข้าใจง่าย

๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑)

จ้านวนฐานข้อมูลที่รวบรวม เก็บใหม่ และเชื่อมโยงได้

๒)

จ้านวนเกษตรกรผู้ใช้งาน Web Tool จาก Big Data

๓)

นโยบายที่ถูกออกแบบจากการใช้ข้อมูล Big Data และการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลของ
นโยบายต่อต้นทุน

๔)

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อเกษตรกรที่หลากหลายมากขึ้น

๒๑๖

๕) ผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้น
๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๑๗

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๓. Big Data ภาคเกษตร : สร้าง
และใช้ Big Data ภาคเกษตร
- แพลตฟอร์มข้อมูล: บูรณาการ
ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พัฒนา
การเก็บข้อมูลด้วย Mobile
Application และสร้าง Data
แพลตฟอร์ม ต่อยอดจาก
Agrimap

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาส
ตร์และเทคโนโลยี
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
บาท)
อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มี
ฐานข้อมู
ล Big
Data
ภายในปี
๒๕๖๑

๑.จ้านวน
ฐานข้อมูลที่
รวบรวม เก็บ
ใหม่ และ
เชื่อมโยงได้
๒.จ้านวน
เกษตรกรผู้ใช้งาน
Web Tool จาก
Big Data
๓.นโยบายที่ถูก
ออกแบบจาก
การใช้ข้อมูล
Big Data และ
การเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิผลของ
นโยบายต่อต้นทุน

๒๑๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน เศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔.ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพื่อ
เกษตรกรที่
หลากหลายมาก
ขึ้น
๕.ผลผลิตและ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกรที่
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูลมากขึ้น

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๑๙

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) แก้ไขข้อกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ภาคส่ ว นต่างๆ เพื่อให้ ส ามารถสร้ างฐานข้อมูล ครบวงจรด้านภาคเกษตร และน้าข้อมูล ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ใน
การด้าเนินนโยบายของประเทศได้

๒๒๐

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร
น้้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญที่สุดในการท้าเกษตรกรรม การพัฒนาทรัพยากรน้้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เข้ า ถึ งน้้ า ได้ใ นทุ กพื้ น ที่ แ ละทุ กฤดู ป ลูก จึ ง เป็ น ประเด็ นปฏิ รู ปที่ ส้ า คัญ ที่ สุ ด ในปัจ จุ บั นการชลประทานได้
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพเท่านั้น และบางชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
น้้าได้ในบางพื้นที่และฤดูปลูก
ประเด็นปฏิรูปนี้มุ่ง ๑) บูรณาการพื้นที่ชลประทานเดิมและขยายพื้นที่การชลประทานให้ครอบคลุม
พื้นที่มีศักยภาพให้ได้มากที่สุดทั่วประเทศ ๒) พัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติในระดับชุมชนทั้งน้้าบนดินและใต้ดิน
โดยอาจอาศัยกลไกองค์กรในชุมชนเพื่อท้าให้เกิดความยั่งยืน และ ๓) สร้างข้อมูลการใช้น้าในภาคเกษตรเพื่อ
ช่วยในการวางนโยบายน้้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ขยายพื้นที่การชลประทานให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในทุกฤดูปลูก
๒) เพิ่มการพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติในระดับชุมชน
๓) เกษตรกรในพื้นที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี มีรายได้เพิ่มขึ้น
๔) ประเทศมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้น้าภาคเกษตร
๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนชุมชนและเกษตรกรที่เข้าถึงการชลประทาน และแหล่งน้้าธรรมชาติได้มากขึ้น
๒) คุณภาพและปริมาณน้้าที่ชุมชนและเกษตรกรเข้าถึงสามารถเพิ่มการเพาะปลูกได้
๓) จ้านวนรอบของการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นต่อปี
๔) ผลผลิตของเกษตรในพื้นที่และรายได้เพิ่มขึ้น
๕) มีฐานข้อมูลการใช้น้าภาคเกษตรระดับประเทศ
๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๔๙๒,๓๙๗ ล้านบาท (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

๒๒๑

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : .........การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร...............................
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

๔. น้าเพื่อการเกษตร : การ
พัฒนาแหล่งน้้าและการ
ชลประทานเพื่อการเกษตร

๔๙๒,๓๙๗
กระทรวง
(อยู่
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ ระหว่างการ
หารือ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
กระทรวง
เพื่อ
เกษตรและ
ปรับแก้ไข)
สหกรณ์
ส้านักงาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ

- พื้นที่การชลประทาน : ขยาย
พื้นที่การชลประทานให้เกษตรกร
ในพื้นที่ทั่วประเทศ

๔๙๑,๙๒๐ งบประมาณ
กรม
(อยู่
ชลประทาน
ของ
ระหว่
า
งการ
กรมทรัพยากร
หน่วยงาน
หารื
อ
น้้า
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกษตรกรใน
พื้นที่สามารถ
เพาะปลูกได้
ตลอดปี
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

๑. จ้านวนชุมชน
และเกษตรกรที่
เข้าถึงการ
ชลประทาน และ
แหล่งน้้าธรรมชาติ
ได้มากขึ้น
๒.คุณภาพและ
ปริมาณน้า้ ทีช่ ุมชน
และเกษตรกร
เข้าถึงสามารถเพิ่ม
การเพาะปลูกได้
๓.จ้านวนรอบของ
การเพาะปลูกของ
เกษตรกรในพื้นที่ที่
เพิ่มขึ้นต่อปี
๔.ผลผลิตของ
เกษตรในพื้นที่และ
รายได้เพิ่มขึ้น

๒๒๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : .........การพัฒนาแหล่งน้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร...............................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- แหล่งน้าในชุมชน : พัฒนา
แหล่งน้้าธรรมชาติในระดับชุมชน
ทั้งบนดินและใต้ดิน

- ข้อมูลการใช้น้าภาคเกษตร :
จัดท้าระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้น้าภาคเกษตร

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

กรมน้้าบาดาล ๔๗๗
งบประมาณ
กรมพัฒนาที่ดิน (อยู่
ของ
ระหว่างการ หน่วยงาน
หารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
ส้านักงาน
อยู่
บริหารจัดการ ระหว่าง
ทรัพยากรน้้า
การตอบ
แห่งชาติ
กลับจาก
กระทรวง
หน่วยงาน
เกษตรและ
สหกรณ์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศมี
ข้อมูลการใช้น้าภาค
ระบบการ
เกษตร
จัดเก็บข้อมูล
การใช้น้าภาค
เกษตร

๒๒๓

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และในปัจจุบันเกษตรกรไทยยังไม่มีเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง
ขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน แผนปฏิรูปนี้มุ่งสร้างระบบประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืน และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรมีความมั่นใจและหันมาลงทุนท้าการเกษตรในระดับแปลง และการต่อ
ยอดในระดับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น โดยแผนปฏิรูปนี้มุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบประกันภัยทั้งในระดับ
เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
องค์ประกอบส้าคัญในการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืน คือ ๑) การมีข้อมูลประวัติการเพาะปลูก
ความเสี่ยง ในรายเกษตรกรที่เพียงพอ ซึ่งก็จะต่อยอดมาจากแผนการสร้าง big data ข้างต้น และการแก้กฎหมาย
เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ๒) การน้าเทคโนโลยี เช่นภาพถ่ายดาวเทียม หรือ Mobile
application เข้ามาช่วยให้การตรวจสอบความเสี่ยง ความเสียหาย และการซื้อและเอาประกันมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และทั่วถึงมากขึ้น และ ๓) การบูรณาการความช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐไม่ให้ไปแทนที่ตลาดแต่กลับสร้างเสริม
แรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเข้าร่วมโครงการประกันภัยอย่างสมัครใจ
อีกส่วนของแผนปฏิรูปนี้มุ่งเสริมสร้างระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ต่อยอดมาจากการพัฒนากฎหมาย
เกษตรพันธสัญญาที่แล้วเสร็จ องค์ประกอบส้าคัญของแผนนี้ คือ ๑) การสร้างกลไกคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธสัญญาตั้งแต่ระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต และ ๒) ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้
เป็นธรรม ผ่านกลไกร่วมระหว่างส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกษตร
พันธสัญญาให้แก่เกษตรกร
๒.๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

มี Mobile Application เป็นแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูล เพื่อการวางแผนการผลิต การท้า
precision farming และการตลาดแก่เกษตรกร ตลอดถึงท้าหน้าที่รับข้อมูลรายแปลงจาก
เกษตรกรผู้ใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒)

เกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะ Young Smart Farmer หันมาท้า Precision farming และ
ใช้ประโยชน์จาก Mobile Applications ในฐานะผู้สร้างและผู้ใช้ข้อมูลในการเพิ่มผลผลิต
และ Value added การเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และตลาด

๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๒ ปี
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑)

จ้านวนเกษตรกรที่ใช้ Mobile Application

๒)

จ้านวนเกษตรกรที่หันมาท้า Precision farming

๓)

ผลผลิต รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร

๔)

จ้านวนฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นได้จากการใช้ Mobile Application

๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

๒๒๔

๒.๔.๕ การดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ส่งเสริม Smart farmer และ Precision farming
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๕. Smart farmer และ
Precision farming : ยกระดับ
เกษตรกรด้วยนวัตกรรม
การเกษตรผ่าน Mobile
Application พัฒนา Mobile
Application รวมทั้งอบรม สร้าง
ศักยภาพเกษตรกรให้สามารถใช้
นวัตกรรมและ Mobile
Applications ในการในการวาง
แผนการผลิต Precision
farming การตลาด และส่งข้อมูล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้านบาท)

๔

กระทรวง
เกษตร
กระทรวงวิทยา
ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และ
ธกส.

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มี Mobile
Application
ภายในปี
๒๕๖๑
- เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการน้า
นวัตกรรม
การเกษตรมา
ใช้ในการ
ประกอบ
อาชีพและมี
ศักยภาพใน
การส่งข้อมูล
ของตนเข้าสู่
ระบบผ่าน
Mobile
Application

๑. จ้านวน
เกษตรกรที่ใช้
Mobile
Application
๒. จ้านวน
เกษตรกรที่หันมา
ท้า Precision
farming
๓. ผลผลิต
รายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของเกษตรกร
๔.จ้านวน
ฐานข้อมูลที่สร้าง
ขึ้นได้จากการใช้
Mobile
Application

แหล่ง
เงิน

๒๒๕

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และในปัจจุบันเกษตรกรไทยยังไม่มีเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง
ขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน แผนปฏิรูปนี้มุ่งสร้างระบบประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืน และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรมีความมั่นใจและหันมาลงทุนท้าการเกษตรในระดับแปลง และการต่อ
ยอดในระดับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น โดยแผนปฏิรูปนี้มุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบประกันภัยทั้งในระดับ
เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
องค์ประกอบส้าคัญในการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนคือ ๑) การมีข้อมูลประวัติการเพาะปลูก
ความเสี่ยง ในรายเกษตรกรที่เพียงพอ ซึ่งก็จะต่อยอดมาจากแผนการสร้าง big data ข้างต้น และการแก้กฎหมาย
เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ๒) การน้าเทคโนโลยี เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม หรือ Mobile
application เข้ามาช่วยให้การตรวจสอบความเสี่ยง ความเสียหาย และการซื้อและเอาประกันมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และทั่วถึงมากขึ้น และ ๓) การบูรณาการความช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐไม่ให้ไปแทนที่ตลาดแต่กลับสร้างเสริม
แรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเข้าร่วมโครงการประกันภัยอย่างสมัครใจ
อีกส่วนของแผนปฏิรูปนี้มุ่งเสริมสร้างระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ต่อยอดมาจากการพัฒนากฎหมาย
เกษตรพันธสัญญาที่แล้วเสร็จ องค์ประกอบส้าคัญของแผนนี้ คือ ๑) การสร้างกลไกคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธสัญญาตั้งแต่ระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต และ ๒) ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้
เป็นธรรม ผ่านกลไกร่วมระหว่างส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกษตร
พันธสัญญาให้แก่เกษตรกร
๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

มีระบบประกันภัยพืชผลที่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศส้าหรับ บริหารจัดการความ
เสี่ยงให้เกษตรกร ทั้งระดับเกษตรกร สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน
โดยมีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่และผลิตภัณฑ์ภายใน ๕ ปี

๒)

ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลของประเทศอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง

๓)

มีกลไกคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาตั้งแต่ระดับของการผลิตไปจนถึงการขาย
ผลผลิต

๔)

มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ผ่านกลไกร่วมระหว่างส่วน
ราชการและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกษตรพันธสัญญา
ให้แก่เกษตรกร

๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑)

จ้านวนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อเกษตรกร

๒๒๖

๒)

จ้านวนเกษตรกร และพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมในโครงการประกันภัย

๓)

จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกัน

๔)

การลงทุน การเข้าถึงสินเชื่อ สถานะทางการเงิน รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน

๕)

จ้านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากระบบเกษตรพันธสัญญา

๖)

จ้านวนเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเกษตรพันธสัญญา

๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๒๗

๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๖. ระบบประกันภัยพืชผลและ
ระบบเกษตรพันธสัญญา :
พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
และระบบเกษตรพันธสัญญา
- ระบบประกันภัยพืชผล : ขยาย

ระบบประกันภัยพืชผลให้
ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศและพื้นที่ทั่วประเทศ
ส่วนหนึ่งผ่านการสนับสนุน
สินเชื่อแบบมีประกันภัยจาก
ภาครัฐ
- ระบบเกษตรพันธสัญญา :
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้านบาท) แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

กระทรวง
เกษตร ธกส
กระทรวงกา
รคลัง
กระทรวง
ยุติธรรม
กระทรวง
เกษตร ธกส
กระทรวงกา
รคลัง

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

กระทรวง
เกษตร
กระทรวง

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

- มีระบบ

๑. จ้านวนและ
ประกันภัย
ความ
พืชผล
หลากหลายของ
ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์
๘๐% ของ
ประกันภัยเพื่อ
พื้นที่และ
เกษตรกร
ผลิตภัณฑ์
๒.จ้านวน
ภายใน ๕ ปี เกษตรกร และ
เกษตรกรใน พื้นที่เพาะปลูกที่
ระบบเกษตร เข้าร่วมใน
พันธสัญญา
โครงการ
รับรู้และ
ประกันภัย
สามารถใช้
๓.จ้านวน
ประโยชน์จาก เกษตรกรที่เข้า
กลไกคุ้มครอง ร่วมโครงการด้วย
เกษตรกรใน ความสมัครใจ

๒๒๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ประโยชน์กับทุกฝ่ายตลอดจน
จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาในการประกอบอาชีพ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้านบาท) แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระบบเกษตร
พันธสัญญา
ตั้งแต่ระดับ
ของการผลิต
ไปจนถึงการ
ขายผลผลิต

และร่วมจ่ายค่า
เบี้ยประกัน
๔.การลงทุน
การเข้าถึง
สินเชื่อ สถานะ
ทางการเงิน
รายได้ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของ
เกษตรกร
สหกรณ์
รัฐวิสาหกิจ
ชุมชน และ
สถาบันการเงิน
ชุมชน
๕. คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของ
เกษตรกร

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ยุติธรรม

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

หน่วยงาน

๒๒๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

วงเงิน
(ล้านบาท) แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

๖. จ้านวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน์
จากระบบ
เกษตรพันธ
สัญญาที่เป็น
ธรรม
๗. จ้านวน
เกษตรกรที่มี
ความรู้ความ
เข้าใจ และได้รับ
ประโยชน์จาก
กลไก

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๓๐

๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อแบบมีประกันภัยได้
๒) แก้ไขกฎหมายให้ สถาบันการเงินสามารถเข้าถึง Big data ภาคเกษตร ซึ่งถูกบูรณาการมาจาก
หน่วยงานต่างๆ

๒๓๑

๒.๖ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การจัดตั้ง Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร
องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนามีความส้าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการท้าเกษตรกรรม
ตั้งแต่การเพาะปลูก แปรรูป และการตลาด ประเทศไทยให้ความส้าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเกษตรน้อยมาก
และงานวิจัยในปัจจุบันก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยง หรือถูกน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง แผนปฏิรูปนี้มุ่งสร้างองค์กรเพื่อ
ส่งเสริมการท้าวิจัยและพัฒนาที่ใช้ได้จริง และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน
องค์ประกอบหลักของแผนนี้ คือ ๑) การเชื่อมโยงชุมชนเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรที่น้าไปใช้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนได้ และ ๒) สร้างกลไกในการถ่ายทอด
งานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมไปสู่ชุมชน ซึ่งอาจหมายถึงการเริ่มท้าการวิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่
๒.๖.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

มีศูนย์ Center of Excellence ประจ้าภาคทั่วประเทศภายในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๑

๒.๖.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๖ เดือน
๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑)

การจัดตั้ง Centre of Excellence ส้าหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่

๒)

จ้านวนผลิตภัณฑ์และธุรกิจชุมชนภาคเกษตรที่รายได้เพิ่มขึ้นจากการน้างานวิจัยของ Centre
of Excellence ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

๓)

จ้านวนชุมชนที่ได้รับข้อมูลเรื่องการพัฒนาดินที่เหมาะสม

๔)

จ้านวนชุมชนที่ได้รับข้อมูลเรื่องการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสม

๒.๖.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๓๒

๒.๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : .......การจัดตั้ง Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร.................................
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๗. นวัตกรรมสาหรับภาคเกษตร :
จัดตั้ง Centre of Excellence
ส้าหรับภาคเกษตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทาง
การเกษตรที่น้าไปใช้เพิ่มรายได้ให้
เกษตรกรและชุมชนได้ เช่น การ
พัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาดิน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภายใน
ไตรมาสที่ ๒
ของปี ๒๕๖๑
ต้องมีศูนย์
Center of
Excellence
ประจ้าภาคทั่ว
ประเทศ

๑. การจัดตั้ง
Centre of
Excellence
ส้าหรับภาคเกษตร
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่
๒. จ้านวน
ผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจชุมชนภาค
เกษตรที่รายได้
เพิ่มขึ้นจากกา
รน้างานวิจัยของ
Centre of
Excellence
ไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

๔

สสว สภาวิจัย อยู่ระหว่าง
การตอบ
แห่งชาติ

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

กลับจาก
หน่วยงาน

๒๓๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : .......การจัดตั้ง Centre of Excellence สาหรับภาคเกษตร.................................
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๓. จ้านวนชุมชนที่
ได้รับข้อมูลเรื่อง
การพัฒนาดินที่
เหมาะสม
๔. จ้านวนชุมชนที่
ได้รับข้อมูลเรื่อง
การพัฒนาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสม

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๓๔

๒.๗

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จากการที่การพัฒนาในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางของการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจที่มีการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
และดิจิทัลมากขึ้น แรงงานมีฝีมือจึงมีความจ้าเป็นในการควบคุมเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นสิ่งที่แรงงานโดยทั่วไปยังขาด
แคลน และจ้าเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือเพื่อจะมีรายได้ที่มากขึ้น ทั้งด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี
สมัยใหม่นั้นยังท้าให้เกิดการแทนที่แรงงานด้วยเครื่องจักร โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือปานกลาง จนเกิดความสุดขั้นใน
แง่ของฝีมือแรงงาน (labour polarisation) จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีฝีมือปานกลางที่สุ่มเสี่ยง
ต่อ การถู ก แทนที่ ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รให้ เป็ น แรงงานมีฝี มื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การว่ า งงาน และลดการใช้ แ รงงานที่ต่้ า กว่ า
ความสามารถ อันเป็นการเสียทรัพยากรบุคคลในเศรษฐกิจอย่างไม่จ้าเป็น
ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นในการส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยการจัดตั้งองค์กรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการน้าเสนอ รวบรวม วางแผน และก้าหนดวิธีการ หรือเงื่อนไขในการ
จัดสรร ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน (Central Scholarship Coordinating Agency : CSCA) เพื่อเป็น
one-stop service ส้าหรับแรงงานที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาทักษะ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวนั้นจะเป็น
การให้โอกาสแก่ประชาชนที่มีรายได้ต่้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาส ที่อาจไม่ได้รับโดยล้าพังจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้มีการเข้าถึงปัญหาอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแรงงานที่อาจมี
พื้นฐานมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี เพื่อให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และ
ที่ส้าคัญที่สุดคือเพื่อให้สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการไต่ล้าดับของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (social and
economic mobility)
๒.๗.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีการจัดตั้ง CSCA ภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑
๒) แรงงานสามารถเข้าสู่ระบบการฝึกฝนพัฒนาแรงงานได้โดยไม่มีอุปสรรคในแง่ของ แหล่ง
เงินทุน การขาดหายของรายได้ในขณะฝึกฝนพัฒนาฝีมือ หรือการกีดกันจากนายจ้างปัจจุบัน
๓) มีกองทุนให้การศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานในประเทศจากบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
BOI ภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑
๒.๗.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑) องค์กรกลางที่รับผิดชอบเรื่องของทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานโดยเฉพาะ
๒) กองทุนให้การศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานในประเทศจากบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI
๒.๗.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๓๕

๒.๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๘. ทุนสาหรับแรงงาน : จัดตั้ง
หรือแต่งตั้ง CSCA เพื่อบูรณา
การการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาแรงงานอย่างครบ
วงจร ส้าหรับแรงงานทุกระดับ
- แหล่งทุนสาหรับแรงงาน :
CSCA ท้างานร่วมกับ BOI ใน
การก้าหนดเกณฑ์ข้อบังคับการ
ให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
แรงงานในประเทศ ส้าหรับ
บริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
BOI
- ทุนการศึกษาร่วม ระหว่าง
เอกชนและรัฐ : CSCA ขยายผล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีการจัดตั้ง
CSCA ภายใน
ไตรมาส ๒ ปี
๒๕๖๑
- มีกองทุนให้
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาแรงงาน
ในประเทศจาก
บริษัทที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์
จาก BOI ภายใน
ไตรมาส ๒ ปี
๒๕๖๑

- องค์กรกลางที่รับผิดชอบ
เรื่องของทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาแรงงานโดยเฉพาะ
- กองทุนให้การศึกษาเพื่อ
พัฒนาแรงงานในประเทศ
จากบริษัทที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จาก BOI

๔

กระทรวง
แรงงาน
และ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

1

อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

แหล่ง
เงิน1

งบประมาณโดยตรงจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กองทุนต่างๆ อาทิ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน, และ กองทุนด้อยโอกาสทางการศึกษา หากผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มของ
SMEs ก็อาจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเช่น SME Bank ได้
* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๓๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

โครงการให้ทุนการศึกษาร่วม
ระหว่างเอกชนและรัฐ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน
ที่มีรายได้น้อย

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๓๗

๒.๗.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) ให้มีการตราพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายฉบับรองอื่นใดตามแต่กรณี เพื่อจัดตั้ง หรือ แต่งตั้ง CSCA

๒๓๘

๒.๘ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยง
แรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
จากการที่การพัฒนาในภาพรวมนั้นเป็นไปในทิศทางของการพัฒนาสูง เศรษฐกิจที่มีการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
และดิจิทัลมากขึ้น แรงงานมีฝีมือจึงมีความจ้าเป็นในการควบคุมเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นสิ่งที่แรงงานโดยทั่วไปยังขาดแคลน
และจ้าเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือเพื่ อจะมีรายได้ที่มากขึ้น ทั้งด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่
นั้นยังท้าให้เกิดการแทนที่แรงงานด้วยเครื่องจักร โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือปานกลาง จนเกิดความสุดขั้นในแง่ของ
ฝีมือแรงงาน (labour polarisation) จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีฝีมือปานกลางที่ สุ่มเสี่ยงต่อการ
ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร ให้เป็นแรงงานมีฝีมือ เพื่อป้องกันการว่างงาน หรือการใช้แรงงานที่ต่้ากว่าความสามารถ อัน
เป็นการเสียทรัพยากรบุคคลในเศรษฐกิจอย่างไม่จ้าเป็น
ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นในการเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไร้ฝีมือเพื่อให้มีการสร้างเสริมฝีมือความสามารถให้ตรง
กับความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อแก้ปัญหาการมีช่องว่างของฝีมือแรงงานในตลาด ( skills
gap) ซึ่งจ้าเป็นที่จะต้องให้แรงงานที่จะได้รับการพัฒนาฝีมือสามารถที่จะเติมเต็มช่อ งว่างดังกล่าวได้ งานวิจัยของ
บริษัท SCG ได้ชี้ให้เห็นว่า มีเพียง ๗๗ ต้าแหน่งที่สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือตรงตามความต้องการได้จากความ
ต้องการ ๑๐๐ ต้าแหน่ง จึงมีความจ้าเป็นในการเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไร้ ฝีมือในการเสริมสร้างฝืมือความสามารถ
และได้งานที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีทักษะตรงกับความต้องการของผู้จ้าง และมีความยืดหยุ่นต่อตลาด โดยมุ่งเป้าใน
การเพิ่มอัตราส่วนของแรงงานมีฝีมือต่อแรงงานไร้ฝีมือในประเทศ
ช่องว่างของฝีมือแรงงานนั้นมีต้นเหตุโดยหลักคือในเชิงคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในวิชา
คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้ในเชิงเทคนิคและฝีมือเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม ดังนั้นการ
มีระบบอาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อให้ความช่วยเหลือแค่แรงงานไร้ฝีมือในทุกระดับอายุจึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยค้าแนะน้า
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ค้าแนะน้าว่าประเทศไทยนั้นจ้าเป็นที่จะต้องสร้างเสริมความเข้มแข็งของการ
ประสานงานระหว่างระบบอาชีวศึกษา และตลาดแรงงาน
ดังนั้นจึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้ง
ในสายสามัญ และสายอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งมีการตรวจสอบ ตรวจทานในแง่ ของคุณภาพอย่างสม่้าเสมอ
ลดปัญหาความไม่สอดคล้องกันของแรงงานและการขาดแคลนแรงงานในตลาด ลดอัตราการว่างงาน และเพิ่มรายได้
ให้กับแรงงาน
๒.๘.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) แรงงานสามารถเพิ่มหรือปรับความรู้และทักษะได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๒) มีแรงงานทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับความต้องการของตลาด
๓) มี ห ลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ร้ า งแรงงานตรงตามความต้ อ งการของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เป้าหมาย
๔) มีศูน ย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในทุกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
๕) มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ความต้องการแรงงานในตลาด

๒๓๙

๒.๘.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน
๒.๘.๓ ตัวชี้วัด
๑) เพิ่มรายได้และผลผลิต รวมทั้งลดอัตราการว่างง่านอย่างมีนัยส้าคัญ
๒) หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สร้างแรงงานตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓) จ้านวนแรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายได้หลังการเข้าเรียนหลักสูตร
๔) ศูน ย์การฝึ กอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
๕) Matching Platform
๒.๘.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๔๐

๒.๘.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๙. แรงงานคุณภาพ (Super
Worker) : สร้างแรงงาน
คุณภาพ (Super Worker) ทั่ว
ประเทศในทุกรายอุตสาหกรรม
เป้าหมายและเชื่อมโยงแรงงานสู่
ตลาด

- หลักสูตรระดับอุดมศึกษา :
ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาร่วมกับ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

กระทรวง
แรงงาน
ร่วมกันกับ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวง
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
กระทรวง
ท่องเที่ยวและ
กีฬา และ
เอกชน
กระทรวง
แรงงาน
ร่วมกับ
กระทรวง

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
บาท)
อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

อยู่
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีแรงงาน
คุณภาพ (Super
Worker) ทั่ว
ประเทศในทุก
รายอุตสาหกรรม
เป้าหมายภายใน
ปี ๒๕๖๑
- มีหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
ที่สร้างแรงงาน
ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

- แรงงานคุณภาพ
(Super Worker) ทั่ว
ประเทศในทุกราย
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่สร้าง
แรงงานตรงตามความ
ต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- จ้านวนแรงงานที่เข้าสู่
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้
หลังการเข้าเรียน
หลักสูตร

๒๔๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

ภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานในตลาด
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- Training Platform : จัดตั้ง
Training Platform และสร้าง
ศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อฝึกฝนแรงงานตาม
ความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและออก
ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ศึกษา
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวง
ท่องเที่ยว
และกีฬา และ
เอกชน
กระทรวง
แรงงาน
ร่วมกันกับ
กระทรวง
ศึกษา
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวงวิทย
าศาสตร์
กระทรวง
ท่องเที่ยวฯ
และ
เอกชน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีศูนย์การ
ฝึกอบรมแรงงาน
โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในทุก
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

ศูนย์การฝึกอบรมแรงงาน
โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

หน่วยงาน

อยู่
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

๒๔๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
ผู้รับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- Job Matching Platform :
จัดให้มี Matching Platform
เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน
และสร้างฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ความต้องการแรงงาน
ในตลาด

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

กระทรวง
แรงงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

วงเงิน
(ล้าน
บาท)
อยู่ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มี Matching
Matching Platform
Platform เพื่อ
สนับสนุนการ
จัดหาแรงงาน
และสร้าง
ฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ความ
ต้องการแรงงาน
ในตลาด

๒๔๓

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๒ : การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้้าเชิงพื้นที่ ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกลจ้านวนมากยังขาด
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส้าคัญ รวมทั้งขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างรายได้และการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิ น ประชาชนในพื้ น ที่ จึ ง ประสบปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มล้้ า ทั้ ง ด้ า นโอกาสและรายได้
ความยากจนจึงกระจุกตัวในเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง สะท้อนจากสัดส่วนคนจนในปี ๒๕๕๘ โดยเขตชนบทมี
สัดส่วนคนจนร้อยละ ๘.๙๑ ขณะที่เขตเมืองมีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๕.๔๙๒
นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้้าในประเทศไทย พบว่าจังหวัด
ที่ยากจนที่สุด ๑๐ จังหวัดยังคงประสบปัญหาความยากจนเรื้อรังตลอดระยะเวลา ๙ ปี ขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้้า
ด้านรายได้ระหว่างกลุ่มรวยสุดและจนสุดยังมีความแตกต่างกันถึง ๒๒.๑ เท่า๓ สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ซึ่งไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญเนื่อ งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
กระจุกตัวเฉพาะบางกลุ่มและมีความเหลื่อมล้้าด้านการจัดสรรทรัพยากรไปยังพื้นที่ โดยกว่าร้อยละ ๗๕ ของการใช้
จ่ายภาครัฐกระจุกตัวในหัวเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของประเทศ แต่มี
ส่วนในการขยายตัวของ GDP กว่าร้อยละ ๒๖๔
แผนภาพที่ ๑ : การเข้าถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา: FinScope, ๒๐๑๓

๒

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้้าในประเทศไทย ๒๕๕๙
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้้าในประเทศไทย ๒๕๕๙
๔
ความเหลื่อมล้้า, สฤนี อาชาวานันทกุล (๒๕๕๔)
๓

๒๔๔

แผนภาพที่ ๒ : ระดับความยากจนในแต่ละภาค และ ในเขตชนบทและเมือง, (ร้อยละ)

ที่มา: Systematic Country Diagnostic ของธนาคารโลก, ๒๐๑๖

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีชุมชนกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง มีวิสาหกิจชุมชนกว่า ๑๐๒,๑๔๐ แห่ง กองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง สหกรณ์กว่า ๘,๐๐๐ แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก แต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงมีความจ้าเป็นในการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นกลไกส้าคัญในการสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากฐานราก
ควบคู่ไปกับการด้าเนินนโยบายระดับมหภาคของรัฐ อันจะน้าไปสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างพลังอ้านาจชุมชน แนวทางการปฏิรูปเพื่อความเท่าเทียมและการเติบโต
อย่างมีส่วนร่วม จึงประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน ผ่าน
การยกระดับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนเข้าสู่โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน ๒) การพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน โดยการสนั บสนุนทั้งด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย การสร้างกลไกพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน การจัดตั้ง
E-Commerce Platform รวมถึงการจัดตั้ง Center of Excellence เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชน
สร้างการเติบโตทางรายได้ เพิ่มการเข้าถึงตลาดและทรัพยากร ๓) การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund
(SIF) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น้าชุมชนเพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ นอกจากนี้ การปฏิรูปเพื่อ
เสริมสร้างพลังอ้านาจชุมชนยังมาจากการสร้างปัจจัยสนับสนุนอีก ๒ ประการ ได้แก่ ๑) การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ลดความเหลื่อมล้า ผ่านการบริหารจัดการข้อมูล สร้างฐานข้อมูล big data ในระดับพื้นที่ เพื่อให้รัฐออกแบบ
นโยบายการช่วยเหลือได้อย่ างตรงจุด รวมทั้งเอื้อต่อการสร้างระบบประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพในอนาคต และ
๒) การสนับสนุนด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานในการ
สร้าง real time data E-Commerce Platform และเชื่อมโยงทรัพยากรและความช่วยเหลือจากภาครัฐ
แนวทางการปฏิรูปเพื่อ สร้า งความเข้มแข็งให้แ ก่ร ะบบสถาบันการเงิน ชุมชน เป็นการยกระดับสถาบัน
การเงินในชุมชนโดยการสร้างโครงข่ายสถาบันการเงินระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากธนาคารของรัฐ ซึ่งเป็น
ธนาคารผู้ประสานงาน ท้าหน้าที่สนับสนุนด้านระบบ IT ให้แก่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงข่าย ยกระดับมาตรฐาน
การบัญชีผ่านการใช้ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงทางการเงินของประชาชนใน
ชุมชนห่างไกล เนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนในชนบทยังเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างจ้ากัด โดยได้รับบริการ
จากทางธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐเป็นหลัก อีกทั้ งองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สถาบัน
การเงินชุมชน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สหกรณ์ กองทุน

๒๔๕

สวัสดิการชุมชน แม้จะมีจ้านวนมาก แต่ก็ยังไม่ส ามารถท้าให้เกิดการเข้าถึงทางการเงินอย่างแท้จริงและยั่งยืน ได้
บทบาทของกองทุนดังกล่าวในการเป็นแหล่งทุนของชุมชนท้าได้จ้ากัด ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ ยังมี
ข้อจ้ากัดหลายประการ ได้แก่ การขาดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การขาดแม่ข่ายในการสร้างศักยภาพ พัฒนา
มาตรฐาน และยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการขาดกฎหมายรองรับการเป็นนิติบุคคลขององค์กร
การเงินระดับฐานรากบางส่วน และการขาดการรองรับการรวมกลุ่มข้ามชุมชน ส่งผลท้าให้ระดับการพัฒนาขององค์กร
การเงินระดับฐานรากเหล่านี้แตกต่างกันมาก มีข้อจ้ากัดในการเชื่อมโยงระหว่างกัน และการกู้ยืมข้ามกลุ่มที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน จึงเป็นแนวทางส้าคัญที่จะพลิกโฉมการพัฒนาใน
ระดับชุมชน ให้สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน โดยสถาบันการเงินประชาชนเหล่านี้จะสามารถเป็นเครือข่ายส้าคัญใน
การท้าหน้าที่ให้บริการทางการเงิน สร้างธุรกิจชุมชนผ่านการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิก
ในชุมชนในทุกกลุ่มผ่านการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งท้าหน้าที่แก้ปัญหาที่ดินหลุดมือให้แก่สมาชิกในชุมชน
ผ่านการท้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับธนาคารที่ดิน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากฐานราก
ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง ทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่ อสร้างรายได้และการจ้างงานในชุมชนได้
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
แนวทางถัดมา ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจชุมชน ในปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนกว่า ๑๐๒,๑๔๐ แห่งทั่วประเทศ
สร้างการจ้างงานให้ คนในชุมชนกว่า ๑.๔ ล้านคน๕ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่ว นธุรกิจชุมชนมากที่สุ ด
อย่างไรก็ดี ปัญหาส้าคัญในปัจจุบัน คือ ธุรกิจชุมชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจรและต่อเนื่องจากภาครัฐ
ท้าให้ไม่สามารถยกระดับได้ ซึ่งหากภาครั ฐมีการปฏิรูปกลไกการสนับสนุนธุรกิจชุมชน จะท้าให้เศรษฐกิจฐานราก
สามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้ ลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างเขตเมืองและชนบท
การสร้ างกลไกสนับ สนุนรูป แบบใหม่ เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน จึงประกอบด้วย การจัด ตั้ง center of
excellence ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับธุรกิจชุมชนในการพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง Product Champion ให้ความรู้กลุ่มธุรกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการและหาช่องทาง
การตลาด นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนายังรวมถึง การจัดตั้งแพลตฟอร์ม e-commerce ส้าหรับธุรกิจชุมชน สร้าง
ช่อ งทางการเข้ าถึง ตลาดในระดับ ประเทศและระดั บโลกให้ กับ ธุรกิ จชุ มชน การสร้ างกลไกสนั บสนุ นโดยการใช้
ทรั พยากรจากภาคี ในระดับ พื้น ที่ทั่ว ประเทศและการใช้เทคโนโลยีมาช่ว ยลดความเหลื่ อมล้้ าทางด้านการเข้าถึ ง
ทรัพยากรและตลาดให้กับธุรกิจชุมชน จึงเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอด และเพิ่มการจ้าง
งานในระดับชุมชน

๕

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒๔๖

แผนภาพที่ ๓ : สถิติของธุรกิจชุมชน

หมายเหตุ: การจากัดความ ธุรกิจชุมชน ตามกฎหมายนัน้ ต้ องเป็ นธุรกิจที่มีผ้ ูถือหุ้นที่ไม่ มีความผูกพันทางสายเลือด ๗ คน ขึน้ ไป

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางประการสุดท้ายในการพัฒนาระดับชุมชน ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญ ได้แก่ การจัดตั้งกองทุน Social
Investment Fund (SIF) ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการคัดเลือกโครงการที่
เสนอโดยชุมชนในพื้นที่ ด้าเนินการในลักษณะกองทุนสมทบร่วมโดยชุมชน (Matching Fund) การสนับสนุนทางด้าน
การเงินแก่เครือข่ายชุมชนในลักษณะดังกล่าว จะช่วยสร้างผู้น้าชุมรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการใน
ระดับชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งด้าเนินโครงการ
ที่เข้าข่าย ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากได้อย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้้าทางด้านงบประมาณเชิงพื้นที่
ในปัจจุบัน ซึ่งงบประมาณกระจุกตัวในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
แผนภาพที่ ๔ : การใช้จ่ายภาครัฐ, จีดีพีและประชากรรายภาค
กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

7

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

17

6
10

14

11
9

การใช้จ่ายของภาคสาธารณะ

ที่มา: Economist Intelligence Unit

44

17

5
7

75

26

34

18

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ประชากร

๒๔๗

การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) จึงเป็นการน้าเครื่องมือในการลงทุนทางสังคมรูปแบบ
ใหม่มาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายผู้น้าชุมชนและวิสาหกิจเพื่อ
สังคมที่มีศักยภาพทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก คู่ขนานไปกับการด้าเนินนโยบาย
ระดับมหภาคของภาครัฐ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกการบริหารจัดการ
กองทุนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างระบบนิเวศ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดการลงทุนทางสังคมในประเทศไทยเพื่อ
การแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้้ าอย่ างบู ร ณาการและยั่งยืน ซึ่งจะสามารถลดภาระทางด้านงบประมาณของรัฐ และ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าได้
การปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างพลังอ้านาจชุมชน จะเป็นกลไกส้าคัญในการเชื่ อมโยงการส่งผ่านสวัสดิการรูปแบบ
ต่างๆ จากภาครัฐลงไปยังพื้นที่ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ก้าลังส้าคัญในการร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม คือ เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะท้างานใกล้ชิดกับ ส้านักงานบูรณาการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้้า (การปฏิรูปในหัวข้อย่อย ๒.๓) ในระยะต่อไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
น้าไปสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

๒๔๘

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน
ประชาชนในชนบทยังเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างจ้ากัด โดยได้รับบริการจากทางธนาคารเฉพาะกิจของ
ภาครัฐเป็นหลัก อีกทั้งองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชน สถาบันการจัดการ
เงิน ทุนชุ มชน กลุ่ มออมทรัพย์ กองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมือง สหกรณ์ กองทุนสวัส ดิการชุมชน แม้จะมีจ้านวน
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่งทั่ว ประเทศ แต่ยั งไม่ส ามารถท้าให้ เกิดการเข้าถึงทางการเงินอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้
เนื่องจากยังมีข้อจ้ากัดหลายประการ ได้แก่ การขาดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การขาดแม่ข่ายในการสร้าง
ศักยภาพ พัฒนามาตรฐาน และยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการขาดกฎหมายรองรับการเป็นนิติ
บุคคลขององค์กรการเงินระดับฐานรากบางส่วน และการขาดการรองรับการรวมกลุ่มข้ามชุมชน ส่งผลท้าให้ระดับการ
พัฒนาขององค์กรการเงินระดับฐานรากเหล่านี้แตกต่างกันมาก มีข้อจ้ากัดในการเชื่อมโยงระหว่างกัน และการกู้ยืม
ข้ามกลุ่มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้น เน้นการกู้ยืมเป็นหลัก
ท้าให้บทบาทของกองทุนดังกล่าวในการเป็นแหล่งทุนของชุมชนท้าได้จ้ากัด ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้
การปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน โดยการยกระดับการบริหารจัดการของ
สถาบันการเงินชุมชนเข้าสู่โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารผู้ประสานงาน จึงเป็นการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงทางการเงินและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนได้อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน ส่งเสริมการออม ท้าให้ชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการฝากเงิน
และมีแหล่งทุนในการประกอบการ สร้างการบริหารจัดการทุนในชุ มชน รวมไปถึงสนับสนุนการจัดการสวัสดิการโดย
ชุมชน และการสร้างวิสาหกิจชุมชนในระยะต่อไป
๒.๑.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีการจัดตั้งโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชนภายในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๑
๒) ธนาคารผู้ประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการให้บริการทางการเงิน
และส่งมอบโครงข่ายภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑
๓) มี Matching Fund ส้าหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑

๒.๑.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๖ เดือน

๒.๑.๓

ตัวชี้วัด
๑)

จ้านวนสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าสู่โครงข่าย

๒)

จ้านวนประชาชนที่ได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น

๓)

จ้านวนหนี้นอกระบบในชุมชนที่ลดลง

๔)

จ้านวนสมาชิกโครงข่ายที่มีการบริหารจัดการดีขึ้นและมีความมั่นคงทางการเงิน

๕)

จ้านวนพื้นที่ที่มีสถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

๖)

การประกาศใช้แผนแม่บทส้าหรับโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน

๗)

Matching Fund ส้าหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน

๘)

จ้านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับประโยชน์

๒๔๙

๒.๑.๔

วงเงินและแหล่งเงิน*
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๕๐

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ......การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน........
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. จัดตั้งโครงข่ายสถาบัน
การเงินประชาชน
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ธนาคารผู้ประสานงานจัดท้า
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส้าหรับการ
ให้บริการทางการเงิน
- แผนแม่บท: จัดท้าแผน
แม่บทส้าหรับโครงข่าย
สถาบันการเงินประชาชน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้าน แหล่ง
บาท)
เงิน
ธกส ออมสิน อยู่
สศค
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน
ผู้รับ
ผิดชอบ

๔

-

-

๒. สวัสดิการชุมชน Matching
Fund : จัดให้มี Matching
Fund ส้าหรับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

กระทรวง
การ
คลัง

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีการจัดตั้ง
โครงข่ายสถาบัน
การเงินประชาชน
ภายในไตรมาส ๑
ของปี ๒๕๖๑
- ธนาคารผู้
ประสานงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส้าหรับ
การให้บริการทาง
การเงินและส่งมอบ
โครงข่ายภายใน
ไตรมาส ๒ ปี
๒๕๖๑
- มี Matching
Fund ส้าหรับ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนภายใน
ไตรมาส ๒ ปี
๒๕๖๑

๑. จ้านวนสถาบันการเงิน
ชุมชนที่เข้าสู่โครงข่าย
๒. จ้านวนประชาชนที่ได้รับ
บริการทางการเงินที่ดีขึ้น
๓. จ้านวนหนี้นอกระบบใน
ชุมชนที่ลดลง
๔. จ้านวนสมาชิกโครงข่ายที่มี
การบริหารจัดการดีขึ้นและมี
ความมั่นคงทางการเงิน
๕. จ้านวนพื้นที่ที่มีสถาบัน
การเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
๖. การประกาศใช้แผนแม่บท
ส้าหรับโครงข่ายสถาบัน
การเงินประชาชน
๑. Matching Fund ส้าหรับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
๒. จ้านวนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่ได้รับประโยชน์

๒๕๑

๒.๒

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การพัฒนาธุรกิจชุมชน

ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนเป็ น หั ว ใจในการสร้ า งงาน รายได้ และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากอย่ า งยั่ ง ยื น อย่ า งไรก็ ดี
แม้ประเทศไทยจะมีธุรกิจชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มองค์กรต่างๆ กว่า ๘๓,๐๐๐ แห่ง
ในปั จ จุ บั น แต่ยั งคงประสบปั ญหาในการพัฒ นาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
สนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและด้าเนินการแบบต่างคนต่างท้า ขาดการบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจชุมชนในเครือข่ายของตน รวมทั้งธุรกิจชุมชนบาง
ประเภท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ยังขาดสถานะความเป็นนิติบุคคล ท้าให้ไม่สามารถพัฒนายกระดับได้ รวมทั้งธุรกิจชุมชนที่
ด้าเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการการรสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ทางในด้านการบริหารจัดการและช่องทาง
การตลาด เพื่อให้สามารถอยู่รอดและสามารถขยายกิจการได้
การปฏิรูปเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน จึงเป็นการสร้างกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ บูรณาการ
มุ่งเน้นการการสร้างกลไกระยะยาว โดยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่ านการสนับสนุนด้านโครงสร้ างพื้นฐาน การรวมกลุ่ม การสร้าง e-commerce
platform การสร้างกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง center of
excellence ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับสถานะความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อให้เป็นกลไกส้าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๒.๒.๑

๒.๒.๒

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑)

มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-based) และมีสินค้าประจ้าพื้นที่ (Product Champion)
ทั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๑

๒)

มี E-commerce center ทั่วทุกภาคในประเทศภายในปี ๒๕๖๑

๓)

ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ e-commerce platform ในการสร้างรายได้

๔)

มี center of excellence ในทุกพื้นที่เป้าหมายภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑ และทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๑

๕)

สถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในทุกพื้นที่เป้าหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้
ภายในปี ๒๕๖๑

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑๒ เดือน

๒.๒.๓

ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนธุรกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น ทั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
๒) จ้านวนธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่าย
๓) จ้านวนธุรกิจชุมชน ทีผ่ ลประกอบการดีขึ้น
๔) จ้านวน Product Champion ในพื้นที่ทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น
๕) จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วม e-commerce platform
๖) รายได้จาก e-commerce platform

๒๕๒

๗) จ้านวนสถาบันการเงินชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้ ต่อจ้านวนเป้าหมาย
๘) จ้านวน center of excellence ที่จัดตั้งทั่วประเทศ
๙) จ้านวนชุมชนเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้น
๒.๒.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
ประมาณ ๒,๕๕๗ ล้านบาท/ปี (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๕๓

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ......การพัฒนาธุรกิจชุมชน..................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๓. สร้างธุรกิจระดับชุมชน :
สร้างกลไกยกระดับธุรกิจชุมชนใน
แต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

- การรวมกลุ่ม : ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและจัดกระบวนการ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
และวิสาหกิจเพื่อสังคม ในระดับ
พื้นที่
- เร่งแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. …. และ
ปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. E-commerceเพื่อชุมชน :
พัฒนา e-commerce center

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- มีเครือข่ายธุรกิจ
ชุมชน (clusterbased) และมี
สินค้าประจ้าพื้นที่
(Product
Champion) ทั่ว
ประเทศภายในปี
๒๕๖๑
- มี E-commerce
center ทั่วทุกภาค
ในประเทศภายใน
ปี ๒๕๖๑
- ประชาชนใน
ชุมชนสามารถใช้
e-commerce
platform ในการ
สร้างรายได้
- ทุกพื้นที่
เป้าหมายมี
อินเตอร์เน็ตใช้

- จ้านวนธุรกิจชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น
- จ้านวนธุรกิจชุมชนที่
เข้าร่วมเครือข่าย
- จ้านวนธุรกิจชุมชน
ในเครือข่ายที่ผล
ประกอบการดีขึ้น
- รายได้ของธุรกิจ
ชุมชน
- จ้านวน Product
Champion ที่เพิ่มขึ้น
- จ้านวนประชาชนที่
เข้าร่วม e-commerce
platform

๔

กรมการพัฒนา
ชุมชน สสว.
พอช กรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ออมสิน ธกส

๒,๕๕๗
(อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)
กรมการพัฒนา ๒,๕๕๗
ชุมชน สสว.
(อยู่
พอช กรม
ระหว่าง
ส่งเสริม
การหารือ
สหกรณ์
หน่วยงาน
ออมสิน ธกส เพื่อ
ปรับแก้ไข)

สสว. กระทรวง อยู่
ดิจิทัลเพื่อ
ระหว่าง
เศรษฐกิจและ การตอบ
* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

- จ้านวนสถาบัน
การเงินชุมชน/ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ที่ใช้
อินเทอร์เน็ตได้ ต่อ
จ้านวนเป้าหมาย

๒๕๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ......การพัฒนาธุรกิจชุมชน..................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

เพื่อเป็นช่องทางในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดให้แก่
ชุมชนและสร้าง e-commerce
capability ให้กับสมาชิกใน
ชุมชน
- เร่งรัดการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแก่
สถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย
๕. นวัตกรรมสาหรับสินค้า
ชุมชน : ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ท้องถิ่น
ทั่วประเทศไทยในการพัฒนาการ
วิจัย และการจัดตั้ง Center of
Excellence ในแต่ละพื้นที่เพื่อ
พัฒนายกระดับสินค้าชุมชน และ
สร้าง Product Champion ใน
ระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภายในปี ๒๕๖๑
- มี center of
excellence ใน
ทุกพื้นที่เป้าหมาย
ภายในไตรมาส ๒
ปี ๒๕๖๑ และทุก
ภูมิภาคทั่ว
ประเทศภายในปี
๒๕๖๑

- จ้านวน center of
excellence ทั่ว
ประเทศ
- รายได้จาก
e-commerce
platform

๔

สังคม
กลับจาก
ไปรษณีย์ไทย หน่วยงาน
ร่วมกับ เอกชน

สสว ออมสิ น อยู่
SME Bank
ระหว่าง
การตอบ
กลับจาก
หน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๕๕

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
เร่งรัดการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... และพิจารณาปรับปรุง พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๕๖

๒.๓

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF)

ในปั จ จุ บั น พบว่าภาครั ฐ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุนพัฒ นาชุมชนอย่างครอบคลุ มและทั่ว ถึงทั้ง
ประเทศเนื่องจากรัฐบาลมีภาระผูกพันในงบประมาณมาก ส่งผลให้เหลือพื้นที่ในการด้าเนินนโยบายการคลัง ( Fiscal
Space) ไม่มาก อันเป็นผลจากการด้าเนินนโยบายขาดดุลอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อท้านโยบายประชานิยมในช่วงสิบ
ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การจั ดสรรงบประมาณยังมีความเหลื่อมล้้ าสู ง ขาดการบูรณาการระหว่างหน่ว ยงาน และไม่
สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่ โดยงบประมาณต่อคนที่แต่ละพื้นที่ได้รับไม่สอดคล้องกับรายได้ต่อคน กล่าวคือ
จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี (Gross Provincial Product Per Capita) สูง กลับได้รับงบประมาณรัฐสูง
โดยกว่าร้อยละ ๗๕ ของงบประมาณภาครัฐกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าในการพัฒนาเชิงพื้นที่
นอกจากนี้ การเบิกจ่ ายงบประมาณภาครัฐ ยังมีความล่ าช้า ขาดการประเมินผลที่ มีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ง
รายจ่ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นจากโครงการรัฐสวัสดิการต่างๆ ในขณะที่ข้อมูลจาก พอช. พบว่ามีชุมชนอย่างน้อยกว่า
๖๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาแต่ต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในหลายด้าน ซึ่งไม่
สามารถอาศัยงบท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวได้ อาทิ สวัสดิการพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น
การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF) จึงเป็นการน้าเครื่องมือในการลงทุนทางสังคมรูปแบบใหม่
มาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายผู้น้าชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มี
ศักยภาพทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก คู่ขนานไปกับการด้าเนินนโยบายระดับมหภาค
ของภาครัฐ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกการบริหารจัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วม
ตลอดจนสร้างระบบนิเวศน์ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดการลงทุนทางสังคมในประเทศไทยเพื่อการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งจะสามารถลดภาระทางด้านงบประมาณของรัฐและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าได้
อย่างยั่งยืน
๒.๓.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
จัดตั้ง SIF ภายในไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑

๒.๓.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ภายใน ๖ เดือน

๒.๓.๓

ตัวชี้วัด
๑) การจัดตั้งกองทุน SIF
๒) จ้านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
๓) จ้านวนชุมชน ธุรกิจชุมชน และพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
๔) จ้านวนวิสาหกิจชุมชนและผู้น้าชุมชนที่เพิ่มขึ้น
๕) ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย

๒.๓.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท/ปี (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๕๗

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : ...การจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund (SIF).....................................
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๖. กองทุน Social
Investment Fund (SIF) :
จัดตั้งกองทุน Social
Investment Fund (SIF)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท) แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

- จัดตั้ง SIF
ภายในไตรมาส
๒ ปี ๒๕๖๑

- การจัดตั้ง SIF
- จ้านวนโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุน
- จ้านวนชุมชน ธุรกิจ
ชุมชน และพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชน์
- จ้านวนวิสาหกิจชุมชน
และผู้นา้ ชุมชนทีเ่ พิ่มขึ้น
- ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
คนในชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมาย

๔

ส้านัก
๒,๐๐๐ (อยู่
นายกรัฐ ระหว่างการ
มนตรี
หารือ
หน่วยงานเพื่อ
ปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๕๘

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดตั้งส้านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้้า ภายใต้ส้านักนายกรัฐมนตรี

๒๕๙

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย ๒.๓ : การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ปัญหาความเหลื่อมล้้ าและความยากจนในปัจจุบัน สะท้อนว่าประเทศไทยยังไม่ส ามารถบรรลุ เป้าหมาย
การพัฒนาที่แท้จริง ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งการขาดกลไกการจัดการ การขาดการบูรณาการทั้ง
ด้านงบประมาณ นโยบาย และโครงการ น้ าไปสู่ การจัดสรรงบประมาณเหลื่ อมล้้ าและซ้้าซ้อ น ถึง แม้ภ าคจะใช้
งบประมาณในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้้าค่อนข้างสูง แต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมส้าหรับ
ประชาชนกลุ่มฐานราก รัฐบาลจึงมีความจ้าเป็นต้องต้องมุ่งสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)
ที่แข็งแกร่ง มุ่งเป้า มีแหล่งรายได้จากระบบภาษีที่มีความก้าวหน้า ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณลง
สู่พื้นที่และความจ้าเป็นของภูมิภาคต่าง ๆ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานไทยในปั จ จุ บั น แนวทางการปฏิ รู ป เพื่ อ ความเท่ า เที ย มและ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับสมดุลในระดับประเทศ สามารถท้าได้โดยการจัดตั้งส้านักงานบูรณาการแก้ไข
ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มล้้ า เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ห น่ ว ยงานหลั ก ในการก้ า หนดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความยากจนและความเหลื่อมล้้า รวมทั้งบูรณาการให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง โดยส้านักงานนี้
จะเป็นหน่วยงานหลักในการท้าหน้าที่ (๑) ก้าหนดวาระการพัฒนา รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย (๒) ท้างานร่วมกับส้านัก
งบประมาณในการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณบู ร ณาการของรั ฐ ด้ า นความยากจนและความเหลื่ อมล้้ า
โดยค้านึงถึงทั้งด้านยุทธศาสตร์ (Agenda) หน่ว ยงาน (Function)และพื้นที่ (Area) รวมทั้งจัดท้า Ex Ante
Assessment (๓) วิจัย จัดท้าฐานข้อมูล Big data เกี่ยวกับความยากจนและความเหลื่อมล้้าของประเทศให้บูรณาการ
กันทั้งหมด รวมทั้งท้างานร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการพัฒนาและ
ติ ด ตามเครื่ อ งชี้ วั ด ด้ า นความยากจนและความเหลื่ อ มล้้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ความคื บ หน้ า ของนโยบาย
(๔) ประเมินผลความส้าเร็ จของโครงการเป้าหมาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (๕) รับเรื่อง
ร้องเรียนในประเด็นตามที่คณะกรรมการก้าหนด โดยมีงบประมาณ ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การด้าเนินโครงการต่างๆ ที่อยู่
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายปกติ และ ๒) การด้าเนินโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้งบประมาณเชิงพื้นที่
นอกจากนี้ การปฏิรูปในระดับประเทศยังประกอบด้วยการปฏิรูปเรื่องภาษี การสร้างตาข่ายความปลอดภัย
ทางสังคม และการเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal Space) โดยรัฐบาลควรต้องออกแบบและพัฒนาระบบประกันสังคม
ให้มีความยั่งยืนทางการคลังโดยการปรับเกณฑ์อายุและอัตราเงินสมทบ และควรก้าหนดแนวทางขยายความคุ้มครอง
ของกองทุนประกันสังคมไปยังกลุ่มแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแรงงานทั้งสองกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความยากจนในยามที่เกษียณอายุ หรือต้องพึ่งพาระบบสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาระ
ทางการคลังที่สูง ในระยะยาวระบบบ้านาญจะต้องค้านึงถึงความเพียงพอของเงินที่ต้องใช้ในยามเกษียณ ตลอดจน
ระบบบ้านาญที่เอื้อให้แรงงานสามารถโยกย้ายกองทุนข้ามระบบได้โดยสะดวกเพื่อ ส่งเสริมให้ประชากรวัยแรงงาน
สามารถตัดสินใจเปลี่ยนและโยกย้ายงานได้ง่าย
ขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยจ้ า เป็ น ต้ อ งหาแนวทางการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ ภ าษี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เพื่อให้สามารถจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ซึ่งแนวทางการปฏิรูปมี ๒ แนวทางหลัก ดังนี้ แนวทางแรกเป็นการปฏิรูประบบการบริหารจัดเก็บภาษีโดย

๒๖๐

พิจารณาปรับโครงสร้างหน่วยงานจัดเก็บภาษีโดยน้าองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi-autonomous Revenue
Agency: SARA) มาใช้ ซึ่งจะช่ว ยสร้างแรงจู งใจที่เหมาะสมในการบริหารจัดเก็บภาษี ผ่านการใช้ระบบการให้
ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ (Performance-based) และการมีอิสระเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดเก็บภาษี รวมทั้งการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับกระบวนการต่างๆ ในการช้าระภาษี การเพิ่มสัดส่วนของ
ประชากรที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ การท้าให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงมีส่วนรับผิดชอบในการ
ช้าระภาษีอย่างเหมาะสม
แนวทางที่สองเป็นการปรับปรุงระบบภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อให้กลุ่มผู้มี
รายได้สูงมีส่วนรับผิดชอบในการช้าระภาษีเพิ่มขึ้น เช่น โดยการก้าหนดเพดานค่าลดหย่อนหรือการยกเลิกรายการ
ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันประมาณร้อยละ ๖๐ ของผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสีย
ภาษีเลย (เพราะมีเงินได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ก้าหนด) และร้อยละ ๐.๓ ของผู้ยื่นแบบฯ เท่านั้นที่เสียภาษีในอัตราสูงสุ ดที่
ร้อยละ ๓๕๖ นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของระบบและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีที่ดิน
และทรัพย์สินต่าง ๆ อีกด้วย เนื่องจากทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ดินและทรัพย์สินของไทยยังคงมีอัตราที่ต่้าหรือ
สร้างรายได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับมาตรฐานของนานาชาติ
นอกจากนี้ การปฏิรู ปจะมุ่งเน้น การสร้างความมั่นคงทางด้านที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
โดยการจัดตั้งและด้าเนินการธนาคารที่ดิน และโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งพัฒนากลไกการให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ แพลตฟอร์มการระดมทุนบริษัทเอกชนเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจชุมชนในระดับประเทศ
การปฏิรูปตามแนวทางข้างต้นจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยท้าให้มีกลไกระดับประเทศในการลดความ
เหลื่อมล้้า ช่วยเพิ่มจ้านวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพ ท้าให้รายได้และผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงทางด้านที่ดินให้กับประชาชน ซึ่งจะ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและท้าให้การกระจายรายได้

๖

กรมสรรพากร

๒๖๑

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจน
และเหลื่อมล้า
ความยากจนและความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้เป็นปัญหาส้าคัญที่ด้ารงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจไทย
ตลอดระยะหลายทศวรรษที่ผ่านมา นับเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงที่สุดในบรรดาปัญหา
เศรษฐกิจทั้งมวล อย่างไรก็ตามกลไกในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้ามีความหลากหลายและกระจัดกระจาย
อยู่ในหน่วยงานจ้านวนมาก ท้าให้ทิศทางและการด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้้าไม่มีเอกภาพ
ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการจัดตั้งส้านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้้า เพื่อให้ประเทศ
มีกลไกการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้้าด้านนโยบาย งบประมาณ และการด้าเนินโครงการ ทั้ง
ในระดับประเทศ หน่วยงาน และพื้นที่ รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคี ทั้งภาคเอกชน วิชาการ ประชาสังคม
และท้องถิ่นน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

ประเทศมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้้า รวมทั้งมี
งบบูรณาการด้านความยากจนและเหลื่อมล้้า ฐานข้อมูลด้านความยากจนและความเหลื่อมล้้าที่ครบวงจร การวิจัยและ
รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้้าผ่านเครื่องชี้ด้านต่างๆ เพื่อก้าหนดนโยบาย กระบวนการติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และ ex ante assessment ส้าหรับการจัดสรรงบประมาณ น้าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม
๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๓ เดือน
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
(เกษตรกร คนจนเมือง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส)
๒) ดัชนีความสุข ความเป็นอยู่ และรายได้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
๓) จ้านวนชุมชน/พื้นที่ที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น
๔) จ้านวนชุมชน/พื้นที่เป้าหมายที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้าน
๕) จ้านวนงบประมาณบูรณาการที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละวาระ
๖) จ้านวนโครงการที่มีการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานและพื้นที่
๗) จ้านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท/ปี (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๖๒

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ....การจัดตั้งสานักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า…
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑. สานักงานบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้า :
จัดตั้งส้านักงานฯ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ส้านัก
นายกรัฐมนตรี

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒,๐๐๐ (อยู่
ระหว่างการ
หารือ
หน่วยงานเพื่อ
ปรับแก้ไข)

จัดตั้ง
ส้านักงาน
แล้วเสร็จ
ภายในไตร
มาสแรกของ
ปี ๒๕๖๑

มีส้านักงานจัดตั้งภายใต้
ส้านักนายกรัฐมนตรี
มีคณะกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

๒๖๓

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑)
เร่งรัดการออกมาตรา ๔๔ เพื่อจัดตั้งส้านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้้า ภายใต้ส้านักนายกรัฐมนตรี

๒๖๔

๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว มั ก มี ก ารสร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมอย่ า งเพี ย งพอให้ กั บ ประชาชนผ่ า นระบบ
ประกันสังคมหรือรัฐสวัสดิการ แต่ส้าหรับกรณีของประเทศไทย ถึงแม้ว่าโครงการประกันสังคมจะได้ด้าเนินการมาเป็ น
เวลานานแล้ว จ้านวนผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมยังเป็นคนส่วนน้อยอยู่ เช่น ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีจ้านวน
เพียงประมาณ ๑๔.๕ ล้านคน จากก้าลังแรงงานทั้งหมดประมาณ ๓๘.๘ ล้านคน
ดัง นั้ น การขยายความคุ้ ม ครองของกองทุ น ประกั น สั ง คมให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ประชากรวั ย แรงงานทั้ ง หมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบและเกษตรกร จะช่วยให้ประชากรวัยแรงงานทุกคนมีตาข่ายรองรับ ไม่ต้อง
ตกอยู่ในภาวะความยากจนหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนงานหรือ
การพัฒนาตนเองได้มากขึ้นโดยควรพัฒนาระบบหรือช่องทางการเข้าสู่ระบบประกันสังคมส้าหรับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบและเกษตรกร รวมทั้งการพิจารณาอัตราเงินสมทบที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีนายจ้างร่วม
สมทบอีกด้วย
๒.๒.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อดึงแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม
๒) เพื่อให้อัตราเงินสมทบมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

๒.๒.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี

๒.๒.๓

ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนแรงงานนอกระบบและเกษตรที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
๒) คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน

๒.๒.๔

วงเงินและแหล่งเงิน*
ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท/ปี (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๖๕

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
วงเงิน*
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒. การดึงแรงงานนอกระบบ
เข้าระบบประกันสังคม :
พิจารณาแนวทางในการดึง
แรงงานนอกระบบและ
เกษตรกรเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมเพิ่มขึ้น
๓. การเพิ่มเพดานเงินสมทบ :
พิจารณาเพิ่มเพดานจ้านวน
เงินสูงสุดที่ใช้เป็นฐาน
ในการค้านวณเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมจาก
ปัจจุบันอยู่ที่ ๑๕,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ส้านักงาน
ประกันสังคม

ส้านักงาน
ประกันสังคม

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

-

จ้านวน
แรงงานนอก
ระบบและ
เกษตรที่เข้าสู่
ระบบประกัน
สังคมเพิ่มขึ้น
ประมาณ งบ
คุณภาพชีวิต
๕,๐๐๐ ประมาณ ของผู้ประกัน
ลบ./ปี ประจ้าปี ตนดีขึ้น
(อยู่
ระหว่าง
การหารือ
หน่วยงาน
เพื่อ
ปรับแก้ไข)

จ้านวนแรงงาน
นอกระบบและ
เกษตรที่เข้าสู่
ระบบประกัน
สังคมคุณภาพชีวิตของ
ผู้ประกันตน

๒๖๖

๒.๓

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน

ปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณจ้านวนมากเพื่อสนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการส้าหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขอนามัย
สวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น อีกทั้ งยังมีการให้เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตาม
นโยบายแต่ละรัฐบาล ซึ่งโครงการลักษณะนี้ใช้งบประมาณสูงและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ้านวนมาก
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐยังมีข้อจ้ากัด โดยภาครั ฐไม่
สามารถก้าหนดนโยบายการให้เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ก้าหนดนโยบายกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง และขาดข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคลที่บูรณาการข้ามหน่วยงาน
ดังนั้น การปรับปรุงการประสานงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการสวัสดิการต่าง ๆ
ในปัจจุบันที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน จึงควรมีการศึกษาและทบทวนโครงการสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อค้นหาความซ้้าซ้อนของวัตถุประสงค์และการด้าเนินการ แล้วควบรวมโครงการที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน และยกเลิก
โครงการที่ไม่จ้าเป็นอีกต่อไป รวมทั้งออกแบบกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระยะยาว
๒.๓.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
เพื่อบูรณาการการจัดสรรสวัสดิการของหน่วยงานรัฐแบบถูกฝาถูกตัวโดยใช้ระบบ Big Data

๒.๓.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี

๒.๓.๓

ตัวชี้วัด
งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสวัสดิการ

๒.๓.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
-

๒๖๗

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๔.การประสานบูรณาการ
โครงการสวัสดิการ
ในปัจจุบัน : ทบทวนโครงการ
สวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อ
ค้นหาความซ้้าซ้อนของ
วัตถุประสงค์และการด้าเนินการ
แล้วควบรวมโครงการที่คล้ายกัน
เข้าด้วยกัน และยกเลิกโครงการ
ที่ไม่จ้าเป็นอีกต่อไป

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ส้านักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

(องค์การ
มหาชน)

-

งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณ
ประจ้าปี
ใช้ในการ
ที่ใช้ในการจัดสรร
จัดสรร
สวัสดิการ
สวัสดิการต่อ
หัวลดลง

๒๖๘

๒.๔

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย
(Negative Income Tax : NIT)

โดยหลักการแล้วการด้าเนินนโยบายภาษีมักมีเป้าหมายที่ส้าคัญที่สุดคือ การจัดหารายได้ให้รัฐบาลน้าไปใช้จ่าย
ส่วนเป้าหมายการกระจายรายได้มักเป็นเป้าหมายในล้าดับรองลงมา นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือทางภาษีในการลด
ความเหลื่อมล้้าในการกระจายรายได้โดยการจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัต ราสูงๆ ก็มักส่งผลเสียต่อแรงจูงใจในการท้างาน
การออม และการลงทุน ดังนั้น การด้าเนินนโยบายเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้้าในการกระจายรายได้ควร
ด้าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านรายจ่าย
การพิจารณาน้าหลักการหรือรูปแบบของ NIT หรือการเครดิตภาษีการท้างาน (Working Tax Credit) มา
ใช้จะช่วยวางระบบฐานข้อมูลและพัฒนากลไกในการน้าผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่ระบบภาษี นอกจากนี้ NIT จะช่วย
จูงใจให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้มากกว่าการรอรับสวัสดิการ อีกทั้งยังมีต้นทุนในการบริหารจัดการ(Administrative
Cost) ต่า้ และช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้จ้านวนมาก เนื่องจากสามารถน้าฐานข้อมูลคนจนที่ได้จาก NIT ไป
ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณทางด้านสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ท้าให้รัฐบาลมีงบประมาณเหลือส้าหรับ
น้าไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ) อันจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้้าในการกระจายรายได้ในที่สุด
๒.๔.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
วิเคราะห์ ออกแบบ และน้าระบบ NIT มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

๒.๔.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๒ ปี

๒.๔.๓

ตัวชี้วัด
จ้านวนผู้มีรายได้น้อย

๒.๔.๔

วงเงินและแหล่งเงิน*
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๖๙

๒.๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Negative Income Tax : NIT)
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๕. การนา NIT มาใช้ : วิเคราะห์
ออกแบบและน้าระบบ NIT
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

วงเงิน*
(ล้าน
บาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

กระทรวง
๕๐,๐๐๐ งบประมาณ จ้านวนผู้มีรายได้ จ้านวน
การคลัง โดย ลบ./ปี ประจ้าปี
น้อยลดลง
ผูม้ ีรายได้
กรมสรรพากร
(อยู่
ร้อยละ ๕๐ ภายใน น้อย
และ
ระหว่าง
๕ ปี หลังจากใช้
กรมบัญชีกลาง การหารือ
ระบบ NIT
หน่วย
งานเพื่อ
ปรับ
แก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๗๐

๒.๕

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : เงินบานาญ

ปัญหาที่ท้าทายที่ส้าคัญยิ่งของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ จะท้าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีได้อย่างไร
และรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ แสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุจ้านวนมากที่จัดอยู่ในภาวะเปราะบาง
โดยหนึ่งในสามของผู้สูงอายุมีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจน นอกจากนี้ บุตรซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้ส้าคัญของผู้สูงอายุ
มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๕๒ ในปี ๒๕๕๐ เหลือเพียงร้อยละ ๓๗ ในปี ๒๕๕๗ และสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ล้าพังคนเดียวหรือตามล้าพังกับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผ ลการศึกษาของส้ านั กงานประกันสั งคมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่ง
ประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของกองทุนชราภาพ พบว่า หากไม่ด้าเนินการปฏิรูประบบบ้านาญประกันสังคม
แล้ว รายรับจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละปีท้าให้ต้องดึงเงินกองทุนสะสมออกมาใช้ภายใน ๒๘ ปี และเงินสะสม
จะหมดภายใน ๓๘ ปีนับจากปี ๒๕๕๙
ดังนั้น การพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบประกันสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ
รองรับการเป็นสังคมสูงอายุ การพิจารณาส่งเสริมเชิงรุกให้แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบบ้านาญใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ รวมทั้งการทบทวนและยกระดับระบบการก้ากับดูแลระบบ
บ้านาญ นอกจากนี้ระบบบ้านาญต้องสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของแรงงาน (Labor Mobility) เพื่อให้แรงงานสามารถ
เปลี่ยนหรือย้ายงานได้สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและแรงงานมักเปลี่ยนงาน
และย้ายงานระหว่างอุตสาหกรรมบ่อยครั้งมากขึ้น
๒.๕.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบประกันสังคม
๒) เพื่อจูงใจให้ประชาชนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ
๓) เพื่อบูรณาการระบบบ้านาญของไทย
๔) เพื่อรองรับและอ้านวยความสะดวกให้แก่บุคคลซึ่งสะสมเงินเพื่อการเกษียณอายุที่มีการ
เปลี่ยนหรือย้ายงาน

๒.๕.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี

๒.๕.๓

ตัวชี้วัด
๑) ความเพียงพอของเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
๒) จ้านวนแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
๓) จ้านวนหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ก้ากับดูแลระบบบ้านาญของไทย
๔) จ้านวนระบบรองรับการโยกย้ายเงินระหว่างกองทุน

๒.๕.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
-

๒๗๑

๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : เงินบานาญ
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๖. การสร้างความยั่งยืนให้แก่
ระบบประกันสังคม :
การศึกษาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบประกันสังคม
เพื่อสร้างความยั่งยืนทาง
การคลังและรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุ
๗. การเพิ่มสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) :
ออกแบบและด้าเนินมาตรการ
ส่งเสริมเชิงรุกให้ประชาชน
ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ
และเกษตรกรผ่าน กอช.
๘. การกากับดูแลระบบบานาญ :
พิจารณาทบทวนระบบ
การก้ากับดูแลระบบบ้านาญ
ของไทยทั้งระบบ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ส้านักงาน
ประกัน
สังคม

-

-

ฐานะของ
เงินกองทุน
ประกันสังคมดีขึ้น

ความเพียงพอ
ของเงินกองทุน
ประกันสังคม
เพื่อรองรับการ
เป็นสังคมสูงอายุ

ส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

-

-

๕ แสนคน/ปี

จ้านวนแรงงาน
นอกระบบและ
เกษตรกร
เข้าสู่ระบบ
ประกัน
สังคมเพิ่มขึ้น

ส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

-

-

หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่
ก้ากับดูแลระบบ
บ้านาญของไทยมี
จ้านวนลดลง

จ้านวน
หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการ
ที่ก้ากับดูแล
ระบบบ้านาญ
ของไทย

๒๗๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : เงินบานาญ
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๙. การอนุญาตย้ายกองทุนเพื่อ
การเกษียณเมื่อเปลี่ยนงาน :
พิจารณาแนวทางให้บุคคล
ที่สะสมเงินเข้ากองทุนเพื่อ
การเกษียณแต่ละประเภท
สามารถโยกย้ายข้ามกองทุน
ต่าง ๆ ได้เมื่อมีการเปลี่ยน
หรือย้ายงาน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

-

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การมีระบบรองรับ
การโยกย้ายเงิน
ระหว่างกองทุน
อย่างน้อย
๒ ประเภทกองทุน

จ้านวนระบบ
รองรับการ
โยกย้ายเงิน
ระหว่างกองทุน

๒๗๓

๒.๖

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดเก็บภาษี

ในแต่ละปีรัฐมีรายจ่ายในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจ้า รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายเพื่อ
การช้าระหนี้เป็นจ้านวนมาก โดยที่รายได้ส่วนใหญ่ที่รัฐน้ามาใช้จ่ายนั้นได้มาจากการจัดเก็บภาษี ในขณะที่ยอดรายได้
จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่ส้าคัญ คือ สภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอก
ประเทศ และการบริหารจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภ าพ และท้าให้รัฐมีรายได้ที่มั่นคงนั้น
มี ค วามส้ า คั ญ มาก ดั ง นั้ น หลายประเทศจึ ง มี ค วามพยายามในการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี โดยมั ก มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี ๒) อ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี
๓) ลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี และ ๔) บูรณาการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่างๆ
ระบบบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะต้องปฏิบัติงานในแต่ละ
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อให้สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยัง
ต้องมีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและโปร่งใส เพื่อให้ระบบภาษีได้รับความเชื่อถือจากผู้เสียภาษีและสังคมโดยรวม
อีกด้วย
จากลักษณะข้างต้น จึงควรมีการพิจารณาน้ารูป แบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระมาใช้ โดยมุ่งที่การสร้าง
ความเป็นอิสระ ความเป็นมืออาชีพ และความรับผิดรับชอบ (Accountability) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี การสร้าง
ความโปร่งใสและสร้างวินัยในการเสียภาษี (Tax Morale) โดยการเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีโดยใช้หลักการ
เปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษี
รายใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาระบบดิจิทัลมาใช้เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
๒.๖.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๒) สร้างความโปร่งใสและสร้างขวัญก้าลังใจในการเสียภาษี
๓) เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

๒.๖.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี

๒.๖.๓

ตัวชี้วัด
๑) รายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ต่อเจ้าหน้าที่หรือต่องบประมาณที่ใช้
๒) จ้านวนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ในระบบภาษี
๓) สัดส่วนรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้จากผู้เสียภาษีรายใหญ่ต่อรายได้ภาษีรวม
(High Net-worth Individual: HNWI)
๔) ต้นทุนของผู้เสียภาษี (Total Tax Time and Total Tax Payments) ในรายงาน Paying Taxes

๒.๖.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
-

๒๗๔

๒.๖.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดเก็บภาษี
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑๐. การนาองค์กรจัดเก็บภาษี
กึ่งอิสระ (Semiautonomous Revenue
Agency: SARA) มาใช้ :
พิจารณาน้ารูปแบบ SARA มา
ใช้ในประเทศไทย
๑๑.การพัฒนาระบบข้อมูลภาษี :
พัฒนาระบบข้อมูลภาษีเพื่อ
ด้าเนินการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดเก็บภาษีและการบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บ
ภาษี : ด้าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีโดยใช้
หลักการเปิดเผยเป็นหลัก
และปกปิดเฉพาะข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่านั้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-

-

รายได้ภาษี
ที่จัดเก็บได้ต่อ
เจ้าหน้าที่หรือ
ต่องบประมาณ
ที่ใช้มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น
๑.ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการจัดเก็บ
รายได้ผ่าน
เว็บไซต์ของ
กรมจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
๒.บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล
ที่อยู่ในระบบ
ภาษีเพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้ภาษี
ที่จัดเก็บได้ต่อ
เจ้าหน้าที่หรือต่อ
งบประมาณที่ใช้

๔

ก.พ.ร.
กรมสรรพากร
และ
กรมสรรพสามิต
กรมจัดเก็บภาษี
และ
กรมสรรพากร

กรมจัดเก็บภาษี

-

-

๑. การเข้าถึง
ข้อมูลการจัดเก็บ
รายได้
๒.จ้านวนบุคคล
ธรรมดาและ
นิติบุคคลที่อยู่ใน
ระบบภาษี

๒๗๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดเก็บภาษี
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
การจัดเก็บภาษี : การบูรณา
การและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
และเป็นการยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลจากหลาย
แหล่ง (Cross-matching)
๑๒. การจัดเก็บภาษีจากผู้เสีย
ภาษีรายใหญ่ : พิจารณา
ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีจาก
ผู้เสียภาษีขนาดใหญ่ เช่น
ความเหมาะสมของครอบคลุม
ถึงบุคคลธรรมดา ผู้เสียภาษี
รายใหญ่ (High Net-worth
Individual: HNWI) เป็นต้น
๑๓. การอานวยความสะดวกแก่
ผู้เสียภาษีด้วยระบบดิจิทัล :

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-

รายได้ภาษี
ที่จัดเก็บได้จาก
HNWI ต่อรายได้
ภาษีรวม
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้ภาษี
ที่จัดเก็บได้จาก
HNWI ต่อรายได้
ภาษีรวม

-

ต้นทุนของ
ต้นทุนของ
ผู้เสียภาษี (Total ผู้เสียภาษี (Total

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

กรมจัดเก็บภาษี

-

-

กรมสรรพากร

-

กรมจัดเก็บภาษี

-

๔

๒๗๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดเก็บภาษี
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

การน้าระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อ
อ้านวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษี

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

Tax Time and
Total Tax
Payments) ใน
รายงาน Paying
Taxes ลดลง

Tax Time and
Total Tax
Payments) ใน
รายงาน Paying
Taxes

๒๗๗

๒.๖.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
แก้ไขบทบัญญัติหรือก้าหนดแนวทางการตีความมาตรา ๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรโดยใช้หลักการ
เปิดเผยเป็นหลัก และปกปิดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมุ่งให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดเก็บรายได้ภาษีมากขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๒๗๘

๒.๗

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภาษี

กระแสโลกาภิวัตน์ที่น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีจากการพึ่งพาภาษีฐานเงินได้ไปสู่ภาษีฐานการ
บริโภค (ซึ่งเป็นภาษีทางอ้อม) จะส่งผลซ้้าเติมความเหลื่อมล้้าในการกระจายรายได้ ในทางตรงข้ามการเก็บภาษีฐาน
ทรัพย์สินสามารถส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้้าในการกระจายรายได้ได้ ค่อนข้างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไทย ระบบภาษีมีโครงสร้างที่เอื้อประโยชน์ต่อฐานรายได้จากทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
(Wealth Income หรือ Unearned Income) มากกว่ารายได้ที่เป็นค่าตอบแทนจากแรงงาน (Wage Income หรือ
Earned Income) โดยประชาชนที่ท้างานรับค่าจ้างเป็นเงินเดือนหรือเป็นลักษณะประจ้าจะมีระบบภาษีควบคุมที่
เข้มงวดชัดเจน ในขณะที่ผลประโยชน์จากทรัพย์สินและผลตอบแทนจากเงินทุนนั้น มักจะมีภาระภาษีในสัดส่วนที่ต่้ากว่า
จากลักษณะข้างต้น จึงควรมีการปฏิรูประบบภาษีโดยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการท้าให้ผู้มีรายได้สูง
มีส่วนร่วมจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น และในกรณีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจพิจารณาการปรับขั้นหรืออัตราภาษี การ
ทบทวนเกณฑ์เงินได้สุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีการทบทวนหรือจ้ากัดค่าลดหย่อนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง ในกรณี
ของภาษีมูลค่าเพิ่มอาจพิจารณาความเหมาะสมของระบบ (เช่น เกณฑ์รายรับที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้น )
หรืออัตราที่เหมาะสม และในกรณีของภาษีทรัพย์สินควรผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีผลบังคับใช้ รวมทั้ง
ทบทวนการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการเปลี่ยนมือทรัพย์สิน (Property Transaction Tax: PTT) หรือพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่ง เช่น ภาษีทรัพย์สินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Property Tax) ใน
ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเก็บจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองทั้งประเทศ ในอัตราก้าวหน้าตามมูลค่า(ผู้ที่ถือครอง
เป็นมูลค่าสูง ก็จะเสียภาษีในอัตราสูง) และรัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บ เป็นต้น
๒.๗.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) เพื่อท้าให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรมและสะท้อนความสามารถในการจ่ายภาษีของผู้เสีย
ภาษี
๒) เพื่อเสนอแนะระบบหรืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย
๓) เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ้ารุงท้องที่
๔) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน

๒.๗.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ปี

๒.๗.๓

ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความก้าวหน้าของภาระภาษีเงินได้
๒) รายงานผลการศึกษา
๓) การบังคับใช้ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒.๗.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
-

๒๗๙

๒.๗.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภาษี
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑๔. การปฏิรูประบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา : ปฏิรูประบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดย
ปรับขั้นอัตราภาษี ทบทวน
เกณฑ์การยกเว้นเงินได้สุทธิ
และ ค่าลดหย่อน
- การปรับขั้นอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา : พิจารณา
ปรับลดเกณฑ์เงินได้สุทธิ
ในแต่ละขั้นเงินได้ลง เพื่อท้า
ให้ผู้มีรายได้สูงเข้ามาอยู่ใน
กลุ่มที่เสียภาษีในอัตราสูงสุด
(Top Bracket) เพิ่มขึ้น
- การทบทวนเกณฑ์การยกเว้น
เงินได้สุทธิ : พิจารณาลด
เกณฑ์เงินได้สุทธิที่ยกเว้นภาษี
(๑.๕ แสนบาท) เพื่อท้าให้
คนชั้นกลางที่ควรเสียภาษี
เข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน แหล่ง
บาท)
เงิน

กรมสรรพากร
และส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

เป้าหมาย

ดัชนี
ความก้าวหน้า
ของภาระภาษี
เงินได้สูงขึ้น
-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ดัชนี
ความก้าวหน้า
ของภาระภาษีเงิน
ได้

๒๘๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : ระบบภาษี
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

- การทบทวนค่าลดหย่อน :
พิจารณาทบทวน ยกเลิก
หรือลดค่าลดหย่อนที่
เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง
เช่น ค่าลดหย่อนการบริจาค
ค่าลดหย่อน LTF เป็นต้น
๑๕. การทบทวน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม :
พิจารณาปรับปรุงอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มและเกณฑ์
รายได้ที่เหมาะสมในการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๖. การทบทวนภาษีทรัพย์สิน :
ทบทวนการจัดเก็บภาษีจาก
ธุรกรรมการเปลี่ยนมือทรัพย์สิน
(Property Transaction Tax :
PTT) หรือศึกษาความเป็นไปได้
ในการเก็บภาษีจากความมั่งคั่ง
(Comprehensive Property
Tax)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
กระทรวง
มหาดไทย
และ
กรมสรรพากร
ส้านักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง
กระทรวง
มหาดไทย
และ
กรมสรรพากร

วงเงิน
(ล้าน แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-

-

-

-

เสนอรายงานต่อ รายงานผล
รมว. คลัง
การศึกษาฯ

-

-

เสนอรายงานต่อ รายงานผล
รมว. คลัง
การศึกษาฯ

๒๘๑

๒.๗.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

๒๘๒

๒.๘

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน

ความเหลื่อมล้้าในการถือครองที่ดินเป็นปัญหาที่ส้าคัญของประเทศไทย โดยในปัจจุบันเกษตรกรและผู้ยากจน
จ้านวนมากประสบปัญหาไร้ที่ดินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งมีสาเหตุส้าคัญมาจากการไม่สามารถ
รักษาที่ดินไว้ได้ส่งผลให้ที่ดินตกไปสู่กลุ่มทุน ก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน โดยคนกลุ่มน้อยของ
ประเทศถือครองที่ดินส่วนมาก และกักตุนที่ดินในลักษณะเก็งก้าไรโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในขณะที่กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและเกษตรกรต้องสูญเสียที่ดินท้ากิน และประสบปัญหาการเช่าที่ดินที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งท้าให้ผู้ มีรายได้น้อย
ส่วนหนึ่งอพยพเข้าสู่เมือง กลายเป็นคนจนเมืองในชุมชนแออัด เกิดปัญหาความเหลื่อมล้้าตามมา
ดังนั้น การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้รายได้น้อยและเกษตรกรที่เสี่ยงต่อการ
สูญเสียที่ดิน ผ่านกลไกธนาคารที่ดิน ซึ่งท้างานร่วมกับโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งการ
ขยายโครงการบ้านและที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
๒.๘.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ประชาชนมีความมั่นคงด้านที่ดินท้ากินและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
๒) ธนาคารที่ดินเริ่มจัดตั้งและด้าเนินการเต็มรูปแบบภายในไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๖๑
๓) ขยายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

๒.๘.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ภายใน ๑๒ เดือน

๒.๘.๓

ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการโดยธนาคารที่ดิน
๒) จ้านวนโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
๓) จ้านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในด้านความมั่นคงทางที่ดิน

๒.๘.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
๕,๕๙๐ ล้านบาทต่อปี (อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเพื่อปรับแก้ไข)

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๘๓

๒.๘.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘ : ...การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน.....................................
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้านบาท)

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑๗. ธนาคารที่ดิน : จัดตั้ง
ธนาคารที่ดินและเริ่มด้าเนินการ

กระทรวง
การคลัง

๒,๐๐๐ ล้านบาท
เป็นระยะเวลา ๕ ปี
(อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข)

ธนาคาร
ที่ดินจัดตั้ง
ภายในไตร
มาส ๒ ปี
๒๕๖๑

- จ้านวนโครงการที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก
กองทุน
- จ้านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ใน
ด้านความมั่นคงทาง
ที่ดิน

๑๘. โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มี
รายได้น้อย : ขยายโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

พอช

๓,๕๙๐ ล้าน
บาทต่อปี
(อยู่ระหว่างการ
หารือหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้ไข)

ขยาย
โครงการที่
อยู่อาศัย
เพื่อผู้มี
รายได้น้อย
ทั่วประเทศ

- จ้านวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ใน
ด้านความมั่นคงทาง
ที่ดิน
- จ้านวนโครงการที่
อยู่อาศัยเพื่อผู้มี
รายได้น้อยและพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๘๔

๒.๘.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
เร่งรัดกระบวนการการจัดตั้งและออกกฎหมายล้าดับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดิน

๒๘๕

๒.๙

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการลดความเหลื่อมล้า

ในปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้้า และการที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้พ้นจากความยากจน
เพื่อน้าประเทศสู่ความเจริญและมั่งคั่งได้นั้น จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่ ง สร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่ อ มล้้ า ผ่ า นกลไกประชารั ฐ โดยการสร้ า งแพลตฟอร์ ม
ระดับประเทศเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมเอกชนที่ต้องการด้าเนินโครงการ CSR กับธุรกิจชุมชนสามารถเป็นกลไกส้าคัญ
ในการจับคู่ รวมทั้งสร้างรายได้และองค์ความรู้ที่จะน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้้าได้
๒.๙.๑

เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีกลไกในการจับคู่ภาคเอกชนและธุรกิจชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งแบบออนไลน์และระดับ
พื้นที่ขับเคลื่อนโดยประชารัฐ ภายในปี ๒๕๖๑
๒) ชุมชนมีรายได้และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนของภาคเอกชน

๒.๙.๒

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ภายใน ๑๒ เดือน

๒.๙.๓

ตัวชี้วัด
๑) จ้านวนโครงการและบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมและด้าเนินการผ่านแพลตฟอร์ม
๒) จ้านวนชุมชนหรือธุรกิจชุมชนที่ได้รับประโยชน์
๓) รายได้ชุมชนหรือธุรกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น

๒.๙.๔

วงเงินและแหล่งเงิน
อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

๒๘๖

๒.๙.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๙ : ...การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหลื่อมล้า.....................................
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๑๙. แพลตฟอร์มประชารัฐ :
สร้างแพลตฟอร์มประชารัฐ
ในการจับคู่ภาคเอกชน
ที่ต้องการท้า CSR
และธุรกิจชุมชน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ส้านัก
นายกรัฐมนตรี

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

อยู่
ระหว่าง

การ
ตอบ
กลับ
จาก
หน่วย
งาน

- มีแพลตฟอร์ม
ทั้งแบบออนไลน์
และระดับพื้นที่
ขับเคลื่อนโดย
ประชารัฐ
ภายในปี ๒๕๖๑

- จ้านวนโครงการ
และบริษัทเอกชนที่
เข้าร่วมและ
ด้าเนินการผ่าน
แพลตฟอร์ม
- จ้านวนชุมชนหรือ
- ชุมชนมีรายได้ ธุรกิจชุมชนที่ได้รับ
และองค์ความรู้ ประโยชน์
ในการประกอบ - รายได้ชุมชนหรือ
ธุรกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจเพิ่มขึ้น

๒๘๗

๒.๙.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
ออกกฎหมายให้ภาคเอกชนได้รับ Tax Credit ในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ทั้งการท้า CSR และ
การบริจาคเงินเข้าสู่แพลตฟอร์ม

๒๘๘

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๑ : ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๑ : ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ
๓.๑ บทนา
สถาบันด้านเศรษฐกิจหลักของรัฐทั้งสถาบันเพื่อการบริหารจัดการนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สถาบันทางด้านงบประมาณ สถาบันทางด้านการคลัง และสถาบันด้านข้อมูลและสถิติ รวมทั้งรัฐวิ สาหกิจและระบบ
การบริหารสินทรัพย์ จัดตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว ในขณะที่บริบทการพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตมีการเปลี่ย นแปลงไปจากในอดีตมาก อีกทั้งยังมี การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆ ของรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีการ
จัดระบบ/การแบ่งบทบาทภารกิจระหว่างหน่วยงาน/การแบ่งหน่วยงานในการกากับดูแลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในแต่ละช่วงรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ มีลาดับความสาคัญที่เปลี่ยนไปตามระดับ
การพัฒ นา รวมถึง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาก็มี ค วามเข้ มข้ น ขึ้ น ในขณะที่ การก าหนดตัว ชี้ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานของส่วนราชการก็ได้รับความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อผล
การดาเนินงานจากการใช้งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรของประเทศ เพื่อให้เป็นแรงกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบที่
เหมาะสมตามบทบาทภารกิจ และมีการปรับปรุงตัวเอง นอกจากนี้ บริบทภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจอยู่ ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจและสถาบันด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว และมี ค วามสามารถในการบริ ห ารความเสี่ ย งใหม่ ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจึงมีหัวใจสาคัญอยู่ที่การปฏิรูปสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการปฏิรูปประเด็น การพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะด้านที่เป็นคานงัดหรือตัวเปลี่ยนเกม
สาคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ อาทิ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การยกระดับระบบการมาตรฐาน และการบริหารด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบ
นวัตกรรมของประเทศ ให้มีโครงสร้างการดาเนินงานที่ เชื่อมต่อกันทั้งระบบครบวงจร และมีการกาหนดและแบ่ง
บทบาทภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนไม่ซ้าซ้อน มีกระบวนการดาเนินงานร่วมกัน /เสริมหนุนซึ่งกัน
และกันอย่างเหมาะสม โดยไม่กาหนดบทบาทที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง รวมทั้งการปฏิรูปแต่ละองค์กรให้ มีความ
คล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที
การปฏิรูปสถาบันหลักทางเศรษฐกิจสาคัญๆ ที่คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจเสนอในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การปฏิรูป
สถาบัน/กลไกและระบบทีท่ าหน้าที่ในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยในระยะแรกมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกลไกการประสานเชื่อมโยงและการปรับปรุงให้
การกาหนดบทบาทมีความชัดเจนมากขึ้นระหว่างหน่วยงาน ซึ่งควบคู่กันไปมีความจาเป็นต้องปรับโครงสร้างสถาบัน
หลักดังกล่าว โดยกาหนดเป้าหมายการปรับโครงสร้างสู่ความเป็นสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจชั้นนา (Top of

๒๘๙

Class) ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อ ให้การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับการกาหนด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ การนายุทธศาสตร์/นโยบายสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลมีพลวัตรและครบวงจร ซึ่ง
จะนาไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่ สถาบันทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาหน้าที่จัดทานโยบายและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับ บริบทการพัฒนาและการบริหารยุทธศาสตร์ ใหม่ๆ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญในการปฏิรูป ทั้งเงื่อนไขภายในประเทศเองและการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ส่งผลให้การบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ของประเทศต้องปรับตัวอย่างมาก การปฏิรูปสถาบันเพื่อบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจจึง
มุ่งเน้นการปฏิรูประบบและสถาบันการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่คือสถาบันและ
กลไกราชการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถ
สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จ ริงตามเป้าหมายการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องปรับตัวได้เร็ว สามารถทางานเชิงบูรณาการที่ต้องรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์
ต่างๆ เข้าด้วยกั น (Multidisciplinary) เพื่อตอบโจทย์และความต้องการที่มีความหลากหลายมิติ ทั้งประเด็นการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณ และ
การจัดทานโยบายจาเป็นต้องมีหลักฐานและข้อมูลสนับสนุน (Evidence-based Policy Making) โดยการปฏิรูป
ดังกล่าวมุ่งยกระดับและปรับปรุงศักยภาพขององค์กรเดิม จัดตั้งองค์กรใหม่โดยยึดหลักความไม่ซ้าซ้อนสิ้นเปลือง และ
พัฒนากลไกการประสานเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหาระบบที่มีลักษณะกระจัดกระจายและขาดความสอดคล้อง ได้แก่
(๑) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐานของประเทศ (National
Quality Infrastructure: NQI) และระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System: NIS) (๒) ระบบ
สถาบั น การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) และ (๓) สถาบั น และกลไกการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
การปฏิรูปตั้งอยู่บนหลักคิดสาคัญ คือ การบริหารยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจะต้องเริ่มต้นจากต้นหนที่เป็น
หน่วยงานยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ/มีสมรรถนะสูงในการจัดทายุทธศาสตร์อย่างแท้จริง (High Performance
Strategic Organization) สามารถบ่งชี้ประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงและประเด็นคาบเกี่ยวที่ต้อง
ดาเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและที่สาคัญ คือ ต้องสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสามารถในการส่งต่อประเด็นเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปยังระบบงบประมาณและหน่วยงานปฏิบัติที่มีทิศทาง
ชัดเจนได้ โดยที่หน่วยงานวางแผนที่ทาหน้าที่ต้นหนต้องปรับตัวที่จะนาเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ประกอบการทางานทั้ง
ในเรื่อง การจัดทาการวิเคราะห์ภาพอนาคตเพื่อการเตรียมการรองรับและบริหารความเสี่ยง (Foresight and Future
Labs) และการจัดทาพื้นที่วิเคราะห์และเสนอเป็นทางเลือกในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล (Policy labs) เพื่อการตัดสินใจ
ของรัฐบาล รวมทั้งเป็นผู้นาในการนาแนวโน้มใหม่ ๆ และแนวคิดการพัฒนาใหม่ ๆ เข้ามาพิจารณาร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสียอย่างต่อเนื่อง มีพลวัตร และเกิดแรงส่งที่เป็นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์ รวมทั้งจะต้องมุ่งเน้นในการ
ปฏิบัติอย่างเป็นเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาไซโลทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร
นอกจากนี้ การปฏิรูปจะต้องสามารถจัดกลุ่มหน่วยงานในระดับการปฏิบัติ (Implementing Agencies)
เพื่อการกากับดูแลที่สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้อย่างเชื่อมโยง อาทิ การยึดหลักการพัฒนา
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (value chain) การยึดหลักการใช้ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานร่วมกัน (Joint Key Performance
Indicators) และการประสานเชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งและเสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น (Implementing
Coordinations) เพื่อลดพื้นที่สีเทา (Grey Area) หรือภารกิจที่ไม่ได้กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นต้น โดยมีระบบ
การติดตาม ประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการประเมินย้อนกลับ (feedback) ไปสู่การจัดทา/ออกแบบนโยบาย
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และยุทธศาสตร์ให้ปรับตัวหรือมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น (Agility) สามารถรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน และภูมิรัฐศาสตร์
(Geopolitic) ได้ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยต้องลดภารกิจ
ที่ซ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานที่ มีห น้าที่ติดตามและประเมินผลลง แต่มุ่งเน้นให้เกิดความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ควรจะเป็น
ทั้งนี้ การปฏิรูประบบและสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ นั้นวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและออกแบบแนว
ทางการปฏิรูปโดยใช้กรอบแนวคิดวงจรนโยบาย หรือ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ทั้งระบบ โดยพิจารณาบน
พื้นฐาน ๓ ด้าน ที่มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของกลไก โดยในแต่ละด้านจะยึดหลักการ (Guiding principles)
สาคัญในการปฏิรูปที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
๑) การกาหนดอานาจหน้าที่และบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ ชัดเจน โดยอาจมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ
รองรับ (Authority) โดยมีหลักการ (Guiding Principle) คือ ต้องลดความซ้าซ้อนและย้อนแย้ง มีลักษณะที่สอดรับ
กันตามแนวดิ่งของวงจร P-D-C-A และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นที่คาบเกี่ยวในลักษณะการทางานแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานในระนาบเดียวกัน (แนวนอน) ได้
๒) กระบวนงาน (Process) โดยต้องเชื่อมโยงกันระหว่างสถาบันในส่วนต่างๆ ตลอดวงจร P-D-C-A โดยมี
หลักการ (Guiding Principle) คือ กระบวนการดาเนินงานจะต้องเอื้อให้โครงสร้างและบทบาทภารกิจที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๑) สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๓) ความเป็นผู้นา/ความเป็นอิสระ/ความรับผิ ดชอบ และศักยภาพของหน่วยงานและกลไก (Ledership,
Authonomy, Competency) โดยมีหลักการ (Guidindg Principle) คือแต่ละสถาบัน/หน่วยงานจะต้องมีความ
เข้มแข็ง สามารถทาหน้าที่เป็นผู้นา (Leadership) ในการดาเนินภารกิจตามที่กาหนดในแต่ละช่วงของวงจรนโยบายที่
ตนรับผิดชอบ โดยจะต้องปฏิรูปแต่ละสถาบันตั้งแต่ลักษณะการจัดรูปแบบองค์/โครงสร้าง และการปฏิรูปเพื่อยกระดับ
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรใหม่ ซึ่งจะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการทบทวนและกาหนดคุณสมบัติของ
บุคลากร ลักษณะงาน และค่าของงานให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในบริบทใหม่ รวมทั้งทบทวนบทบาทความ
รับผิดรับชอบของผู้ดาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
จากพื้นฐานหลักการดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดกลุ่มองค์กรและระบบที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิรูปออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก เป็นกลุ่มสถาบันด้านการวางแผนและบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ประกอบด้วย
(๑) หน่วยงานกาหนดยุทธศาสตร์รวมของประเทศที่ทาหน้าที่เป็นต้นหนในการสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ระยะ
ยาว ๒๐ ปี และถ่ายทอดลงสู่ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และ (๒) สานักงานสถิติแห่งชาติ /
สานั กงานสถิติของประเทศ ซึ่งรั บ ผิ ดชอบการจัดทาระบบข้อมูล ขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ เบื้องต้นที่ส ามารถ
สนับสนุนระบบ PDCA ที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจร โดยระบบสถิติและข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและ
ครอบคลุมเป็นเครื่องมือสาคัญในทุกขั้นตอนของวงจรนโยบาย และในระยะยาวหน่วยงานสถิติควรปรับตัวให้มี ขีด
ความสามารถในการจัดทาระบบบัญชีของประเทสในด้านต่าง ๆ ได้
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มสถาบันด้านการเงิน การคลัง และการบริหารสินทรัพย์ของประเทศ ซึ่งมีความสาคัญต่อ
การสร้างและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ในระยะยาว ได้แก่ การปฏิรูปหน่วยจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานด้าน
ภาษี/หน่วยงานกาหนดนโยบายการคลัง หน่วยงานกาหนดนโยบายการเงิน และหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ ภายใต้
กรอบหลักการปฏิรูปให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว
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กลุ่มที่สาม ประกอบด้วย หน่วยงานปฏิบัติ/หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ และหน่วยงานติดตามและ
ประเมิน ผล รวมถึงการกาหนดบทบาทหน่ ว ยงานประสานเชื่อมโยงการดาเนินงานในระดับปฏิบัติที่ต้องมีความ
รับผิดชอบชัดเจน
๓.๒ สถานการณ์และสภาพปัญหา
สถาบันทางเศรษฐกิจที่ทาหน้าที่จัดทานโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับ
บริบทการพัฒนาและการบริหารยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ทั้งบริบทการพัฒนาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสาคัญ (Mega trends) ในระดับโลกที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทุก
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมและก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี หลายสาขา (๒) กระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มต่างๆ มากขึ้น (๓) สังคม
สูงวัยทั้งประเทศไทยเองและสังคมโลกที่พัฒนาแล้ว (๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ผันผวน และ (๕) กระแสการยึด
หลั กธรรมภิบาล ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส รั บผิ ดชอบ ผลิ ตภาพ รวมทั้งสิ ทธิมนุษยชน เป็นต้น ส่ งผลกระทบให้ระบบ
เศรษฐกิจไทยต้องปรับตัวได้เร็ว (agile) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีแรงกดดันต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการกระจายผลประโยชน์และโอกาสให้เกิดขึ้นกับกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
นอกจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกแล้วยังมีเงื่อนไขสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศไทยที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่จะส่งผลอย่างมากต่อความสาเร็จของการพัฒนาประเทศ ดังนี้
๑) การมียุทธศาสตร์ชาติในระดับภาพใหญ่และมีการกาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว การมีแผน
แม่บทกากับการขับเคลื่อนประเด็นหลักของการพัฒนา และการมีแผนปฏิรูปในด้านต่างๆ ที่ต้องปรับเปลี่ยนในเชิง
โครงสร้างและพลิกโฉม ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัดทาแผนในแต่ละระดับเพื่อการถ่ายระดับของแผน (cascade)
ที่เหมาะสม ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน รวมทั้งการจัดระบบการติดตามและประเมินผลที่มุ่งเน้นการผลักดัน
ให้บรรลุผลสาเร็จหรือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว
๒) เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มีความก้าวหน้าขึ้นมาก ส่งผลให้มีความคาดหวังทั้งจาก
รัฐบาลและประชาชนผู้รับบริการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีขีด ความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลในการ
วางแผน/จัดทายุทธศาสตร์ของหน่วยงานรับผิดชอบตลอดวงจรนโยบายที่สูงขึ้น โดยต้องสามารถจัดทาและขับเคลื่อน
นโยบายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อและผสมผสานข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก (intelligence)
ในการจัดทานโยบาย การขับเคลื่อนนโยบาย และการติดตามและประเมินผลนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และที่สาคัญคือ ต้องสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจสามารถปรับเปลี่ยนได้เร็วและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
ความคาดหวังดังกล่าว จาเป็นต้องปฏิรูปหน่วยงานจัดทาข้อมูลต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งรูปแบบและลักษณะของการ
จัดข้อมูลและข่าวสารให้มีความครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจในกระบวนการนโยบาย (Intelligence and Big
Data) โดยยึดหลักการสาคัญ เช่น การเชื่อมโยงถึงกันและต่อยอดกันได้ การเข้าถึงได้ง่าย และการจัดให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถนามาวิเคราะห์ได้ทันที รวมทั้งการมีหน่วยงานรับผิดชอบกลาง
๓) ทรัพยากรของประเทศมีจากัดมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูปด้านสังคมในยามที่ประเทศเป็นสังคมสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็น
ที่จ ะต้ อ งวางแผนสร้ า งความยั่ ง ยื น ด้ านการคลั ง ในระยะยาว ทั้ ง จากการขยายฐานภาษี การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจั ด เก็ บ ภาษี และการบริ ห ารจั ด การด้ า นรายจ่ า ยงบประมาณให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักของประเทศได้อย่างแท้จริง

๒๙๒

๔) หน่วยงานวางแผนและการทางานของหน่วยงานวางแผนร่วมกับหน่วยงานในระดับอื่นในวงจรนโยบาย
(Policy Cycle) ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การนาสู่การปฏิบัติ (Do) การติดตามและประเมินผล (Check) และ
การปรับตัว (Act/Adjust) หรือ PDCA กาลังเผชิญกับความท้าทายในการดาเนินงานที่จะต้องมีจุดเริ่มอยู่ที่ การ
ตัดสินใจและจัดทานโยบายที่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนและเชื่อถือได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
(Open and evidence-based policy making) โดยต้องมีความโปร่งใสและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจภายใต้
ข้อกาหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน
๕) บริบททั้งภายในประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศ ได้กาหนดเงื่อนไขและเป้าหมายการพัฒนาใน
หลากหลายมิติ ที่ มีค วามเชื่อ มโยงกั น มากขึ้ น เช่ น ข้อ ก าหนดด้า นสิ่ ง แวดล้ อม ด้ า นสิ ทธิ มนุ ษยชน คุณ ภาพแ ละ
มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีความท้าทายสาหรับการพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่ต้องมุ่งเน้นความสาเร็จการ
พัฒนาในประเด็นคาบเกี่ยว/ประเด็นร่วมมากขึ้น โดยจะต้องใช้วิธีการทางานและการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณา
การที่มีความเข้าใจที่ตรงกันและความรับผิดชอบต่อประเด็นการพัฒ นาที่คาบเกี่ยวร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Foundation) เช่น คน/แรงงาน กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบโลจิสติกส์
และ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการทางานของสถาบันเชิงเศรษฐกิจในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทั้ง
วงจรนโยบาย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
หลายหน่วยงาน โดยทางานบนหลักการ PDCA แต่ผลการดาเนินงานกลับไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติก็ไม่มีประสิทธิภาพ โดยสภาพปัญหาสาคัญของ
สถาบันเชิงเศรษฐกิจที่ทาหน้าที่บริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนาตามกรอบ PDCA สรุปได้ ดังนี้

๒๙๓

๓.๒.๑ การวางแผนและบริ หารจั ดการนโยบายและยุทธศาสตร์ (Planning/Strategic
Making)๑ พบว่ามีสภาพปัญหาที่สาคัญ ดังนี้

Decision

๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลาง
ระบบประสาท (Central nerve) ที่มีอานาจหน้าที่ (Authority) ในการกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม ไม่สามารถควบคุมการจั ดสรรทรัพยากร (เงินและคน) เพื่อให้สอดคล้องกับ ลาดับ ความสาคัญของ
ประเด็นการพัฒนา ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัญหาสายการบังคับบัญชา (Line of command)
ปัจจุบันสถาบันด้านการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศมีหลาย
หน่วยงาน และมีกฎหมายกาหนดอานาจหน้าที่ (Authority) แนวทางการทางาน และโครงสร้างกลไกเพื่อรองรับ
ภารกิจชัดเจน ได้แก่ (๑) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ ร ะหว่างปรั บ โครงสร้ างองค์ก ร โดยมีการปรั บปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง คือ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาตามขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) สานักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่วยงานหลักทาหน้าที่จัดสรร
งบประมาณให้กับส่วนราชการต่างๆ โดยขณะนี้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.... ซึ่งมีการปรับปรุงสาระสาคัญในมาตรา ๑๙ มีการปรับเพิ่มอานาจหน้าที่ ผู้อานวยการ
สานั กงบประมาณเกี่ย วกับ การงบประมาณเพิ่มเติม คือ ให้ มีหน้า ที่ กาหนดยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ และในมาตรา ๓๑ ให้มีการจัดทาแผนงานบูรณาการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ในขณะที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอานาจตามความใน
มาตร ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๒ (๒) ให้อานาจในการเสนอแนะ
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมาตรา ๒๓ การจัดทางบประมาณต้องคานึงถึงฐานะทางการคลังของ
ประเทศ ความจาเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยงานรับงบประมาณ (๓) สานัก
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ซึ่งมีบทบาทในการกากับดูแลระบบการคลังของประเทศ และอยู่
ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยมาตรา
๑๑ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการกาหนดหลักการและแนวทางการรักษาวินัยทางการคลัง จัดทาแผนการคลัง และ
กากับดูแลบริหารความเสี่ยงการคลัง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการงบประมาณ
อย่า งไรก็ต าม การจั ดทาแผน ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ยังไม่สอดรั บ การจัดสรร
งบประมาณอย่างแท้จริง การดาเนินงานยังมีลักษณะที่ซ้าซ้อนและย้อนแย้ง เนื่องจากมีการกาหนดบทบาทการ
จัดทายุทธศาสตร์ไว้ทั้งภายใต้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกฎหมายต่างๆ
กาหนดแนวทางการทางานที่ทาให้เกิดการเชื่อมต่อ จากระดับนโยบายไปสู่การจัดสรรงบประมาณไว้ แล้ว และสานัก
งบประมาณ (สงป.) มีอ านาจหน้ าที่ ในการจั ดสรรงบประมาณตามทิศทางนโยบายรัฐ บาล ยุทธศาสตร์ช าติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในลักษณะการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นการพัฒนา (Agenda)
พื้นที่การพัฒนา (Area) และตามบทบาทภารกิจปกติ (Function) แต่ในทางปฏิบัติการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานกาหนดนโยบาย (สศช.) หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ (สงป.) รวมถึงกระทรวงการคลัง และสานักงาน
๑

แม้วา่ ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์บทบาท ระบบ และการดาเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ แต่เนื่องจากในทุกขั้นตอนในวงจรมีความเชื่อมโยงและไม่เป็น
อิสระจากกัน ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงครอบคลุมถึงองค์กรและระบบในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยติดตามและประเมินผลด้วย

๒๙๔

ข้าราชการพลเรือน (กพ.) เพื่อจัดทาแผนและนโยบาย และการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนิน การ
ตามแผน ยุทธศาสตร์ และนโยบายนั้น ยังขาดความเข้าใจประเด็นการพัฒนาหลักอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นการพัฒนาทีค่ าบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน (Cross-cutting Issue) เพื่อจัดสรรงบประมาณในเชิงบูรณาการ
แม้ ว่ า ส านั ก งบประมาณจะได้ ก าหนดกลไกการท างานในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผน/
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยได้ ดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการทั้งที่มีและไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ
เช่น คณะกรรมการจัดเตรียมงบประมาณในขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดเป็นปฏิทินงบประมาณ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี
รองรับ และการกาหนดคณะกรรมการและกระบวนการในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเชิงบูรณาการ เป็นต้น
แต่ในทางปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่มีลักษณะดาเนินการเพื่อให้ครบขั้นตอนและตามขั้นตอนทางกฎหมายเท่านั้น โดยในแต่
ละขั้น ตอนยั ง ไม่มีก ารพิจ ารณาทบทวนผลการดาเนินการที่ผ่ านมา เพื่อน ามาปรับปรุงหรือ สนับสนุน อีกทั้งการ
วิเคราะห์ ยัง ขาดความลุ่ มลึ ก เนื่ องจากกาหนดระยะเวลาดาเนินการสั้ น ไม่ส มเหตุส มผลกับกระบวนการทั้งหมด
ประกอบกับยังไม่มีกลไกที่ดีเพียงพอในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล๒ ซึ่งสานักงบประมาณและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทาความเข้าใจ
กับทิศทางเป้าหมายและแนวทางตามยุทธศาสตร์ในระดับชาติให้ชัดเจนตรงกันก่อน ตลอดจนไม่มีการนาประมาณ
การกรอบการใช้จ่ายงบประมาณในระยะกลาง (Medium Term Expenditure Framework: MTEF) มาใช้อย่าง
จริงจังในการพิจารณาพื้นที่ทางการคลังที่จะสามารถใช้ในการดาเนินยุทธศาสตร์ได้ (Fiscal Space) อีกทั้งไม่มีการ
เปิดเผยให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้รับทราบร่วมกัน ส่งผลให้ การกาหนดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา
ยากลาบาก นอกจากนั้น ระยะเวลาของการกาหนดเป้าหมายของ MTEF กับแผนพัฒนาฯ ก็แตกต่างกัน โดย
แผนพัฒนาฯ (ระยะเวลา ๕ ปี) ส่ วน MTEF กาหนด ๑+๓ ปี เช่นเดียวกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้
สอดคล้องกับวาระของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (๔ ปี) ทาให้การเชื่อมต่อของการบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการ
พัฒนาฯ เกิดขึ้นได้ยาก
ปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากสายการบังคับบัญชา (Line of command) ของ
หน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่วางแผน/ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณและกาลังคน) มี
ความลั กลั่ น โดยพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน มาตรา ๙ การจัด ระเบีย บราชการในส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ มีการกาหนดให้ส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักงบประมาณ (สงป.) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานัก
ข่าวกรองแห่ งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งในหลักการหน่วยงานกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางระบบประสาท (Central nerve) ต้องมีอานาจหน้าที่
(Authority) ในการกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาประเทศในภาพรวม สามารถกากับชี้ทิศทางการจัดสรรทรัพยากรตาม
การจัดลาดับความสาคัญประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกัน (งาน เงิน และคน) แต่ในทางปฏิบัติ สานักงบประมาณ
อยู่ภายใต้การกากับของนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ สศช. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. อยู่ภายใต้การกากับของ
รองนายกรัฐมนตรีแต่ละด้าน ทั้งๆ ที่ภายใต้ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๙ หน่วยงานเหล่านั้นต้อง
อยู่ภายใต้การกากับของนายกรัฐมนตรีโดยตรง การกากับดูแลการดาเนินการของหน่วยงานกลางที่อยู่ภายใต้สาย
การบังคับบัญชาแตกต่างกัน นี้ ส่งผลให้การกากับดูแลการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และการถ่ายโอนสู่การ
๒

อ้างจาก : ข้อสังเกตของ สนช. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ. การเงินการคลังของรัฐ และ ร่าง พ.ร.บ.
วิธีการงบประมาณ
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ปฏิบัติกระจายตัวแยกส่วน (Fragmentation) กระทบต่อการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และทาให้
เกิดความลักลั่นในการดาเนินงาน
๒) ระบบการบริหารจัดการด้านการคลัง ทั้งมิติการจัดเก็บและการบริหารรายจ่ายขาดการ
รวมเข้าด้วยกัน (Consolidate) ในระดับที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีการคาดการณ์สถานการณ์ทางการคลังมา
สนับสนุนอย่างครบถ้วน ทาให้การกาหนดแผนงานและการส่งต่อไปยังหน่วยงานปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ (อ้างอิง
จากผลการศึกษาของ สปท). โดยปัญหาของระบบบริการจัดการด้านการคลังมีหลายด้าน ได้แก่ ด้านวินัยการคลัง
ประกอบด้วย การตั้งและใช้จ่ายงบประมาณเกินความจาเป็น จากทั้งงบกลาง เงินสารองกรณีฉุกเฉิน เงินคงคลัง และ
เงินนอกงบประมาณ และมีการเสนองบประมาณรายจ่ายในรัฐสภาที่พิจารณาในลักษณะงบประมาณแบบขาเดียวด้าน
รายจ่าย แต่มิได้มีการเสนองบประมาณด้านรายรับ รวมทั้งขาดการจัดลาดับความสาคัญสาหรับการจัดสรรงบประมาณ
ทาให้โครงการที่เป็นประโยชน์อาจถูกตัดออกไป ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดระบบที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในขณะที่รายจ่ายด้านประชานิยมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายจ่ายด้าน
การลงทุนมีสัดส่วนลดลง กระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบงบประมาณ มีปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ มีระยะเวลานับจากขั้นตอนการจัดทาคาขอ
งบประมาณล่วงหน้า จนถึงเวลาที่จะหน่วยงานได้รับงบประมาณจริงค่อนข้างยาว ดังนั้น การจัดทาแผนงาน/โครงการ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจึง ขาดความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายของการดาเนินงาน ขาดความเข้าใจในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งคาของบประมาณทั้งหมดถูกส่งไปยัง สงป. โดยไม่มี
การวิเคราะห์ประเมินผลก่อนดาเนินการ (Ex-ante Evaluation) และจัดลาดับความสาคัญ/ผลกระทบอย่างจริงจังจาก
ระดับกระทรวงต้นสังกัด ตลอดจนขาดระบบการรายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในชั้นต่างๆ ของหน่วยงานที่ลง
ไปยั ง ระดั บ พื้น ที่ ห รื อ จั งหวั ด จั งหวัด จึ ง ไม่ส ามารถวางแผนพั ฒ นาจังหวั ดได้ อย่างมีบูร ณาการและมีประสิ ท ธิภ าพ
นอกจากนี้ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ เน้น การประเมินกิจกรรมมากกว่าเน้นที่
ผลลัพธ์หรือผลกระทบในภาพรวม โดยมีการควบคุมเข้มข้น ทาให้ไม่ยืดหยุ่นกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในปัจจุบัน
และไม่สามารถป้องกันการเลี่ยงกฎระเบียบได้อย่างแท้จริง
ด้านการคลังท้องถิ่นต้องเผชิญกับปัญหาที่สาคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึ่งพา
งบประมาณผ่านการรับจัดสรร สูงถึงร้อยละ ๙๐ ขณะที่มีความสามารถในการจัดเก็บภาษียังต่า และอานาจในการ
กาหนดอัตราภาษีถูกกาหนดโดยรัฐบาล อีกทั้งขาดระบบข้อมูลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางส่วนดาเนินการอย่างไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส และ
ขาดประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจน อปท. บางแห่งไม่มีศักยภาพในการบริ หารการเงิน มีการก่อหนี้
ระยะยาวเกินตัวเกินความจาเป็นและไม่คุ้มค่า ขาดวินัยทางการเงิน ไม่มีมาตรฐานทางการบัญชีและงบประมาณ และ
ไม่มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ด้านเงินนอกงบประมาณและเงินกองทุนของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ได้แก่ การใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียน เงินฝาก เงินที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ฯลฯ) มีความ
อิสระจากกระบวนการจัดสรรงบประมาณปกติ โดยไม่ต้องทารายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อชี้แจงหรือเสนอต่อรัฐสภา จึงมี
ความเสี่ ย งจากผลเสี ย หายหรื อ ความไม่คุ้ มค่ า หลายกองทุน ไม่ ส ามารถหารายได้ เป็ นของตนเอง เกิด เป็ นภาระ
งบประมาณสนับสนุนประจาปี ร่วม ๑.๔ แสนล้านต่อปี และข้อมูลเงินนอกงบประมาณในภาพรวมไม่มีความสมบูรณ์
และขาดระบบบริหารหรือกากับดูแล หรือควบคุมที่เป็นรูปธรรม
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๓) ตามกฎหมายมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการวางแผนและยุทธศาสตร์
ทาให้เกิดความสับสนในเป้าหมายโดยรวม และการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายอาจเกิดความซ้อนทับ
ไม่สอดคล้อง หรือลักลั่นกัน กล่าวคือ เมื่อพิจารณากฎหมายจัดตั้งของแต่ละกระทรวง และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ อาศัยอานาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยเฉพาะใน กลุ่ มกระทรวงเศรษฐกิจ อัน ได้แก่ กระทรวงการคลั ง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิช ย์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน พบว่า กระทรวงต่างๆ ได้มีการกาหนด
อานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท เพื่อการดาเนินงานของกระทรวง ในขณะที่
องค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวง ก็มีการกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดทานโยบาย แนวทาง และ
แผนยุทธศาสตร์ เ ฉพาะเรื่ องที่องค์กรนั้น มีค วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้า น และภาพรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ขับ เคลื่ อนสู่ การปฏิบั ติ ด้ว ยเช่น กั น เช่ น กระทรวงวิท ยาศาสตร์ ฯ มีอ งค์ก รมหาชนและรัฐ วิส าหกิจ ทั้งหมด ๑๓
หน่วยงานมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งที่
เป็นเฉพาะเรื่ องและภาพรวม เช่น สานั กงานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่ งชาติ มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโล ยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่ในการจัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น
ต้น
ข้อสังเกตที่สาคัญ คือ แม้ว่ากฎหมายได้ให้ อานาจหน่ว ยงานระดับกระทรวงในการจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผนของแต่ละหน่วยงาน และเสนอคณะรัฐมนตรี แต่ไม่ได้บัญญัติให้มีความเชื่อมโยงระหว่างแผน
แม่บทของกระทรวง กับแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ระดับชาติไว้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามระดับ ความเข้าใจ
ของหน่วยงานต่างๆ ต่อลักษณะของแผนแต่ละระดับยังมีความแตกต่างกัน จึงทาให้แผน นโยบาย และยุทธศาสตร์
หลายฉบับถูกนามาใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งแต่ละแผนมีการกาหนดค่าเป้าหมาย/และตัวชี้วัดที่
แตกต่างกัน ไม่มีค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลกระทบ (Desired Impact) ผลลัพธ์ (Desired Outcome) และ
ผลผลิต (Desired Output) ร่วมกัน รวมทั้งไม่มีห้วงเวลาเป้าหมายของการเกิดผลที่ชัดเจน ดังนั้นการดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานมุ่งการทางานที่บรรลุเพียงเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง หรือระดับกรมที่วางไว้เท่านั้น
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเป็นเพียงบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้การขับเคลื่อน
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แผน/ยุทธศาสตร์ นระดับหน่วยงานและระดับพื้น ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ เป้าหมายในภาพรวมหรือ ในระดับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างเต็มที่
๔) กระบวนการกาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์และ
ฐานความรู้ ที่เป็นสหวิชาการและทันสมัย ทาให้แผนพัฒนาขาดผลการวิเคราะห์ เชิงลึกมาสนับสนุน ส่ งผลต่อ
คุณภาพของแผน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การส่งต่อแผนไปยังหน่วยงานระดับปฏิบัติที่ผ่านมาไม่ประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญ คือ (๑) ปัญหาศักยภาพหรือสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรทั้งใน
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ที่ ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ทั้ ง ด้ า นความรู้ ส หสาขาวิ ช าชี พ (multidisciplinary
knowledge) และทักษะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีสมรรถนะใน
การมองเห็นและเข้าใจภาพอนาคต (Foresight Thinking) และเครื่องมือใหม่ๆ ที่เหมาะสม (เช่น Policy Lab และ
Big Data เป็นต้น) (๒) ขาดการประเมินก่อน (Ex-ante Evaluation) การจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อนาผลการประเมิน
มาใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและตรงกับสภาพความเป็นจริง (๓) องค์กรวางแผนในระดับยุทธศาสตร์ยัง
ขาดความเข้มแข็ง และขาดทัศนคติหรือกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญ
สาหรับองค์กรที่จะทาหน้าที่ชี้ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทาให้องค์กรวางแผนเหล่านี้ กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศจากสภาพปัจจุบัน มากกว่าจากการมองภาพอนาคต
ดังนั้น แผนพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จึงเป็นเพียงการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มีขอบเขตกว้าง
และไม่มีจุดเน้นที่เจาะจงเพียงพอ ไม่มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และแผนและนโยบายยังขาดจุดเน้น การ
จัดลาดับความสาคัญ ไม่มีการกาหนดประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของประเทศ แผนพัฒนาฯ จึง มักถูกใช้อ้างอิงใน
ลักษณะที่เป็นเพียงคาสาคัญ (keyword) หรือรายการที่ต้องดาเนินการ (checklist) ของหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ในการ
เขียนแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทาคาของบประมาณเท่านั้น ในขณะที่องค์กรวางแผนในระดับต่างๆ เช่น แผน
จัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะแผนบูรณาการ และแผนปฏิบัติการกระทรวง แผนพัฒนาพื้นที่ ก็ยังไม่สามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน
๓.๒.๒ การขับเคลื่อนนโยบาย/แผนสู่การปฏิบัติ (Do)
หลักการสาคัญของการขับเคลื่อนแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ คือ
หน่ว ยงานก าหนดหรื อ จั ด ทาแผน ต้ องท าหน้ า ที่ ถ่า ยระดั บจากระดับ แผน นโยบายระดับชาติ สู่การกาหนด
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานปฏิบัติระดับกระทรวง/กรม ที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังในการบริหารและ
ขับเคลื่อนนโยบาย โดยในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความมุ่งหมายที่จะลดปัญหาของ
ความไม่สอดคล้องระหว่างแผนงานและแผนเงิน เพื่อให้การดาเนินของหน่วยงานต่างๆ มีบูรณาการมากขึ้น จึงได้
กาหนดในมาตรา ๑๐ วรรคสาม ให้ส่วนราชการนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี มาจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมถึงใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาภาค/จังหวัดแผนอาเภอแผนท้องถิ่น/ชุมชน เช่นกัน ทั้งนี้การจัดทาและขับเคลื่อนแผนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติลงมาถึงระดับพื้นที่จะต้องเน้นสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการในระดับ
พื้นที่ (Bottom-Up) และทิศทางในภาพรวมของระดับประเทศ (Top-Down) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (Bottom-up และ Participatory Approach) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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สถานการณ์และสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติที่สาคัญ มีดังนี้
๑) (ร่าง) กฎหมายฉบับปรับปรุงของหน่วยงานจัดทาแผน ได้ระบุกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกาหนดนโยบาย (สศช.) หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ (สงป.) และหน่วยงานปฏิบัติไว้ชัดเจน โดย
(ร่าง) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ... มาตรา ๕/๑ ได้กาหนดให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานของรัฐ และการจัดทา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒ นา
ประเทศในแต่ละช่วง ๕ ปี และบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรา ๖ (๒) ระบุว่า ให้ สศช. เสนอแนะและ
ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการถ่ายทอดสู่
การพัฒนาในแต่ละช่วง ๕ ปี และ ตามมาตรา ๙ (๒) ที่กาหนดให้ สศช. พิจารณาแผนงาน/โครงการของกระทรวง
หรื อส่วนราชการ และจัด ประสานแผนงาน/โครงการ ในขณะที่ สานักงบประมาณมีบทบาทเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานรั บงบประมาณโดยตรง ได้ร ะบุ ในมาตรา ๒๕ ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ....
กาหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีหน้าที่ยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อานวยการ สงป.
และมาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการฯ มีหน้าที่ขอตั้งงบประมาณ
และยื นยัน ต่อรั ฐมนตรีเจ้าสั งกัดเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ สงป. กระบวนการของการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณที่ ก ฎหมายให้ อ านาจหน้ า ที่ แ ก่ ห น่ ว ยงานไว้ จึ ง อาจท าให้ เ กิ ด ช่ อ งวางระหว่ า งแผนและการจั ด สรร
งบประมาณได้
ดังนั้ น จึ ง ได้ มีก ารกาหนดกลไกเพื่ อลดปั ญหาดั งกล่ าว ในรู ป คณะกรรมการพิจ ารณาการจั ดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการฯ
และ สงป. สศช. กพร. สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการทาหน้าที่ กากับดูแลกระบวนการจัดทา ขับเคลื่อน ติดตาม แต่ภารกิจ
จะเสร็จสิ้นทันทีเมื่อจัดทางบประมาณ แล้วเสร็จเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายจะมีการกาหนดให้หน่วยงาน
ระดับยุทธศาสตร์ เช่น สศช. มีหน้าที่ในการจัดทายุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานใน
ระดับกระทรวงและพื้นที่นายุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาไปปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนงาน/โครงการ
มาตรการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน แต่กฎหมายของหน่วยปฏิบัติ กลับ
ไม่ได้ระบุกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยจัดทาแผนและหน่วยงานรับแผนไปปฏิบัติไว้ชัดเจน จึงไม่มีการร่วมมือกัน
ในลักษณะส่งไม้ต่อกัน
๒) ในกระบวนการส่งต่อนโยบายจากแผนระดับประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การขับเคลื่อนแผนและนโยบาย โดยผ่านการจัดสรรงบประมาณ เพื่อถ่ายระดับ
การดาเนินการ (Cascade) ไปสู่แต่ละระดับของหน่วยงานปฏิบัติ ยังมุ่งเน้นการดาเนินการให้ครบตามขั้นตอน แต่
ไม่มีข้อกาหนดที่ชัด เจน ที่สะท้อนผลจากกระบวนการดาเนิน การ อีกทั้ งไม่มีการกาหนดความรั บผิดรั บชอบ
(Accountability) ในการดาเนินการตามแผน/นโยบายของหน่วยงานปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจัดสรร
งบประมาณ ที่เป็นกลไกสาคัญในเชื่อมต่อนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การกาหนดเป็นปฏิทิน
งบประมาณไว้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับ “กระบวนการ” ในการทาความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายการพัฒนาและแนวทาง
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานวางแผนและหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการหารือกัน เพื่อกาหนด
ลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ไม่ซ้าซ้อน และสามารถกาหนดแนวทางการ
ทางานที่สะท้อนเป้าหมายของการบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในภาพรวมที่เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายระดับ
ประเด็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ได้ จึงทาให้การขับเคลื่อนการพัฒนาในปัจจุบัน โดยการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ประเทศไปสู่การดาเนินงานในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ยังขาดความต่อเนื่อง ขาดความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
(Blur and Confusing Cascading) โดยการกาหนดแผนงาน/โครงการ มาตรการและกิจกรรมของหน่วยงานปฏิบัติ
ยังมุ่งเน้นการทางานให้เสร็จ มากกว่าความสาเร็จที่ยั่งยืน และเป็นการกาหนดตามความเชี่ยวชาญและพันธกิจของ
หน่วยงานในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่มากกว่าการพิจารณาตามสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดผลกระทบตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกระบวนการถ่ายระดับของแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ อาจจาเป็นต้องมีการดาเนินการในลักษณะห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy lab) หรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่ระดับผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ความสาคัญและมีส่วนร่วม ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่มีการดาเนินการตามกระบวนการในลักษณะดังกล่าวอย่างแท้จริง หน่วยงานปฏิบัติ ในระดับกระทรวง
และในระดับพื้น ที่จึ งยังขาดความเข้าใจที่ต รงกัน เกี่ยวกับผลที่ค าดหวังจะให้เกิด การใช้งบประมาณจึงขาด
ประสิทธิ ภ าพ แผนงาน/โครงการอาจซ้าซ้อน หรื ออาจกระจุก ตัวเพื่อตอบสนองเพียงบางยุทธศาสตร์ /แนว
ทางการพัฒนาของประเทศ โดยบางยุทธศาสตร์หรือแนวทางอาจไม่มีแผนงาน/โครงการรองรับหรือมีน้อยจนไม่
สามารถสร้างผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตามที่มุ่งหมายได้
๓) โครงสร้างของกลุ่มกระทรวงที่เป็นหน่วยปฏิบัติแยกเป็นสาขาและมีสายการบังคับบัญชา
ของรองนายกรัฐมนตรีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๑๐ และ ๑๑
กาหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวง
หนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวงแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งการมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกากับดูแลกลุ่ม
กระทรวง จะกาหนดเป็นรูปแบบและมีสัดส่วนตามรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับหลักการและ
นโยบายของรั ฐ บาลในขณะนั้ น ดั ง นั้ น ในสถานการณ์ ที่ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ ไม่ ส ามารถตี โ จทย์แ ละความคาดหวั ง
(Desirable Outcomes/ Impacts) ของแผนและนโยบายระดับชาติในภาพรวมได้ ประกอบกับโครงสร้างการทางาน
ระหว่างหน่วยงานถูกจากัดด้วยขอบเขต อานาจหน้าที่ และสายการบังคับบัญชาตามกฎหมาย ทาให้การขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่างๆ จึงมีลักษณะเป็นการทางานแยกส่วนแบบไซโล (The Silo Mentality)
ขาดวัฒนธรรมการทางานแบบประสานงานกันข้ามหน่วยงาน รวมทั้งขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ประเมินผลกระทบของแผนงาน/โครงการก่อนดาเนินโครงการ (Ex-ante Evaluation)
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๔) การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ อยู่ภายใต้การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งกาหนดความเชื่อมโยงโครงสร้างระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
โดยในมาตรา ๕๒/๑ กาหนดให้จังหวัดมีอานาจทาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
รวมทั้งสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง ..... ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานงานของรัฐที่ประจาอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งมีการกาหนดหน้าที่ของจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาในพื้นที่ด้วย โดยกาหนดในมาตรา
๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด.... และมาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่เสนอ
งบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อ สงป. และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
และ มาตรา ๖๑/๑ ให้อาเภอมีอานาจหน้าที่ในการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม
และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดาเนินการให้มีแผนชุมชน เพื่อรองรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม
ปัจจุบันในทางปฏิบัติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาคและพื้นที่ (กบภ.) มี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี สศช. สงป. กพร. และกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการ ทาหน้าที่กาหนด
ทิศทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยกากับแผนงาน/โครงการ จากกระทรวงสู่พื้นที่ (Top down) ซึ่งในอดีตมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) เป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี
กพร. สศช. สงป. กระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายเลขานุการ ทาหน้าที่กาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่ต้องเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาภาค และมีหน้าที่กากับแผนงาน/โครงการ จากกระทรวงสู่จังหวัด และกาหนดแผนงาน/โครงการ
จากพื้นที่จังหวัดเสนอต่อกระทรวง (Bottom up) ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอานาจหน้าที่ของ กนจ. ได้ถูกผนวกเข้า
กับ กบภ. ดังนั้น กบภ. จึงมีภารกิจหลักในการกาหนดทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับภาคไปจนถึงจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ที่ต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศในระดับต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระดับพื้น ที่ยังเผชิญปัญหาความไม่เข้า ใจของหน่วยงานระดับจังหวัดในเป้า หมายของแผนและนโยบายที่
กาหนดจากส่วนกลาง เนื่องจากแผนพัฒนาในระดับภาพรวมไม่มีจุดเน้นและลาดับความสาคัญของประเด็นการ
พัฒนาที่ชัดเจน ส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการจึงถูกดาเนินการภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
จังหวัดเท่านั้น
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๓.๒.๓ การติดตามและประเมินผล (Check)
หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่ติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยตรง แบ่งออกเป็น ๒
ระดับ คือ ระดับที่ ๑ หน่วยงานติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมี สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม
ประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ ตามกรอบพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่ผ่านมา สศช.
ได้ติดตามการดาเนินการพัฒนาประเทศและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
ประเมินทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดและแผนภาคหรือระดับพื้นที่ ด้วย (ซึ่งดาเนินการโดยสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค ทั้ง ๔
ภาคของ สศช.) นอกจากนี้ ยังมีการติดตามประเมินผลกระทบ (impact) การพัฒนาตามหลักการพื้นฐานของ
แผนพัฒนาของประเทศ เช่น การประยุกต์ใช้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความอยู่เย็นเป็นสุ ขร่วมกันใน
สังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลกระทบการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล และตัวชี้วัดการพัฒนาที่เป็นตัวชี้วัดโดยรวม (Common KPIs) และตัวชี้วัดเฉพาะด้านหรือเฉพาะประเด็น
การพัฒนา (Specific KPIs) ระดับที่ ๒ หน่วยงานติดตามประเมินผลระดับแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย (๑) สงป.
มีหน้าที่ติดตามประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงาน รวมทั้ง
การติดตามผลการดาเนินโครงการตามนโยบายสาคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล (๒) สานักงาน ก.พ.ร. ทาหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และองค์กรมหาชน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่ตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๔) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งมีรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธาน
และมี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการหลัก มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย แนวทาง การรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการไปยังคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๕) คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลประจ ากระทรวง (คตป. ประจ ากระทรวง) ในทุ ก กระทรวง รวม ๒๐ คณะ โดยก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง คตป. ประจากระทรวง มีหน้าที่กากับ ดูแล ระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ของกระทรวงและการสอบทานกรณีปกติ แต่นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้มีการยกเลิกการสอบทานกรณีปกติ
และเปลี่ยนมาให้ความสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินโครงการสาคัญของส่วนราชการและ
จังหวัดมากขึ้น
แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผลทั้งในระดับยุทธศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับ
การติดตามประเมินผลค่าเป้าหมายเชิงผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งระดับแผนงาน/โครงการ
ทีม่ ุ่งติดตามประเมินผลค่าเป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แล้ว แต่ในทางปฏิบัติการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ยังไม่เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัญหาที่สาคัญ ดังนี้
๑) มีหน่วยงานด้านการติดตามประเมินผลหลายหน่วยงาน ทาหน้าที่ประเมินผลทุกระดับ แต่
หน่วยงานในระดับต่างๆ มุ่งติดตามประเมินผลตามภารกิจของตนเท่านั้น โดยไม่มีการติดตามประเมินผลโดยรวม
และขาดการวางระบบประเมินผลการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อให้สะท้อนเป้าหมายที่ประเทศ
ต้องการอย่างแท้จริง กล่าวคือ (๑) สศช. ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในภาพรวม
และการดาเนินงานโครงการสาคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล (๒) สงป. ทาหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(๓) สำนักงำน ก.พ.ร. ทาหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานและประเมิน สมรรถนะองค์กร รวมทั้งโครงการสาคัญของ
หน่วยงานต่างๆ (๔) สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ทาหน้าที่ติดตามการแปลงนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และ
(๕) กรมบัญชีกลำง ทาหน้าทีป่ ระเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน
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การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการพัฒนา
ซึ่งประกอบด้ วย สศช. กพร. สงป. และหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อวางระบบประเมิน ผลการพัฒนาที่มีความ
ครอบคลุมและสะท้อนเป้าหมายที่ ประเทศต้องการอย่างแท้จริง ยังมีจากัด แม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดตั้ง
กลไกในการบูรณาการเพื่อการประเมินผล แต่ยังมีลักษณะเพื่อตอบโจทย์ตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพใน
เรื่องนั้นๆ เท่านั้น ขาดการเชื่อมโยงผลและระบบประเมินผลระหว่างแผนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์
แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนระดับปฏิบัติ (กระทรวงและจังหวัด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการเชื่อมต่อการ
ประเมินผลในระดับ ผลกระทบและผลลัพธ์ ลงมาสู่ระดับผลผลิต โดยตัวชี้วัดในทุกระดับ ยังกระจั ดกระจายไม่
สอดคล้องกัน และไม่สามารถสะท้อนผลสาเร็จของนโยบายประเทศได้อย่างเชื่อมโยงและชัดเจน ซึ่งสาเหตุสาคัญ
ได้แก่ (๑) แผน/นโยบายในภาพรวมยังไม่มีจุดเน้น (Focus) หรือการจัดลาดับความสาคัญ และแผนงาน/โครงการถูก
กาหนดมาเป็นแบบแยกส่วน (Segment) (๒) ขาดความชัดเจนในการระบุหน่วยงานเจ้าภาพ การกระจายความ
รับผิดชอบต่อเป้าหมายตัวชี้วัด โดยรวมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานติดตามและประเมินผล การ
ติดตามผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ มาตรการและกิจกรรม จึงไม่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ (๓) ไม่มีการกาหนดกลไกติดตามประเมินผลแบบเชื่อมโยงการประเมินประเด็นบูรณาการหลายๆ
หน่วยงานที่เป็นระบบและชัดเจน ทาให้หลายกลไกที่มีภารกิจซ้าซ้อนหรือเหลื่อมกัน (๔) ไม่มีการกาหนดปัจจัย
สนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานสามารถทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผลได้อย่างเต็มศักยภาพ และ (๕) ขาด
การประเมินแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทาให้การติดตามประเมินผลไม่ครอบคลุม ผลการพัฒนาจากภาคีการ
พัฒนาอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ประชาสังคม ผลการประเมินจึงไม่สามารถสะท้อนสภาพปัญหาได้อย่างแท้จริง
๒) ไม่มีการประเมินผลในทุกขั้นตอนของวงจร PDCA ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยใน
ขั้นตอนการวางแผน (PLAN หรือ Policy Formulation) ยังขาดการประเมินผลก่อนการวางแผนและกาหนด
นโยบาย (Ex-ante evaluation) และไม่มีการประเมินความเป็นไปได้ของนโยบาย (Feasibility Study) ทาให้
ไม่ทราบถึงข้อจากัดของหน่วยงานและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลในขั้นการปฏิบัติ ในขณะที่ขั้นตอน
ดาเนินการ (DO หรือ Policy Implementation) ผ่านแผนงาน/โครงการ มาตรการต่างๆ ก็ไม่มีการประเมินผลที่
สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ก่อนดาเนินการ และถึงแม้การประเมินระหว่างการดาเนินงาน (Ongoing) โดย
หน่วยงานต่างๆ และถึงแม้การประเมินระหว่างการดาเนินงาน (Ongoing) โดยหน่วยงานต่างๆ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
ซึง่ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลาปฏิบัติจริงได้ส่วนหนึ่ง
แต่ผลการประเมินก็ยังไม่สามารถสะท้อนปัญหาหรือข้อจากัดในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ส่วนใน
ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล (CHECK หรือ Policy Evaluation) ถึงแม้จะมีระบบการประเมินผลหลังการ
ดาเนินแผนงาน/โครงการ (Post Evaluation) แต่ขาดการติดตามผล (Follow-up) ในระดับผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการดาเนินแผนงาน/โครงการ มาตรการ และกิจกรรม ซึ่ง โดยมากไม่สามารถวัดผลได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นโครงการ
ส่งผลให้ผลการประเมินไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร และไม่มีการนาผลการประเมินข้อมูลย้อนกลับไปยัง
หน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เพื่อนาไปประกอบการวางแผนหรือปรับแนวทางการพัฒนาในระยะ
ต่อไป (Act)
๓) ขาดการวางระบบการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศสาหรับการประเมิน ผลกระทบจากการ
ดาเนิน งานในภาพรวมของภารกิจ เชิง บูร ณาการที่มี การทางานของหลายหน่ วยงานและในระดับพื้ น ที่ โดย
หน่วยงานประเมินผลมักใช้เครื่องมือที่เน้นการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน (Execution) ในโครงการ มากกว่ารายงานผลการประเมิน (Evalution) โดยการพิจารณา
ผลกระทบโครงการมักให้ความส าคัญกับ การพิจารณาเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (expected) ที่คาดหวังกับค่า
เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง (actual) ซึง่ ปัจจุบันหน่วยงานประเมินผลต่างๆ เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ สสว. สศช. กพร.
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มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลนโยบายใช้ค่าที่เก็บรวบรวมการดาเนินงานจริงตามเป้าหมายจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก ซึ่งมักเป็นข้อมูลการใช้ทรัพยากรในการดาเนินการ เช่น การใช้งบประมาณ การใช้พลังงาน การใช้
กระดาษ หรือที่เรียกว่าข้อมูลระดับปัจจัยนาเข้า (input) และข้อมูลผลผลิต (output) เช่น จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
อบรม จานวนครั้งของการประชุม จานวนรายงาน เป็นต้น โดยไม่ได้มีการออกแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ลักษณะที่สามารถใช้ประมวลหรือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หรือความสาเร็จที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการโดยรวม
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ระบบข้อมูลที่จัดเก็บจึงไม่สอดคล้อง
กับกลไกการจัดทานโยบายที่เน้นการบูรณาการในหลายมิติ และหลายหน่วยงาน (Agenda-based) และระดับพื้นที่
(Area Based) และไม่สามารถสนับสนุนการประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของประเทศในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพปัญหา และการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา
ในระยะถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และต้องปรับปรุงและ
วางระบบของหน่วยงานด้านข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น
๓.๒.๔ การนาผลการประเมินข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เพื่อ
น าไปประกอบการวางแผนในระยะต่ อไป (Act/Adjust)
ที่ ผ่ า นมาประเทศไทยยั ง ขาดระบบการติ ดตาม
(Monitoring System) ที่สามารถสะท้อนการตอบสนองต่อการรับผิดรับชอบ (Response for Accountability)
จากรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี สู่นายกรัฐมนตรี เพื่อการรับผิดรับชอบของส่วนราชการที่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรมี
หน่วยงานหรือกลไกกลางที่มีบทบาทหลักในการดาเนินงานในส่วนนี้ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผลการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือแผนงาน/โครงการให้
เหมาะสมตามที่ควรเป็น (ACT) ซึ่งในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีกลไก “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
ของรัฐบาล (คตป.)” มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตาม
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและประเมิ น ผลต่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย แต่เป็นการรายงาน
ผลการติดตามในส่วนที่ คตป. รับผิดชอบเท่านั้น โดยไม่ได้มีอานาจตามกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานของตน
ในปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สศช. มีอานาจหน้าที่ใน
การติดตามประเมินผล และส่งผลการติดตามและประเมินผล เสนอต่อคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และให้ส่งไปหน่วยงานของภาครัฐ โดยมีการกาหนดเพื่อให้อานาจหน้าที่แก่ สศช. ในหลายมาตรา ได้แก่
ในมาตรา ๑๑ กาหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปี หรือในกรณีที่
สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการตาม
เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการฯ เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบ มาตรา ๒๔ กาหนดว่า เพื่อประโยชน์
ในการติดตามผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อ
สศช. ภายในเวลาและตามรายการที่ สศช. กาหนด และให้ สศช. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี
เสนอต่อคณะกรรมการฯ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย นอกจากนี้มาตรา ๒๗ ให้สานักงานเผยแพร่
รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีและรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา ๒๔ ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
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นอกจากนี้ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้กาหนดขั้นตอนของการติดตามและตักเตือน ตั้งแต่คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งต่อประชาชน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้กาหนดระยะเวลาสาหรับการ
แก้ไขปรับปรุงและดาเนินการด้วย กล่าวคือ ในมาตรา ๒๕ หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการใดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้อง
และแก้ไขปรับปรุงโดยให้แจ้งคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน มาตรา ๒๖ กาหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดาเนินการให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในกาหนดเวลาไม่
ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อพิจารณา
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป และถ้าคณะรัฐมนตรีแจ้งแล้วหน่วยงานยังไม่ดาเนินการ ให้สภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิ ส ภาแล้ว แต่กรณี มีมติส่ งเรื่องให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิจารณาดาเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอานาจให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง ซึ่งการกาหนดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติใน พ.ร.บ. ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้ พรบ. นี้ ให้ความสาคัญ
กับการติดตามและประเมินผลนโยบายและการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยมุ่งให้หน่วยงานของรัฐดาเนินงาน
ให้เกิดผลตามบทบาทภารกิจที่กาหนดและใช้งบประมาณของแผ่นดิน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศพัฒนา
ก้าวหน้ามากขึ้นในทุกด้าน โดยที่ประชาชนอยู่ดีมีสุขอันเป็นผลประโยชน์แห่งชาติ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
และที่สาคัญทาให้หลัก PDCA เปลี่ยนจากเส้นตรง (Linear) ไปเป็นวงจร (Cycle)
จากการวิเคราะห์กลไกและสถาบันด้านเศรษฐกิจที่ทาหน้าที่บริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนาตาม
กรอบ PDCA ข้างต้น สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่บั่นทอนประสิทธิภาพของการบริหารจั ดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้งระบบของประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องมีการปฏิรูปในหลายประเด็น อย่างไรก็ตาม ยังมีสภาพปัญหาด้านอื่นที่เป็นพื้นฐาน
และปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จาเป็นต้องมีการปฏิรูป เพื่อให้การปฏิรูปสถาบันด้านเศรษฐกิจ ประสบความสาเร็จ ได้แก่
ศักยภาพและภาวะผู้นาขององค์กร (Competency and Leadership) และเทคโนโลยีและระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)
๓.๒.๕ ภาวะผู้นาและศักยภาพของสถาบันด้านเศรษฐกิจ (Leadership and Competency)
เมื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น ในตามการวิเคราะห์วงจร PDCA ดังกล่าว พบว่า อาจไม่ได้เกิดจาก
ปัญหาเชิงโครงสร้าง (Structure) ของกลไกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ (Process) ในการทางานอย่างสอด
ประสานกันของกลไกต่างๆ เพียงเท่านั้น แต่กุญแจสาคัญที่เป็นเงื่อนไขหลักที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ คือ เงื่อนไขของศักยภาพและภาวะผู้นาขององค์กร (Competency and
Leadership) หากไม่มีการปฏิรูปเพื่อแก้ไขเงื่อนไขนี้ แม้ว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างและกระบวนการของสถาบันที่
ทาหน้าที่บริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศอย่างดีแล้วก็ตาม ก็อาจไม่สามารถทาให้เกิดการ “ปฏิรูป”
หรือ “การพลิกโฉม” สถาบันทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า สภาพปัญหาของภาวะผู้นา
และศักยภาพขององค์กรที่อยู่ในระบบสถาบันการบริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนา มีดังนี้
๑) ภาวะผู้นา (Leadership) คือการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ทาให้มาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานและความสามารถสูงขึ้นและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติ งานให้ถึงมาตรฐานนั้น และยอมรับนับถือ
ความเป็นบุคคลของผู้ร่วมงานดูเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงาน แสดงความชื่นชมในความสามารถของ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้ตามมีความศรัทธา ให้ความไว้วางใจ เต็มใจ
ที่จะปฏิบัติงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ผู้นาที่เฉื่อยชามีแนวโน้มที่จะตอบสนองภายหลังจะเกิด
ปัญหาขึ้นทาให้ประสิทธิผลน้อยกว่าผู้นาที่มีความกระตือรือร้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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รวดเร็ว ระบบราชการไทยจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันการณ์ และผู้นาในหน่วยงานราชการจะต้องมีภาวะผู้นาที่
สามารถสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง มีสมรรถนะสูง และมีพลวัตรสูง แต่ปัจจุบันระบบราชการไทยกาลังเผชิญปัญหาการ
ขาดภาวะผู้นาองค์กรอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุที่สาคัญคือ การแต่งตั้งผู้บริหารส่วนราชการ มาจากการเลื่อนตาแหน่ง
จากคนภายในองค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะจากสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือสายงานด้านวิชาการมาทา
หน้าที่ผู้บริหารองค์กร ซึ่งกลุ่มผู้บริหารเหล่านี้ ส่วนใหญ่เติบโตมาจากสายวิชาการ และไม่ได้รับ การเตรียมความ
พร้อมและฝึกทักษะด้านการบริหารอย่างเป็นมืออาชีพ ที่มุ่งเน้นผลงาน (Result-based) มาโดยตรง ซึ่งการเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีภาวะผู้นาสูงต้องอาศัยความรู้ทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหารองค์กรราชการบางท่านประสบ
ความสาเร็จในงานด้านวิชาการ แต่กลับประสบความล้มเหลวในงานด้านบริหาร ประเด็นการปฏิรูปที่สาคัญในเรื่องนี้
คือ การปฏิรูประบบการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาในกับบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้ องเริ่ มจากการพั ฒนาความเป็น ผู้น าของผู้บริ หารระดับสูงสุด ขององค์กร หากผู้บริ หารระดับสูงเล็งเห็ น
ความสาคัญในเรื่องนี้ การพัฒนาศักยภาพองค์กรก็จะมีความเป็นไปได้มากที่ จะประสบความสาเร็จ โดยการ
ดาเนิ นการที่สาคัญ คือ การออกแบบการปฏิรูป ระบบการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับกลางในการขึ้นสู่
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในระบบราชการอย่างเข้มข้น ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การส่งไปเข้าอบรมในหลักสูตร
ผู้บริหารเท่านั้น อาจจาเป็นต้องพิจารณาประกอบกับการปรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย อย่างไรก็ตาม
ประเด็นนี้เป็นเรื่องอ่อนไหว จึงจาเป็นต้องมีการออกแบบกลไกและระบบที่มีความรอบคอบและเหมาะสมกับ
ลักษณะของแต่ละองค์กร
๒) ศักยภาพและองค์ความรู้ ของบุคลากรในองค์กร สาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานเกิดจากบุคลากรในองค์กรขาดศักยภาพหรือ
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สาหรับ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่จาเป็นต่อพันธกิจหลักขององค์กร โดยสาหรับหน่วยงาน
ด้านการวางแผน จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีลักษณะและศักยภาพ ๓ กลุ่ม คือ นักวางแผน นักแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
และนั ก ประเมิ น ผล ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความรู้ ทั้ ง ในเชิ ง กว้ า งและเชิ ง ลึ ก กล่ า วคื อ ต้ อ งมี ค วามรู้ ห ลายด้ า น
(Generalist) และในขณะเดียวกันต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist) ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ให้
ไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิเคราะห์จาเป็นต้องมีความรู้ในลักษณะสหสาขาวิชา (Multidisplinary)
มากขึ้น เนื่องจากลักษณะความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียมีความหลากหลายตามทัศนคติ
ค่านิยม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
๓) หน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศทั้งระบบในวงจร
PDCA ขาดเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวางแผนและการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับพลวัตรทางเศรษฐกิจและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีพลวัตร (Foresight
Thinking) และไม่มที ักษะการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่เหมาะสม เช่น Policy LAB และ Big Data นอกจากนี้
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ประเมินผลในระดับภาพรวมของประเทศ ยังขาดความรู้ความเข้าใจภาพรวมของการพัฒนา
ประเทศระดับสาขา (Sector) และระดับพื้นที่ (Area) รวมทั้งขาดการเรียนรู้ เข้าใจอย่างลึกซึ้งและถูกต้องใน
ศาสตร์ของการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการประเมินโครงการและนโยบาย รวมทั้งขาดมาตรฐานและระบบการ
รับรอง (Accredit) การประเมินผลที่ชัดเจน สาหรับหน่วยงานที่มีบทบาทในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้องานการพัฒนาด้านต่างๆ และสถานการณ์ปัญหาที่ชัดเจน
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๓.๒.๖ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันมีความก้าวหน้าและถูกใช้อย่างแพร่หลาย มีการนามาประยุกต์ใช้ในการทางานทั้งใน
ระดับภายในองค์กรและเชื่อมโยงการทางานระหว่างองค์กร ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาและจัดเก็บเอกสาร ที่สาคัญคือข้อมูลที่เกิดขึ้นสามารถนามาประมวลผลและวิเคราะห์ได้รวดเร็วและดีกว่า
ระบบกระดาษ ส่งผลให้ในยุคนี้มีข้อมูลจานวนมหาศาลถูกสร้าง ส่งต่อ จัดเก็บ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และก่อให้เกิด
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ขึ้น
สาหรับ Big Data จะมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ คือ มีปริมาณข้อมูลจานวนมาก (Volume)
มีความหลากหลายของข้อมูล (Variety) และเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือ Real Time (Velocity)
โดย Big Data จะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานตั้งแต่การวางแผน การขับเคลื่อนแผน และการติดตามประเมินผล
นโยบายสาคัญๆ ได้อย่างเข้มข้น และตรงจุดตรงประเด็น สามารถมีข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลาย
และตัดสินใจได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง ไร้การปรุงแต่ง เช่น ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของการ
จัดสรรงบประมาณกับการประเมินความสาเร็จของนโยบาย เพื่อสนับสนุนระบบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันภาครัฐของไทยภาครัฐยัง เผชิญปัญหาข้อจากัดในการสร้าง
Big Data ที่สาคัญคือ
๑) ขาดความเข้าใจในการจัดทา Big Data การทา Big Data นั้นไม่ได้หมายถึงการมีแค่
ฐานข้อมูลหรือ Data Base ขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยข้อมูล ๓ ลักษณะดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น คือ
ปริมาณข้อมูลจานวนมาก (Volume) มีความหลากหลายของข้อมูล (Variety) และเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาหรือ Real Time (Velocity) โดยปัจจุบันพบว่าหน่วยงานภาครัฐไปให้ความสาคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
พัฒนาเทคโนโลยีเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการตั้งเรื่องของบประมาณมาดาเนินการ โดยไม่ได้เตรียมวางรากฐานของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการเป็น Big Data ซึ่งก่อให้เกิดความซ้าซ้อนในการลงทุน รวมถึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒) ขาดกรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล การทา Big Data หน่วยงานภาครัฐ
จาเป็นต้องวางระบบการจัดทาและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล (Data Governance) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพ และสามารถเชื่อมโยงและนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิท ธิส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูล หรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดกรอบ หรือแนวทางด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อาจต้องมี
การเชื่อมต่อหรือขอข้อมูลจากภาครัฐต้องพึงปฏิบัติ
๓) ขาดวิสัยทัศน์ในการจัดทาระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในอดีตข้อมูลส่วนใหญ่ที่ประเทศต่างๆ มีการจัดเก็บจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured data)
แต่ปัจจุบันในต่างประเทศเกือบร้อยละ ๘๐ ของข้อมูล Big Data จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data)
หรือกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured) ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนามาใช้ในระบบ Big Data ได้สะดวกมากขึ้น เช่น
ข้อมูล Twitter หรือ Web Crawler เป็นต้น ในขณะที่ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐไทยที่จัดเก็บส่วนมากยังเป็นข้อมูลที่มี
โครงสร้างชัดเจน (Structured data) สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่ยังคงยึดติดเงื่อนไข
และรูปแบบเดิม และในบางหน่วยงานยังมีวิธีการจัดทาหรือจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ เช่น
จดบั น ทึกในกระดาษ หรื อเอกสารและเก็บ ในคลั งเก็บเอกสาร เป็นต้น ทาให้ข้อมูล จานวนมากไม่ส ามารถนามา
วิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์ได้
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ทั้งนี้ หากได้มีการส่งเสริมหรือพัฒนาให้เจ้าหน้าที่รัฐมีวิสัยทัศน์ในการออกแบบวิธีการทางานและมี
การนาเครื่องมือหรื อเทคโนโลยีมาใช้ที่หลากหลาย จะทาให้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บมีรูปแบบข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured data) หรือกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured) เพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ sensor หรือการ
ติดตามข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือจาก Social Media เป็นต้น
นอกจากนี้ แม้ว่าหน่วยงานรัฐจะมีการจัดเก็บข้อมูลจานวนมาก แต่ก็ เป็นข้อมูลที่นอนนิ่งและเอามา
ใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้น้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีทักษะในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่
เช่น ไม่สามารถตั้งโจทย์เพื่อตรวจสอบ ติดตาม คาดการณ์ในประเด็นต่างๆ ได้ เป็นต้น ประกอบกับในบางหน่วยงาน
คุ้นชินกับการตัดสินใจบนพื้นฐานความเชื่อ ประสบการณ์จากความคิดเห็น และความรู้สึก มากกว่าการวิเคราะห์โดยใช้
Big Data
๔) ขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันได้ สาหรับข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ต้องมีลักษณะเปิด
(Open Data) ที่พร้อมจะมีการเชื่อมโยงระหว่างกัน เนื่องจากการวิเคราะห์ประเด็นหนึ่งอาจต้องใช้ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ มากกว่า ๑ หน่วยงาน แต่หน่วยงานราชการส่วนใหญ่เก็บข้อมูลเป็นข้อมูลแบบปิด ประกอบกับการ
เลือกใช้เทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงาน ที่มีผู้ให้บริการจากภาคเอกชนที่แตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้
๕) ขาดเทคโนโลยีสาหรับโครงสร้างข้อมูลแบบใหม่ การพัฒนา Big Data ทาให้ประเทศจะต้อง
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพิ่มเติม ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบดั้งเดิม หรือ RDBMS ไม่
สามารถจะรองรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured data) ได้ ดังนั้น หน่วยงานจาเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น รวมถึงการลงทุนทางด้านระบบข้อมูลเชิงลึก (Business Intelligence) และเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (Analytical Tool) อย่างไรก็ดี การลงทุนดังกล่าวหน่วยงานต้องดาเนินการโดยมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง Big Data และมีการวางแผนและสร้างความพร้อมต่างๆ ในการจัดการด้านระบบข้อมูลของหน่วยงาน
ก่อนด้วย
๖) ขาดบุคลากรเพื่อรองรับการปรับสู่ระบบ Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ
Big Data Analytics ต้องการบุคลากรที่เป็น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นนักสารสนเทศศาสตร์ (Data
Scientist) ไม่ใช่เพียงโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analyst)
เท่านั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรกลุ่มนี้จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการอย่างเป็นระบบ และ
เร่งด่วน โดยในระยะเร่งด่วนหน่วยงานอาจใช้วิธีการดึงดูดบุคลากรทีม่ ีทักษะด้านนี้เข้ามาในหน่วยงานก่อน แต่ในระยะ
ต่อไปควรมีการพัฒนาและสร้างบุคลากรสาหรับเทคโนโลยี Big Data ในองค์กรขึ้นมาด้วย
๓.๓ กรณีศึกษาแนวทางการปฏิรูปสถาบันเพื่อบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี
การบริหารจัดการนโยบายสาธารณะสู่ความสาเร็จ เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารจัดการนโยบาย
เศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประเทศและประชาชน โดยกระบวนการจั ด ท านโยบาย
(Planning) ต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
และประชาชนอย่างเป็นธรรม และสามารถนานโยบายไปปฏิบัติ (Doing) จนประสบความสาเร็จ มีระบบติดตาม
ประเมิ น ผล (Checking) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี ก ระบวนการส่ ง ข้ อ มู ล ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลย้ อ นกลั บ
(feedback) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่อย่ระหว่างการขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จ
หรือสาหรับการปรับปรุงในอนาคต (Acting) ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถื อของรัฐ บาลและสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนต่อนโยบายพัฒนาของประเทศ
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ปัจจุบันประเทศกาลังพัฒนาที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐาน
ของวงจร PDCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ที่มีแนวปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาระดับชาติที่ดี
และครบวงจร โดยให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
และมีการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานวางแผนและหน่วยงานปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สถาปัตยกรรมการวางแผนระดับชาติมีการเชื่อมต่อระหว่างแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง
และการนาแผนสู่การปฏิบัติ มีการออกแบบนโยบายและแผนงาน/โครงการร่วมกันแบบบนลงล่าง (Top-down) และ
ล่างขึ้นบน (Bottom-up) โดยมีการทางานร่วมกันในการกาหนดแผนงาน/โครงการระหว่างหน่วยงานวางแผน
ส่วนกลาง (Economic Planning Unit: EPU) และระดับรัฐ (State Economic Planning Unit) กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานด้านการวางแผนและจัดสรรกาลังคนภาครัฐ รวมทั้งภาคีการพัฒนาต่างๆ ผ่านกลไกการวางแผนที่มี
กฎหมายและอานาจหน้าที่รองรับ ตลอดจนให้ความสาคัญกับการกาหนดแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาที่ต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในช่วงเวลานั้นๆ และมีระบบการติดตามประเมินผล
เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในขั้นการวางแผน (PLAN) ระบบการวางแผนพัฒนาระดับชาติของมาเลเซียมีการพัฒนาและการถ่าย
ระดับจากวิสัยทัศน์ระยะยาวจาก Outline Perspective Plan (OPP) ระยะ ๒๐ – ๓๐ ปี และวิสัยทัศน์ ๒๐๒๐
(Vision ๒๐๒๐) สู่แผนพัฒนาระยะกลาง ๕ ปี หรือที่เรียกว่า Malaysia Plan (MP) ซึ่งมี EPU เป็นหน่วยงานหลักใน
การยกร่างแผนฯ ผ่านกลไกการระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง
ระดับรัฐ และเขต ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ผ่านคณะทางานด้านเทคนิคในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน (Inter-Agency Planning Group Technical Working Group) และการประชุมกลุ่มย่อยมากกว่า
๑๔๐ กลุ่ม เพื่อประกอบการยกร่างก่อนการนาเสนอต่อคณะกรรมการวางแผนการพัฒนาระดับชาติ (National
Development Planning Committee) ซึ่งมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Chief Secretary to the Government)
เป็นประธาน ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี และสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป กล่าวได้ว่า เป็นการวางแผนแบบ Top
down และ Bottom up ซึ่งหน่วยงานวางแผนในส่วนกลาง และในระดับรัฐมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนพัฒนา
และกลั่นกรองแผนงาน/โครงการร่วมกัน มีการเปิดรับองค์ความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน
จากภาคีการพัฒนาทั้งในประเทศและจากองค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
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การสารวจประเทศที่มีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี
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ส าหรั บ การขั บเคลื่อนสู่การปฏิ บัติ (DO) โดยการเชื่ อมต่ อระหว่า งการวางแผนและการจัด สรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการค้นพบข้อติดขัดในการดาเนินงาน และสนับสนุนการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติ EPU จะดาเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการประมาณการรายได้และ
กรอบการใช้จ่ายรายปี รวมทั้งกรอบงบประมาณระยะกลาง (Medium term expenditure framework : MTEF)
ทั้งนี้ งบประมาณของมาเลเซียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ งบประมาณสาหรับแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา
(Development (capital) budget) และงบประมาณสาหรับการดาเนินงาน (Operating budget) โดย EPU มี
อานาจในการพิจ ารณาอนุ มัติ แ ผนงาน/โครงการพัฒ นา รวมทั้ งงบประมาณดาเนิ น การ โดยค านึ งถึ งความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาและกรอบวงเงินงบประมาณ (ceiling) สาหรับโครงการใหม่เป็นสาคัญ ส่วนงบประมาณ
ดาเนินงานทั่วไปกระทรวงการคลังเป็นผู้จั ดเตรียมและพิจารณาอนุมัติ โดยงบประมาณที่จัดสรรในการดาเนิน
แผนงาน/โครงการเป็นแบบราย ๒ ปี (two-year rolling plan cycle) แต่จะมีการทบทวนการดาเนินงานประจาปี
เพื่อปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและเป้าหมายภาพรวมของประเทศ
นอกจากนี้การเสนอโครงการทุกโครงการจะต้องทาผ่านระบบการติดตามโครงการ (Project Monitoring System II
หรือ SPPII) เพื่อให้ EPU พิจารณาและอนุมัติ และเมื่อ EPU อนุมัติงบประมาณโครงการการพัฒนาใหม่ (New
Development (capital) budget) แล้ว กระทรวงการคลังจะประเมินกรอบงบประมาณเพื่อดาเนินงาน (Operating
budget) หน่วยงานด้านการวางแผนและจัดสรรกาลังคนภาครัฐ (Public Service Department: The Civil Servant
Agency) จะทาการประเมินกาลังคนที่เหมาะสมสาหรับหน่วยงาน
สาหรับการติดตามประเมินผล (CHECK) ประเทศมาเลเซียมีหน่วยงานการติดตามการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ (Implementation Coordination Unit : ICU) ทาหน้าที่ในการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทาง
กายภาพ (Physical projects) โดยเฉพาะ โดยมีการนาระบบสารสนเทศ SPPII เพื่อการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ซึ่งมาเลเซียใช้ระบบดังกล่าวมากว่า ๒๐ ปีแล้ว โดยหน่วยงานต้องรายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการใดที่มีปัญหาการดาเนินงานล่าช้าต่ากว่าเกณฑ์ที่
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กาหนด ICU จะเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหากโครงการใดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ
ต้นทุนการดาเนินงานต้องรายงานไปยังส่วนงานงบประมาณการพัฒนา (Development Budget Section) ภายใต้
EPU เพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติ ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีส่วนช่วยในการพิจารณา โดยพิจารณาประกอบกับ
งบประมาณในส่วนดาเนินการ (Operating budget) ด้วย เมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ ผลการดาเนินงานจะถูก
รายงานไปยัง EPU เพื่อทาการประเมินผลการดาเนินงาน (assessment) ทบทวนและวัดผลของการดาเนินงานตาม
เป้าหมายและวัตถุป ระสงค์ของโครงการ (evaluation) ต่อไป และเพื่อให้การบริห ารงบประมาณรายจ่ายมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ มาเลเซียได้มีการปฏิรูปการบริหารงานโดย
นาเครื่องมือการบริหารงานงบประมาณใหม่ๆ มาใช้ เช่น แนวทางงบประมาณที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-based
Budgeting Approach) และเครื่องมือการบริหารจัดการมูลค่า (Value Management Tool)
นอกจากนี้ ผลจากการติดตามและประเมินผลการดาเนินการที่ผ่านมาจะถูกนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
ดาเนินแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่องและทันสถานการณ์ (Act) โดยหลังจากการติดตามและค้นพบปัญหาในการ
ดาเนินโครงการแล้ว ICU จะทาหน้าที่รายงานปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดาเนินงานระดับชาติ
(National Action Working Committee) ซึ่งมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธาน และต่อสภาขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานระดับชาติ (National Action Council) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตามลาดับ และต้องมีการทบทวน
รายปีเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างแผนและการปฏิบัติ ซึ่งผลการดาเนินงานโครงการในแต่ละปีจะเป็นข้อมูล
ประกอบและเป็นคู่เทียบ (Benchmark) ในการพิจารณาผลข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานปฏิบัติเสนอในปี
ถัดไป ผลจากการมีกระบวนการจัดการวางแผนที่ดี ทาให้ประเทศมาเลเซียสามารถเพิ่มรายได้ต่อหัวได้สูงขึ้นและกาลัง
จะก้าวข้ามการเป็นประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่รายได้สูงและพัฒนาแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้
ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียมีระบบนโยบายที่ครบวงจร PDCA แต่ประเทศไทยกลับยังมีกระบวนการบริหาร
จัดการนโยบายบนหลัก PDCA ที่ไม่ครบวงจร (Incomplete Cycle) ดังที่วิเคราะห์ข้างต้น ดังนั้นควรมีการปฏิรูป
ขั้นตอนการบริ หารจัดการยุ ทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิผ ลในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม สปท. ได้เสนอการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐไปแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญใน
ขั้น ตอนการบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร์ บ นหลั ก PDCA แต่เ ป็ น บางส่ ว นของการปฏิรู ป สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ
คณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีการปฏิรูปสถาบันการทางเศรษฐกิจ ที่เป็นหัวใจของ
ระบบอย่างแท้จริง และรวมทั้งยังจะต้องศึกษาข้อเสนอปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐที่ สปท. เพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาต่อยอดและขับเคลื่อนการปฏิรูปนั้นให้ประสบผลสาเร็จ จะทาให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา
สามารถนาพาการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้
๓.๔ หลักการและข้อเสนอการปฏิรูป
ในการจัดทาข้อเสนอการปฏิรูปด้านสถาบันทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้กาหนด
หลักการสาคัญของการปฏิรูป ก่อนที่จะพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะตามหลักการดังกล่าว มีสาระสาคัญดังนี้
๓.๔.๑

หลักการสาคัญของการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ

ในการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและป
ประสิทธิผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง จาเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการสาคัญ คือ การมี
กระบวนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์แบบเป็นระบบครบวงจรของ PDCA และมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยต้องมีลักษณะ ดังนี้ (๑) เป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการของยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ มีมาตรฐาน
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และเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ก่อนจัดทายุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนาผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องสามารถปรับตัวได้เร็ว โดย
ต้องสามารถปฏิรู ป โครงสร้ าง กระบวนการ ความเป็นผู้ นา อานาจหน้าที่ในการสั่ งการ และความเป็นอิส ระให้
สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว (๒) เป็นระบบที่สามารถกาหนดประเด็นพัฒนาในลักษณะสหสาขา
ทั้งประเด็นเชิงวาระยุทธศาสตร์ (Agenda based) ประเด็นเชิงพื้นที่ (Area based) และประเด็นเชิงภารกิจ
(Function based) มุ่งให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในลักษณะที่เชื่อมโยงแผนงาน/โครงการระหว่าง
หน่วยงานปฎิบัติ ต่างๆ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระดับภาพรวมของประเทศได้ (๓) เป็นระบบ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในแต่ละขั้นตอนของวงจร PDCA ต้องถูกปฏิรูปให้มีลักษณะตาม
หลักการที่คาดหวังเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Guiding Principles) ดังนี้
๑) หน่วยงานจัดทายุทธศาสตร์/นโยบาย (Planning/ Strategic Unit) ต้องสามารถทา
หน้าที่เป็นสมองของประเทศ เป็นต้นหนที่สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ทิศทางภาพรวมการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีทักษะการใช้นวัตกรรม (Innovation) ในการจัดทานโยบายที่หลากหลายและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว และมีการผนึกกาลังของหน่วยงานวางนโยบายและแผน (Synergy of Policy)
รวมทั้งการออกแบบประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สาคัญ พร้อมถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
๒) หน่วยงานจัดสรรงบประมาณ (Budgetary Unit) ต้องสามารถจัดสรรงบประมาณไปสู่
หน่วยงานปฏิบัติ โดยต้องเป็นกลไกหลักที่เชื่อมต่อระบบการกาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และระบบการขับเคลื่อน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยรวมของประเทศอย่างมีประสิทธิผล สะท้อนการยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมีนัยยะสาคัญ ภายใต้กรอบการคลังยั่งยืนในระยะยาวของประเทศ
๓) หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Execution Unit) ให้มีกลไก กระบวนการหรือหน่วยงาน
เพื่อดาเนินการตามแนวทางที่รัฐกาหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยต้องดาเนินการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพเป็นสาคัญ (Result-Oriented and Efficiency) มีการจัดลาดับความสาคัญของการใช้
ทรัพยากร (Resource Match Priority) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ (Coordination and
Integration) และมีความรับผิดรับชอบ (Accountablity) โดยให้กระทรวงด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่ดาเนินการจัดทา
ขับเคลื่อน ติดตาม และติดตามผลแผนงาน/โครงการในลักษณะภารหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และทางานร่วมกับกระทรวง
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น บู ร ณาการผ่ า นองค์ ก รอิ ส ระ และมี อ งค์ ก รอิ ส ระกลางที่ เ รี ย กว่ า
Implementation Collaboration Unit: ICU) เพื่อทาหน้าที่ประสานขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการในลักษณะที่เป็น
ธรรมาภิบาลผ่านความร่วมมือ (Collaborative Governance)
๔) หน่วยงานติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit) ให้มีกลไกเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและความอิสระในการดาเนินการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลติดตามประเมินผลให้ถูกต้อง
(Validity) สมบูรณ์ (Integrity) เชื่อถือได้ (Reliability) และย้อนกลับหรือป้อนกลับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเป็นข้อมูลต่อการจัดทาแผนงาน/โครงการและยุทธศาสตร์ต่อไปได้ (Relevant Feedback) ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ให้ความสาคัญกับ การติดตามประเมินผล ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนของหน่วยงานตน (Culture of Self Improvement or Development)
๕) หน่วยงานนาผลการติดตามและประเมินผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแผนในระยะต่อไป ต้องมี
ความรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ในขณะนั้น (Fast and Adaptive) อีกทั้งมีระบบตรวจสอบ
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และวัดประสิทธิภาพของระบบประเมินผล (Audit) เพื่อทาให้สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖) หน่วยงานข้อมูลและสถิติของประเทศ (National Data Unit) ต้องสามารถสร้างข้อมูลทุก
ด้านให้เพียงพอ หลากหลาย เรียกใช้ได้รวดเร็ว และสามารถนามาใช้วิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการสร้างและใช้ Big Data เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจตลอดวงจรนโยบายบนหลักการ PDCA
๓.๔.๒ ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีข้อเสนอการออกแบบระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ใหม่ (Process/Procedure and System Redesign) ภายใต้แนวคิด หลักการ และขั้นตอน PDCA
ที่ครบวงจร ดังนี้

การทบทวนแ ละออกแ บบใหม่ (Review & Redesign)
การจัดทานโยบายแบบเปิด
(Open Policy Making)
ยุทธศาสตร์ชาติ
(National Strategy)

บูรณาการ งาน-เงิน-คน

PLAN

(cross-cutting)
• มองไกล (Foresight)
• ห้องปฏิบัติการนโยบาย
(Policy Lab)
• การวิเคราะห์สถานการณ์
(Scenario analysis)
การปรับแผนตาม
ผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
(Continuous
Plan Outcome
Adjustment)

หน่วยงาน

ห้องปฏิบัติ
การนโยบาย

โครงการสาคัญ
โปรแกรม
โครงการ

แผน
พัฒนาฯ

รายงาน ครม.
เพื่อตัดสินใจ
ทุก 3 เดือน

ACT/ADJUST

สงป.

คณะรัฐมนตรี

อนุมัติ

สศช.

งบประมาณและ
พื้นที่การคลัง
(Budget and
Fiscal space)

รวดเร็วและปรับได้
(Fast & Adaptive)

การบริหารจัดการเชิงรับผิดชอบ
(Accountable Administration)

ประกาศ
(announce)

รัฐสภา

การจัดสรร
งบประมาณ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)/
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business
Intelligence System)

ความคาดหวัง

การประเมินแบบบูรณาการ
(Integrated
Assessment)

(Collaborative Governance)
การประเมินผล
หน่วยงาน ต่อเนื่อง (Ongoing
Evaluation )

DO
รายงานข้อมูล
แบบเปิด
(Open Data
Reports)

ประสานงานและ
รายงาน (Monitor
& Report)
CDG
รายงานการใช้จ่าย
(Spending Reports)

การประเมินผลแบบเปิดและบูรณาการผ่านความร่วมมือ
(Open/Connected Evaluation)

การรายงานอัตโนมัติ
ในระดับภารกิจ-ประเด็นพื้นที่
เร่ง ลด ปรับ เลิก
แผนงาน/โครงการ

ธรรมาภิบาลบนความร่วมมือ

CHECK

สศช/กพร./กบก/กนจ/
สคร/สตง. ฯลฯ

สศช. :
องค์กรอิสระ:

รายสาขา และรายประเด็นนโยบาย (Agenda-based)
ยุทธศาสตร์-ภารกิจ-พื้นที่ และ ยุทธศาสตร์-ประเด็นภารกิจ-พื้นที่)
หน่วยงานปฏิบัติ : การประเมินผลก่อนดาเนินการ (Ex ante) + การ
ประเมินผลขณะดาเนินการ (On going)+การ
ประเมินผลหลังดาเนินการ (Ex post)

๑) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ครบวงจร PDCA ในระบบเปิด โดยสร้างกลไก
ให้เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง (Process and Procedure) ซึ่งต้องมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับโครงสร้างและอานาจหน้าที่ รวมทั้งกระบวนการทางานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ โดย
 ปรับกระบวนการเชื่อมต่ออย่างมีบูรณาการระหว่างแผนงาน-แผนเงิน-แผนคน โดย
กาหนดสายบั งคับบั ญชาของหน่ วยงานกลางที่อยู่ในกระบวนการแผนและยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ได้แก่ สศช. สงป.
สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ. อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาเดียวกัน เพื่อให้เกิดการทางานที่มีบูรณาการ
ระหว่างแผนงาน แผนเงิน และแผนคน และปรับบทบาทให้ สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสาหรับแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูง (Flagship Project) ที่มีลักษณะคาบเกี่ยวกับหลาย
หน่วยงาน หรืองบประมาณแบบบูรณาการ (Agenda-based Budget) โดยดาเนินการร่วมกับสานักงบประมาณ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสานักงบประมาณต้องจัดสรรงบประมาณตามที่ สศช. ได้พิจารณาแล้ว ให้สานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณตามที่ สศช. พิจารณา สาหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจปกติ (Function-based Budget) และงบประมาณสาหรับพื้นที่ (Area-based Budget) ให้สานัก
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งบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามเดิม ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการให้การจัดสรรงบประมาณ
สามารถตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น
 ปรับระยะเวลาของการกาหนดเป้าหมายของกรอบการใช้จ่ายงบประมาณในระยะ
กลาง (Medium term expenditure framework) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้เป็นแผนระยะปานกลางที่ทาหน้าที่ถ่ายระดับ (Cascade) จากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ลงสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
 สร้างข้อตกลงร่ วมของกลุ่มหรือฉันทามติ (Commitment) ด้ว ยการใช้เทคนิค
policy lab และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
หรือการถ่ายระดับ โดยให้ สศช. เป็นหน่วยงานประสานจัดประชุมร่วมกับ สงป. กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ. เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันในแนวคิดหลักและทิศทางการพัฒนา
ของประเทศในภาพรวม พร้ อมทั้ งก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ยุท ธศาสตร์ที่ มี ค วามเชื่ อมโยงกั น ตั้ง แต่ เป้ า หมายระดั บ
ผลกระทบ ผลลัพธ์ และผลผลิต ตลอดจนเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่ตรงกันอย่างชัดเจน โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
กันระหว่างแผนงาน แผนจัดเก็บ และบริหารรายจ่าย และการจัดเตรียมกาลังคนภาครัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ทั้งแผนจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ และแผนจัดสรรงบประมาณที่เป็นงานประจา พร้อมจัดให้มีการระดมความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาส่งต่อหน่วยขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
 สร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายสาคัญ ผ่านความร่วมมือ
(Collaborative Governance) โดยจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระกลางที่เรียกว่าหน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน (Implementation Collaboration Unit : ICU) เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานในลักษณะเป็น
หน่วยเดียว (single platform หรือ single network) เพื่อดาเนินการร่วมกัน โดย
 พิจารณาประเด็นการพัฒนาหลักที่มีผลกระทบต่อประเทศสูง และมีลักษณะคาบ
เกี่ยวหรือต้องบู รณาการการทางานของหลายหน่วยงาน เช่น การยกระดับผลิ ตภาพ (Productivity) มาตรฐาน
นวัตกรรม หรือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น การปรับโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ และ ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดในประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ และ ๓.๔ ต่อไป
 จัดประชุมเพื่อสื่อสารทาความเข้าใจเป้าหมาย ประเด็นพัฒนาสาคัญ และแนวทาง
การพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลาย
กระทรวง (Cross-cutting Agenda) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวงโดยตรง ซึ่งอาจเป็นทั้งงานประจาและ
โครงการลงทุน เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถนาไปใช้เป็นกรอบในการจัด
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของกระทรวง ที่ยึดโยงกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนาประเทศโดยรวมได้
อย่างสอดคล้องกัน
 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลแบบเปิดและบูรณาการระบบรายงานการประเมินผล
ผ่านความร่วมมือ (Open and Connected Mornitoring and Evaluation) โดยกาหนดกลไกหลักที่ทาหน้าที่
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ซึ่งต้องมีอานาจตามกฏหมายที่สามารถสั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้รายงานผลการดาเนินการและเสนอคณะรัฐมนตรีให้สั่งการหน่วยงานให้รับผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรั บปรุ งยุ ทธศาสตร์ ห รื อแผนงาน/โครงการให้ เ หมาะสมตามที่เ สนอแนะได้ โดยอาจตั้ งเป็น “คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ” และให้มีสานักงานคณะกรรมการฯ ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานดาเนินงาน ซึ่งใน
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ระยะแรกอาจให้ สศช. (ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา) ทาหน้าที่เป็นกลไกนี้ ก่อน และในระยะต่อไปอาจ
พิจารณาจัดตั้งเป็นหน่วยงานประเมินผลกลางของประเทศ โดยแนวทางและรูปแบบการประเมินผลในภาพรวมจะต้องถูก
ออกแบบในลักษณะร่วมรับผิดรับชอบ (Accountability) ในลักษณะที่มีการกาหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ที่จะต้อง
เชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ และมีการถ่ายระดับ (Cascade) ตัวชี้วัดลงมาในระดับ
แผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานปฏิบั ติและในระดับพื้นที่/จั งหวัด โดยต้อ งมีระบบรายงานฉบับ เดียว (Single
Report) เพื่อใช้ในการประเมินโดยรวม (รายละเอียดปรากฏในประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕)
๒) พัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นา (Competency and Leadership) ของหน่วยงาน
วางแผน/ยุทธศาสตร์และหน่วยงานปฏิบัติ โดย
 ศึกษาวิจัยวงจรการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะบนหลัก PDCA ของประเทศ
พัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ
PDCA ของไทยให้ครบวงจร (cycle) ซึ่งปัจจุบัน สศช. ร่วมกับ ธนาคารโลกศึกษาระบบ PDCA ของหลายประเทศ
เพื่อใช้เป็นบทเรียนให้กับประเทศไทย อีกทั้ง สศช. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ชุมชนการวางแผน (Community of
Planning) ของประเทศมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจากธนาคารโลก และมีโครงการเป็นเจ้ าภาพการประชุมเวทีหารือ
ระดับสูงของหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานวางแผนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ซี่งกันและกัน
 สร้าง พัฒนา และใช้กลไกและเครื่องมือการกาหนดนโยบายใหม่ๆ เช่น Policy Lab,
Visionary, Futurist and Scenario Analysis, Policy Sandbox และอื่นๆ เพื่อใช้ในการกาหนดประเด็นพัฒนาเชิง
บูร ณาการ ในลั กษณะที่เ กี่ย วข้อ งกับ หลายหน่ว ยงาน (Cross-Cutting) โดยมุ่ งให้ เกิ ดการเชื่อ มโยงประเด็น และ
เป้าหมายการพัฒนาตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ จนกระทั่งถึงแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานปฏิบัติ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การทา Policy Lab หรือ Policy Sandbox สาหรับ
ประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็น จาเป็นต้องมีการออกแบบที่เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาและผู้มีส่วนได้เสียใน
กระบวนการพัฒนาด้วย



พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภาครัฐให้ทันสมัย (Modernization and Human
Resource Development) และมีความเป็น มืออาชีพ (Professional) โดยปรับเปลี่ ยนวิธีการในการสรรหา
ข้าราชการระดับสูงที่จะเป็นผู้นาองค์กร โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น
ในตาแหน่งระดับสูงของข้าราชการให้สามารถสรรหาได้จากบุคคลภายนอก ที่ไม่จาเป็นต้องเลื่อนขึ้นมาจากข้าราชการ
ในหน่วยงานนั้น โดยใช้วิธีการสรรหาแบบเปิด (Open Recruitment) ที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนภายในและภายนอก
สมัครเข้าแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร และมีเงื่อนไขการทางานแบบเป็นสัญญาที่มีช่วง
ระยะเวลาจ้างระบุชัดเจน โดยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานทุกปี เพื่อพิจารณาต่อสัญญาการจ้าง ทั้งนี้เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะต้องมีพันธะผูกพัน (Commitment) ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
อย่างเต็มศักยภาพ
๓) พัฒนาและใช้ระบบ Big Data เป็นเครื่องมือสาคัญในกระบวนการบริหารจัดการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ทัง้ วงจร PDCA ตั้งแต่การจัดทานโยบาย ขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนการ
จัดทานโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Open Evidence-based Policy Making) และเป็น
แบบเปิดและเชื่อมโยง (Open and Connected Policy Cycle) รวมทั้งสนับสนุนการใช้ระบบการจัดทารายงานฉบับ
เดียว (single report) ด้วย โดยเครื่องมือ Big Data ที่พัฒนาขึ้นจะสามารถรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนผลการดาเนินงาน

๓๑๕

ตามแผนงาน/โครงการ ทั้งในด้านการกาหนดปัจจั ยนาเข้า กระบวนการในการดาเนิน โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ ที่เชื่อมโยงไปสู่ผลที่คาดหวังในระดับยุทธศาสตร์ ได้ ตลอดจนเป็นข้อมูลที่ตอบโจทย์ตามช่วงเวลาที่ทาการ
ประเมินทั้งก่อน ระหว่างดาเนินการ หลังแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบัน (Real Time)

๓.๕ วงเงินและแหล่งเงิน
………………………….
๓.๖ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๓.๖.๑) เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (high performance economic)
๓.๖.๒) สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (more sustainable economic development)
๓.๖.๓) สถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA มีสมรรถนะสูง (high
performance economic development management institution) และที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อน
ประด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๓.๗ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๑ ถึง ๕ ปี

๓.๘ ตัวชี้วัด
๓.๘.๑) ผลผลิต
๑) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนาในการชี้
ทิศทางประเทศที่ชัดเจนและถ่ายทอดสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างชัดเจน และเป็นแกนหลักในการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ทั้งวงจร PDCA มีโครงสร้างหน่วยงานที่มีความยืดหยุ่นสูง (Agility) พร้อมเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทโลกอย่างรวดเร็ว สามารถจัดทานโยบายและกาหนดประเด็นพัฒนาแบบหลากหลายสาขาตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Open – evidence based Policy and Issue Making) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
๒) มีระบบและกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงและถ่ายระดับ (cascade)
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
๓) มีระบบธรรมาภิบาลผ่านความร่วมมือ (collaborative Governance) กระทรวงเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และพื้นที่หรือจังหวัด เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการนาแผนหรือยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดย
การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการดาเนินการผ่านกลไกบูรณาการที่
เน้นการบริหารสาธารณะในลักษณะรับผิดรับชอบ (Accountable Administration) และธรรมาภิบาลผ่านความ
ร่วมมือ (collaborative Governance) รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานในลักษณะรายงานฉบับเดียว (single
report) เสนอต่อหน่วยงานด้านการประเมินผลภาพรวมของประเทศ ได้แก่ สศช. สงป. และสานักงาน ก.พ.ร.
๔) มีการจัดตั้งหรือปรับโครงสร้างกลไกที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนแผนงานโครงการเชิงบูรณาการ ใน
ลักษณะหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านความร่วมมือ (Implementation Collaboration Unit) อย่างน้อย ๓
กลไกหลัก ได้แก่ จัดตั้ง สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ
จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ และปรับโครงสร้างสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๓๑๖

๕) มีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น RIA และ Policy Lab เป็นต้น ทีอ่ อกแบบมาอย่างเหมาะสม ในการ
ใช้ ในกระบวนการจั ด ทาและประเมิน ผลยุ ทธศาสตร์ระดับต่างๆ ก่อนการดาเนินการ (Ex-ante evaluation)
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านถ่ายระดับแผนระดับต่างๆ ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ (Open and Connected Monitoring and Evaluation)
๖) มีระบบ Big Data เพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ บนหลักการ PDCA
สู่ความสาเร็จ รวมทั้งเป็นกลไกและกระบวนการบูรณาการสาหรับรายงานการติดตามประเมินผลแบบรายงานเดียว
(Single Report System)
๗)

มีระบบสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรแบบเปิด (Open Recuirtment)

๓.๘.๒ ผลลัพธ์
๑)

ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

๒)

GDP ของ SMEs ต่อ GDP โดยรวม สูงขึ้น

๓)

อัตราการเติบโตโดยรวมของ GDP สูงขึ้น

....................................................

๓๑๗

๓.๘

ขั้นตอนการดาเนินการ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถาบันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑.๑
สร้างความตระหนักถึงความ
จาเป็นที่จะต้องปรับเปลีย่ นระบบ
กระบวนการ และกลไกในการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่
ความสาเร็จ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน ลดแรงต่อต้าน
ป้องกันความสับสน และสร้าง
แนวร่วมในการปรับปรุงบทบาท
ของสถาบันทางเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง
๒. ปฏิรูปกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
๒.๑ กฎหมายเพื่อปรับโครงสร้าง
และอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหลัก เช่น สศช.
สงป. สานักงาน ก.พ.ร.
เป็นต้น
๒.๒ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดตั้งหรื่อปรับปรุงกลไกให้
เป็น Implementation
Collaboration Unit (ICU)
ได้แก่ พ.ร.บ. การมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้

๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

คณะกรรม
การปฏิรปู
เศรษฐกิจ

สศช. สงป.
สานักงาน
ก.พ.ร.
สคก.และ
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ตลอด
PDCA

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มีการจัดประชุม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
รับฟังความเห็น
ปรับโครงสร้างและ
ทุกภาคส่วน
อานาจหน้าทีข่ อง
หาหรือข้อ
หน่วยงาน และพร้อม  ปัขัดญแย้
งเกี่ยวกับ
ร่วมมือ
ประเด็นปฏิรปู
ได้รับการแก้ไข
และคลี่คลายไป
ได้ ด้วย
กระบวนการ
สร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน
 กลไกการวางแผน
 มี พ.ร.บ. พ.ร.ฎ
นโยบายและการ
และกฎกระทรวง
จัดสรรงบประมาณมี
ที่สนับสนุนให้เกิด
โครงสร้างและ
การบริหารจัดการ
บทบาทหน้าที่ ที่
เชื่อมต่อและ
ยุทธศาสตร์ตลอด
สอดคล้องกัน และ
วงจร PDCA
สามารถตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศได้อย่าง
แท้จริง

๓๑๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถาบันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
เป็น พ.ร.บ. บริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐานและนวัตกรรม
แห่งชาติ และ พ.ร.บ.
ส่งเสริม SMEs พ.ศ. ๒๕๔๓
ให้เป็น พ.ร.บ. บริหารการ
ส่งเสริม SMEs พ.ศ… และ
พ.ร.บ. สานักงานขับเคลื่อน
และประเมินผลแห่งชาติ
เป็นต้น (รายละเอียดส่วนนี้
ปรากฏในประเด็นปฏิรูปที่
๓.๓ ๓.๔ และ ๓.๕)
๓. ปฏิรูปศักยภาพขององค์กร โดย
เริ่มจากการปฏิรูประบบการคัด
สรรผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าส่วน
ราชการ) ในหน่วยงานสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์และแผนด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น สศช.
สงป. กระทรวงการคลัง และ
สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้เป็นมือ
อาชีพ และมี accountability โดย
๓.๑ ทาการศึกษาออกแบบ
แนวทางให้ชัดเจนใน
ระยะแรก ปี ๒๕๖๑

๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

สศช. สงป.
กระทรวง
การคลัง
และ
สานักงาน
ก.พ.ร.

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 สร้างศักยภาพของ
องค์กรให้สามารถ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ตลอด
PDCA ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
 ผู้บริหารหน่วยงาน
สาคัญด้านการวาง
แผนเศรษฐกิจของ
ประเทศ มีสมรรถนะ
สูงและสามารถนาพา
องค์กรไปสู่องค์กรที่มี
ความเป็นมืออาชีพ
และกลไกในการยก
ระดับศักยภาพทาง

 มีระบบสรรหา
ผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงาน
หลักด้านการ
บริหาร
ยุทธศาสตร์และ
แผนของประเทศ
ที่มีประสิทธิผล
และได้รับการ
ยอมรับ
 มีการขยายผล
การใช้ระบบสรร
หาแบบใหม่ใน
หลายหน่วยงาน
มากขึ้น

๓๑๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ปฏิรูประบบสถาบันทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๓.๒ ทดลองดาเนินการจริงในระยะ
ถัดไป (ปี ๒๕๖๒-๖๓)
๓.๓ ปรับปรุงระบบและนาไปใช้
อย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง
มากขึน้
๓.๔ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูป
เศรษฐกิจ
๔. ปฏิรูประบบเทคโนโลยีและระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๔.๑ กาหนดหน่วยงาน/กลไก
เจ้าภาพในการสร้างระบบ

Big Data
๔.๒ สารวจข้อมูลที่มีอยู่ใน
หน่วยงานต่างๆ
๔.๓ ออกแบบระบบและสร้างกลไก
เชื่อมโยงข้อมูล
๔.๔ ทดลองใช้ และประเ มินผล
การดาเนินการเบื้องต้น
๔.๕ ปรับปรุงระบบและขยายผล

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

วงเงิน
(ล้าน
แหล่ง
บาท)
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจของประเทศ
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

กาหนด
ภายหลัง

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) สามารถ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ครบวงจร
PDCA และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น



มีระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big
Data) ของ
ประเทศ ที่ทุก
หน่วยงาน
สามารถใช้
ประโยชน์ในการ
จัดทา ขับเคลื่อน
และติดตาม
ประเมินผลแผน
ได้อย่างเต็มที่

๓๒๐

๓.๙

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ

(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๓๒๑

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๒ : การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๒ : การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
(รัฐวิสาหกิจ)
๒.๑.๑ สภาพปัญหาและความสาคัญของรัฐวิสาหกิจ
รัฐ วิส าหกิจ เป็ นภาคส่ วนที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒ นาประเทศ ไม่ว่าจะ
พิจารณาในมิติสินทรัพย์ที่ในปี ๒๕๕๙ มีมากถึง ๑๔.๔ ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ที่
ภาครัฐมีทั้งหมด หรือในมิติรายได้ที่ในปี ๒๕๕๙ มีรายได้สูงถึง ๔ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๒ เท่าของงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาลในแต่ละปี และแต่ละปีมี รายได้นาส่งรัฐประมาณ ๑ แสนล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็นผู้จ้างงานราย
ใหญ่ของประเทศ มี การจ้างงานกว่า ๔ แสนคน สาหรับในตลาดหลั กทรัพย์บริษัทจดทะเบียนที่มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนในเชิงมูลค่าถึงประมาณ ๑ ใน ๕ นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง ปัจจุบันมีขนาดใหญ่โตขึ้นมากและมีความสาคัญต่อระบบการเงินของประเทศ

ช่วงที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจของไทยเติบโตขึ้นมาก
เป็นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

สินทรัพย์รวม

4.4 ล้านล้านบาท
( ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของรัฐ)

งบประมาณรายจ่าย*
. ล้านล้านบาท
(

เท่างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล)

มูลค่าในตลาดหลักทรัพย์
5.4%

ที่มา : ข้อมูลสาคัญของรัฐวิสาหกิจ สคร. (ข้อมูลปี

9), * ข้อมูลปี 2556

รายได้รวม

4.0 ล้านล้านบาท

รายได้นาส่งรัฐ
.34 แสนล้าน

การจ้างงาน*
4.25 แสนคน
4

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ครอบครอง “ทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ ” หรือ strategic assets
ที่สาคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น คลื่ นความถี่ สนามบิน ท่าเรือ ทางพิเศษ ระบบราง และที่ผ่ านมาบ่อยครั้งถูก
แทรกแซงจากการเมืองโดยมิชอบทั้งในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ และการใช้รัฐวิสาหกิจทานโยบายประชานิยมที่ไม่
ยั่งยืน นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจในปั จจุบันยังต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจที่ชัดเจนในการทา

๓๒๒

หน้าที่เจ้าของที่จะคอยหวงแหนเป็นห่วงเป็นใยแทนประชาชน ปัญหาเหล่านี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ รัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถ
บรรลุ พันธกิจด้านการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ และเป็น “การเสียโอกาสการพัฒนา” ของประเทศ รวมทั้งจะเป็น
“ต้นทุนที่แพงขึ้น” ของประชาชนทุกคน

การเติบโตและขนาดที่ใหญ่ขึ้นของรัฐวิสาหกิจ อาจจะไม่ไ ด้หมายถึงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี ที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีผลประกอบการไม่ดีนักเมื่อเทียบกับเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจสาขา
เดียวกันในต่างประเทศ และมีข้อสังเกตว่ารัฐวิสาหกิจที่มีกาไรส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะมีอานาจผูกขาดทางธุรกิจ
สาหรับอันที่มีการแข่งขันกับรายอื่นๆ ผลประกอบการจะไม่ดีหรือขาดทุน

๓๒๓

ที่ผ่านมา อาจจะกล่าวได้ว่า รัฐวิสาหกิจไทยเผชิญกับ “ปัญหาเชิงโครงสร้าง” ในหลายด้าน
ทาให้รัฐ วิสาหกิจ ไม่ส ามารถทาหน้ าที่ได้อย่ างประชาชนคาดหวัง ทั้งในมิติ “การให้บริการ” และ “การพัฒนา
ประเทศ” อาทิ
๑) มีการแทรกแซงจากฝ่ ายการเมืองที่ไม่รับผิ ดชอบ
การเสนอโครงการ การตัดสินใจทาโครงการ

ตั้งแต่กระบวนการตั้งกรรมการ

๒) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลหลายหน่วยงาน และมีบทบาทที่อาจซ้าซ้อนกัน
ไม่ชัดเจน อาทิ กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานกากับดูแลรายสาขา จึงขาดเอกภาพ ขณะเดียวกัน
รัฐวิสาหกิจมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามจานวนมาก ซึ่งกฎต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การปรับปรุงให้ทันสมัย และ fragmented ยังผลให้การทางานไม่คล่องตัว ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถแข่งขัน
๓) เป้าหมายในการทางานของรัฐวิสาหกิจมีหลายด้านและมีลาดับความสาคัญที่ไม่ชัดเจน ทั้ง
เป้าหมายด้านการบริการสังคมและเป้าหมายทางธุรกิจ
๔) ระบบรัฐวิสาหกิจยังไม่มีการแบ่งบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากันให้ชัดเจน หลายกรณี
มี conflict of roles รวมทั้งขาดหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าของ (แทนประชาชน) ที่ปกป้องและรับผิดชอบให้
รัฐ วิ ส าหกิ จ ประกอบการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่า งยั่ ง ยื น ดั ง ที่ Magareth Thatcher อดี ต
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ พูดไว้ในช่วงปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่ของอังกฤษ ว่า “When state owns, nobody
owns. When nobody owns, nobody cares.”
๕) ในบางกรณี รั ฐ วิส าหกิจมีอานาจผู กขาด รวมทั้งบางกรณีขาดการแข่งขันที่เท่าเทียม
(competitive neutrality) ระหว่างรัฐ-เอกชน ซึ่งทาให้ขาดแรงผลักดันในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการ
บริหารงานอย่างเหมาะสม
๖) ภาครัฐขาดแนวทางและมาตรการในการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยสรุปปัญหาของรัฐวิสาหกิจ ดังภาพ

ปัญหาของรัฐวิสาหกิจเกิดจากรูปแบบกากับดูแล
ที่มีความซับซ้อน ขาดเอกภาพ สะท้อนข้อจากัดเชิงโครงสร้างในหลายมิติ

รัฐบาล

1 การแทรกแซงจากการเมือง
3 เป้าหมายหลายอัน

กระทรวง
เจ้าสังกัด

กระทรวง
การคลัง

ขาดเอกภาพและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาก

ผู้กากับ

สังคม - ธุรกิจ
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2 ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

รส.

สังคม

ความขัดแย้งของบทบาทต่างๆ
นโยบาย - กากับดูแล - เจ้าของ

ธุรกิจ

เอกชน

5 ขาดการแข่งขัน
ขาดแรงผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ

ประชาชน

๓๒๔

๒.๑.๒ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ภายในระยะ ๕ ปีข้างหน้า หรือ ๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจไทยควรจะมีการปฏิรูปโดยมีเป้าหมาย ดังนี้
๑) ทาพันธกิจหลักที่ควรทา มีบูรณาการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒) ทาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสาเร็จอย่างยั่งยืน
๓) ทาอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต และไม่รั่วไหล
๔) บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด
๒.๑.๓ แนวทางการปฏิรูป
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินภารกิจได้ตามที่ประชาชนคาดหวังจาเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิด
การปฏิรูปใน ๔ มิติสาคัญ ดังต่อไปนี้
ด้านที่ ๑ : การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ไม่ให้ขัด และทับซ้อนกัน กล่าวคือ

บทบาทของรัฐ
ผู้กาหนดนโยบาย ผู้กากับดูแล และการเป็นเจ้าของ
1 ผู้กาหนดนโยบาย (policy maker)

รัฐมีบทบาท หน้าที่

2 ผู้กากับดูแลรายสาขา (regulator)
3

ความเสี่ยง

การเป็นเจ้าของ (owner)

ความทับซ้อนและขัดกันของบทบาทต่างๆ อาจทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

ควรแก้ไขอย่างไร ?
แยกหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่าง “ผู้กาหนดนโยบาย” “ผู้กากับดูแล” และ “การเป็นเจ้าของ”

 กระทรวงเจ้าสังกัด มีหน้าที่ให้นโยบาย (Policy Maker) ในการดาเนินงาน รวมถึง
การจ่ายค่าชดเชย (PSA/PSO) สาหรับ การดาเนินนโยบายที่จะเกิดผลกระทบทางการเงินต่อรัฐวิส าหกิจอย่างมี
นัยสาคัญ
 หน่วยงานกากับดูแลรายสาขา (Regulator) มีหน้าที่ดูแลให้มีการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
 องค์กรที่ทาหน้าที่เจ้าของแทนประชาชน (Owner) มีหน้าที่ดูแลความสาเร็จและ
ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในด้านฐานะการเงิน การลงทุนและบริหารทรัพย์สิน และ การบริหารองค์กร
 ผู้ให้บริการ (Operators) ซึ่งได้แก่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

๓๒๕
กระทรวง
เจ้าสังกัด
(Policy Maker

)




ให้นโยบายการดาเนินการ
ให้ค่าชดเชย (PSA/PSO)
สาหรับการดาเนินนโยบายที่
จะทาให้ขาดทุน



องค์กร
เจ้าของ
(Owner)







หน่วยงาน
กากับดูแล
รายสาขา
(Regulator)

ดูแลฐานะการเงิน ความยั่งยืน
และความสาเร็จขององค์กร
การตั้งกรรมการ/ผู้บริหาร
การบริหารทรัพย์สินให้เพิ่ม
มูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
การประเมินผล





เป้าหมาย
การกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ
(Operator)
เป็นผู้ให้บริการ

1

ทาพันธกิจหลักที่ควรทา มีบูรณาการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ทาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมี
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
ดาเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ทุจริต
และไม่รั่วไหล

บริหารทรัพย์สินของชาติให้เกิดมูลค่า
และประโยชน์สูงสุด

ควบคุมราคา คุณภาพ
และมาตรฐานการบริการ
ดูแลให้มีการแข่งขันที่
เท่าเทียมระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง

หนึ่งในตัวอย่างของผลของการมีบทบาทที่ทับซ้อน คือ กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ในช่ว งที่มีการดาเนินนโยบายรับจานาข้าวนั้น รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง
ต้องสวมหมวกถึง ๓ ใบ ในคราวเดียวกัน กล่าวคือ (๑) การกาหนดนโยบาย (Policy Maker) (๒) การกากับดูแล
ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิส าหกิจ (สคร.) ที่เป็นหน่ว ยงานเจ้า ของ (Owner) และ (๓) การทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการของ ธ.ก.ส. (Operators) ซึ่งการขัดกันของทั้งสามบทบาทเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ ธ.ก.ส.
ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางคลังในช่วงการทานโยบายรับจานาข้าว

ตัวอย่างแนวทางปฏิรูปในการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กรณี ธกส.
กระทรวงการคลัง

ผู้กาหนดนโยบาย

หน่วยงานเจ้าของ

ผู้กากับดูแล

ธกส.
รมว.คลัง ประธานคณะกรรมการ ธกส. (โดยตาแหน่ง)
ผู้แทน ธปท คณะกรรมการ ธกส. (โดยตาแหน่ง)

กระทรวงการคลัง

ก่อนปฏิรูป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล SFIs)

ผู้กาหนดนโยบาย

หน่วยงานเจ้าของ

ผู้กากับดูแล

ธกส.
รมว.คลัง ประธานคณะกรรมการ ธกส. (โดยตาแหน่ง)
ผู้แทน ธปท คณะกรรมการ ธกส. (โดยตาแหน่ง)
(อยู่ระหว่างการแก้ไข)
โครงการรับจานาข้าว

หลังปฏิรูป

๓๒๖

ด้านที่ ๒ : กาหนดกติการะหว่างผู้เกี่ยวข้องตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (good governance)
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจเข้มแข็ง สามารถทาพันธกิจได้ตามที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งเรื่องที่สาคัญ อาทิ
 การคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ – ปรับปรุงระบบการสรรหากรรมการให้ชัดเจน
โปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยแยกกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งออกจากกัน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
จะมีบทบาทในการสรรหากรรมการ ทั้งในการกาหนดคุณสมบัติและการสรรหา (skill matrix / nomination
committee)

 มาตรการป้องกันประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบ – ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจถูกใช้ทาภารกิจ
ที่ขาดทุน จะต้องมีการคานวณงบประมาณที่ใช้ จัดทาบัญชี ให้ชัดเจน และจะได้รับการชดเชยงบประมาณคืนใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

๓๒๗

ด้านที่ ๓ : การปรับปรุงรูปแบบหน่วยงานเจ้าของ ซึ่งทาหน้าที่ “หวงแหน” และ “ปกป้อง”
รัฐวิสาหกิจแทนประชาชน และช่วยให้การบริหารจัดการระบบรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่า โดยแบ่ง
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ออกเป็น ๒ ส่วน

ความสาคัญของการจัดรูปแบบหน่วยงาน
ทาหน้าที่ “เจ้าของ” (แทนประชาชน) ให้เหมาะสม

ปกปักรักษา

เพิ่มมูลค่า

OECD Guidelines on Corporate Governance for SOEs

Clear ownership arrangements are essential as a solid basis for the state’s effective exercise of its
ownership right

ลักกำรกำกับด ลก กำรทีดี งรัฐ สำ ก best international practice)

ง OECD ร บ ชัด น ำ

รูปแบบโครงสร้างหน่วยงานเจ้าของที่ชัดเจนมีความสาคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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๓๒๘

(๑) จัดตั้งหน่วยงานทาหน้าที่เจ้าของ (owner) สาหรับรัฐวิสาหกิจที่ประกอบการเชิง
ธุรกิจ (ถูกจัดตั้ง โดยกฎหมายเอกชน มีสถานะในรูปบริษัท) ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของที่จะตั้งขึ้นมาควรมีสถานะและ
รูปแบบองค์กร ดังนี้
(๑.๑) เป็นหน่วยงานภายใต้กากับของฝ่ายบริหาร – มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๑.๒) มีความเชื่อมโยงกับกระทรวงการคลั ง เพื่อให้ การบริหารทรัพย์สินและ
หนี้สิน (assets and liabilities) ของประเทศในภาพรวมมีเอกภาพ
(๑.๓) ต้องมีค วามคล่ องตัว กว่า รูปแบบในระบบราชการ เพื่อสามารถสรรหา
พนักงานที่มีทักษะและความสามารถตรงกับภารกิจ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
(๑.๔) ลดโอกาสการแทรกแซงของการเมือง ในขณะเดียวกัน ต้องมีความโปร่งใส
มีกลไกการสร้างความรับผิดชอบที่ดี อาทิ การรายงานต่อรัฐสภาและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
(๑.๕) ควรมีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งหน่วยงาน

(๒) องค์กรเจ้าของสาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะการประกอบการเชิงสังคมและไม่มี
การประกอบการเชิงธุรกิจ (รัฐวิสาหกิ จที่จัดตั้งโดย กม. เฉพาะ หรือ จัดตั้งโดยมติ ครม.) ซึ่งงานในส่วนนี้สามารถ
มอบหมายให้ “สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” (สคร.)

๓๒๙

ด้านที่ ๔ การกากับดู แลด้ วยกลไกตลาด ที่มีค วามเท่า เทียม (competitive neutrality)
ไม่บิดเบือน มีพลวัตต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาการดาเนินงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๔ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ประมาณ ๒ ปี คือ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๒.๑.๕ ตัวชี้วัด
๑) พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....
๒) มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่เจ้าของ (บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ที่มี
ภารกิจเชิงธุรกิจ และมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานของหน่วยงานนี้อย่างเพียงพอ
๒.๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณในการจัดตั้งองค์กรใหม่ประมาณ ๑-๒ พันล้านบาท แหล่งเงินจากงบประมาณแผ่นดิน
๒.๑.๗ ข้อเสนอและความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอื่น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (คนร.) ได้ศึกษาและจัดทาแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีการ
จัดทาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ..... ซึ่งจะช่วยวางรากฐานการกากับ
ดูแลที่ดี ทั้งมิติการแต่งตั้งกรรมการ การเปิ ดเผยข้อมูล และการส่ งผ่ านนโยบายที่ชั ดเจน ซึ่งจะช่ว ยลดโอกาสที่
รัฐวิสาหกิจจะถูกใช้ทานโยบายประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบเหมือนอย่างที่ผ่านมา รวมทั้ง จะมีการจัดตั้งหน่วยงาน
เจ้าของแทนประชาชน ดูแลบริหารสินทรัพย์ให้เพิ่มมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถ้าสาเร็จจะเป็น platform การ
ปฏิรูปเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดอันหนึ่งของประเทศในระยะข้างหน้า

๓๓๐

๒.๑.๘ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๒ : การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)
ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

๑) ผลักดันให้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....

คนร.
สคร.
กระทรวงการคลัง

๒) มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่
เจ้าของ (บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ)
เพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ที่มีภารกิจ
เชิงธุรกิจ และมีการจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินงานของ
หน่วยงานนี้อย่างเพียงพอ

คนร.
๑-๒
สคร.
พันล้าน
กระทรวงการคลัง

* วงเงินงบประมาณนี้เป็นตัวเลขข้อเสนอเบื้องต้นเสนอโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

แหล่งเงิน

งบประมาณ
ประจาปี

ตัวชี้วัด
พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการกากับ
ดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
.....ประกาศใช้
มีการจัดตั้ง บรรษั่ท
วิสาหกิจแห่งชาติ
เกิดขึน้ และมี
โครงสร้างการ
บริหารงานทีค่ ล่องตัว
รวมทั้วงมี
งบประมาณที่
เพียงพอ

๓๓๑

๒.๑.๘ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๓๓๒

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรปู
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๓ : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ
(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
๒.๑.๑ สภาพปัญหา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ
ทั่วโลก ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ของประเทศ ที่จะต้องสามารถผลิตและขายได้ โดยเฉพาะสามารถขายได้ในตลาดต่างประเทศอย่างเหนือกว่าประเทศ
คู่แข่ง ซึ่งในการแข่งขันด้านการค้านั้น หัวใจหลักอยู่ปัจจัย ๓ ประการ คือ “คุณภาพ (Quality)” “ต้นทุน (Cost)”
และ “การส่งมอบสิ นค้า (Delivery)” โดยในเรื่องคุณภาพนั้น จาเป็นต้ องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เอื้อ
อันประกอบด้วย มาตรวิทยา (Metrology) การกาหนดมาตรฐาน (Standard) การทดสอบ (Testing) การบริหาร
คุณภาพ (Quality Management) หรือที่เรียกว่า MSTQ หรือ “การมาตรฐาน”
สาหรับปัจจัยด้านต้นทุน และการส่งมอบสินค้านั้น หมายถึง “การมีประสิทธิภาพ (Efficiency)” ซึ่ง
จะนาไปสู่ “การเพิ่มผลผลิต” หรือ “ผลิตภาพ (Productivity)”และส่งผลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม นอกจาก “ประสิทธิภาพ” แล้ว ยังมีปัจจัยที่สาคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ซึ่งสิ่งที่จะช่วยทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ที่สาคัญคือ นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรม
จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ที่จะต้องเกิดจากการยกระดับผลิตภาพของประเทศ เป็นเสมือนเป้าหมาย (ends) ของ
การพัฒนา ส่วนการมาตรฐานและนวัตกรรมเปรียบเสมือนเป็นวิธีการ (means) หรือเครื่องมือที่จะนาไปสู่การ
ยกระดับผลิตภาพของประเทศ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการทั้งระบบ ครอบคลุมทั้ง การมาตรฐาน การ
พัฒนาผลิตภาพ และการพัฒนาระบบนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สถานการณ์และสภาพ
ปัญหาด้านการมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันมีดังนี้
๑. สถำนกำรณ์ดำนกำรมำตรฐำน ประเทศที่มีการจัดโครงสร้างด้านการมาตรฐาน (Quality
Infrastructure) ได้อย่างเหมาะสมจะสามารถนากิจกรรมด้านการมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มมูลค่า คุ้มครองผู้บริโภค สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ บริโภค หรือผู้ซื้อ
สินค้าและบริการ รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและลดความซ้าซ้อน ลดต้นทุนการผลิต และยังอานวยความสะดวกทาง
การค้าอีกด้วยนอกจากนี้ ในปัจจุบันการมาตรฐานยังมีบทบาทสาคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยหลายประเทศใช้
ประเด็นเรื่องมาตรฐานเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า ซึ่งหากประเทศใดไม่มีการดูแลในการบริหารจัดการ
ระบบการมาตรฐานของประเทศก็อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
ประเทศไทยมีการดาเนินงานในด้านการมาตรฐานมาเป็นเวลานาน โดยหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนหรื อหน่ ว ยงานวิช าชีพ ทั้งที่มีและไม่มีกฎหมายรองรับการดาเนินงาน แต่ล ะหน่ว ยงานมีการ
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ดาเนินงานแบบต่างคนต่างทา ขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ การทางานมีความซ้าซ้อน ไม่มียุทธศาสตร์และ
นโยบายด้านการมาตรฐานระดับชาติที่ชัดเจน อีกทั้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการมาตรฐานของประเทศยังที่อยู่
อย่างกระจัดกระจาย ไม่มีการจัดเก็บหรือเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ สถานการณ์ดังกล่าวจึงทาให้ประเทศไทย
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการมาตรฐานที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ภารกิ จ ด้ า นการมาตรฐานของโลกยั ง มี ก ารขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว เกิ น กว่ า ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในด้านการมาตรฐานของประเทศไทยจะสามารถรับมือหรือปรับตัวได้ทันกาล ระบบ “การ
มาตรฐาน” ของประเทศไทยจึงอ่อนแอ ไม่มีพลังในการใช้โอกาสของมาตรฐานให้เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับผลิต
ภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเห็นได้จากผล
การศึกษาจัดอันดับการพัฒนาด้านการมาตรฐานหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศต่างๆ จานวน ๕๓
ประเทศทั่วโลกที่สถาบัน PTB (the Physikalisch-Technische Bundesanstalt หรือ The National Metrology
Institute of Germany) ประเทศเยอรมันจัดทา เมื่อปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีการพัฒนาอยู่ในอันดับที่ ๔๑ เป็นรอง
ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ ๓๖) และสิงคโปร์ (อันดับที่ ๓๘) ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
กาลังสูญเสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานต่างๆ มากกว่า ๑๐ แห่ง เช่น ISO IEC เป็นต้น การพัฒนาที่เห็นได้ชัดมีเพียงในกลุ่ม
ผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ ซึ่ง มีศักยภาพในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก “การมาตรฐาน” เพื่อการยกระดับ
คุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าในระดับระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่
แต่สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากการมาตรฐานได้ ประกอบกับปัจจุบันเรื่องมาตรฐานมีความครอบคลุมหลากหลายสาขามากขึ้น ไม่ได้
จากัดเพียงเฉพาะมาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น ยังมีมาตรฐานอีกหลายด้าน เช่น ด้านเกษตร
บริการ การค้า วิชาชีพ แรงงาน การบิน การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเที่ยว การพลังงาน การศึกษา การป่าไม้
นิติเวช การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นต้น ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบการมาตรฐานอย่างจริงจัง ต้อง
มีการทบทวนระบบ “การมาตรฐาน” ทั้งระบบของประเทศ และต้องมีหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่เป็นแกนกลางใน
ลักษณะที่เป็น Single Agency มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ าน
การมาตรฐานของประเทศ ที่ครอบคลุมด้านการกาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยาในทุก
ภาคส่วน ซึ่งต้องมีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันอย่างเป็นระบบครบวงจร
โดยผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือแพลทฟอร์ม (Platform) การทางานที่เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการมาตรฐานของประเทศทั้งระบบโดยรวม
๒. สถำนกำรณ์ดำนผลตภำพ (Productivity) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันนั้น โดยต้องเกิดจากผลิตภาพของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ ไม่เฉพาะภาคการผลิตและการบริการเท่านั้น
แต่ยังต้องครอบคลุมถึงผลิตภาพของภาครัฐ และภาคประชาชนด้วย ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก
ฉบับ นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมา ก็ได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ และ
มีการก าหนดเป้ า หมายและแนวทางการเพิ่ม ผลิ ต ภาพตลอดมา โดยในระยะเริ่ มต้ นยัง จากัดขอบเขตอยู่ ในภาค
การเกษตร โดยได้กาหนดเป้าหมายเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตรในอัตราร้อยละ ๔.๕ ต่อปี และต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕– ๒๕๔๙) ได้ให้ความสาคัญอย่างชัดเจนกับ “ผลิตภาพ” โดยได้กาหนดเป็นประเด็นการพัฒนาหลัก
ของประเทศ รวมทั้งกาหนดเป็น ตัวชี้วัดที่สาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และกาหนดเป้าหมายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมของภาคเกษตรเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๐.๕
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ต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ ต่อปี
อย่างไรก็ดี ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕– ๒๕๔๙) ผลิตภาพการผลิต โดยรวมของภาคอุตสาหกรรม
เติบโตอยู่ในระดับต่าเพียงร้อยละ ๑.๔ ต่อปีเท่านั้น
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔) ยังคงกาหนดให้การเพิ่มผลิตภาพของประเทศเป็นเป้าหมายสาคัญ โดยระบุภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ ประกอบด้วย ผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี และผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน (Labour Productivity) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
แม้ว่าในทุกแผนพั ฒ นาฯ ที่ ผ่ านมา จะให้ ความส าคัญ กับการเพิ่มผลิ ตภาพ มีการกาหนด
เป้าหมายด้านผลิตภาพไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มผลิตภาพยังคงเป็นคอขวดสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งเห็นได้จากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต หรือ TFP ในภาพรวมของประเทศ และรายสาขา ที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับต่ามาโดย
ตลอดดังปรากฏตามตารางด้านล่าง
สถานะของผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity) โดยรวมและรายสาขาของไทย
ปี

ค่าเฉลี่ย Total Factor
Productivity (TFP)
โดยรวมของประเทศ

ค่าเฉลี่ย
TFP
ภาคเกษตร

ค่าเฉลี่ย
TFP
ภาคอุตสาหกรรม

ค่าเฉลี่ย
TFP
ภาคบริการ

๒๕๒๕–๒๕๒๙

-๐.๑๐

๑.๑๘

-๐.๑๕

–๐.๘๖

๒๕๓๐–๒๕๓๔

๒.๓๘

๑.๓๖

๑.๓๕

๑.๖๑

๒๕๓๕–๒๕๓๙

-๐.๐๓

-๓.๓๗

๐.๔๔

-๑.๖๘

๒๕๔๐–๒๕๔๔

-๑.๗๔

-๑.๒๙

๐.๕๐

-๓.๗๗

๒๕๔๕–๒๕๔๙

๓.๓๒

-๐.๕๑

๔.๔๒

๒.๕๐

๒๕๕๐ –๒๕๕๔

๐.๒๘

-๑.๙๕

๐.๕๕

๐.๔๔

๒๕๕๕–๒๕๕๘

๑.๗๓

-๐.๓๔

-๐.๐๕

๒.๗๐

ที่มา : สานักบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การดาเนินการเพื่อยกระดับผลิตภาพของประเทศที่ผ่านมายัง
ไม่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังสะท้อนว่าการ
เพิ่มผลิตภาพจะเป็นอุปสรรคสาคัญในการดาเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายการเพิ่มผลิตภาพที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ
และเป็นอุปสรรคต่อก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่ง
ปัญหาสาคัญในการขับเคลื่อนผลิตภาพของประเทศ คือ การขาดการบูรณาการในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ
ของประเทศ ที่ยังไม่เป็นระบบครบวงจร

๓๓๕

ในการพัฒนาผลิตภาพของประเทศนั้น จาเป็นต้องมีพัฒนาทั้งด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งด้านคุณภาพปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะฝีมือ โดยต้องมีการบูรณาการ
การดาเนินการของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้สอดรับกันและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายที่ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพใน
ระดับอุตสาหกรรม และสาขาการผลิตต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่
๑) กระทรวงอุ ต สาหกรรม เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการเสนอแนะนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ และมาตรการด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศในระดั บ มหภาค พื้ น ที่ เ ฉพาะเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ เพื่ออนาคต รวมทั้งการขับ เคลื่ อน ติดตามและประเมินผลนโยบาย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เห็ น
ความสาคัญของการเพิ่มผลิตภาพ จึงได้มีการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย
ไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry ๔.0) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการใน ๓ ส่วน คือ
การเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ มาใช้ในการผลิต พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต ซึ่ งถื อ เป็ น การปรั บ กระบวนการผลิ ตสู่ อุต สาหกรรม ๔.๐ การเพิ่ม ผลิ ตภาพแรงงานหรื อบุ คลากรของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม (Enabling Factor) ที่เอื้ออานวยให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ มีก ารจั ดท าแผนพั ฒ นาการเกษตร และแผนปรั บ
โครงสร้ า งการเกษตร ที่มุ่ งเน้ น เรื่ อ งการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตภาคเกษตรมาโดยตลอด โดยในแผนพัฒ นา
การเกษตร ฉบับปัจจุบันได้จัดทาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อเพิ่มผลผลิตไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการดาเนินโครงการต่างๆ
มากมาย เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตของสาขาการเกษตรต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการลด
ต้นทุน การพัฒนากระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยว การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เป็นต้น
๓) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปิดดาเนินการอย่าง
เป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยปัจจุบันมีสถานะเป็นสถาบันเครือข่าย ภายใต้กากับของกระทรวงอุตสาหกรรม
ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ให้บริการด้านการพัฒนาการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการฝึก
อบรม ให้คาปรึกษาแนะนา และให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมไทย
๔) กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานสาคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการสนับสนุนการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน ผ่านโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆ แต่ไม่ได้มีการกาหนดเป็นแผนหรือแนวทางเฉพาะ
สาหรับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
จะเห็นได้ว่า หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ มีการจัดทาแผนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพ และมี
การขับเคลื่อนแผนผ่านโครงการต่างๆ มากมาย แต่การดาเนินการยังมีลักษณะแยกกันทา ตามขอบเขตเฉพาะด้านที่
อยู่ ภ ายใต้บ ทบาทภารกิจของแต่ล ะหน่ ว ยงานเท่านั้น โดยขาดการเชื่อมโยง ต่อยอด หรือ ประสานกัน ส่งผลให้
งบประมาณที่รัฐบาลลงทุนในโครงการยกระดับการเพิ่มผลิตภาพต่างๆ ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ที่ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงาน และผลิตภาพโดยรวมของประเทศตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

๓๓๖

รวมทั้งยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการด้านการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศ และรายสาขาอย่าง
จริงจัง เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในระยะต่อไป
๓. ดำนน ัต กรรม นวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างผลิ ตภาพ อันจะนาไปสู่ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งภาคส่ว นอื่นๆ เช่น ภาคราชการ ภาค
ประชาชน จากคานิยามของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” นวัตกรรมต้องมีความใหม่ มีการนาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และการใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้
ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยกาหนดเป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนาไว้ ที่สาคัญได้แก่ สัดส่วนค่าใช้จ่าย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐ : ๓๐ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐ โดยในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรม และการวิจัย
มีมากมาย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น รวมทั้งมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและระบบนวัตกรรมของประเทศ เช่น กองทุน
สนับสนุนการวิจัย เป็น ต้น ซึ่งหน่ วยงานเหล่ านี้ต่ างมีภ ารกิจเพื่อส่ งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการสร้างปัจจัย
แวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม (ecosystem) โดยบางหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง ๒ ภารกิจ เช่น สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทาให้ในบางครั้งเกิดปัญหาความลักลั่นใน
การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยของประเทศ เช่น เป็นหน่วยงานให้ทุนสสนับการวิจัยและพัฒนา และ
เป็นผู้ทาวิจัยด้วย ก็อาจเกิดการจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานของตนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาการทางานแบบ
แยกส่วนต่างคนต่างทา รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมของการกาหนดเป้าหมายและทิศทางที่
ชัดเจนและเป็นระบบครบวงจร โดยเมื่อพิจารณาในเรื่องนวัตกรรม ส่วนใหญ่พิจารณาที่การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็น
พื้นฐานสาหรับการสร้างนวัตกรรม แต่ยังไม่เพียงพอในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยปัจจุบันมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศอยู่ในระดับประมาณร้อยละ ๐.๔๗
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่านั้น ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่ตั้งไว้
ร้อยละ ๑.๕ อย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวัตกรรมและการวืจัยและพัฒนา ให้
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด จึงจาเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมที่มีความเป็นกลาง และมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศอย่างมี
บูรณาการ
จากสถานการณ์แ ละสภาพปั ญหาทางด้ านการมาตรฐานการเพิ่มผลิ ต ภาพ และนวั ตกรรมของ
ประเทศดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาหลัก คือ การขาดหน่วยงานกลางในการบูรณาการทั้งระบบ ทาให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไม่นาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้อย่างแท้ จริง ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่เป็นแกนกลางในการกาหนดแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านผลิตภาพ การมาตรฐาน
และนวัตกรรม ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และระดับรายสาขา ครอบคลุมทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ ภาคแรงงาน ภาคราชการ ซึ่ งต้องมีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบครบวงจร
รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อให้รัฐบาลใช้ประโยชน์ในการกาหนดแนวทางและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และจะเป็นกลไก
สาคัญในการช่วยเสริมสร้างการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งของ
ประเทศโดยรวมในท้ายที่สุด

๓๓๗

๒.๑.๒ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ภายในปี ๒๕๖๒ จะต้องมีห น่ว ยงานกลางที่ทาหน้าที่ว างแผน และขับเคลื่ อนการพัฒ นา
ผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศในภาพรวม และรายสาขาอย่างมีบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
๒) ภายในปี ๒๕๖๓ จะต้องมีแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ ที่มีการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และครอบคลุมแนวทางการพัฒนาการเพิ่มผลิ ตภาพและการมาตรฐานในทุกภาค
ส่วนของเศรษฐกิจไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ได้ รวมทั้งจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓) ภายในปี ๒๕๖๔ ต้องมีการบูรณาการหน่วยงานด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรรม เป็นหน่วยงานเดียวกันที่มีเอกภาพในลักษณะ Single Agency เพื่อทาหน้าที่ในการบูรณาการระดับ
นโยบาย การขับเคลื่อนนโยบาย และการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริมผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมทั้งระบบของประเทศ เพื่อจะนาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการของประเทศ
๔) ภายในปี ๒๕๖๕ สถานการณ์ด้านผลิตภาพ ระบบการมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ
ไทยมีระดับดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

๒.๑.๓ แนวทางการปฏิรูป
เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการบูรณาการการทางาน
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศให้เป็นระบบครบวงจร จึงมีข้อเสนอแนวทางให้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการบริหารจัดการด้าน
การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งติดตามสถานการณ์ และประเมินผลการดาเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การมาตรฐาน
และนวัตกรรมของประเทศทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และระดับรายสาขาภาคการผลิตและบริการ โดยเป็น
หน่วยงานที่มีความเป็นกลาง และไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง โดยดาเนินการดังนี้
ในระยะแรก ควรจัดตั้ง “สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง มี
ลักษณะเป็น Single Agency เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในระยะแรกอาจพิจารณาย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันอยู่
ภายใต้ส่วนราชการต่างๆ ที่มีความพร้อมมารวมอยู่ในสานักงานฯ นี้ ได้แก่ (๑) สานักงานคณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชาติ (ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) (๒) สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ปัจจุบันเป็นสถาบันเครือข่าย ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ในขณะเดียวกัน ควรส่งเสริม
การทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน Accreditation Body (AB) เพื่อทางานในบางประเด็นสาคัญด้านการมาตรฐาน ใน
ลักษณะที่เป็นเครือข่ายแบบ platform หรือ network โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิต
ภาพและการมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทาความเข้าใจร่ วมกันในระบบการทางานที่จะเป็น Single Agency
ด้านการส่ งเสริ มผลิ ตภาพ การมาตรฐาน และนวั ดกรรมของประเทศ เพื่ อที่จะมี ความพร้อมในการมารวมอยู่ใ น
หน่วยงานเดียวกัน คือ สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ
ต่อไปในอนาคต

๓๓๘

ระยะที่ ๒ เมื่อหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจด้านการรับรอง (Accreditation Body: AB) ที่ปัจจุบันอยู่ใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(กระทรวงสาธารณสุข) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) มีความพร้อมในการรวมอยู่
ภายใต้ ส านั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารการส่ งเสริมผลิ ตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่ งชาติ แล้ ว ก็ ควร
ดาเนินการย้ายมารวมอยู่ภายใต้สานักงานฯ นี้ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสานักงานฯ ให้มีความคล่องตัว
และมีความเชี่ยวชาญในด้านการมาตรฐานและการเพิ่มผลผลิตในหลากหลายสาขา และในช่วงระยะที่ ๒ นี้ควรเริ่มให้
มีการศึกษาและหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านนวัตกรรม เพื่อกาหนดภารกิจที่ควรโอนย้ายมาอยู่
ภายใต้สานักงานฯ ดังกล่าว โดยให้ความสาคัญกับความพร้อมและความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ ๓ เมื่อหน่วยที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศ เช่น สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ ฯลฯ มีความพร้อมที่จะถ่ายโอนภารกิจหรือหน่วยงานของตน มารวมอยู่กับสานักงานคณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ ก็ควรดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม
ในการจั ดตั้ง “ส านั กงานคณะกรรมการบริหารการส่ งเสริมผลิ ตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่ งชาติ ” นี้ ควรด าเนิ น การโดยการปรั บ ปรุ งจากพระราชบัญ ญัติ การมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ เ ป็ น
“พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.....” โดยต้องปรับปรุง
สาระสาคัญ คือ
(๑) ปรับ “คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ปรับเปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ”
(๒) ปรั บอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ ครอบคลุ มภารกิจด้านการส่ งเสริมผลิ ตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ
(๓) ปรับ องค์ป ระกอบคณะกรรมการ โดยให้นายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการเป็น
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรม เป็นกรรมการ ซึ่งจะทาให้สถานะของสานักงานฯ มีความชัดเจน มั่นคง และต่อเนื่อง และให้ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติที่ทุก
หน่วยงานและทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญ และที่สาคัญที่สุดคือ สานักงานฯ นี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
และหลักการในการทางานจากหน่วยงานกากับดูแล (Regulator) เป็นหน่วยงานชี้นาด้านนโยบาย (Policy
Advisor) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิ ตภาพและการมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคผลิตและบริการ (Competitiveness Facilitator)

๒.๑.๔ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒.๑.๕ ตัวชี้วัด
๑) พระราชบั ญญัติ การมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับ การปรับ แก้ไ ข โดยเปลี่ ย นเป็ น
“พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.....”
๒) มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
แห่งชาติ และมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานของหน่วยงานนี้อย่างต่อเนื่อง

๓๓๙

๓) มี แ ผนแม่ บ ทการบริ ห ารการส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภาพ การมาตรฐาน และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และหน่วยงานทุกภาคส่วนให้การยอมรับและนาไปปฏิบัติ

๒.๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน
...................................................................

๓๔๐

๒.๑.๗ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑) ปรับแก้พระราชบัญญัติการมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็น
“พระราชบัญญัติการบริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ....”

อก./
สานักงาน
ก.พ.ร. /สคก.

๒) จัดตั้งองค์กรใหม่ คือ “สานักงาน
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริม
ผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ” โดยรวม
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานฯ
(จาก สมอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (จาก ก.อุตสาหกรรม) เข้า
มาอยู่ในโครงสร้าง และหน่วยงาน
กลางที่ทาหน้าที่ด้านการรับรอง
ระบบงาน โดยร่วมกับสานักงาน
ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพิจารณาออกแบบ
รูปแบบองค์กรที่เหมาะสม

อก./
สานักงาน
ก.พ.ร. /สคก.

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
พ.ร.บ. การ
บริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน
และนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ....
ประกาศใช้
มี “สานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ”
เกิดขึน้ และมี
โครงสร้างการ
บริหารงานที่
คล่องตัว

๓๔๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
๓) ส่งเสริมให้มีกระบวนการทางานแบบ
Platform/Network เพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาคัญด้านการเพิ่มผลิตภาพ การ
มาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ
โดยเฉพาะ อก. กษ. และ วท. รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในแนวทางทางานที่ต้อง
มีบูรณาการ และวางรากฐานสาหรับ
การรวมส่วนงานด้านนวัตกรรม เข้า
มาอยู่ในสานักงานฯ ในระยะต่อไป
(ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการดาเนินการ
บางส่วน เช่น การจัดทาบัญชี
นวัตกรรมของประเทศ การจัดทา
มาตรฐานป่าไม้ยั่งยืน เป็นต้น)
๔) โอนย้ายหน่วยงานเฉพาะที่มีทาหน้าที่
ด้านการรับรองระบบงาน
(Accreditation Body: AB) ที่ใน
ปัจจุบันสังกัดอยู่ในหลายหน่วยงาน
(มอกช. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ) มารวมอยู่
ในสานักงานคณะกรรมการบริหาร
การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อก. กษ. วท.

มีรูปแบบการ
ทางานแบบ
platform ใน
ประเด็นที่สาคัญ
ในการเพิ่มผลิต
ภาพและการ
มาตรฐาน อย่าง
น้อย ๕
platforms

อก./
สานักงาน
ก.พ.ร. /สคก.

สานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
มีบทบาทเป็น
Single Agency
ด้านการมาตรฐาน

๓๔๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

๕) โอนย้ายหน่วยงานด้านนวัตกรรม
มารวมอยู่ในสานักงานคณะกรรมการ
บริหารการส่งเสริมผลิตภาพการ
มาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ

๖) พัฒนาระบบข้อมูลในลักษณะ
Big Data เพื่อใช้ในการกาหนด
นโยบายและแผนงานระดับชาติด้าน
การเพิ่มผลิตภาพและการมาตรฐาน
โดยให้สานักงานคณะกรรมการ
บริหารการส่งเสริมผลิตภาพการ
มาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติเป็น
เจ้าภาพหลัก โดยร่วมทางานกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อก. กษ. วท.

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อย่างครบถ้วน
สานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารการ
ส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
มีบทบาทเป็น
Single Agency
อย่างเต็มรูปแบบ
สร้าง Big
๑. ระบบ FIS
(Foresight
Data ที่จะ
Intelligence
สามารถ
System)
นาไปสู่การ
๒. ระบบ PIS
วิเคราะห์และ (Productivity
ใช้ในการ
Intelligence
กาหนด
System)
๓. ระบบ TCSI
นโยบาย
ภาครัฐและ (Thailand
Citizen
การ
Satisfaction
ขับเคลื่อน
Index)
นโยบายด้าน

๓๔๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การเพิ่ม
ผลผลิตและ
การมาตรฐาน
ของประเทศ
และรายสาขา

๔. ระบบข้อมูล
มาตรฐาน
ต่างประเทศใน
รายสาขาการ
ผลิตและบริการที่
สาคัญ
๕. มีระบบที่
สามารถ
matching ความ
ต้องการของ
ผู้ประกอบการ
สาขาต่างๆ กับ
มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
ที่กาหนดสาหรับ
รายสาขา และ
ตามรายประเทศ
นาเข้า

๓๔๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

๗) จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ
เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการ
ยกระดับผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมทั้งระบบของประเทศ ทั้งใน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคการศึกษา
และภาคประชาชน โดยดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

สานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารการ
ส่งเสริมผลิต
ภาพและการ
มาตรฐาน
แห่งชาติ (ที่
จะตั้งขึ้นใหม่)
ร่วมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๘) ปรับระบบและแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการเพิม่ ผลิตภาพและ
การมาตรฐานของประเทศ โดย
ร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อกาหนด
แนวทางและเครื่องมือในการผลักดัน
ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และแผนระดับชาติด้านการเพิ่มผลิต
ภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมที่

สานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารการ
ส่งเสริมผลิต
ภาพ การ
มาตรฐานและ
นวัตกรรม
แห่งชาติ (ที่

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีทิศทางและ
แนวทางใน
การขับ
เคลื่อนการ
พัฒนาด้าน
การเพิ่ม
ผลผลิตและ
การมาตรฐาน
ของประเทศ
ที่ชัดเจน และ
มีระบบการ
ขับเคลื่อน
และติดตาม
และประเมิน
ผลที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ

๑. แผนแม่บท/
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมผลิตภาพ
และการมาตรฐาน
ของประเทศ
๒. เครื่องมือ/
ระบบในการ
ติดตามและ
ประเมินผลตาม
แผนแม่บท/
ยุทธศาสตร์

๑. แผนงาน/
โครงการตามแผน
แม่บทการส่งเสริม
ผลิตภาพและการ
มาตรฐานของ
ประเทศ ในทุก
ภาคส่วนสามารถ
ปฏิบัติและ

๓๔๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๓ : : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation)
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง
ดาเนินการตามแนวทางและเครื่องมือ
ที่กาหนด

ระยะเวลา (ปี พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

ผู้รับ
ผิดชอบ
จะตั้งขึ้นใหม่)
ร่วมกับ
สานักงาน
ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

วงเงิน
(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
บรรลุผลตาม
เป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ ๘๐
๒. ผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวม และ
ผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศ
ยกระดับขึ้นตาม
เป้า หมายของ
แผนฯ ๑๒

๓๔๖

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) และเป้าหมาย (Goal) ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด

เป้าหมายระยะ ๕ ปี

ข้อมูลอ้างอิง (ปัจจุบนั )

แหล่งข้อมูล

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ (Productivity and Efficiency)

อันดับที่ ๒ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

อันดับที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คะแนนการประเมินด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ
(Productivity and Efficiency)

ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ๕๕ (คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ๕ ปี เท่ากับ ๔๑.๘๐
๑๐๐)

IMD

ผลการจัดอันดับบรรยากาศการลงทุน

อันดับที่ ๒ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

อันดับที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

World Bank

การเติบโตของผลิตภาพโดยรวมของประเทศ (Multi-Factor
Productivity Growth)

MFP เติบโต ๒.๕% ในช่วง ๕ ปี

ไม่มีข้อมูล (ประเทศเกาหลี อัตราการเติบโต
ของ MFP ประเทศเกาหลี ระหว่างปี ๒๕๔๓๒๕๕๕ เท่ากับ ร้อยละ ๑.๕๙)

http://www.asiakle
ms.net

IMD

๓๔๗

๒.๑.๘ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑)
แก้ไขพระราชบั ญ ญัติ การมาตรฐานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ รองรั บการจัดตั้ ง
“สานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานแห่งชาติ” ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
งานด้านการบริหารนโยบายการส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานโดยรวมของประเทศ ขับเคลื่อนผลักดันการ
ดาเนินนโยบายและยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐานของประเทศ
และรายสาขาทั้งนี้ต้องมีการแก้ไขหลักการของบทบาทสานักงานฯ จากบทบาทในการกากับดูแล เป็นการส่งเสริม
และพัฒนา ให้มีความสอดคล้องตามหลักการของการมาตรฐานสากล
๒)
ให้อานาจทางกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐโดยคงสิทธิพื้นฐานส่วนบุคคลและไม่
ละเมิด ข้อกฎหมายทางธุรกิจเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติว่าด้วยผลิตภาพ

๓๔๘

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
หัวข้อที่ ๓ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก SMEs
๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓.๔ : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs
การปฏิรูปหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม SME โดยจะลดความซ้าซ้อนและปรับบทบาท
หน่วยงานรัฐให้ทาหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม SME อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัด (KPI) ของหน่วยงานที่มี
กลไกสนับสนุนและส่งเสริม SME ด้วยการวัดผลกระทบจากมาตรการ/กลไกที่ดาเนินการ

๒.๑.๑ บทนา
๑) บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศให้
พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ และสั งคม ตามระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี พระมหากษั ตริย์เป็นประมุข ซึ่งกลไกของ “การปฏิรู ป
ประเทศ” เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ โดยรัฐธรรมนูญได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมและจัดให้มีกลไกหรือ
มาตรการเพื่อเป็นเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังระบุไว้ในหลายมาตรา อาทิ
มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลป
วิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้ เกิดความรู้ การพัฒ นา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสั งคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาติ
มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่า และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๗๔ รั ฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทางานได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจั ดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน
รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ

๓๔๙

มาตรา ๗๕ รั ฐ พึ ง จั ด ระบบเศรษฐกิ จ ให้ ป ระชาชนมี โ อกาสได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ
รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการ
จัดทาบริการสาธารณะ
รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคานึงถึงความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน
นอกจากนี้ ได้กาหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศในภาพรวมไว้ใน
มาตรา ๒๕๗ โดยมุ่งให้ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า (๓)
ประชาชนมี ค วามสุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศและการป กครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
มาตรา ๒๕๘ ฉ. ได้กาหนดประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๔
ประเด็นหลัก คือ (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่ วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี (๒) สร้างกลไกเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) ปรั บปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่ างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทาและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และ (๔)
สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการ
ทางานและการประกอบอาชีพของประชาชน
จากบริ บ ทตามข้ อ ก าหนดของรั ฐ ธรรมนู ญ ข้ า งต้ น คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
เศรษฐกิจจึงได้กาหนดกรอบการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คือ การปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืนและครอบคลุม
ทุกมิติ โดยมุ่งให้เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ
ระดับฐานราก และเร่งความเร็วในยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจังผ่านการปฏิรูป ๓
ด้านหลัก ได้แก่ ด้านที่ ๑ ความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพ ด้านที่ ๒ ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่าง
มีส่วนร่วม และด้านที่ ๓ การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ
๒) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นอกจากพิจารณากาหนดกรอบการปฏิรูปที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังได้พิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ

๓๕๐

(๒.๑) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๓
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กาหนดให้ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างรายได้ระดับสู ง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และ
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยดาเนินการตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจมีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ ๒ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีกรอบแนวทางที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า (๒) การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่การเกษตรยั่งยืน เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ
(๒.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและแข่งขันได้อย่างยั่งยื น
พัฒ นาเศรษฐกิจ ให้ เ ข้ม แข็ ง และทั่ ว ถึง เพื่ อมุ่ งสู่ การมีร ายได้สู งอย่า งมีเ สถี ย รภาพ เป็ นธรรม และยั่ งยื นด้ ว ย
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจรายสาขา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญใน ๒ เรื่อง คือ (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม และ
(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม รุกไป
ข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย สร้าง
โอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญใน ๓ เรื่อง คือ
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (๒) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เมื่อพิจารณาคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมภาคเอกชน
และพัฒนา SMEs ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๔ คณะ ได้แก่ (ตารางที่ ๑)
๑

ฉบับ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๕๑

(๑) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ๔ มี น ายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น แห่ ง ชาติ ๕ มี ป ลั ด กระทรวงการคลั ง
เป็นประธานกรรมการ และผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๓) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ๖ มีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๔) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐส่งเสริม SMEs & Productivity (D๒) มีนายอุตตม
สาวนายน เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และนายกลินท์ สารสิน เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน
ตารางที่ ๑ คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs
ชื่อคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

(๑) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

นายกรัฐมนตรี

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(๒) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
แห่งชาติ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

(๓) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

นายกรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๔) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ส่งเสริม SMEs & Productivity (D๒)

หัวหน้าทีมภาครัฐ :

กระทรวงอุตสาหกรรม

นายอุตตม สาวนายน
หัวหน้าทีมภาคเอกชน :
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายกลินท์ สารสิน

ดั ง นั้ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ SME คณะกรรมการ
ระดับชาติต่างๆ จึงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างทรงพลัง โดยควรสามารถทางาน
ประสานกันได้ทั้งหมดอย่างไม่ มีรอยตะเข็บ มีการทางานที่ไม่ซ้าซ้อน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และง่ายต่อการประกอบ
๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ). ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗.
๕
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.
๖
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๒/๒๕๕๙ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗.

๓๕๒

ธุรกิจ เพื่อเร่งขยายตลาดและการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการ
ของ SME ไปยังต่างประเทศได้ตรงกับตลาดเป้าหมาย โดยมีอานาจการต่อรองอย่างสมเหตุสมผล
๓) ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
คณะกรรมการปฏิรู ปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ประมวลผลการศึกษาของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจเพื่อ วิสาหกิจ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
(Startup) พอสมควร โดยแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ (๑) ข้อเสนอการออกกฏหมายใหม่/ปรับปรุงกฎหมายเดิม (๒)
การปรั บปรุง/จัดระบบมาตรการ กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ (๓) การจัดตั้งองค์กรใหม่ จาแนกได้เป็น ๓ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพ การสร้างความเท่า
เทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมของระบบเศรษฐกิจ และระบบนิเวศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ SMEs

ออกกฎหมาย
ปรับปรุง/จัดระบบ
ใหม่/ปรับปรุง
มาตรการ กลไก
กฎหมายเดิม

จัดตั้ง
องค์กร
ใหม่

ด้านความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพ (Competitiveness/Productivity)
 การเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสาขาหลัก



 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ





 การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)





การสร้างความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Equality & Inclusive Growth)
 เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy)



 การปฏิรูปการเงินฐานราก





ด้านระบบนิเวศ (Cross-cutting Issues) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 การปฏิรูประบบนิเวศและการลงทุนในเศรษฐกิจกระแส







ใหม่
การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ได้นา
ผลการศึกษาและข้อเสนอของ สปช. และ สปท. ในแต่ละประเด็นที่มีรายละเอียดของสถานการณ์หรือข้อจากัดของ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ตอบสนองต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนมาสังเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนผลการศึกษา
และข้อเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ สปท. ให้มีความคมชัดและสามารถนาไปสู่การขับเคลื่อนให้
ภาพรวมที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

๓๕๓

๒.๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีจานวนผู้ประกอบการรวมประมาณ ๓.๐ ล้านราย ในจานวนนี้เป็น
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประมาณ ๓ ล้ านราย หรือคิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๗ ของจานวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด โดยมีการจ้างงานรวม ๑๑.๗๔ ล้านราย คิดเป็น ๑ ใน ๓ ของผู้มีงานทาทั้งประเทศ ขณะที่
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ มี เ พี ย งร้ อ ยละ ๐.๓๐ (๙,๐๒๕ ราย) แต่ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ประเทศสู ง ถึ ง
ร้อยละ ๕๐.๗ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา SMEs
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศดีขึ้นจากร้อยละ ๔๖.๘ ต่อ GDP ในปี ๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๔๙.๓ ในปี
๒๕๕๙ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐยัง
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด ทั้งที่มีการจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ SMEs ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (ภาพที่ ๑)
ภาพที่ ๑ สถานภาพของธุรกิจและสัดส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อประเทศ ปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๙

ที่มา : รวบรวมโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม. ๒๕๖๐.

เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจาแนกตามขนาดในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
การเพิ่มขึ้นในธุรกิจขนาดเล็ก (เพิ่มขึ้นราว ๒๐๐,๐๐๐ ราย) โดยธุรกิจขนาดกลางมีการเพิ่มขึ้นประมาณ ๓,๓๐๐
ราย ซึ่งต่ากว่าการเพิ่มขึ้นของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีจานวนราว ๔,๕๐๐ ราย นั่นแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจขนาดกลางที่
เติบโตไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพที่สูงขึ้นอย่างเห็น
ไ ด้ ชั ด ข ณ ะ ที่ ธุ ร กิ จ ข น า ด เ ล็ ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ ก้ า ว ก ร ะ โ ด ด แ ล ะ เ ติ บ โ ต ไ ป เ ป็ น ธุ ร กิ จ ข น า ด ก ล า ง ไ ด้
มากนัก อีกทั้งการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ (Startup) เป็นการเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กในสัดส่วนที่สูง
มาก (ภาพที่ ๒)
ภาพที่ ๒ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙

๓๕๔

ที่มา :
รวบรวมโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม. ๒๕๖๐.

๒.๑.๓ ประเด็นปัญหา
๓.๑

มาตรการและกลไกสนับสนุนเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและไม่มีการเชื่อมต่อ

จากการรวบรวมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยของ
หน่วยงานภาครัฐพบว่า รัฐได้มีความพยายามในการพัฒนากลไกสนับสนุนและส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการ SME ทั้ง
ด้านการอุดหนุนการเงิน มาตรการทางภาษี การเข้าถึงตลาดภาครัฐ การให้คาปรึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับ SME อย่างครบถ้วน แต่การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและดาเนินการภายใต้บทบาท
ของแต่ละหน่วยงาน การกาหนดยุทธศาสตร์เกิดขึ้นในหลายระดับทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม และ
ระดับหน่วยงานย่อย ทาให้การดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานแยกส่วน มุ่งการทางานที่ บรรลุเพียงเป้าหมายที่วาง
ไว้ และขาดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของประเทศ ยุทธศาสตร์ระดับประเทศมีเป้าหมายที่ค่อนข้างกว้าง
และต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การขาดบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและความไม่ต่อเนื่องของโครงการกระทบต่อการดาเนินงานตามเป้าหมาย แผนงาน โครงการ
กิจ กรรมดาเนิน งานบางรายการขาดผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กในการดาเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดและ
ผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด อีกทั้งการขาดข้อมูลและเครื่องมือการประเมินผล
กระทบจากการดาเนินงาน รายงานที่หน่วยงานจัดทาส่วนใหญ่เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการมากกว่า
รายงานประเมินผลกระทบ
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการที่ขอรับการส่ งเสริมมีจานวนน้อย สะท้อนให้ เห็นว่า SME
ค่อนข้างมากที่ไม่ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เนื่องจากขาดการการจัดการมาตรการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อและสอดประสานของแต่ละมาตรการที่ทาให้ไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ (ภาพที่ ๓ และตารางที่ ๒) การส่งเสริมและพัฒนา SME ดาเนินการแบบ
แยกส่วนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีการส่งต่อผู้รับบริการให้มีความเชื่อมโยงตลอดช่วงชีวิตการพัฒนา
ตั้งแต่เริ่มต้น ธุรกิจ การพัฒนาผู้ ประกอบการ การตลาด และการได้รับเงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน ทาให้
ผู้ประกอบการยังมีศักยภาพไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร

๓๕๕

ภาพที่ ๓ สถานภาพของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชนไทย

ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ตุลาคม ๒๕๖๐.

๓๕๖

ตารางที่ ๒ หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ
นโยบาย
ชื่อหน่วยงาน

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.)
กรมส่งเสริมการเกษตร

การเงิน

เพิ่มขีดความสามารถ

พัฒนาระบบนิเวศเพื่อ SME

การ
ส่งเสริม
มาตรฐาน
ส่งเสริม
สร้าง พัฒนา
ค้า
บุคลากร เข้าถึง
ทบทวน
กระทรวง กรรมการ
เข้าถึง ผลิต + การ
การ
StartUp กลไก
นโยบาย สินเชื่อ ประกัน
เทคโนโลยี นวัตกรรม
/
ตลาด
ปรับปรุง
แหล่ง ภาพ ทดสอบ
รวมกลุม่ + ที่มี
การ
ระดับชาติ
หนี้
กาลังคน และสู่
กฎหมาย
ทุน
ผลิตภัณฑ์
เครือข่าย มูลค่าสูง ส่งเสริม
สากล
กค.
●
กษ.

●

สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กษ.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อก.

●

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตื

อก.

●

สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อก.

ธนาคาร SME (ธพว.)

อก.

●

กองทุนส่งเสริม SME

ธพว./อก.

●

●
อก.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พณ.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ

พณ.

●

●

●
●
●

๓๕๗
นโยบาย
ชื่อหน่วยงาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การเงิน

เพิ่มขีดความสามารถ

พัฒนาระบบนิเวศเพื่อ SME

การ
ส่งเสริม
มาตรฐาน
ส่งเสริม
สร้าง พัฒนา
ค้า
บุคลากร เข้าถึง
ทบทวน
กระทรวง กรรมการ
เข้าถึง ผลิต + การ
การ
StartUp กลไก
นโยบาย สินเชื่อ ประกัน
เทคโนโลยี นวัตกรรม
/
ตลาด
ปรับปรุง
แหล่ง ภาพ ทดสอบ
รวมกลุม่ + ที่มี
การ
ระดับชาติ
หนี้
กาลังคน และสู่
กฎหมาย
ทุน
ผลิตภัณฑ์
เครือข่าย มูลค่าสูง ส่งเสริม
สากล
พณ.
●
●

กรมบังคับคดี

ยธ.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รง.

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวง วท.

รง.

●
●
●

วท.

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) - ITAP, TMC,
SWPark, TSP
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

วท.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(มว)

วท.

●
●

●

วท.

วท.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

วท.
วท.

●
●

●
●

●

●

●

●

๓๕๘
นโยบาย
ชื่อหน่วยงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (สทน.)
สานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย วทน.
แห่งชาติ (สวทน.)
สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)

การเงิน

เพิ่มขีดความสามารถ

พัฒนาระบบนิเวศเพื่อ SME

การ
ส่งเสริม
มาตรฐาน
ส่งเสริม
สร้าง พัฒนา
ค้า
บุคลากร เข้าถึง
ทบทวน
กระทรวง กรรมการ
เข้าถึง ผลิต + การ
การ
StartUp กลไก
นโยบาย สินเชื่อ ประกัน
เทคโนโลยี นวัตกรรม
/
ตลาด
ปรับปรุง
แหล่ง ภาพ ทดสอบ
รวมกลุม่ + ที่มี
การ
ระดับชาติ
หนี้
กาลังคน และสู่
กฎหมาย
ทุน
ผลิตภัณฑ์
เครือข่าย มูลค่าสูง ส่งเสริม
สากล
วท.
●
วท.
●
ศธ.

●

●

ศธ.

●

สธ.

●

สธ.

●

สนย.
●
สนย.

สานักงาน
เลขาฯ

ที่มา : รวบรวมโดย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. ๒๕๖๐.

●

●

●

๓๕๙

๓.๒

การจัดสรรงบประมาณเพื่อ SME ไม่สามารถเอื้อให้เติบโตได้จริง

หากพิจารณาประเภทของการจัดสรรงบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME ในปี ๒๕๖๑ โดย
ได้รั บ จั ดสรรงบประมาณรวม ๓,๘๑๐ ล้ านบาท ในจานวนนี้ เป็นการจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นเป้าหมายราย
โครงการ ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างผลกระทบจากการดาเนินโครงการที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ภาพรวมของประเทศ โดย ๖๒% เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้แก่โครงการสาหรับผู้ ประกอบการใหม่และผู้ประกอบ
ธุรกิจ SMEs ทั่วไป โดยไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการ SME (จัดสรร
งบประมาณเพียง ๑๑% ของงบประมาณทั้งหมด) (ภาพที่ ๔)
ภาพที่ ๔ การจัดสรรงบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่มา: รวบรวมโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. อ้างอิงข้อมูลจากสานัก
งบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ๒๕๖๐.
๓.๓

การส่งเสริ มการลงทุนสาหรั บอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ไ ม่สอดคล้องกับประโยชน์ของ

ภาคธุรกิจ
แม้ว่าสิทธิบัตรการออกแบบของไทยมีจานวนสูงกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีศักยภาพด้านการออกแบบสูง แต่ขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ค่อนข้างน้อย เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องดนตรี การพิมพ์ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด อุตสาหกรรมบางประเภท
ไม่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ ทัศนศิลป์ หัตถกรรม และภาพยนตร์ นอกจากนี้ เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังเป็นอุปสรรคทาให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมได้ ทั้งที่ SME มีโอกาส/ข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ลดข้อจากัดเรื่องทรัพยากรและเงินทุน ไม่จาเป็นต้องมีพื้นที่
โรงงานขนาดใหญ่ แรงงานการผลิตจานวนมาก แม้กระทั่งเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสินค้าและบริการ เพื่อการสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ดี อีกทั้ง SME มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด การผลิตได้รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งข้อได้เปรียบนี้ ทาให้ SME สามารถลุกขึ้นมา
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เริ่มต้นใหม่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังขาดการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจให้ซื้อมากขึ้น
แม้ว่าสิน ค้านั้น ๆ จะเป็นสินค้าที่ดีเพียงใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบสินค้าในกลุ่มโอทอปซึ่งมีวัตถุดิบจาก
ทรัพยากรชีวภาพและมีฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากขาดการนานวัตกรรมในการออกแบบสินค้าเข้ามาช่วย
พัฒ นาให้ สิ น ค้า มี รู ป ลั กษณ์ ที่น่ า สนใจและดึ งดู ด ผู้ ซื้ อ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม มูล ค่ าเพิ่ม ให้ กั บ สิ น ค้ าต่ า ง ๆ ได้ อย่ า งมาก
นอกจากนี้ กฎระเบียบและการให้บริการของภาครัฐบางประการยังเป็นภาระสาหรับ SME เนื่องจากใช้เวลานาน
เกินไป มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป หรือเปลี่ยนแปลงไม่ทันบริบททางธุรกิจของ SME
ภาพที่ ๕ ระบบนิเวศเพื่อผู้ประกอบการของประเทศไทย

ที่มา : Global Entrepreneurship Monitor ๒0๑๕/๑๖ Global Report.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญพลิกโฉมเศรษฐกิจของ
ทุกประเทศทั่วโลกอย่างฉับพลัน เครื่องมือดิจิทัลจึงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนา เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) อยู่อย่างกระจัดกระจายในหน่วยงานของ
รัฐต่าง ๆ ให้ สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน (data analytics) และทาให้เกิดการพัฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสั งคม โดยมีภ าคเอกชนเป็นกลไกสาคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งนี้
ภาครัฐจึงควรเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมีภาครัฐเป็นหน่วยให้การสนับสนุน ซึ่งนับเป็นประเด็นท้าทายที่สาคัญ
ต่อประเทศไทย
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๒.๑.๔ ประเทศที่มีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนา SMEs ที่ดี
๑) นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ให้ความสาคัญกับการกระตุ้นการแข่งขันใน
ประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีและยกระดับการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม การสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านกฎระเบียบให้ส่งเสริมการประกอบการ รักษาระดับอัตราการ
จ้างงานที่สูง การสร้างสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
๒) ยุทธศาสตร์ สาคัญ ๕ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การลดขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ประเมินผล
กระทบและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกฎระเบียบ (๒) การพัฒนาสานักงานอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ Startup บริการจด
ทะเบียนบริษัทและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และรักษาความปลอดภัยของการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓) การ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของ Startup โดยการให้การประกันทางธุรกิจ (๔) การเข้าถึงตลาดโดยสร้างความมั่นคง
และสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออกผ่านการให้ประกันใบเสร็จรับเงินที่ได้รับการรับรองกับธนาคาร และให้คาปรึกษา (๕)
การจัดการศึกษาและฝึกอบรม โดยให้โอกาสแก่ SMEs และผู้ที่สนใจ และ (๖) การสร้างวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์ของศูนย์วิจัยสาธารณะต่างๆ
๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
เสนอแผนการปฏิรูปสถาบันด้าน SME ต่อคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ การปรับโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้
๑) ปฏิรูปกฎหมาย
๑.๑) ปรับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓
 ให้ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก สาขาธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ สาขาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การค้า และบริการ
 ครอบคลุมวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดขนาดย่อม
 จาแนกวิสาหกิจตามระดับรายได้ หรือจานวนการจ้างงาน หรือมูล ค่าสินทรัพย์
ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
 ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของสานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มี
การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขึ้นทะเบียนองค์การเอกชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับกฎหมายล้มละลาย
๑.๒) ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ/ขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคและเพื่อการอานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ โดยการ การแก้กฎระเบียบของการดาเนินงานภาครัฐ ให้สามารถนาลิขสิทธิ์ที่ภาครัฐช่วยเหลือ
เป็นของผู้ประกอบการ เพื่อนาไปต่อยอดทางธุรกิ จได้ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SMEs โดยปรับปรุงระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ การกาหนดสัดส่วนวงเงิน (โควตา) ที่หน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้าง SMEs และการกาหนด
วงเงิน/ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้เฉพาะ SMEs เป็นผู้มีสิทธิเข้าแข่งราคา (ในกรณีของสหรัฐฯ ร้อยละ ๒๓ และ
ประเทศจีน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs)
๒) ปฏิรูปองค์กร
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๒.๑) ปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) โดยจัดตั้ง OSS ทาหน้าที่ให้บริการและติดต่อประสานเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นตั้งแต่ระดับนโยบาย
กระทรวง หน่ ว ยปฏิบั ติ และพื้น ที่ อย่ างครบวงจรตามหลั ก PDCA โดย หน่ว ยงานระดับนโยบายมีห น้า ที่จัดท า
ยุท ธศาสตร์ ก าหนดเป้ า หมาย แนวทางด าเนิ น งาน และตั ว ชี้ วัด ตลอดจนจัด ท าแนวทางและกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานโครงการในลักษณะบูรณาการที่ต้อง
อาศัย ความเชี่ย วชาญของแต่ล ะหน่ ว ยงานมาร่ ว มกัน พั ฒ นาและแก้ปั ญหาเพื่ อน าไปสู่ เ ป้ าหมายที่ค าดหวัง และ
หน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดตัวชี้วัด ค่ าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีระบบส่งต่อ
SME ที่รับบริการแล้วจากโครงการหนึ่งให้ไปรับความช่วยเหลือจากอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะทาให้บริการความช่วยเหลือ
ที่มีให้กับ SMEs เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๒) ปรับบทบาทหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริม SME ให้ความสามารถดาเนินการตั้ งการจัดทา
ติดตาม ประเมินผล และติดตามผล (Follow up) แผนงาน/โครงการ และส่งผลงานให้กับ OSS/สสว. เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลกระทบและผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ SME
๓) ปฏิรูปบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบบริหารงานส่งเสริมสนับสนุน SME ให้ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงทันบริบททาง
ธุรกิจของ SMEs โดยนาเครื่องมือและเทคนิคทางนโยบายใหม่ๆ เช่น Policy Lab, Scenario Analysis, RIA มาใช้
เพื่อยกระดับศักยภาพจัดทา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ก่อน กาลังดาเนินการ และหลัง
โครงการเสร็จสิ้น รวมทั้งติดตามผลเพื่อตรวจวัดผลลัพธ์และผลกระทบ
๔) ปฏิรูประบบข้อมูลสาหรับ SMEs
การพัฒนาระบบข้อมูลสาหรับ SMEs เพื่อใช้บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ SMEs โดย
รวบรวม วิเคราะห์ และจาแนกรายการข้อมูลตามประเภทธุรกิจ พัฒนาระบบแพลตฟอร์มและเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ
จากหน่วยงานที่ให้บริการ SMEs ทุกประเภท และรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ทั้งในด้านการกาหนดปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงานโครง ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่เชื่อมโยงผลจาก
โครงการไปสู่ผลที่คาดหวังในระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสอดคล้องตามช่วงเวลาที่ทาการ
ประเมินทั้งก่อน ระหว่างดาเนินการ หลังแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นแล้ว และการติดตามผล
๒.๑.๖ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึง
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ
๒) เศรษฐกิจไทยจะ SME มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้
๓) SME ให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้ว ย
การจัดทาคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุกประเภท
ของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ (Open Data
and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจให้
สามารถนาไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐในการนาไปพัฒนาต่อยอดที่
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน

๓๖๓

๒.๑.๗ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕)
๒.๑.๘ ตัวชี้วัด
๑) ผลผลิต
๑.๑) มีสานักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
๑.๒) มีแผนแม่บทบูรณาการ
๒) ผลลัพธ์
๑.๑) งบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริม SME ลดลง
๑.๒) SME ไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
ภายใน ๕ ปี
๑.๓) ระบบข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บริการภาครัฐมีการเชื่อมต่อและเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ
๑.๔) อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ อันดับ ภายใน ๓ ปี
๒.๑.๙ วงเงินและแหล่งเงิน
...............................................

๓๖๔

๒.๑.๑๐ ขั้นตอนการดาเนินการ (ตัวอย่างเบื้องต้น)
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๔ : ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ SMEs
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

๑) การรวบรวม วิเคราะห์ และจาแนก
ประเภทของข้อมูล ดังนี้
๑.๑) รายชื่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs
ทั้งหมด
๑.๒) รายการมาตรการและกลไก
สนับสนุนและส่งเสริม SMEs ทั้ง
ระบบ

สสว.

มีศูนย์บริการ SME
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop
Service for SMEs)
ที่สามารถเข้าถึงแก้
ปัญหา และเชื่อมโยง
มาตรการและกลไก
สนับสนุนต่างๆ ของรัฐ

มีทะเบียนรายชื่อ
และรายการ
มาตรการ กลไก
สนับสนุนและ
ส่งเสริม SMEs
อย่างครบถ้วน

๒) ปรับปรุง ยกเลิกภารกิจและ
งบประมาณของหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ซ้าซ้อน

สสว.

ลดความซ้าซ้อนของ
หน่วยงานรัฐที่ให้บริการ
SMEs

ไม่มีการขอ
งบประมาณ
เพิ่มเติมรายปี (เว้น
แต่งบประมาณเพื่อ
แก้ปัญหาภัยพิบตั ิ)

๓๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๔ : ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ SMEs
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๓) จัดตั้ง OSS ทาหน้าที่ให้บริการ
และสามารถติดต่อ ประสาน
เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ตาม
หลัก PDCA
๓.๑) หน่วยงานระดับนโยบายซึ่งมี
หน้าที่จัดทายุทธศาสตร์ร่วมกัน
กาหนดเป้าหมาย แนวทาง
ดาเนินงาน และตัวชี้วัด
๓.๒) หน่วยงานระดับนโยบาย
จัดทาแนวทางและกลยุทธ์ที่
สามารถดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้
๓.๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
แผนงานโครงการในลักษณะบูรณา
การที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของ
แต่ละหน่วยงานมาร่วมกันพัฒนา

วงเงิน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

SMEs สามารถติดต่อ
ขอรับบริการต่าง ๆ
ของภาครัฐ ทั้งการยื่น
ขอเอกสาร มาตรการ
สนับสนุนและส่งเสริม
(ทางการเงิน การคลัง
การให้คาปรึกษา การ
เข้าถึงตลาดภาครัฐ
ฯลฯ) ได้
ณ จุดเดียว

กาหนดให้มี SLA
ในการ
ประสานงานตั้งแต่
เริ่มต้น จน
ดาเนินการแล้ว
เสร็จไม่เกิน ๑
สัปดาห์

๔

สสว.

๓๖๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๔ : ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ SMEs
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีระบบการรายงาน
สถานการณ์ และ
ประเมินผลการ

มีรายงานเป็น
รายวันที่สามารถ
เผยแพร่แก่

๔

และแก้ปัญหาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
ที่คาดหวัง
๓.๔) หน่วยงานระดับนโยบายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบ
๓.๕) การจัดระบบส่งต่อ SME ที่
รับบริการแล้วจากโครงการหนึ่งให้
ไปรับความช่วยเหลือจากอีก
โครงการหนึ่ง ซึ่งจะทาให้บริการ
ความช่วยเหลือที่มีให้กับ SMEs
เกิดประโยชน์สูงสุด
๔) พัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการ
ให้บริการ SMEs และให้ทุก

สสว.

๓๖๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๔ : ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ SMEs
วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

หน่วยงานรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการ SMEs

สาธารณชนอย่าง
ทั่วถึง

๕) ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงมาตรการ
และกลไกต่าง ๆ รวมทั้งกาหนด
KPI จากการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ยกระดับความสามารถและเพิ่มผลิต
ภาพให้แก่ SMEs

สสว.

SMEs เป็นกลไกสาคัญ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ต่อระบบเศรษฐกิจไม่
น้อยกว่า ๖๐% ต่อ
GDP

SMEs สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อ
ระบบเศรษฐกิจไม่
น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐
ล้านบาท

๖) พิจารณาเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง
ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบให้
เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศแก่
SMEs อาทิ
๖.๑) ปรับแก้ไข พรบ. สสว. โดยให้
สสว. มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการ
และเรียกร้องข้อมูลจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

สสว.

มีระบบนิเวศที่ครบ
วงจรในการเอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ SMEs

SMEs สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อ
ระบบเศรษฐกิจไม่
น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐
ล้านบาท

๓๖๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๔ : ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อ SMEs
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

สนับสนุนและส่งเสริม SMEs
๖.๒) แก้ไขนิยามของคาว่า SMEs
๖.๓) ปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ ขั้นตอนเพื่ออานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วงเงิน

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓๖๙

๒.๑.๑๑ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
๑) (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....
๒) ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕
๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น การ
แก้กฎระเบียบของการดาเนินงานภาครัฐ ให้สามารถนาลิขสิทธิ์ที่ภาครัฐช่วยเหลือเป็น ของผู้ประกอบการเพื่อนาไปต่อ
ยอดทางธุรกิจได้ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ SMEs โดยปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เช่น การกาหนด
สัดส่วนวงเงิน (โควตา) ที่หน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้าง SMEs และการกาหนดวงเงิน/ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้
เฉพาะ SMEs เป็นผู้มสี ิทธิเข้าแข่งราคา)

๓๗๐

ส่วนที่ ๒
เรื่องประเด็นปฏิรูป
หัวข้อที่ ๓. : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
หัวข้อย่อย ๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑

เรื่องและประเด็นย่อยการปฏิรูปที่ ๓.๕ การปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (Oversight Body)
๒.๑.๑ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สาคัญในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีกระบวนการจัดทาและพัฒนานโยบายสาธารณะ ๔ ขั้นตอนคือ การกาหนดประเด็น
ปั ญ หาและประเด็ น พั ฒ นา และการยกร่ า งแผนพั ฒ นาประเทศ แล้ ว จึ งน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ สุ ด ท้ า ยก็ คื อ
การติดตามประเมินผลแผน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันหน่วยงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยเฉพาะในส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานงบประมาณ (สงป.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กพร.) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี (นร.) กรมบัญชีกลาง (บก.)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผต.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ประจากระทรวง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) ที่มีบทบาทในการติดตามและประเมินผลจาก
การดาเนิ นงานยุทธศาสตร์ส าคัญ แผนงาน/โครงการ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ระดับกระทรวง และ
ระดับประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะดาเนินการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้
ดังนี้
๑)

ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นภารกิจของหนวยงานที่

สาคัญดังนี้
๑.๑) ส ศ ช . ต า ม ก ร อ บ ( http://www.nesdb.go.th/download/article/article_
๒๐๑๕๐๗๓๑ ๑๕๓๑๔๔.pdf) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และระเบียบว่า
ด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ระบุหน้าที่การประเมินผลที่สาคัญดังนี้ แบ่งเป็นดังนี้
 การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สังคมไทยได้ตระหนักและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จนถึงปัจจุบัน สศช. ได้มีการติดตามและประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

๓๗๑

พอเพียง เพื่อสนับสนุนการดาเนินชีวิตและงานของทุกภาคส่วน โดยใช้วิธีการสารวจ ได้แก่ ออกแบบสอบถามและส่งไป
ทั่วประเทศ ลงสารวจและสัมภาษณ์หน่วยงานภาคสนาม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ทุกภาคส่วนตื่นตัวและ
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ภาครัฐ ได้น้อมนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศในหลายระดับ มีการกาหนด
นโยบายที่เหมาะสม รัดกุมมากขึ้น วางแผนดาเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่บนพื้นฐานวิเคราะห์อย่างรอบคอบทั้ง
ในศักยภาพด้านการเงิน มีความพร้อมในการดาเนินการ ตามความต้องการของประชาชน ความโปร่งใส่ในการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=๓ ๕ ๕ ๓ &filename
=evaluate_develop)
 การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย สศช. ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของสังคมไทย เพื่อใช้ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
ในภาพรวม เนื่องจากทิศทางการพัฒนาประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การสร้างความอยู่ดีมีสุขในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และ
สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) การใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศหรือ GDP เป็นเครื่องมือชี้วัดการพัฒนาจึงไม่เพียงพอ และไม่สะท้อนมูลค่าและต้นทุนทางสังคมอื่นๆ ที่สูญเสีย
ไปจากการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ไม่ได้หมายความว่าประชาชนมี
ความอยู่ดีมีสุขในระดับสูงตามไปด้วย สศช. จึงได้พัฒนา“ดัชนีความอยู่ดีมีสุข” ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ แต่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐-๑๑ วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักในการ
พัฒนาประเทศมุ่งสู่การสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย การใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุขเป็นเครื่องมือวัดผล
กระทบการพัฒนาจึงไม่เพียงพอ สศช. จึงได้ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความอยู่ดีมีสุขมาเป็น “ดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ การมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิ จเข้ มแข็ งและเป็ นธรรม สภาพแวดล้ อมและระบบนิ เวศสมดุ ล และสั งคมประชาธิ ปไตยที่ มี ธรรมาภิ บาล
(รายละเอี ย ดดู http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=evaluate_develop) ประกอบด้ ว ย ๓๙ ตั ว ชี้ วั ด
อย่ างไรก็ ตาม สศช. นโยบายจะพั ฒนาดั ชนี ดั ชนี ความอยู่ เย็ นเป็ นสุ ขร่ วมกั นในสั งคมไทยให้ เหมาะสมกั บบริ บทที่
เปลี่ยนแปลงในปี ๒๕๖๐ เพราะด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ Sustainable Development Goals: SDGs,
Digital Economy ส่งผลให้นิยามความสุขของคนเปลี่ยนแปลงไป
 การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปัจจุบัน สศช. ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินการ
บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาทั้งในระดับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ
ทั้งภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดย (๑) การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของแผนพัฒนาฯ เป็นการ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการเก็บข้ อมูลผลการ
ดาเนินงานในหัวข้อที่กาหนดเป็นเป้าหมายต่างๆ ในแผนพัฒนาฯ และเปรียบเทียบข้อมูลกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ว่า บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด (๒) ประเมินผลสาเร็จระดับยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามประเมินผล
โดยการวิเคราะห์การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อย
เพียงใด และ (๓) ติดตามผลการดาเนินงานตามแนวทางหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตาม
ประเมินผลจากการดาเนินงานโครงการสาคัญของหน่วยงานระดับกระทรวงทั้ง ๒๐ กระทรวง ที่สอดคล้องกับแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ โดยรายงานตามแบบที่ สศช. กาหนดให้ (สศช., ๒๕๕๙)

๓๗๒


การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนภาค
หรือระดับพื้นที่ (สานักภาค) สศช. ได้พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เรียกว่า Common KPIs และ Specific KPIs
แต่ยังไม่มีระบบประเมินผลอย่างเป็นระบบ (สศช. ๒๕๕๖)
๑.๒) หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ มี บ ทบาททางอ้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ หน่ ว ยงานจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์
แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.) ประจากระทรวงหรือหน่วยงานเทียบเท่า มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบราชในสานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง ในขณะที่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทาหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และจัดทา
รายงานแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม
ซึ่งทั้งสองแผนนี้ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน
ระดับที่ประเมิน

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ระดับพื้นที่

ระดับกระทรวง

Effectiveness

Effectiveness

Effectiveness

Impact

Impact

Impact

Outcome

Outcome

Outcome

Output

Output

Output

ระดับยุทธศาสตร์

Process

สศช. (สานักภาค)
หน่วยงานประเมิน

อ.คตป.กลุ่ม
จังหวัด

คตป.กระทรวง

สศช. (สปผ.)/

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง

ฝ่ายเลขานุการ อ.
คตป.กลุ่ม๔ ด้าน
การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

กลุ่มจังหวัด (สานักงาน
กพร.) ใช้คู่มือตาม ค.
ต.ป.
เทคนิค/วิธีการ

สศช. (สานักภาค)
พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล

- Common KPIS

กลุ่มกระทรวงใช้
คู่มือตาม ค.ต.ป.

สศช. (สปผ.)
-ประเมินผลกระทบการ
พัฒนาด้วยดัชนีชี้ความอยู่
เย็นเป็นสุข
-ประเมินผลสาเร็จการ
พัฒนาตามการบรรลุ
เป้าหมายในยุทธศาสตร์ของ
แผน
-ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการสาคัญ
ที่สอดคล้องกับมาตราการ
และแนวทางภายใต้

๓๗๓
ภาพที่ ๓ ระบบการติดตามประเมินผลกระทบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศที่ผ่านมา

๒) การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงหรือติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
กระทรวงและหรือหน่วยงานเทียบเท่า
๒.๑) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีบทบาทที่สาคัญ
ดังนี้ (๑) การวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมถึงกาหนดประเด็นหัวข้อการ
ตรวจสอบและประเมินผล (๒) ให้ความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลตามที่คณะอนุกรรมการและ
หน่วยงานกลางที่มีภารกิจด้านการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ (๓) ส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะ
มาตรการ เพื่อให้แต่ละส่วนราชการดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๔) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐ มนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง
และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งคณะกรรมการนี้ มีรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็ น ประธาน และเลขาธิ การ กพร. เป็ น กรรมการและเลขานุ การ มี ห น้ าที่ ว างนโยบายแนวทางตรวจสอบและ
ประเมินผลในภาคราชการ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อคตป.) เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ตามที่ คตป. มอบหมาย ๑๐ คณะ คือ หนึ่ง อคตป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ สอง อคตป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการบูรณาการระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกากับของราชการฝ่ายบริหาร สาม อคตป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ สี่
อคตป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม ห้า อคตป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ หก อคตป. กลุ่ม
กระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เจ็ด อคตป. กลุ่มจังหวัดคณะ
ที่ ๑ (มีห้ากลุ่ม คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) แปด อคตป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ (มีสี่กลุ่ม คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ เก้า อคตป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ (มี ๕ กลุ่มคือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒) สิบ อคตป. กลุ่มจังหวัดคณะที่
๔ (มีสี่กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
๒.๒) สานักงาน กพร. จะตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการไทยตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กาหนดให้มีกลไก
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้ดาเนินการที่สาคัญ
 การประเมินแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและ
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวม
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ทั่งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่
สาคัญของรัฐบาลและการดาเนินงานตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ
 การประเมินองค์กรมหาชนและผู้อานวยการองค์กรมหาชนที่จัดตั้งตามพระราช
บัญญัติเฉพาะ เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง (Functional Based) และประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Based) ประสิทธิภาพการทางานในพื้นที่ (Area Based) ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation based) และศักยภาพหน่วยงานที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential Based)
๒.๓) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ ากระทรวง (คตป. ประจ า
กระทรวง) ในทุกกระทรวง รวม ๒๐ คณะ โดยกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง คตป. ประจากระทรวง
มีหน้าที่กากับ ดูแล ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ คตป. กาหนด อย่างไรก็ดี คตป. ได้กาหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเป็น ๒ กรณีคือ การ
สอบทานกรณีปกติมี ๕ ด้านคือ การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน และการสอบทางกรณีพิเศษ เป็นการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการของส่วนราชการและจังหวัด (http://www.opdc.go.th/
special.php? spc_id=๓&content_id=๖๖๔)
โดยในปี ๒๕๕๙ มีนโยบายยกเลิกสอบทานกรณีปกติ มาให้ความสาคัญในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินโครงการสาคัญของส่วนราชการและจังหวัด ซึ่งมี ๓ กลุ่มโครงการ
หลั ก คือ โครงการประเภทที่ ๑ โครงการตามยุทธศาสตร์ส าคัญ อย่างน้อย ๑ โครงการ และ ๑ แผนบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ โครงการสาคัญตามที่ คตป. กาหนด ซึ่งได้กาหนดให้ คตป.
ประจากระทรวง อคตป. กลุ่มกระทรวง และอคตป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แผนงานบูรณาการ
ด้านการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มโครงการประเภทที่ ๓ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ ปัจจุบัน คตป. ได้ให้ คตป. ประจากระทรวง ๒๐ คณะ และอคตป. กลุ่มกระทรวง ๔ คณะ ทาการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศในส่วนที่แต่
ละกระทรวงได้รับอนุมัติโครงการให้มาดาเนินการทั้งหมด นอกจากนี้ได้กาหนดให้ อคตป. กลุ่มจังหวัด ๔ คณะ ทาการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบลๆ ละ ๕ ล้านบาท
อย่างไรก็ดีในอนาคตการประเมินสัมฤทธิ์ในลักษณะนี้จะมีความสาคัญมากขึ้น โดย
จะมีคู่มือตาม คตป. เพราะวัตถุประสงค์ของการประเมินที่สาคัญคือ เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการว่า เป็นไป
ตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด และต้องมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะเพื่อตรวจติดตามความคงอยู่
ความก้าวหน้า และผลการพัฒนา ซึ่งจะได้นาข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข
สานต่อ หรือยุติโครงการ โดยมีวิธีการประเมินทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และประสิทธิผลของโครงการ
โดยมีประเด็นการประเมินในแต่ละระดับดังนี้คือ
 การประเมินผลผลิต ต้องพิจารณา หนึ่ง การดาเนินงานตามโครงการ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการเรื่องอะไรบ้าง และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด สอง ความสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้รับ
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จากการดาเนิ น โครงการ คือเรื่ องใดบ้ าง และประสบผลส าเร็จอย่างไร สาม ปัจจัยส าคัญที่ทาให้ โ ครงการประสบ
ความสาเร็จ/ไม่บรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร สี่ ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบ
กับงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์
โครงการมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ห้า ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการ
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร และ หก ผลผลิตของโครงการ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด อย่างไร เมื่อ
เทียบกับงบประมาณ และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
 การประเมินผลลัพธ์ โ ครงการ ให้ พิจารณา หนึ่ง การดาเนินงานตาม
โครงการ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และมีการดาเนินการในเรื่องใดบ้าง ที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด สอง การดาเนินโครงการ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ ในเรื่องใดบ้าง และวางแนวทางใน
การป้องกัน หรือมีการแก้ไขผลลัพธ์ในทางที่ไม่ประสงค์ไว้อย่างไร หรือไม่ สาม การดาเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด อย่างไรบ้าง สี่ ผลลัพธ์จากโครงการมีผลต่อความสาเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพียงใด ห้า ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ดาเนินงานตามทางเลือกอื่น ๆ เป็นอย่างไร หก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใด อย่างไร เจ็ด การจากการดาเนินโครงการ มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติเชิงเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อย่างไรบ้าง แปด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีความยั่งยืน หรือความรุนแรง
หรือไม่อย่างไร และจะสามารถแก้ไข/ป้องกันได้หรือไม่
 การประเมินผลกระทบโครงการที่เกิดขึ้นทางบวกและทางลบใน ๗ ด้าน
ได้แก่ ด้านนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่ และด้านอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
 การประเมินประสิทธิผลโครงการ ได้แก่ หนึ่ง โครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ มีระดับการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ /มาตรฐานที่กาหนดไว้ตามโครงการ มากน้อยแค่ไหน
เพียงใด สอง การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่โครงการ มีระดับของการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการอย่างไร สาม โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มีระดับความเสี่ยงของการดาเนินการในเรื่องใดบ้าง
มากน้อยแค่ไหน อย่างไร สี่ ความยั่งยืนของโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ มีระดับของความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร ห้า ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ เป็นอย่างไร หก โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่โครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร เจ็ด โครงการที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ มีความเป็ นไปได้ในการน าไปขยายผลโครงการได้มากน้อยเพียงใด หรือสามารถนาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูล ค่า
โครงการได้หรือไม่ อย่า งไร และ แปด โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
(รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/งบประมาณ /ระยะเวลา/ประโยชน์ที่ได้รับ) มีความคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร
๒.๔) สศช. ได้ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานแผนงาน/โครงการส าคั ญ ที่ ส อดคล้ อ ง
มาตรการและแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อ
รายงานผลการดาเนินโครงการสาคัญเพื่อตอบสนองเป้าหมายและแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากปัจจัย
นาเข้า ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการสาคัญที่ตอบโจทย์ในแต่ละยุทธศาสตร์ภายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Flagship Project) รวมทั้งแผนการใช้งบประมาณและปัญหาอุ ปสรรคที่ต้องเผชิญ

๓๗๖

นอกจากนี้ยังร่วมกับสานักงาน กพร. ผ่าน อ.คตป. กลุ่มจังหวัดได้ใช้คู่มือตาม คตป. และแบบสอบถาม กาหนดในการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
๒.๕)

สานักงบประมาณ มีการติดตามประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใช้

งบประมาณ ซึ่งแบ่งเป็น
 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ที่
ครอบคลุมทั้งในระดับผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและรายการ โดยเฉพาะการติดตามและรายงานความก้าวหน้าสาหรับ
งบประมาณลักษณะบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ และรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันได้มีระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
 ประเมินผลการใช้งบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) เพื่อนาข้อมูลผลการประเมินไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจรัฐ
 การติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายสาคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อ
ทราบถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จในการดาเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์
ซึ่งครอบคลุมการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายและการกระจายตัวของงบประมาณ กิจกรรมสาคัญ และประเด็นปัญหา
เชิงลึกจากการดาเนินการ
๒.๖) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ทาหน้าที่ตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ความก้าวหน้าโครงการ และรวบรวมผลผลิตจากโครงการ ตามแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เท่านั้น ยังไม่ได้มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (สศช., ๒๕๕๖)

๓๗๗

ตารางที่ ๑ ระบบติดตามและประเมินผลกระทบยุทธศาสตร์สาคัญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประเด็น

การติดตาม
ประเมินผล
การประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผล
การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของทุกภาคส่วน

ประเด็น - กระบวนการ
การ
- ผลผลิต
ประเมิน - ผลลัพธ์
- ผลกระทบ
- ปัญหา อุปสรรค

การประเมินผล การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การประเมินผลกระทบการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ฉบับที่ ๑๑
ร่วมกันในสังคมไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้
สถานะของประเทศ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และใช้ประเมินผลกระทบ
สุดท้ายของการพัฒนา รวมทั้ง
นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และกาหนด
นโยบายให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข
- ผลลัพธ์
- ผลกระทบ

เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมาย
ของแผนฯ ๑๑ ในระดับผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
และผลกระทบ (Impact) ของการ
พัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา
ฯ ทั้งภาพรวมและรายยุทธศาสตร์

การตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการไทย

เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนราชการในด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า
และคุณภาพการบริหารงาน ตลอดจนมี
ความโปร่งใสในการบริหารงาน และช่วย
สร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มี
ระบบการกากับดูแลตนเองที่ดี
ติดตามประเมินผล
๑. โครงการตามยุทธศาสตร์สาคัญของ
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของ กระทรวง
แผนพัฒนาฯ
- ความเหมาะสมของโครงการ
- ผลลัพธ์
- กระบวนการดาเนินงาน
- ผลกระทบ
- ผลผลิต / - ผลลัพธ์
- ผลกระทบ / - ประสิทธิผล
๒. โครงการสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด
(Top Down)
- ความเหมาะสม ของโครงการ
- กระบวนการดาเนินงาน
- ผลผลิต / - ผลลัพธ์
- ผลกระทบ / - ประสิทธิผล
๓. ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
- ผลผลิต / - ผลลัพธ์
- ผลกระทบ / - ประสิทธิผล
- ความยั่งยืน

การติดตาม
ประเมินผลระดับ
พื้นที่

ระบบการติดตามประเมินผลของ
สานักงบประมาณ

(Area Based)
เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ใน
ระดับพื้นที่

เพื่อติตตามประเมินในระดับผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดาเนินงาน
ของส่วนราชการ องค์การบริหารรูปแบบ
พิเศษรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนด้านการบริหาร ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคม ในมิติยุทธศาสตร์ มิติ
หน่วยงาน และมิติพื้นที่

- ผลผลิต
- ผลลัพธ์
- ผลกระทบ
- ประสิทธิผล

- ผลผลิต
- ผลลัพธ์
- ผลกระทบ

๓๗๘

ประเด็น

การติดตาม
ประเมินผล
การประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินผล การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การประเมินผลกระทบการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ฉบับที่ ๑๑
ร่วมกันในสังคมไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

วิธีการที่ใช้ - แบบสอบถาม
- กรณีศึกษา

- ข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีความต่อเนื่อง

เครื่องมือที่ - แบบสอบถาม
ใช้

- ข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีความต่อเนื่อง

หน่วยงานที่ - สศช.
รับผิดชอบ

- สศช.

- ข้อมูลทุติยภูมิ ที่มีความต่อเนื่อง
- รายงานผลการดาเนินงานที่
สาคัญของหน่วยงานภาครัฐ (๒๐
กระทรวง และ ๓ หน่วยงาน)

การตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการไทย

- การสารวจติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยค.ต.ป.ประจากระทรวง
อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงอ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด
และหน่วยงานเจ้าของโครงการระดับกรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การติดตาม
ประเมินผลระดับ
พื้นที่

ระบบการติดตามประเมินผลของ
สานักงบประมาณ

(Area Based)
- การสารวจผลการ - การสารวจผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน

- รายงานผลการดาเนินงานที่
- คู่มือการติดตามประเมินผล(แนว
- คู่มือการติดตาม - คู่มือการติดตามประเมินผล
สาคัญของหน่วยงานภาครัฐ (๒๐ ทางการตรวจสอบและประเมินผลรายปี) ประเมินผล
กระทรวง และ ๓ หน่วยงาน)
- สศช.
- สศช.
- สศช.
- สงป.
- กพร.
- สงป.
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓๗๙

๒.๑.๒ สภาพปัญหาและความสาคัญ
ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลหลายหน่วยงาน และเมื่อพิจารณา
บทบาทของแต่ละหน่วยงานควบคู่ไปกับระบบติดตามประเมินผลตามวงจรนโยบาย (Policy cycle) พบว่า บทบาท
ของการติดตามประเมินผล ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิท ธิภาพ เพราะมีปัญหา
และข้อจากัดที่สาคัญหลายประเทศ ซี่งมีรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้
๑) การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทประเมินผลมีค่อนจากัด เช่น สศช.
สานักงาน กพร. และสงป. เป็นต้น ต่างคนต่างทา เพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ขาดการพิจารณา
แบบเชื่อมโยงทาให้เป็นภาระของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวงและพื้นที่ ที่ต้องจัดทารายงานหลายฉบับเพื่อส่ง
ให้หน่วยกลาง ประกอบกับขาดระบบการติดตามประเมินผลก่อนดาเนินการ (Ex-ante Evaluation) ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับแผนงานโครงการ ซึ่งในหลักการติดตามประเมินผลต้องดาเนินการ ๓ ระยะคือ ก่อน กาลัง
และหลังดาเนินเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานประเมินผลในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการติดตามประเมินผล
เมื่อ โครงการเสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่ง ผลจากการส ารวจพบว่ า สศช. ติ ดตามและประเมิ นผลภาพรวมทั้ งใน
ระดับประเทศ ภาค และจังหวัด รวมทั้งศึกษาแผนงาน/โครงการสาคัญของหน่วยงานปฏิบัติที่สอดคล้องแนวทางการ
พัฒ นาของยุ ทธศาสตร์ป ระเทศ ในขณะที่ ส านักงาน กพร. ติดตามผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการระดับ
กระทรวง ส่วน สงป. ให้ความสาคัญกับการประเมินผลเพื่อจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น จึงทาให้ระบบการติดตาม
ประเมินผลเน้นการประเมินผลหลังที่แผนงาน/โครงการดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดย ในช่วงแผนฯ ๑๑๑ ให้ความสาคัญการติดตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ใช่กฎหมาย (non-regulation) ก่อนนาไปปฏิบัติ (Ex-ante
Evaluation) ซึ่งแบ่งเป็นแผนงาน/โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องศึกษาความเป็นไป
ได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก่อนเสนอ ครม. ในขณะที่แผนงาน/โครงการที่ใช้เงินลงทุนไม่มากจะ
เป็นลักษณะวิเคราะห์ให้ความเห็น โดยอาจไม่ต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่เป็นตัวเงิน ก่อนเสนอ ครม. เพื่อพิ จารณา
อนุมัติ ในขณะที่กฎหมาย แม้ว่ามีการประเมินผลกระทบก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ แต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ไม่มีการติดตามประเมินผลกระทบในขณะที่ปฏิบัติ และหลังจากดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว จึงทาให้เกิดปัญหา
ความซ้าซ้อนและกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในหลายกรณี ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ทาการโละ
กฎหมายและให้มีการนาเครื่องมือ Regulatory Impact Assessment มากรองกฎหมายเก่าและใหม่ จะทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐลงได้อีกมาก
สาหรับการติดตามประเมินผลหลังที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีการดาเนินการใน ๓ ส่วน คือ
ระดับกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นผู้ประเมินทั้งสามระดับคือผลกระทบ ผลลัพธ์ และผลผลิต ผ่านกลไก คตป.
และระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (กนจ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิ การ กพร. เป็นกรรมการและเลขานุการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
เลขาธิการ สศช.) และอคตป. กลุ่มจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในขณะที่
สศช. ในช่วงแผนฯ ๑-๘ เป็นผู้ประเมินภาพรวมในลักษณะเชิงบรรยายด้วยการใช้ข้อมูลผลการประเมินแผนงาน/
โครงการที่ ได้ รั บ จากกระทรวง/หน่ ว ยงานเทีย บเท่า แต่ ในช่ว งแผนฯ ๙-๑๐ สศช. ได้เพิ่ มการพัฒ นาตัว ชี้วั ดร่ว ม
(Composite Index) เพื่อวัดผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานของแผนฯ และมีการติดตามประเมิน ผลการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะตั้งแต่แผนฯ ๘ จนถึงแผนฯ ปัจจุบัน และต่อไปจนถึงแผนฯ ๑๒ สศช.
ได้ใช้หลักปรัชญานี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
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กระบวนการจัดทาและการพัฒนาโนบายสาธารณะของประชาชนเพื่อประชาชน

จากจุดนี้จะเห็นได้ว่าการขาดการบูรณาการทางานระหว่าง สศช. สานักงาน กพร. สงป. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดระบบการติดตามประเมินผลก่อนดาเนินการ ทาให้ขาดการถ่ายทอดเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศสู่การจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยปฏิบัติ
ส่งผลให้ผลของการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการในขณะดาเนินงานไม่สามารถสะท้อนกลับไปที่หน่วยงาน
ปฏิบัติให้มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และผลการติดตามประเมินผล
หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินงานแล้วไม่สามารถสะท้ อนกลับไปที่หน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานจัดทายุทธศาสตร์
ได้ นอกจากนี้แม้ว่าจะมีการติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนิน งาน แต่เป็นการติดตามของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อตอบสนองการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเอง ดังนั้นจึงมีเทคนิคและวิธีการประเมินผลที่
ไม่เหมือนกัน
อีกทั้งยังไม่มีระบบการติดตามผลงาน (Follow up) เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบใน
ระดับพื้นที่ ปัจจุบันในการประเมินผลกระทบจึงเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบค่าเป้าหมายที่คาดหวังกับค่าเป้าหมายที่
เกิดขึ้นจริง ที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ค่าที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากความสาเร็จที่เกิดจากการดาเนินงานโครงการ ส่งผลให้การประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาใช้
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ สสว. สศช. กพร. แต่ไม่ได้
เกิดจากการรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการดาเนินการตามแผนงาน ทาให้ไม่ส ามารถประเมินได้ว่าความสาเร็จหรือ
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ล้มเหลวที่เกิดขึ้นเกิดจากโครงการใด ดังนั้นกระบวนการจัดทานโยบายและแผนของประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็น
เส้นตรงมากกว่าเป็นวงจร
๒) ขาดหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่มีความเป็นอิสระ ในการดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด และดาเนินการให้เกิดการกาหนดค่าเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ร่วมทั้งใน
การกากับติดตามผลการดาเนินงาน เพราะยุทธศาสตร์ระดับประเทศมีเป้าหมายที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาที่วางไว้ ปัจจุบันจากการประเมินผลกระทบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สาคัญของ
ประเทศ พบว่า แม้ว่า สศช. ในฐานะผู้จัดทายุทธศาสตร์แต่ยังไม่มีอานาจในการสั่งการให้ สงป. กพร. และหน่วยงาน
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่รับเป้าหมายไปปฏิบัติ จึงทาให้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ในหลาย
ระดับทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับหน่วยงานย่อยอื่น ๆ รวมทั้งระดับพื้นที่ ทาให้การดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานมุ่งการทางานที่บรรลุเพียงเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
หรือเป็นเพียงบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้น ส่งผลให้การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินงานในระดับ
หน่วยงานและระดับพื้นที่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ได้ อีกทั้งมีการกาหนดเป้าหมายที่
ค่อนข้างกว้าง ทาให้การดาเนินการหลายโครงการทั้งในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์ได้โดยตรงส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการได้
ดังนั้นการประเมินผลความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ จึงยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลจากการ
ลงทุนในแผนงาน/โครงการของรัฐไหน อย่างไร ตัวอย่างเช่น การศึกษา SMEs พบว่าไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมายร่วมกัน
เพราะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แต่ผู้ศึกษาได้ทดลองใช้ log frame เชื่อมโยงผลลัพธ์และผลกระทบที่กาหนดโดย
สศช. สสว. สงป. ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ นอกจากจะทาให้การกาหนดค่าเป้าหมายคาดความเชื่อมโยงระหว่าง
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบแล้ว การกาหนดค่าเป้าหมายบางค่ามีขอบเขตกว้าง จึงทาให้การวัดค่าดังกล่าวดาเนินการ
ได้ยากเช่น การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ต้องมาตีความร่วมกันว่าขีดความสามารถใน
การแข่งขันคืออะไร ซ้าซ้อนกับค่าเป้าหมายตัวอื่นๆ หรือไม่ เช่น จานวน SMEs ที่มีการทาการวิจัยและพัฒนาสินค้า เป็น
ต้น ซึ่งสามารถดาเนินการได้ในขั้นตอนของการจัดทา Policy Lab อันนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้หน่วยปฏิบัติเสนอ
แผนงาน/โครงการแบบไหน อย่างไร ก็เข้าเกณฑ์ เพราะขาดการตีความในความหมายที่กาหนด
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สศช.
มีอานาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผล และส่งผลการติดตามและประเมินผล เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา และให้ส่งไปหน่วยงานของภาครัฐ โดยบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติจั ดให้มีการทบทวนยุ ทธศาสตร์ช าติทุกห้ าปี หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หาก
คณะกรรมการฯ เห็น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ช าติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวให้ คณะ
กรรมการฯ ขอความเห็นชอบ รวมทั้ง บทบัญญัติมาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อ สศช. ภายในเวลาและตามรายการที่
สศช. กาหนด และให้ สศช. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อ คณะกรรมการฯ คณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
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ระบุความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย นอกจากนี้มาตรา ๒๗ ให้สานักงานเผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
และรายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีและรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๔ ให้ประชาชนทราบทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
นอกจากนี้ ภ ายใต้ พรบ. นี้ ได้กาหนดเป็นขั้นเป็นตอนของการติดตามและตักเตือนตั้งแต่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งต่อ ประชาชน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานับว่าเป็นการให้
เวลาในการแก้ไขปรับปรุงและดาเนินการอยู่แล้ว โดยในมาตรา ๒๕ หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการใดที่สอดคล้อง
กับ ยุ ทธศาสตร์ช าติและแผนแม่บทให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติแจ้งให้ ห น่ว ยงานนั้นทราบถึงความไม่
สอดคล้องและแก้ไขปรับปรุงโดยให้แจ้งคณะกรรมการภายใน ๖๐ วัน โดยที่ในมาตรา ๒๖ กาหนดว่าในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดาเนินการให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทราบ
ภายในกาหนดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป และถ้าคณะรัฐมนตรีแจ้งแล้วหน่วยงานยังไม่
ดาเนินการ ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิ สภาแล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอานาจให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ
แต่วั น ที่ ได้ รั บ เรื่ อ ง ซึ่ง สะท้ อนให้ เ ห็ น ว่า ภายใต้ พรบ. นี้ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ถึ งวั ตถุป ระสงค์สาคั ญ ของการติ ดตามและ
ประเมิ น ผล ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ผลตามบทบาทภารกิ จ ที่ ก าหนดและการใช้
งบประมาณของแผ่นดินมีประสิทธิภาพที่จะส่งผลให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นในทุกด้าน โดยที่ประชาชนอยู่
ดีมีสุขอันเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติ แต่องค์กรที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อน ติดตาม และ
ประเมินผลไม่ควรอยู่ สศช. เพราะจะทาให้เกิด conflict of interest แต่ควรแยกตัวออกและเป็นอิสระในการ
ติดตามและประเมินผล
๓) ผู้รั บผิด ชอบโครงการในระดับกระทรวงและพื้น ที่ ยังขาดความรู้ ค วามเข้า ใจในเขีย น
สาระสาคัญของโครงการในแต่ละหัวข้อ เช่น ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์กับเป้าหมายของโครงการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบและการเขียนรายงานการ
ประเมิน เช่น การใช้ CIPP MODEL ประเมินโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว หรือการเขียนรายงานประเมินในลักษณะสารวจ
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานมากกว่าผลการประเมินโครงการ เช่น การรายงานผลในเชิงเปรียบเทียบค่าที่เกิดจากการ
ดาเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปัจจุบัน การดาเนินงานติดตามและประเมินผลยังเป็นการติดตามผล
จ ากั ด อยู่ กั บ การใช้ จ่ า ยงบประมาณและความก้ า วหน้ า ของแผนงานและโครงการเป็ น ส่ ว นใหญ่ ขาดการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และขาดหลักวิชาการในการสนับสนุนผลการประเมิน เช่น การประเมินแผนงาน/
โครงการในระดับกระทรวงยังขาดการใช้เทคนิคการประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้ทา
หน้าที่ป ระเมินขาดความรู้ ทักษะ ขาดพื้นฐานวิชาการรองรับ เป็นปัญหาเรื่องวิธีวิทยา ระเบียบวิธีในการกาหนด
รูปแบบการประเมินผล และมีการเลือกปฏิบัติในการประเมิน ขาดเครื่องมือที่จะวัดความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เช่น การ
วัดผลการพัฒนาจากตัวชี้วัดที่ สศช. กาหนดขึ้น ยังไม่มีความเชื่อมโยงกับการดาเนินงานโครงการสาคัญของหน่วยงาน
ขาดการศึกษาว่าผลที่ได้รับจากโครงการนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนการพัฒนาได้
หรือไม่เพียงใด และโครงการใดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯและยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวอย่างแท้จริง
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๔) ระบบประเมินผลขาดการควบคุมมาตรฐานการประเมินผล โดยเฉพาะขาดเกณฑ์ ตัวชี้วัด
และตัวชี้วัดร่วม เพราะขาดหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระในการควบคุมมาตรฐานการประเมินผลตั้งแต่ระดับ
แผนงาน โครงการ และระดับยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ ในช่วงแผนฯ ๑-๑๐ ขาดการกาหนดตัวชี้วัด ทั้งใน
ระดับชาติ กระทรวง และจังหวัด แม้ว่ามีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วก็ตาม ในขณะที่แผนฯ ๑๑ มี
การกาหนดตัวชี้วัดแต่ขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวชี้วัด และขาดการพัฒนาตัวชี้วัดร่วม ทั้งในระดับกระทรวงที่
เรียกว่า ตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) ในระดับแผนพัฒนาฯ มีประเด็นพัฒนา เรียกว่า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม
(Outcome JKPI) และในระดับชาติที่ เรียกว่า ตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) นอกจากนี้การประเมินผล
สามารถดาเนินการในลักษณะ Insight-out หรือเรียกว่ามีการทาการประเมินผลแบบหน่วยงานทาเองหรือ
ประเมินเอง และOutsight-in หรือเรียกว่ามีการทาการประเมินผลทีให้หน่วยงานที่เป็นกลางมาเป็นผู้ประเมิน
ปัจ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ การประเมิ น ผลยั ง มีลั กษณะภาครัฐ เป็ นผู้ ประเมิ นเอง หรือ เป็ น บุค คลที่ภ าครัฐ เป็น ผู้ ใ ห้ เ ข้า มา
ดาเนินการประเมินผล เพื่อให้โครงการมีรูปแบบเป็นที่ยอมรับ หวังผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน จึง
ทาให้เกิดการประเมินผลแบบเข้าข้างตัวเองและไม่มีมาตรฐาน บางครั้งอาจเกิดการประเมินแบบบิดเบือน เช่น การ
ประเมินผลแบบเลือกประเมินเฉพาะแง่มุมที่ดูดี เพราะพยายามที่จะทาให้แผนงาน/โครงการที่ล้มเหลวเป็นที่ยอมรับ
หรือเป็นการประเมินผลเพื่อทางานโครงการที่ไม่ชื่นชอบ แม้ว่าโครงการจะมีประสิทธิผลดี เป็นต้น เช่ น นอกจากนี้
เครื่องมือในการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ เน้นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานใน
โครงการมากกว่ารายงานผลการประเมิน และข้อคาถามส่วนใหญ่ในเครื่ องมือติดตามผล เป็นข้อคาถามปลายเปิดที่ให้
ผู้รายงานระบุความสาเร็จ เช่น ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานระบุความสาเร็จตามความ
เข้าใจของตนเอง โดยขาดการเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือผลก่อนหลังดาเนินโครงการ
๕) การไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ขาดข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทันสมัย และน่าเชื่อถือ โดย การไม่มีข้อมูลที่
เพียงพอที่จะนามาใช้ในการประเมินผล เช่น การรายงานผลความสาเร็จของโครงการในเชิงคุณภาพ ขาดการรายงาน
ตามตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย และขาดข้อมูลที่ต่อเนื่องทุกปี กรณีที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลที่ต้องการจะต้องมีการจัดเก็บเป็นประจาทุกปี แต่ข้อมูลบางตัวอาจมีการจัดเก็บเพียงบางช่วงแล้วเลิกจัดเก็บ
หรือจัดเก็บเป็นระยะเวลาที่ห่างกันจนเกินไป เช่น ทุก ๕ ปี ทุก ๑๐ ปี เป็นต้นหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บ
อีกทั้งข้อมูลที่มขี าดความน่าเชื่อถือ กรณีที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่มีอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือ
อาทิ เป็นข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นอัตวิสัย และมีจานวนตัวอย่างที่ใช้ใน
การสารวจไม่มากพอ ขาดผลการประเมินที่สะท้อนบางตัวชี้วัด หรือไม่มีโครงการที่ตอบตัวชี้วัดที่วางไว้ หรือตัวชี้วัดไม่
ตรงกับชื่อโครงการ ตลอดจน ข้อมูลล่าช้า ทาให้การประเมินผลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินผลมี
กาหนดในการเก็บข้อมูลไม่ตรงกับกาหนดเวลาในการเผยแพร่ผลการประเมิน ทาให้ไม่สามารถทาการประเมินผลได้ทัน
ตามก าหนดเวลา หรื อ ข้ อ มู ล ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งเตื อ นภั ย (Warning)ได้
(สศช., ๒๕๕๖)
๖) ระบบการติด ตามและประเมิน ผลขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การละเลยความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การประเมินผลกระทาในวงจากัด ไม่น่าเชื่อถือ และขาดการยอมรับจากทุกฝ่าย
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง และไม่ ได้ รู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของรวมกั น ท าให้ ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งไม่ เห็ น ความส าคั ญ และไม่ ย อมรั บ ผลของการ
ประเมินผล จึงทาให้ผลการประเมินไม่ได้ถูกนาไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทั้งในระดับปฏิบัติและ
ระดับยุทธศาสตร์ และทาให้การประเมินผลไม่ครอบคลุมผลการพัฒนาจากภาคีการพัฒนาอื่นๆ อาทิ ภาคเอกชน
ประชาสังคม อาจเป็นเพราะภาคีอื่นๆ มีการนายุทธศาสตร์ไปแปลงสู่การปฏิบัติค่อนข้างน้อย การมีส่วนร่วมจ ากทุก
ภาคส่วนมีความสาคัญต่อการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อนการดาเนินการ จะทาให้เกิดการมองภาพ
อนาคตรวมกัน มีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางพัฒนาในระดับยุทธศาสตร์ และมีการ
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กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและกิจกรรมในแผนงานโครงการร่วมกัน นาไปสู่การสร้างการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลง
ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายร่วมกันในที่สุด ปัจจุบันแม้ว่าภาคเอกชนและภาคประชาชน
เริ่ มมีความตื่น ตัว ในการร่ว มกัน กาหนดแผน และมีการประเมินผลตนเองมากขึ้น แต่ยังไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนิน งานอย่า งเป็น ระบบที่จ ะสามารถน ามาประกอบการติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาฯ อย่า งเป็น ระบบ
อย่างไรก็ตาม สศช. มีนโยบายจะสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมากขึ้น จึง ได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อน ผ่าน (๑) เป็นกรรมการในคณะกรรมการสาคัญของกระทรวงและหน่วยงานเทียบเท่า เช่น คณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการกระทรวงและพื้นที่ เป็นต้น (๒) เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์งบประมาณ
ประจาปี ของ สงป. ในแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ จะมีแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และในปี ๒๕๖๐ สศช. สงป. กพร. ร่วมกับกระทรวง/หน่วยงาน
เทียบเท่าที่เกี่ยวข้องปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนฯ ๑๒ นอกจากนี้มีการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่แผนฯ ได้แก่ แผนฯ ๑๒ ฉบับประชาชน ฉบับผู้บริหาร และแผนผังความคิด อินโฟกราฟฟิด
และวีดิทัศน์ เป็นต้น อีกทั้งเพื่อให้อัตราการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติมีความเร็วมากขึ้น สศช. จึงได้วางแผนจะ
ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๒ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแผนฯ ๑๒ และมีการกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงาน/โครงการเพื่อดาเนินการ
ขับเคลื่อนรวมกัน โดยภาคเอกชนผ่านกลไกประชารัฐ ภาคการศึกษาผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ
ภาคประชาชนผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
๗) ระบบติดตามประเมินผลไม่ สามารถพัฒนาได้สอดคล้องกับลักษณะของแผนที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและบูรณาการ ทาให้ไม่สามารถตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมได้ว่าที่ผ่านมาผลการพัฒนาประเทศและการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประสบความสาเร็จในระดับใด โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ กาลัง
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยในแผนฯ ๑-๓ เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มีลักษณะเป็นแผนงาน/โครงการ
(Project Based) ต่อมาในแผนฯ ๔-๕ ได้เพิ่มแนวคิดในเชิงพื้นที่ (Area Based) เช่น มีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ตะวันออก (Eastern Seaboard) เพื่อการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค แต่เนื่องจากเกิดปัญหาการถ่วงดุลระหว่าง
แผนงาน/โครงการ ทาให้เกิดการใช้งบประมาณซ้าซ้อน ดังนั้นในแผนฯ ๖-๗ จึงให้ความสาคัญกับการบูรณาการ เน้น
การพัฒนาในลักษณะโปรแกรม (Program based) (การพิศิษฏ์, ๒๕๕๓) และในช่วงแผนฯ ๘-๑๑ ให้ความสาคัญกับ
การบูรณาการที่เข้มข้นขึ้น เพิ่มแนวทางบูรณาอีก ๒ มิติ คือ ประเด็นพัฒนาที่สาคัญ และพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบกับ
กระบวนการจัดทาแผนก็ปรับเปลี่ยนจากบนสู่ล่าง (Top down) มาเป็นจากล่างสู่บน (bottom up) เพราะให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทาให้กระบวนการจัดทาแผนเน้นการบูรณา
การและการมีส่วนรวมมากขึ้น ส่งผลให้ตั้งแต่แผนฯ ๘-๑๑ มีลักษณะกว้าง ครอบคลุมทุกเรื่อง และมีเป้าหมายไม่
ชัดเจน ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการต่างๆ มีการจัดทาแผนงาน/โครงการจานวนมากที่ใช้หลักการเดิมๆ แผนงานเดิมๆ
ที่มีกิจกรรมไม่ชัดเจน และพยายามปรับให้สามารถอ้างว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ และ
ยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นเหตุผ ลหนึ่งที่ช่วยให้ห น่วยงานดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน (สศช. ๒๕๕๒)
ดังนั้น ในช่วงแผนฯ ๑-๑๐ กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการและคุณลักษณะของแผนยัง
ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ยังคงเป็นการจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อ
ของบประมาณแบบเดิมๆ การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะเป็น แผนงาน/โครงการ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่า แผนพัฒนาฯ มีความยุ่งยากมากขึ้น กว้างมาก และครอบคลุมทุกเรื่อง หน่วยงานปฏิบัติมีความเข้าใจใน
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แผนพัฒนาฯ น้อย เนื่องจากการสื่อสารระหว่าง สศช. กับหน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับจังหวัดยังมี
ช่องว่างมาก และระหว่างหน่วยภายในกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่าก็ยังมีปัญหา อย่างไรก็ดีในช่วงกลางแผนฯ ๑๑
เป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ เพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อใช้เป็นเวทีในการ
สื่ อสารผ่ านการประชุม หั ว หน้ าส่ ว นราชการ โดยท่านนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีปลัดกระทรวง และหน่วยงานที่เทียบเท่ากระทรวง เป็นกรรมการ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งให้ สศช. จัดทายุทธศาสตร์ประเทศและแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศเชิงบูรณาการ ซึ่งในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ประเทศเน้นการพัฒนาในลักษณะประเด็นสาคัญ
(Agenda based) ภายใต้กรอบยุ ทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้งมีการกาหนดตัวชี้วัดร่ว มใน ๓ ระดับ คือ ตัว ชี้วัด
ผลกระทบ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลผลิต (Joint Key Performance Indicator: JKPI)
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วิวัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Project Approach
Integrated Approach

สู่.................. (อนาคต) ???????????? ยังเป็นปัญหา

เพื่อให้ มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ประเทศสู่ การปฏิบัติ สศช. ร่ว มกับส านักงบประมาณ
(สงป.) ได้จั ด ประชุม หั ว หน้ าหน่ ว ยงานระดับ กระทรวงหรือเทียบเท่ า เพื่อปรับ ระบบการจั ดสรรงบประมาณให้
สอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศ พร้ อ มทั้ง มีคาสั่ งให้ ห น่ว ยงานระดับกระทรวงปรั บแผนปฏิบั ติกระทรวง และ
หน่วยงานระดับจังหวัดปรับแผนปฏิบัติการจังหวัดให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ แม้ว่ ามีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง รัฐบาลยังเห็นความสาคัญของการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ ได้สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณ
เชิงบูรณาการ โดยให้ สงป. ร่วมกับ สศช. ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการจัดสรร
งบประมาณ และมีการประชุมเพื่อกาหนดกิจกรรมร่วมกันที่ต้องดาเนินการไปสู่เป้าหมายของประเด็นพัฒนาที่กาหนด
เช่น ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการกาหนดประเด็นพัฒนาไว้ทั้งหมด ๒๕ ประเด็น (รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของ สงป.) แต่
ผลการดาเนินงานที่ผ่านยังมีปัญหาอุปสรรคมาก ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. และผู้ที่เกี่ยวข้ องทั้งในและ
นอก สศช. พบว่า บุค ลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจคาว่า บูรณาการ ดังนั้นแม้ว่าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาจะไม่
สมบูรณ์ในทุกประเด็น แต่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณา และมั่นใจ
ว่าในปีต่อไปจะพัฒนามากขึ้น
อย่างไรก็ตามจะประเมินผลสาเร็จอย่างไร เป็นคาถามที่ต้องศึกษาและพัฒนา ซึ่งในปัจจุบัน
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงานภาคราชการในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า กลุ่มกระทรวง
เศรษฐกิจและสังคม และกลุ่มจังหวัด เป็นบทบาทที่สาคัญของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือ
ส านั ก งาน กพร. ในขณะที่ สศช. เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลภาพรวมการพั ฒ นาประเทศและภาค รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการสาคัญบางส่วนตามนโยบายรัฐบาล ส่วนสานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ในระยะ ๕ ปี จากการวิเคราะห์
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ในเชิงลึก พบว่าการดาเนินงานของ สศช. สานักงาน กพร. สงป. ยังไม่เชื่อมโยงกัน และเน้นการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลด้วยตัวเอง รวมทั้งเทคนิคในการประเมินผลยังไม่ได้มาตรฐานและขาดการมีส่วนร่วม เนื่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐมีการขยายการดาเนิ นงานในแนวกว้างตามแผนพัฒนาฯ ที่มีลักษณะกว้างและครอบคลุมในทุกมิติตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในช่วงแผนฯ ๘-๑๑ เช่น มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ๆ ขึ้นจานวนมาก
อาทิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ประกอบกับระบบการสื่อสารระหว่างผู้จัดทาแผนกับผู้รับ
แผนไปปฏิบัติไม่เปลี่ยนแปลง ทาให้หน่วยงานปฏิบัติและ/หรือ สศช. ต้องจัดทายุทธศาสตร์เฉพาะด้านตามคาสั่ง
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี และได้จัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อรับผิดชอบภาระ
งานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรภาครัฐต้องทางานหลายด้าน และไม่สามารถทางานประจาที่รับผิดชอบได้เต็มที่ รวมทั้ง
ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง
๘) ขาดนาผลการประเมินข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ
เพื่อนาไปประกอบการวางแผนในระยะต่อไป (Act) ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยยังขาดระบบการติดตาม
(Monitoring System) ที่แสดงการตอบสนองการรับผิดรับชอบ (Response for accountability) จาก
รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี สู่นายกรัฐมนตรี เพื่อการรับผิดรับชอบของกระทรวงที่ชัดเจน ทั้งนี้ สศช. ต้องเป็น
หน่วยงานหลักในการดาเนินงาน ตั้งแต่ศึกษาและกาหนดประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่ต้องอาศัยการทางาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวง ส่งต่อให้ สงป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผล และรายงานผลเข้าสู่
ครม. เพื่อให้เกิดการสั่งการ อาจจะใช้ช่องทางผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดย สศช. ใน
ฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร เป็ น ผู้ ตั้ ง เรื่ อ งขึ้ น ไปก็ ไ ด้ แต่ ห น่ว ยงานเหล่ า นั้ น ต้ อ งมี อ านาจตามกฎหมาย สั่ ง การให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือแผนงาน/โครงการ
แม้แต่ ค.ต.ป. ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ตามกฎหมายในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติง านตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและประเมิ น ผลต่ อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งน้ อ ย
ปีละสองครั้ง และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย แต่เป็นการรายงานผลการติดตามในส่วน
ที่ คตป. รับผิดชอบเท่านั้น และไม่ได้มีอานาจตามกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการประเมินนี้ไป
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระบบการติดตามประเมินผลไม่สามารถพัฒนาได้สอดคล้องกับลักษณะของ
แผนที่เน้นการมีส่วนรวมและบูรณาการ ทาให้ไม่สามารถตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสั งคมได้ว่า ที่ผ่านมาผลการ
พัฒนาประเทศ และการจั ด สรรงบประมาณเพื่อการพั ฒนาประสพความสาเร็ จระดับไหน ทั้งๆที่ การดาเนิ น
แผนงาน/โครงการของภาครัฐ จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรของประเทศมากมาย ทั้งบุคลากร งบประมาณ และเวลาที่
เสียไปในการดาเนิน ตลอดจนบางครั้งอาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งบวกและลบ ประกอบกับในอนาคตประเทศไทยจะมียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี เป็น
กรอบทิศทางหรือเส้นทางที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นแผนระยะปานกลางที่ถ่ายทอดเป็นช่วงๆละ ๕ ปี แผนฯ ๑๒ จะเป็นฉบับแรกของยุทธศาสตร์ชาติ และจะเป็น
กึ่งแผนปฏิบั ติการ เพราะมีการกาหนดเป้ าหมายและประเด็นพัฒ นาที่ชัดเจนกว่าทุกแผน ปัจจุบันนายกรัฐ มนตรี
พลเอกประยุทธ์ฯ มีคาสั่งให้หน่วยงานทุกกระทรวงหรือเทียบเท่าปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ประเด็นพัฒนาในแผนฯ ๑๒ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่ง สงป. กาลังเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

๓๘๘

กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แผนฯ ๑๒ ได้ถูกแปลงสู่การปฏิบัติในปี ๒๕๖๐ แล้ว สศช. จึงต้องพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อ
สถานการณ์ มีเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัดผลที่มี ประสิทธิผ ลและประสิ ทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ดังนั้นควรมีการปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (ดูตารางที่ ๑) จะทาให้กระบวนการจัดการยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จเป็นกลไกสาคัญที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น ประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ช าติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่กาหนดไว้
ตารางที่ ๑ ปรับขั้นตอนปฏิรูปหน่วยงาน และระบบ ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแบบเปิดและบูรณาการระบบรายงานการ
ประเมินผลผ่านความร่วมมือ (Open and Connected Mornitoring and Evaluation)
แบบเก่า

แบบใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระบบติดตามประเมินผลแบบเปิดและบูรณาการระบบรายงานการประเมินผลผ่านความร่วมมือ (Open and
Connected Mornitoring and Evaluation)
ปรับการทางานและบทบาทขององค์กรจัดทานโยบาย (Authority
 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผล
มีสานักงานประเมินผลแห่งชาติ มีหน้าที่เป็น Oversing Agency ที่มี
ขึ้น เพื่อกากับการ
หน้าที่ตรวจสอบระบบติดตามและประเมินผลให้ได้มาตรฐานสากลและ
ดาเนินการ ซึ่งในเบื้องต้น
เป็นที่ยอมรับ และประเมินผลภาพรวม ในลักษณะ Strategic-Area
ให้ตั้งไว้ใน สศช. ก่อน
/Strategic Agenda และ Strategic Function ที่ประสาน เชื่อมโยง
จนกว่าจะสามารถตั้งเป็น
และสร้างความร่วมมือ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
องค์กรอิสระได้
ประเมินผล และนาเสนอ ครม. ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ทา
 พัฒนาและปรับโครงสร้าง
หน้าที่ติดตามประเมินผล แต่กระจัดกระจายในที่ต่างๆ เช่น สศช. กพร.
สานักประเมินผลและ
สงป. สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลตามบทบาท
เผยแพร่การพัฒนา สศช.
หน้าที่ของหน่วยงานเป็นหลัก ทาให้หน่วยงานปฏิบัตติ ้องใช้เวลาในการ
(ปรับ พรบ. สศช.) เพื่อ
ทาเอกสารรายงานผลเสนอต่อหน่วยงานดังกล่าว และไม่มีการนาผลการ
เตรียมยกระดับสานักฯ
ประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและยกเลิก มาตรการ แนวทาง
ให้เป็นองค์กรอิสระที่ขึ้น
แผนงาน โครงการ นอกจากนี้ยังขาดการรวมเป็น Single Paper ที่
ตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี
เชื่อมโยงผลการดาเนินการตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เพื่อเป็นหน่วยงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป และแผนระดับ
oversight body
กระทรวง และพื้นที่ เพื่อเสนอ ครม. .
มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ

ยิ่งไปกว่านั้นประเทศยังขาดการตรวจวัดระบบติดตามและประเมินผลให้
ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับ ในต่างประเทศมีหน่วยงานใน
ลักษณะนี้ จึงทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ ซึ่งควรเป็นหน่วยนี้
ดาเนินการ

๓๘๙
แบบเก่า

แบบใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไม่มี

ปรับ พรบ. สศช. ให้มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดประเด็นพัฒนาเชิง
บูรณาการ ในลักษณะ Cross Cuting เพื่อเสนอ ครม. เพื่อให้เกิดการสั่ง
การ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ สศช. ให้สามารถทาการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ก่อนดาเนินการ (Ex-ante evaluation) ใช้ RIA
หลักอนาคตศาสตร์ในการคาดการณ์อนาคตที่แม่นยา พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบและหลักสูตรอบรมเรื่อง ระบบ RIA และผลักดันให้มีการใช้ RIA ใน
การประเมินผลอย่างถูกต้องกฎหมาย และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งในและ
นอก สศช.

สศช. และคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย

ไม่มี

ส่งเสริมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้ประเมินผลแบบ
Outside-in

ให้เป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นตรง
กับท่านนายกรัฐมนตรี เป็นผู้
ดาเนินงาน

สร้างกลไกและกระบวนการบูรณาการระบบสาหรับรายงานการประเมินผลแบบรายงานเดียว (Process of
integrated evaluation for Single Report System)
ไม่มี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ Policy Lab เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน
นโยบายและวิเคราะห์ร่วมกันกับ สงป. และ กพร. กพ. เกี่ยวกับ
ลักษณะกิจกรรมที่สะท้อนว่าต้องการให้เกิดและความเชื่อมโยง
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบอะไร หรือออกแบบค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดมากากับแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้เป็นค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

มี ทั้งที่เป็นกฎหมาย
และไม่ใช่กฎหมาย แต่
เป็นเพียงให้ความ เห็นที่
ไม่ได้ประเมินความ
คุ้มค่า ยกเว้นโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่

ประเมินผลแผนงาน/งานโครงการก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่ม
โครงการ (Ex-ante) และ RIA ใช้หลักการอนาคตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ประกอบการประเมิน ซึ่งควรเป็นข้อกาหนดที่สาคัญของการขอ
งบประมาณ โดย กระทรวง/หน่วยงานระดับพื้นที่ จัดทารายงาน
ประเมินผลแผนงาน/โครงการก่อนการปฏิบัติการ และส่งให้ สงป. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงานปฏิบัติหรือ
หน่วยงานขับเคลื่อนทั้งใน
ระดับกระทรวง และระดับ
พื้นที่ (ปรับ พรบ. สศช.
สงป. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)

ไม่มี

ติดตามและประเมินผลระหว่างดาเนินของแผนงาน/โครงการ โดย
กระทรวง/หน่วยงานในระดับพื้นที่ จัดทารายงานติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ยกเลิก แผนงาน/
โครงการ เป็น Learning curve ที่สาคัญ และจัดทารายงานการ
ประเมินผลสาเร็จของโครงการ ส่งให้ สศช. เพื่อใช้ประกอบการจัดทา
รายงานเสนอ ครม. (พรบ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ)

หน่วยงานปฏิบัติหรือ
หน่วยงานขับเคลื่อนทั้งใน
ระดับกระทรวง และระดับ
พื้นที่ (ปรับ พรบ. สศช.
สงป. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)

ไม่มี

ให้องค์กรอิสระ ที่ขึ้นตรงกับ นรม. จัดทาแผนระบบติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมแบบมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนระบบ RIA .ใน

สศช สงป. กพร กพ และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง. (ปรับ

สศช. เป็นผูร้ ับผิดชอบหลัก
ร่วมกับ สงป. กพร. หน่วย
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับกระทรวง และระดับ
พื้นที่ (ปรับ พรบ. และ
กฎกระทรวง เพื่อให้เกิด
รวมทั้งเพื่อถ่ายระดับค่าเป้าหมายที่กาหนดสู่หน่วยงานปฏิบัติ โดย ส่ง
ความชัดเจนในการถ่าย
มอบค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และกาหนดเจ้าภาพหลัก เพื่อใช้เป็นกรอบใน ระดับค่าเป้าหมายไปสู่การ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (แผนงาน/โครงการ) ทั้งในระดับกระทรวงและ ดาเนินงานในระดับ
ระดับพื้นที่
กระทรวงและระดับพื้นที่
และสามารถปฏิบัติงานใน
ลักษณะ Cross cutting)

๓๙๐
แบบเก่า

แบบใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเทศไทย เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลตามห้วงเวลา ก่อน กาลัง
พรบ.เพื่อให้หน่วยงาน
และหลังดาเนินการเสร็จสิ้น พร้อมพัฒนาและจัดทาแผนสร้าง
ดาเนินการ.)
กระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านเวทีสาธารณะ และมีการกาหนด Joint
KPIs ที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาโดยรวม และมีระบบติดตามรายงาน
การใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน และความสาเร็จของ
แผนงาน/โครงการที่สะท้อน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจน
รวมทั้งให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และให้นาเสนอ
ครม. เพื่อพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

หน่วยงานปฏิบัติ จัดทารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการก่อนการ
ปฏิบัติการ และส่งให้ สศช. ซึ่งมีหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์ดา้ นต่างๆ ที่
เรียกว่า Sectoral-based และรับผิดชอบหลักใน Agenda-based ที่
เกี่ยวข้องทาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายของแผนงาน/
โครงการที่กาหนดกับค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ
และจัดทารายงานผลวิเคราะห์ประเมินผลรายสาขา ส่งให้องค์กรอิสระ
ภายใต้ สศช. เพื่อทาหน้าที่จดั ทารายงานผลการวิเคราะห์และ
ประเมินผลแผนงานโครงการในลักษณะ Strategy-Function-Area
และ Strategy-Agenda-Function-Area พร้อมระดมความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ส่งให้ สงป. ไปใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

สศช. กบภ. กนจ. สงป.และ
หน่วยงานปฏิบัติหรือ
หน่วยงานขับเคลื่อนทั้งใน
ระดับกระทรวง และระดับ
พื้นที่ (ปรับ พรบ. สศช.
สงป. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)

ไม่มี

หน่วยงานปฏิบัติ จัดทารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการระหว่าง
ดาเนินของแผนงาน/โครงการ และส่งให้ สศช. เพื่อให้หน่วยงานภายใต้
สศช. ทารายงานการติดตามประเมินผลในลักษณะ SectoralFunction-Area และ Agenda-Function-Area และส่งให้ องค์กรอิสระ
ภายใต้ สศช. เพื่อทาหน้าที่ตดิ ตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการติดตามในลักษณะ
Strategy-Function-Area และ Strategy-Agenda-Function-Area
พร้อมระดมความเห็นจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และเสนอ ครม. เพื่อ
พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องรับผลการประเมินไปปรับปรุง
ยกเลิก แผนงาน/โครงการ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมิน

สศช. กบภ. กนจ. (ปรับ
พรบ. สศช.) อาจต้อง
ยกระดับสานักติดตามและ
ประเมินผล ภายใต้ สศช. ให้
เป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นตรง
กับท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ความเป็นอิสระเป็น
หน่วยงาน Oversight
body

มีการประเมินแผนงาน/
โครงการที่มิใช่กฎหมาย
เบื้องต้น เน้นติดตาม
ความก้าวหน้าขาดหลัก
วิชาการ

หน่วยงานปฏิบัติ จัดทารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการที่
ดาเนินการเสร็จสิ้น และส่งให้ สศช. เพื่อให้หน่วยงานภายใต้ สศช. ซึ่งมี
หน้าที่จัดทายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เรียกว่า Sectoral-based และ
รับผิดชอบหลักใน Agenda-based ที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานการ
ติดตามประเมินผลในลักษณะ Sectoral-Function-Area และ
Agenda-Function-Area และส่งให้ องค์กรอิสระภายใต้ สศช. เพือ่ ทา
หน้าที่ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการที่ปฏิบตั ิจริง
พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการติดตามในลักษณะ Strategy-FunctionArea และ Strategy-Agenda-Function-Area พร้อมระดมความเห็น
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับผลการประเมินไปปรับปรุง ยกเลิก แผนงาน/โครงการ ที่มี

สศช. กบภ. กนจ. (ปรับ
พรบ. สศช.) อาจต้อง
ยกระดับสานักติดตามและ
ประเมินผล ภายใต้ สศช. ให้
เป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นตรง
กับท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ความเป็นอิสระและเป็น
หน่วยงาน Oversight
body

๓๙๑
แบบเก่า

แบบใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ

อยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ไม่มี

ดาเนินการติดตามผลงาน (follow up) เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และ
ผลกระทบในระดับแผนงาน/โครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย เพื่อ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
และผลกระทบที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ โดย กระทรวง/
หน่วยงานในระดับพื้นที่ จัดทารายงานติดตามผลงานของแผนงาน/
โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และส่งให้ สศช. เพื่อให้หน่วยงาน
ภายใต้ สศช. ที่เกี่ยวข้องทาการประเมินผลผลการติดตามในลักษณะ
Sectoral-Function-Area และ Agenda-Function-Area และองค์
อิสระ สศช. เพื่อทาหน้าที่ติดตามประเมินผลผลลัพธ์/ผลกระทบของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สามารถ
เชื่อมโยงกับที่ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการติดตามใน
ลักษณะ Strategy-Function-Area และ Strategy-AgendaFunction-Area พร้อมระดมความเห็นจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และ
เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการใหม่ตอ่ ไป

สศช. กบภ. กนจ. สงป.และ
หน่วยงานปฏิบัติหรือ
หน่วยงานขับเคลื่อนทั้งใน
ระดับกระทรวง และระดับ
พื้นที่ (ปรับ พรบ. สศช.
สงป. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)

พัฒนาสมรรถในการทางาน (Competency)
ไม่มี

พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรปู
และแผนปฏิบัติการกระทรวง ภาคและจังหวัด ทีส่ ะท้อนความเชื่อมโยง
ระหว่าง ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

สานักประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา สศช.
กาลังดาเนินการร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และส่งมอบให้องค์กรอิสระ
ที่กาลังจะจัดตั้งขึ้น

ไม่มี

พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ปฏิรูป แผนปฏิบัติการกระทรวง ภาค และจังหวัด รวมทั้งจัดทาหลักสูตร
เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผล

สานักประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา สศช.
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
องค์กรวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นผู้พัฒนาฯ
และส่งมอบให้องค์กรอิสระ

พัฒนาระบบ Big Data เพื่อบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
มีแต่น้อย และกระจัด
กระจาย

พัฒนาระบบ Big Data เพื่อขับเคลื่อน และประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป
แผนปฏิบัติการกระทรวง ภาค และจังหวัด รวมทั้งพัฒนารูปแบบของ
การรายงานผลการติดตามประเมินผลเพื่อเสนอครม.

๒.๑.๓ ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สานักประเมินผล สศช. เป็น
ผู้ดาเนินการ และส่งมอบให้
องค์กรอิสระที่กาลังจะจัดตั้ง
ขึ้น

๓๙๒

การติดตามและประเมินผลจะมีบทบาทสาคัญที่แทรกตลอด PDCA เพราะระบบติดตามประเมินผลที่
ดีต้องมีการออกแบบยุทธศาสตร์ ค่าคาดหวังเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ดี หรือเรียกว่า การติดตามประเมินผลก่อนดาเนินการ
ถ้าหากออกแบบได้ดี จะทาให้การดาเนินการการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ ในขณะที่
ดาเนินการ และในที่สุดเมื่อโครงการสิ้นสุดดาเนินการได้ง่าย และต้องมีการประเมินผลขั้นสุดท้ายที่เรียกว่า การ
ติดตามผลงานเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และผลกระทบในระดับแผนงาน/โครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยและ
คาดการณ์ไว้ตั้งแต่เริ่มแผนงาน/โครงการ ที่ต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์และผลกระทบที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์สาคัญของ
ประเทศ ระบบติดตามประเมินผลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังมีจุดอ่อนหลายประการ เนื่องจากระบบการจัดการไม่ได้ถูก
พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลก และความต้องการของพื้นที่ ที่เน้นการบูรณาการในหลายมิติ และ
เปลี่ ย นแปลงเร็ ว เพราะขาดการพัฒ นานวั ตกรรมด้ านการจั ดทากลไกและเครื่องมือขั บเคลื่ อน และการติดตาม
ประเมิน ผล และขาดการดาเนิ น การที่เรี ย กว่าสั งคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine) เพื่อปรับบทบาท
หน่วยงาน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการทบทวนระบบและกระบวนขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลเดิมที่มีอยู่
(Review) เพื่ อ ออกแบบระบบและกระบวนการ บริ ห ารจั ด การระบบขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามประเมิ น ผลใหม่
(Redesign) ภายใต้แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการติดตามประเมินผล โดยมีข้อเสนอที่สาคัญดังนี้
๑)

แนวคิดการติดตามประเมินผลในระบบปิดมาสู่การประเมินผลในระบบเปิด โดย

๑.๑) เป็นระบบที่จะใช้วัดความสาเร็จและความล้มเหลวของแผนพัฒนาประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ก่อนจัดทานโยบาย แผนงาน/โครงการ เพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้และความเหมาะสม กาลังขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติงาน และการดาเนินการสิ้นสุดแล้ว
๑.๒) เป็ น ระบบประเมิ น ผลในเชิ ง บู ร ณาการ ที่ มุ่ ง เสนอผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และ
ผลกระทบในลักษณะ Agenda based, Area based, และ Function based เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและทบทวนมาตรการ นโยบาย แผนงาน โครงการ ทั้งในระดับภาพรวม กระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า และ
จังหวัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๑.๓) เป็นระบบประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมสิทธิประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒)

หลักการการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด

๒.๑) หน่วยงานติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit) ต้องมี
ลักษณะขององค์กรหรือพนักงานในองค์กรที่คาดหวังจะให้ปฏิบัติ (Guiding Principles) คือ ต้องมีกลไกเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความอิสระในการดาเนิ น การติดตามประเมินผล พร้อมทั้ง จัดทาข้อมูลติดตามประเมินผลให้ถูกต้อง
(Validity) สมบูรณ์ (Integrity) เชื่อถือได้ (Reliability) และย้อนกลับหรือป้อนกับจนเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เป็นข้อมูลต่อการจัดทาแผนงาน/โครงการและยุทธศาสตร์ต่อไปได้ (Relevant Feedback) ตลอดจนเชื่อว่าการติดตาม
ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาแผนของตนเอง (Culture of self improvement or

๓๙๓

development) และนาผลการติดตามและประเมินผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแผนในระยะต่อไป ต้องมีความรวดเร็ว
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ในขณะนั้น (Fast and Adaptive) อีกทั้งมีระบบตรวจสอบและวัด
ประสิทธิภาพของระบบประเมินผล (Audit) เพื่อทาให้สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งแผนงาน/
โครงการ และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒) การประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สาคัญการวัดผลสาเร็จของผลการดาเนินงาน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนมาแล้ว ซึ่งประกอบ ๒ ส่วนคือ
 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานการจัดสรรทรัพยากร เป็นการพิจ ารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรกับผลผลิตในแผนงาน/
โครงการ ร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในทางปฏิบัติจะจาแนกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) การประเมินก่อนการ
ปฏิบัติงานหรือก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante evaluation) เป็นการประเมินสถานการณ์และสารวจข้อเท็จจริง เช่น
ความต้องการของประชาชน ตรวจสอบศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมาย การประเมินต้นทุน-ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากโครงการ (๒) การประเมินผลระหว่างดาเนินการ (On-going Evaluation) เป็นการติดตามประเมินถึง
ความก้าวหน้าของโครงการในระยะเวลาที่ดาเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค์ในการดาเนินงาน ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกที่จะมีผลต่อโครงการ จะแก้ไขอย่างไร เป็นการปรับปรุงโครงการ (๓) การประเมินผลหลังการดาเนินงาน
(Ex-post Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อรวมสรุป ว่าเมื่อได้ดาเนินโครงการจนสิ้นสุดแล้วได้รับความสาเร็จ มี
ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นอะไร เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลเพื่อรับทราบว่ าการดาเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ มีเหตุผลไรที่ทาให้สาเร็จหรือล้มเหลว ประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าคุ้มค่ากับต้นทุน
หรือไม่ มีแนวทางอื่นๆ ที่ดีกว่า ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ และผลกระทบ เพื่อให้รับทราบว่าผลผลิต
หรือผลลัพธ์จากการดาเนินตามเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนร่วม
และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไร (เกิดแก้ว, ๒๕๔๐)
๒.๒) ตัวชี้วัดการประเมินผล ถ้าการประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับหรือเป้าหมายที่กาหนด สิ่งที่ใช้วัดก็คือตัวชี้วัด ซึ่งโดยทั่วไปตัวชี้วัด เป็นได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และต้องมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการกาหนดระดับ
ความสาเร็จเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ที่ได้จากทฤษฎีวิจัยและหลักการ และหรือได้จากการเปรียบเทียบกับผลงานในกลุ่ม
ต่างๆ นอกจากนี้ต้องมีช่วงเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนเพื่อใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของตัวชี้วัด
นั้นๆ ซี่งสามารถจาแนกตัวชี้วัดได้ดังนี้
 ตัวชี้วัดของปัจจัยนาเข้า (Input indicators) ใช้วัดทรัพยากรที่ใช้ เป็น
องค์กรที่สาคัญของการวัดความสาเร็จในเชิงประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

ตัว ชี้วัดของกระบวนการ (Process

indicators) ใช้วัดจานวนครั้งของ

๓๙๔

 ตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิต (Output indicators) ใช้วัดผลงานหรือผลผลิต
ซึ่งสามารถใช้เป็นองค์ประกอบของการวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ซึ่งจะช่วยชี้วัดว่าผลงานได้ใช้ค่าใช้จ่ายที่
ลงทุนคุ้มค่าหรือไม่
 ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ (Outcome indicators) จะแสดงออกมาในรูปของการ
เปลี่ยนแปลง โดยประสิทธิผลจะเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมาย
 ตัวชี้วัดของผลกระทบ (Impact indicators) เป็นการวัดผลขั้นสุดท้าย ซึ่ง
อาจใช้เวลาในการที่จะเกิดผลกระทบที่พึงปรารถนาหรืออาจต้องใช้หลายแผนงาน/โครงการดาเนินการ เพื่อให้เกิดผล
กระทบเดียวกัน
๒.๓) มีการประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิด
(Inside-out) ควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทาหน้าที่ประเมินผล (Outside-In) เพื่อความ
ถูกต้องและเป็นกลาง ปราศจากอคติและเลือกปฏิบัติ
๒.๔) การดาเนินการติดตามและประเมินผลต้อ ง เน้นการบูรณาการ เชื่อมโยง และมี
กระบวนการเชื่อมโยงที่แข่งแกร่ง (Process and Procedure) สร้างกลไกการบูรณาการผ่านความร่วมมือ และมีระบบ
ติดตามประเมินผลแบบเปิดและเชื่อมโยง รวมทั้งใช้ระบบ Big data เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างระบบ Single
Report

๒.๕) การมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมสิทธิประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามที่กาหนดไว้ในมาตร ๖๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๘ ใน พรบ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบใน
เรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวและชุมชน
๒.๑.๔ ปรั บปรุงขั้น ตอนระบบการติ ดตามและประเมินผลแบบเปิดและบูรณาการระบบรายงานการ
ประเมินผลผ่านความร่วมมือ (Open and Connected Mornitoring and Evaluation) มีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
o วางแผนการติดตามและประเมินผล โดย สศช. วางแผนการติดตามและประเมินผลเพื่อให้
ระบบประเมิน ผลเป็ น กลไกส าคัญในการสร้ างเชื่อมโยงระหว่างค่าเป้าหมายของยุท ธศาสตร์ในทุกระดับ (ตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการกระทรวง ภาค จังหวัด และชุมชน) และย้อนกลับใน
ลั ก ษณะวงจรนโยบาย รวมทั้ ง ก าหนดประเด็ น พั ฒ นาส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากกว่ า หนึ่ ง หรื อ หลายกระทรวง
(Crosscutting Agenda) เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการของ สงป. รวมทั้งกาหนดค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ด้วยเทคนิค
Logical framework และ Policy Lab หรือ Workshop เป็นต้น พร้อมทั้งมีการประเมินผลยุทธศาสตร์ก่อน
ดาเนินการ กาลังดาเนินการ และหลังดาเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการระดมความ
คิดเห็น และให้นาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาส่งให้ สงป. ดาเนินการต่อไป
o กาหนดให้มีการประเมินผลยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ ตามหลักการการติดตาม
ประเมิ น ผลที่ ต้อ งด าเนิ น การ ๓ ระยะเวลา (รั ต นะ บัว สนธ์ , ๒๕๔๐) คื อ หนึ่ ง ส่ ง เสริ มให้ มี น าวิ ธี วิ ท ยาการ
ประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการประเมินถึงสถานการณ์
และสารวจข้อเท็จจริง สมมติฐานความเป็นไปได้ในขั้นตอนการจัดเตรียมนโยบาย ทั้งรูปของกฎหมายและมิใช่กฎหมาย
เพื่อกลั่นกรองโครงการ เช่น ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ต้นทุน สอง การประเมินผลระหว่างดาเนิน เป็นการติดตาม
ประเมินผลถึงความก้าวหน้าในระยะที่กาลังดาเนินงาน เพื่อเป็นศึกษาว่ามีปัญหา อุปสรรคใดบ้างในการดาเนิ นงาน ทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอกที่ผลกระทบต่อการดาเนินงาน จะเน้นแก้ไขปรับปรุงแผนงาน/โครงการ สาม การ
ประเมินผลหลังการดาเนินงาน เป็นการประเมินผลเพื่อรวมสรุปจนสิ้นสุดแผนแล้วได้รับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ เกิดขึ้นภายหลังจากสิ้นสุดแผน เป็นการวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิผล๗ ประสิทธิภาพ๘ ตลอดจนผลกระทบ๙ทั้งในทางบวกและลบ โดย
๒.๑) ประเมินผล ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/งานโครงการก่อนการปฏิบัติการหรือก่อน
เริ่มโครงการ ซึ่ง ควรเป็น ข้อกาหนดที่สาคัญของการของบประมาณ โดย กระทรวง/หน่ว ยงานระดับพื้นที่ จัดทา
รายงานประเมิน ผลแผนงาน/โครงการก่อนการปฏิบัติการ และส่ งให้ สงป. กภบ. และ กนจ. เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และให้ สศช. ซึ่งมีหน้าที่จัดทายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เรียกว่า Sectoral-based และ
รับผิดชอบหลักใน Agenda-based เพื่อทาการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่กาหนด
กับ ค่าเป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์ ส าคัญของประเทศ และจัดทารายงานผลวิเคราะห์ ประเมิ นผลเสนอ ครม. เพื่ อ
พิจารณาส่งให้ สงป. ไปใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป
๗
๘
๙

ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการวัดเพื่อทราบว่าการดาเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทาให้การปฏิบัติงาน
นั้นประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดเพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
เพียงใด เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงานที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดาเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output)
ผลกระทบ (Impact) เป็นพิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนินงานตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้นั้นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมและ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไร
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๒.๒) ติด ตามและประเมิน ผลระหว่างดาเนิ น ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ แ ละแผนงาน/
โครงการ โดยกระทรวง/หน่วยงานในระดับพื้นที่ จัดทารายงานติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ และส่งให้
สศช. เพื่อให้หน่วยงานภายใต้ สศช. ทาการติดตามประเมินผลในลักษณะ Sectoral-Function-Area และ AgendaFunction-Area และส่งผลการติดตามประเมินผลนี้ให้สานักติดตามประเมินผล สศช. เพื่อทาหน้าที่ติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติจริง
พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการติดตามในลักษณะ Strategy-Function-Area และ Strategy-Agenda-Function-Area
พร้อมระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ยกเลิก แผนงาน/โครงการ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
๒.๓) ประเมินผลหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้ นแล้ว โดย กระทรวง/หน่วยงานในระดับ
พื้นที่ จัดทารายงานติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการและส่งให้ สศช. เพื่อให้หน่วยงานภายใต้ สศช. ทาการ
ติดตามประเมินผลในลักษณะ Sectoral-Function-Area และ Agenda-Function-Area และส่งผลการติดตาม
ประเมินผลนี้ให้สานักติดตามประเมินผล สศช. เพื่อทาหน้าที่ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการติดตามใน
ลักษณะ Strategy-Function-Area และ Strategy-Agenda-Function-Area พร้อมระดมความเห็นจากผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการประเมินไปปรับปรุง ยกเลิก แผนงาน/
โครงการ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกัน
๒.๔) ดาเนินการติดตามผลงาน (follow up) เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และผลกระทบใน
ระดับแผนงาน/โครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และเชื่อมโยง
กับผลลัพธ์และผลกระทบที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ โดย กระทรวง/หน่วยงานในระดับพื้นที่ จัดทา
รายงานติดตามผลงานของแผนงาน/โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และส่งให้ สศช. เพื่อให้หน่วยงานภายใต้ สศช.
ที่เกี่ยวข้องทาการประเมินผลผลการติดตามในลักษณะ Sectoral-Function-Area และ Agenda-Function-Area
และส่ งผลการติ ดตามประเมิน ผลนี้ ให้ ส านั กติดตามประเมินผล สศช. เพื่อทาหน้าที่ติดตามประเมินผลผลลั พธ์ /
ผลกระทบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติที่สามารถเชื่อมโยงกับที่ปฏิบัติจริง พร้อมทั้ง
จัดทารายงานผลการติดตามในลักษณะ Strategy-Function-Area และ Strategy-Agenda-Function-Area พร้อม
ระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการประเมิน
ไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการใหม่ต่อไป
๓) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรสากล (Joint Key Performance Indicator:
JKPI) เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งสามารถวัดทั้งรูปของ ตัวชี้วัดผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม โดยมีขั้นตอนในการ
จัดทาดังนี้
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๓.๑) กาหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดจะต้องมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล
และสะท้อนคุณลักษณะของภาคราชการ เนื่องจากการดาเนินแผนงาน/โครงการของภาครัฐมีลักษณะการให้บริการ
สาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้คานึงถึงผลกาไร แต่คานึงถึงผลประโยชน์ของคน/สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้น
เกณฑ์ในการประเมินผลจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าของภาคเอกชน โดยด้านเศรษฐกิจ ต้องเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
แข่งขัน เช่น GDP ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างนวัตกรรม และมีรายได้ต่อหัวสูงเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปาน
กลาง รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารกระจายรายได้ แ ละผลประโยชน์ อ ย่ า งทั่ ว ถึง เป็ น ธรรม และการเติ บ โตต้ อ งเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม สาหรับในด้านสังคม คนต้องมีโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นคนดีและเก่ง เคารพในสิ ทธิของผู้อื่น
ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ที่ยั่งยืน และดูแลคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของประชาชนและชุ ม ชน ส่ ว นภาครั ฐ เน้ น การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพี ย งพอ มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ความเร็ว ทันเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมเสมอภาค รวมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ
๓.๒) บริหารจัดการตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) โดย การศึกษาเป้าหมาย
และตั ว ชี้วัด ยุทธศาสตร์ ชาติ ในอีก ๒๐ ปี ข้า งหน้า ที่ ต้องการให้ ป ระเทศไทย เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว โดยมี
คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่สาคัญดังนี้คือ เป็นประเทศรายได้สูง รายได้ต่อหัวเป็น ๑๕,๐๐๐ USD/ปี เศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๕-๖ ต่อปี มีความสามารถในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเป็น ๑ ใน ๑๐ คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี
เรียนรู้ตลอดชีวิต (HDI) ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมค่า Gini ๐.๓๖ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
และอันดับคอร์รัปชันเป็นอันดับ ๒ ในอาเซียน ที่ต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลกระทบภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติภาพรวมที่ต้องดาเนินการให้สาเร็จภายใน ๕ ปีของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะกึ่งแผนปฏิบัติการ
ที่ถ่ายระดับมาจากยุทธศาสตร์ชาติ

๓๙๘

๓.๒)

บริหารจัดการตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) โดย

 ก าหนดประเด็ น พั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายและ
ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยใน (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้มีการกาหนดประเด็นพัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติไว้ชัดเจน ตัวอย่างของประเด็นพัฒนา เช่น ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มีประเด็นพัฒนาที่สาคัญ เช่น ปรับเปลี่ยนคนในสังคมให้มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
เด็กปฐมวัย พัฒนาความรู้และทักษะแรงงานให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน เป็นต้น ในขณะที่ ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม เช่น สร้างโอกาส อาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง
การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับการยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
 จัดหาตัวชี้วัดที่ใช้กันในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ โดยศึกษาตัวชี้วัดที่มี
การดาเนินการโดยองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เช่น IMD world competitiveness center World Economic Forum (WEF) และ Ease of doing business)
ตัวชี้วัดด้านคน เช่น Human development index ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น SDG ตัวชี้วัดคอร์รัปชัน เช่น
Corruption Perception Index เป็นต้น
 บริหารจัดการตัวชี้วัดย่อยขององค์กรระหว่างประเทศ โดยวางซ้อนเพื่อ
ตรวจสอบตัวชี้วัดซ้าซ้อนกัน (Overlay for decreasing Overlap) แล้วแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านภาครัฐ ตัวอย่างเช่น WEF ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกจานวน ๑๓๓ ประเทศ และได้ใช้เกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งหมด ๑๑๐ ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ชี้วัดนี้มา
จากสองทาง คือ หนึ่ง ข้อมูลเชิงประจักษ์ในรูปสถิติ (Secondary Data หรือ Hard Data) ที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเครือข่ายต่างๆ จานวน ๓๒ เกณฑ์ คิดเป็นสัดส่วน
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ประมาณร้อยละ ๓๐ และสอง ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ๗๘ เกณฑ์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ ๗๐ จากจานวนเกณฑ์ทั้งหมด ๑๑๐ เกณฑ์ เป็นต้น
 การแปลงรูป (Mapping) ตัวชี้วัดย่อยขององค์กรระหว่างประเทศกับ
ประเด็ นพัฒนาที่สาคัญ ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งปัจจุบัน สงป. ได้ใช้เป้าหมายและ
ประเด็นพัฒนาที่สาคัญในแผนฯ ๑๒ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายร่วมในการจัดสรรงบประมาณในรูป
ของ Functions, Agendas, Areas ซึ่งจะทาให้ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติกระทรวงต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด ที่
จัดทาโดยองค์กระหว่างประเทศดังกล่าวทั้งหมด ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือประเทศไทยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ได้มาตรฐาน และสามารถเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ใ นยุคที่มีการแข่งขันสู ง ตัว อย่าง ประเด็นวิจัย
พัฒนาการดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญ ตัวชี้วัดย่อยของ WEF เช่น Firmlevel technology absorption และ FDI and technology transfer และ Production process sophistication
ในขณะที่ของ IMD Technological cooperation และ Development and application of Technology หรือ
High tech exports เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ถูกกาหนดร่วมระหว่าง สศช. สงป. และ สานักงาน กพร.
ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมากกว่าหนึ่งกระทรวง/หน่วยงานเทียบเท่า ปัจจุบัน สศช. กาลังดาเนินการบริหาร
จัดการข้อมูลที่ WEF และ IMD นาไปใช้เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งการดาเนินการ
ออกเป็น ๒ ส่วน หนึ่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดให้ทันสมัยและเปลี่ยน
ช่วงเวลาจัดเก็บให้ตรงกับที่หน่ วยงานเหล่านี้ดาเนินการประเมินผล เพี่อทาให้ตัวเลขมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น สอง
ประสาน Thailand Management Association และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในฐานะหน่วยงานในประเทศไทยที่ดาเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามให้กับผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยตอบ เพื่อ
เก็บข้อมูลในลักษณะความคิดเห็น (Perception)
๓.๓)

การบริหารจัดการตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ

 ระดั บ กระทรวง โดย สศช. สงป. ส านั ก งาน กพร. ร่ ว มกั บ กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง กาหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินการให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการทางาน (Process Flow)
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ กาหนดกิจกรรมเป็นระยะ (Phasing) ตัวอย่างเช่น ประเด็นพัฒ นาเรื่อง การเพิ่มขีด
ความสามารถในการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ JKPI คือรายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการกาหนดกิจกรรมที่ต้องดาเนินการไว้ ๕
กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นตัวชี้วัด ผลผลิตร่วม JKPI ได้แก่ หนึ่ง ความต้องการตลาดและศักยภาพการท่องเที่ยว
สอง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาม การสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยว สี่ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
ห้า การส่งเสริมการตลาด ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีกลุ่มแผนงาน/โครงการของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวข้องกับ ๔ กระทรวง ได้แก่ ท่องเที่ยว แรงงาน ต่างประเทศ และ ICT เป็นต้น และใน
แผนงาน/โครงการต้องกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ๓ ระดับ คือ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งผลลัพธ์ต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และผลกระทบสอดคล้องกับ
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ชาติ คือ GDP ร้อยละ ๕ เป็นต้น

๔๐๐

ผลผลิตร่ วม

ผลผลิตร่ วม

ผลผลิตร่ วม

และจัดทาตัวชี้วัดในระดับกระทรวง โดยเริ่มจากการจัดทาตัวชี้วัดในระดับ
แผนงาน/โครงการภายใต้แผน ปฏิบัติการกระทรวงทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ที่ต้องกาหนด ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบ ซึ่งถ้าต้องการประเมินผลในลักษณะ Agenda based ต้องเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายร่วมและกิจกรรม (ตัวชี้วัดผลผลิตร่วมหรือกลุ่มแผนงาน/โครงการ: Output JKPI) ที่เชื่อมโยงกับประเด็น
พัฒนา (ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วมหรือกลุ่มกิจกรรม: Outcome JKPI) ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ๑๒ ที่เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดผลกระทบร่วมหรือกลุ่มประเด็นพัฒนา: Impact JKPI ของยุทธศาสตร์ชาติ
 ระดับจังหวัด/พื้นที่ เป็นการจัดทาตัวชี้วัดในลักษณะ Area based โดย
สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๔ ภาค ร่วมกับ กภบ. กนจ. อคตป. กลุ่มจังหวัด กาหนดเป้าหมายและประเด็น
พัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัดให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนาในแผนฯ ๑๒ ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีจุดเน้ น
ของประเด็นพัฒนาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การ
บริหารจัดการที่ดินชุมชนในจังหวัดอุทัยธานีหรือที่เรียกว่าอุทัยธานีโมเดล โดยมีเป้าหมาย ลดปัญหาการบุกรุกทาลาย
ป่า และเพิ่มโอกาสให้ คนจนร้ อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดในจังหวัดอุทัยธานีให้ สามารถสร้างรายได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ประเด็นพัฒนาที่สาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐของแผนฯ ๑๒ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนพื้ นที่ไม้ร้อยละ
๔๐ ของพื้นที่ประเทศ และลดความเหลื่อมล้า โดยเริ่มจากการกาหนดกิจกรรมที่ต้องดาเนินการได้แก่ การจัดหาที่ดิน
๔๘๖ แปลง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ประปา ไฟฟ้า การปรับพื้นที่เพาะปลูกด้วยการขุดตอยูคาลิปออก ขุดสระ
เป็นต้น) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ด้านเกษตรและนอกเกษตร) พัฒนากลไกและการขับเคลื่อนสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน

๔๐๑

จากัด ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวงซึ่งมีหน้าที่จัดทาแผนงาน/โครงการ ที่ต้อง
กาหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งผลผลิ ตจะต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมภายใต้ประเด็นพัฒนาของ
จังหวัด และประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจุดนี้สามารถเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการระหว่างจังหวัดและ
กระทรวง เพื่อลดความซ้าซ้อนได้

๓.๔) คานวณตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) ผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI)
และตัวชี้วัดผลกระทบร่วม (Impact JKPI) Ffpสศช. ร่วมกับสถาบันการศึกษา พัฒนาเทคนิคการคานวณตัวชี้วัด
ร่วมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี ขั้นตอนการคานวณดัชนีรวม (Composite Index) คือ (๑) คัดเลือกตัวชี้วัด
ตามหลักวิชาการ และมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวชี้วัด (๒) กาหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานสาหรับแต่ละตัวชี้วัดเพื่อ
ใช้เปรียบเทียบในการคานวณค่าตัวชี้วัดเป็นร้อยละ ซึ่งการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานสามารถทาได้หลายวิธี เช่น ใช้
เป้าหมายของแผนหรือยุทธศาสตร์เป็นเกณฑ์มาตรฐาน หรือ ใช้เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศหรือเกณฑ์
มาตรฐานระดับ นานาชาติ เป็ น ต้น (๓) ค านวณ ทาได้โ ดยการนาค่าที่วัดได้มาคานวณเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์
มาตรฐาน โดยปรับให้เป็นค่าร้อยละ ซึ่งสามารถคานวณได้หลายวิธี เช่น คานวณร้อยละผลต่างจากค่าเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดผลสาเร็จโดยทั่วไปและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจะวัดจากผลงานที่ทาได้ เทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และค านวณออกมาเป็ นค่าร้ อยละ ถ้าผลการพัฒนามีค่ าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่ าการพั ฒนามี
ความสาเร็จมากขึ้น เป็น ต้น (๔) การกาหนดค่าน้าหนัก แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ กรณีให้น้าหนักเท่ากันทุก
องค์ ประกอบ
เป็ นการหาค่าเฉลี่ ยของตัวชี้วั ดทุกตัวในแต่ละองค์ ประกอบ จากนั้นจึ งนาค่าเฉลี่ ยที่ได้ของทั้ ง ๖
องค์ประกอบมาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งให้เป็นดัชนีรวมเพียงค่าเดียว เช่น ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๗๐ ๗๕
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ เท่ากับ (๗๐+๗๕+๘๐+๘๕+๙๐+๙๕)/๖ = ๘๒.๕ กรณีให้น้าหนักไม่เท่ากันทุกองค์ประกอบ การ
คานวณดัชนีรวม หากต้องการให้ความสาคัญแก่แต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากัน อาจกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ
ให้ต่างกันได้ โดยนาค่าน้าหนักไปคูณกับค่าดัชนีก่อนที่จะทาการเฉลี่ย เช่น ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๗๐

๔๐๒

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ โดยให้น้าหนักไม่เท่ากัน ได้แก่ ๐.๓ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๒ ๐.๑ ๐.๒ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักจะเท่ากับ (๗๐*
๐.๓)+(๗๕+๐.๑)+(๘๐*๐.๑)+(๘๕*๐.๒)+(๙๐*๐.๑)+(๙๕*๐.๒) = ๙๐.๕
๔) การจัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความชานาญและเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย (neutral organization) เพื่อให้มจี ัดทา ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เชื่อถือได้ เป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบาย และการดาเนินงานภาครัฐ โดย
๔.๑) พัฒนาหน่ว ยงานที่มี อยู่ ในกระทรวงและพื้นที่ให้ ส ามารถและมีห น้า ที่ในจัดท า
วิเคราะห์ ขับเคลือน และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการทั้งก่อน กาลังดาเนินการ และหลังดาเนินการ รวมถึง
ติดตามผล (follow up) เพื่อวิเคราะห์และกระตุ้นให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ และเป็นสากล กาหนดแนวทางการประเมินอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีศักยภาพในการจัดทา
รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงาน/โครงการ เพื่ อส่ ง ให้ สศช. นาไปใช้ป ระกอบการประเมิ น ผลในระดั บ
ยุทธศาสตร์ต่อไป
๔.๒) พัฒนาสานักยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ภายใต้ สศช. ให้มีศักยภาพและหน้าที่ใน
การจัดทา วิเคราะห์ ขับ เคลื่อน และติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน และประเด็นพัฒนาสาคัญได้ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสามารถดาเนินการตลอด PDCA ภายใต้วงจรนโยบาย เช่น ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น รวมทั้ ง มี ศั ก ยภาพในการจั ด ท ารายงานการติ ด ตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน เพื่อส่งให้ สานักประเมินผล สศช. นาไปใช้ประกอบการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผลการประเมิน
ไปใช้ประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่อไป
๔.๓) ยกระดับสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคทั้ง ๔ ภาค สศช. ให้มีศักยภาพและ
หน้าที่ในจัดทา วิเคราะห์ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ภาคและจังหวัดได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อ
สามารถดาเนินการตลอด PDCA ภายใต้วงจรนโยบาย และการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ภาค
และจังหวัด เพื่อส่งให้ สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช. นาไปใช้ประกอบการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ
๔.๔) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลแห่งชาติ และพัฒนายกระดับ
สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาฯ สศช.ให้เป็นสานักงานประเมินผลแห่งชาติ หรือ ให้เป็นองค์กรอิสระ
oversight body มีหน้าที่สาคัญคือ
 ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญที่เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานทั้ง
ในระดับสาขา (Sector) กระทรวง ภาค จังหวัด ชุมชน และ การนาเสนอผลการติดตามประเมินผล ให้ ครม.
พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานนานโยบายไปปฏิบัติ และหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
รั บ ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง นโยบาย แผนงานและโครงการต่ อ ไป และให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ทราบทั้ ง ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน
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 หน่วยวิจัยและพัฒนา เช่นการ พัฒนาตัว ชี้วัด และตัว ชี้วัด ร่ว มให้ไ ด้
มาตรฐานสากลเพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
สามารถวัดทั้งรูปของ ตัวชี้วัดผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม โดยมีขั้นตอนในการจัดทา
ดังนี้ กาหนดเกณฑ์ของตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดจะต้องมีเกณฑ์ที่ เป็นมาตรฐานสากล และสะท้อนคุณลักษณะของ
ภาคราชการ เนื่องจากการดาเนินแผนงาน/โครงการของภาครัฐมีลักษณะการให้บริการสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้
คานึงถึงผลกาไร แต่คานึงถึงผลประโยชน์ของคน/สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินผลจะมี
ขอบเขตที่กว้างกว่าของภาคเอกชน และการบริหารจัดการตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) แบ่งเป็น ๒ ระดับ
คือ ระดับกระทรวง โดย สศช. สงป. สานักงาน กพร. ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กาหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ดาเนินการให้เห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการทางาน (Process Flow) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ กาหนด
กิจกรรมเป็นระยะ (Phasing) ระดับภาค/จังหวัด เป็นการจัดทาตัวชี้วัดในลักษณะ Area based โดย สานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคทั้ง ๔ ภาค ร่วมกับ กภบ. กนจ. อคตป. กลุ่มจังหวัด กาหนดเป้าหมายและประเด็นพัฒนาใน
แผนพัฒนาจังหวัดให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายและประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี
จุดเน้นของประเด็นพัฒนาต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละ
กิจกรรมจะมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวงซึ่งมีหน้าที่จัดทาแผนงาน/โครงการ ที่ต้องกาหนดตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งผลผลิตจะต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมภายใต้ประเด็นพัฒนาของจังหวัด และประเด็น
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจุดนี้สามารถเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการระหว่ างจังหวัดและกระทรวง เพื่อลด
ความซ้าซ้อนได้ คานวณตัวชี้วัดผลผลิตร่วม (Output JKPI) ผลลัพธ์ร่วม (Outcome JKPI) และตัวชี้วัด
ผลกระทบร่วม (Impact JKPI) สศช. ร่วมกับสถาบันการศึกษา พัฒนาเทคนิคการคานวณตัวชี้วัดร่วมที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
 วางระบบการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลตามช่วงเวลาที่ทาการ
ประเมินทั้งก่อน (Ex-ante Evaluation) ระหว่าง (On-going Evaluation) หลัง (Ex-post Evaluation) และการ
ติดตามผล (Follow-up Evaluation) การจัดทารายงานควรทารายงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย เช่น สศช. ต้องการใช้ผลการประเมินเพื่อใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์ สงป. ใช้ผลการประเมินในการจัดสรร
งบประมาณ ดังนั้นผู้รับผิดชอบด้านการประเมิน ควรจัดทารายงานการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน รวมทั้งกาหนดกลไกให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงาน/โครงการ

ฝึ ก อบรม เช่ น จั ด ฝึ ก อบรม เทคนิ ค วิ ธี ก าร หลั ก การ แนวคิ ด ในการ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการก่อนปฏิบัติ เช่น การนา Regulatory Impact Assessment ที่ใช้ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว เป็นเครื่องมือในการประเมินก่อนออกกฎหมาย Policy Lab
 ตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมิน ผล เพื่อทาให้ ระบบฯ มี
มาตรฐานสากล และพัฒนาให้ทันสมัย

คัดเลือกองค์กรกลางที่จะมาทาหน้าประเมินผลที่เรี ยกว่า ประเมินผล
แผนงานโครงการจากภายนอก (Outside-in) ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกาไร มี
ความชานาญเป็น ที่ยอมรั บของทุกฝ่า ย มีโครงสร้ างแบบภาคี ประกอบด้วย ชุมชน วุฒิอาสา ปราชญ์ ชาวบ้าน
สถาบันวิชาการ สศช. สานักงาน กพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดาเนินงานภายใต้ระบบทีมงาน
 พัฒนาระบบ RIA เช่น จัดทาคู่มือ Public consultation guideline เพื่อ
เพิ่ม Stakeholder engagement ทาให้เกิดความรับผิดชอบ (Accountability) ในการจัดทา ดาเนินการ และติดตาม
ประเมินผลแผนและนโยบาย ด้วยความโปร่งใส (Transparency) และจัดตั้ง ส่วนงาน RIA เพื่อขับเคลื่อนการใช้คู่มือ
RIA ในการประเมินผลกฏหมาย สู่การปฏิบัติ และพัฒนาให้เป็น Oversight body
 เวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้มีเวทีแสดง
ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้
ที่เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบ Dialogue มากกว่า Monologue และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น
ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้กาหนดนโยบาย เป็นต้น นอกจากนี้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการประเมินผล
 การนาเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการนาเสนอผลการประเมินให้
ทุกฝ่ายได้รับทราบ ทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน
๕) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผล
โดยให้ สศช. กพร. และสงป. ร่วมกัน จัดทาระบบข้อมูล เข้าถึงข้อมูล วิเคราะห์และการนาข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ นาข้อมูลการประเมินไปใช้ในการกาหนดทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการ โดยคานึงถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล และเน้นข้อมูลแบบ Real Time มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
๖) พัฒนารบุค ลากรภาครัฐให้ทัน สมัย มีคุณภาพ และปริ มาณ (Modernization and
Humand Resource Development) ทีเ่ พียงพอกับปริมาณงานที่กาลังจะเกิดขึ้นใหม่ และคุณภาพกาลังคนที่มี
อยู่ยังขาดองค์ความรู้ที่สาคัญหลายด้าน ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ ในด้าน ด้านสถิติหรือสถิติ
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เพื่อการวิจัย ที่สามารถใช้เครื่องมือหรือเทคนิคทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลการพัฒนา การ
พัฒนาดัชนีเพื่อการพัฒนา การจัดทาระบบข้อมูล รวมทั้ง สามารถใช้โปรแกรมในการประมวลผลข้อมูล อาทิ SPSS,
Microsoft Excel และด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค เพื่อสามารถติดตามประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ดังนั้น ถ้ามีนโยบายที่จะปรับโครงสร้าง สศช. และยกระดับงานในสานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนาให้ เป็น
สานักงานขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ เป็นองค์อิสระ จะมีกาลังคนและรับบุคคลาที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวในอนาคตฯ และต้องมีระบบสรรหาแบบเปิด (Open Recruitment) ที่เปิดโอกาสให้คนแข่งขันในตาแหน่ง
เพราะมีการปรับเปลี่ยนและปลดง่ายเมื่อกระทาผิด

๒.๑.๕ ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนตามข้อเสนอนโยบาย โดย
๑)

เสนอแผนการจัดทา พรบ. คณะกรรมการขับเคลื่อนและการประเมินผลแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒)

เสนอแผนการปฏิรูปองค์กร โดย

๒.๑) เสนอแผนปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ สศช. โดย ปรับบทบาทกอง/
สานักยุทธศาสตร์ สศช. ให้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เฉพาะด้านเพื่อจัดทารายงานผลการ
ติดตามประเมินผลรายยุทธศาสตร์ เนื่องจากการประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญในรูปแบบใหม่ต้องอาศัยความรู้ลึก
เฉพาะด้านและความรู้ทั่วไปในสาขาอื่นๆ โดยประสานกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมการรายงาน
การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการกระทรวง รวมทั้งกาหนดประเด็นพัฒนาในลักษณะ cross cutting ส่งให้
สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช. เพื่อใช้เป็นประกอบการจัดทารายงานผลการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๒)
ปรับบทบาทสานักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนา สศช. และยกระดับให้
เป็นสานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานที่เรียกว่า oversight
body เพื่อ (๑) จัดทาแผนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ (๒) ทาหน้าที่ติดตามประเมินผล
เชื่ อ มโยงระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และแผนจั ด สรรงบประมาณ
แผนปฏิบั ติ การ (แผนงาน/โครงการ) ทั้งในระดับกระทรวงและพื้น ที่ เสนอคณะกรรมการจัดท ายุท ธศาสตร์
พิจารณาก่อนเสนอ ครม. (๓) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กากับ ดูแล และกาหนดมาตรฐาน
การติดตามประเมินผล และเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล (๔) บทบาทหลักในการ
ถ่ายทอดประเด็นพัฒนา และค่าเป้าหมายผลกระทบ ผลลัพธ์ และผลผลิต เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมระหว่าง สศช.
สงป. สานักงาน กพร. และ กพ. และมีบทบาทสนับสนุน สงป. ในการถ่ายทอดประเด็นพัฒนา และการถ่ายระดับ
ค่าเป้าหมายระหว่างหน่วยงานยุทธศาสตร์และหน่วยงานปฏิบัติ พร้อมทั้งกาหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ผ่าน
กลไก เช่น Policy Lab หรือ workshop policy sandbox เป็นต้น (๕) สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติ ให้ มีการพัฒนาระบบติดตามและประเมิน ผล ๓ ระยะเวลา ก่อน กาลัง และหลัง
ดาเนินโครงการเสร็จสิ้น พร้อมทั้งติดตามผลงาน รวมทั้งให้มีการใช้ RIA เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
กฎหมายด้ วย (๖) จั ด ฝึกอบรมบุ ค ลากรภาครัฐ และเอกชนให้ มีความรู้ความสามารถในการติดตามประเมินผล

๔๐๖

ตลอดจนจัดทารายงานการติดตามประเมินผลกระทบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาประเทศแก่
รัฐบาล มีเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือประกอบต่างๆ เช่น Policy Lab และ futurist เป็นต้น (๗) ควบคุมมาตรฐาน
การติดตามประเมินผลทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และในระดับแผนงาน/โครงการ (๘) พัฒนาระบบ Big data (๙)
สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดทาคู่การรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น
๒.๓) ปรั บ บทบาทหน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวงหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ให้ มี
ความสามารถดาเนินการตั้งการจัดทา ติดตาม ประเมินผล และติดตามผล (Follow up) แผนงาน/โครงการ และ
ส่งผลงานให้กับ สศช. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานการติดตามประเมินผลกระทบและผลลัพธ์การ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สาคัญ
๒.๔) ปรั บ บทบาท ค.ต.ป. ให้ เ ป็ น กลไกในการสนั บ สนุ น การน าระบบการติ ด ตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้สถาปัตยกรรมนโยบายใหม่
๓) การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ทั้งการฝึกอบรมและสรรหา โดย กพ.
สศช. กพร. สงป. ร่วมกันศึกษาการสรรหาไดจากบุคลากรวิธีการสรรหาแบบเปด ( Open Recruitment) ที่เปดโอกาส
ใหคนแขงขันกัน เพราะการสรรหาจะเป็นการคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม เข้าเป็น
บุคลากรขององค์การ ที่ต้องมีคุณสมบัติ/คุณลักษณะที่จาเป็น ดังนี้
๓.๑) ความรู้ ที่ต้องมี คือ ความรู้พื้นฐาน ด้านนโยบายสาธารณะ สถิติพื้นฐานเพื่อการ
วิจัย คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหภาค หลักการ/ทฤษฎีการประเมินผล (ซึ่งความรู้นี้มีเพียงพอ) แต่ปัจจุบันความรู้ มี
ความหลากหลายมากขึ้นและล้าสมัยเร็ว จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา นอกจากนี้ต้องมีความรู้ที่
จาเป็นต่อบทบาทและหน้าที่ใหม่ คือ สหสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รูปแบบ
วิธีการหลักการในการวัดผลและจัดทาตัวชี้วัด ตามหลักวิชาการ มีเทคนิคและออกแบบระบบประเมินผลระดับจุลภาค
และมหภาคตามหลักวิชาการ โดยอาศัยทฤษฎีและแบบจาลองให้สามารถวิเคราะห์เพื่อชี้ปัญหาหรือผลกระทบต่อการ
พัฒ นา รวมทั้งการทาวิจั ย เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ สื บค้น รวบรวม และประมวลผลข้อมูล เชิงสถิติใช้
ประโยชน์ในการประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วัด และเชื่อมโยงตั วชี้วัดของโครงการ งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการ
ความรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ สร้างความเชื่อมโยงการพัฒนากับทีมงาน สามารถจัดทารายงานผลการพัฒนา ซึ่ง นบส.
มีความรู้ในลักษณะสหวิชา เพราะตอนไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้เรียนวิชาที่เรียกว่า multidisciplinary เพื่อ
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในหนึ่งพื้นที่ (มีความรู้เพียงพอ)
๓.๒) ทักษะและประสบการณ์ โดยทักษะที่สาคัญคือ สามารถกาหนดปัญหาหรือหัวข้อ
การวิจัย ที่อาศัยการเชื่อมโยงความรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบประเมินผล
และพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน และกาหนดกรอบการประเมินผลและแปลงกรอบการทางานไปสู่
การปฎิบัติ การถ่ายทอดระบบประเมินผลและตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติในสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคทั้ง ๔ สานัก
ของ สศช. และพื้นที่ ใช้โปรแกรมการประมวลผลต่างๆ เป็นอย่างดี โปรแกรมการนาเสนอที่มีความสามารถถ่ายทอด
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สื่อสารได้ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ สร้างความเชื่อมโยงการพัฒนากับทีมงาน สามารถจัดทารายงานผล
การพัฒนา (ต้องพัฒนาเพิ่มเติม) ในขณะเดียวกันต้องมีประสบการณ์ด้านการวางแผนติดตามประเมินผล พัฒนา
ตัวชี้วัด และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลและตัวชี้วัด วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓.๓) ความสามารถหลายด้าน ได้แก่ (๑) การทางานเป็นทีม สื่อสารและประสานงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในและนอก สศช. สร้างความร่วมมือ มีความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วมกับ
ทีมงาน พัฒนาความสัมพันธ์ บริหารความขัดแย้ง ความฉลาดทางอารมณ์ สร้างเครือข่ายและพันธมิตร (ต้องพัฒนา
เพิ่ม) (๒) การวางแผนและจัดระบบงาน บริหารเวลา จัดสรรทรัพยากร พยากรณ์ คาดการณ์ และร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สศช. ในการติดตามประเมินผล แผนฯ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่ตามที่กาหนดไว้
ในแผนฯ และที่รัฐบาลกาหนดขึ้น (๓) การสร้างสรรค์ผลงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ค้นคว้าวิจัย ใฝ่รู้ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ๆ ประยุกต์ใช้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประเมินผลและตัวชี้วัดใหม่ๆ ให้ส อดคล้องกับ
ทิศทางการกาหนดและขับเคลื่อนแผนฯ (๔) การตัดสินใจและการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ
สามารถเผชิญกับข้อจากัดและแรงกดดัน รู้ทันความเสี่ยง และมีความสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ (ต้องพัฒนาเพิ่ม)
๔) การปฏิรูประบบเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย การวางแผนระบบ
ฐานข้อมูลและกาหนดตัวชี้วัดสาหรับใช้ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ ที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ในระดับภาพรวมกับแผนงานโครงการที่ดาเนินการในระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงบประมาณ (สงป.) และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ของประเทศต่อไป การวางระบบฐานข้อมูลดังภาพ จากภาพที่ ระบบฐานข้อมูลและการกาหนดตัวชี้วัด
สาหรับใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ในระดับภาพรวมกับแผนงานโครงการ และการติดตามประเมินผลที่
ดาเนินการในระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานร่วมกันของ สศช. สงป. และสานักงาน กพร.
เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศต่อไป พบว่า มี
รายละเอียดดังนี้
๔.๑) ระบบฐานข้อมูลสาหรับ การจัดทายุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน และการประเมินใน
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy Based) ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายผลผลิตที่คาดหวัง
(Desired Outputs) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Desired Outcomes) และผลกระทบที่คาดหวัง (Desired Impacts) และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์สาคัญ รวมทั้งแนวทาง/มาตรการยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ ในส่วนของการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จควรกาหนดโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับร่วมกัน ในการถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับกระทรวงและระดับพื้นที่ โดยหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ และจัดทารายงานประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์
คือ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนาเสนอ ครม.
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๔.๒) ระบบฐานข้อมูล การจัด ทาโครงการและประเมินในระดับกระทรวง (Function
Based) ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์
(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) และตัวชี้วัดความสาเร็จ จากการดาเนินงานโครงการ/แผนงาน กิจกรรม
และมาตรการที่เชื่อมโยงและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในส่วนของ
การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จควรเป็นตัวชี้วัดเดียวกับระดับยุทธศาสตร์ เพียงแต่ลดหลั่นลงมา หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบการจัดการแผนงาน/โครงการ และการจัดทารายการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในระดับ
กระทรวง คือ หน่วยงานภายในกระทรวง นาเสนอ สศช. กพร. สงป.(การประเมินผลก่อนเกิดโครงการ)
๔.๓) ระบบฐานข้อมูลการจัดทาโครงการในระดับพื้นที่ (Area Based) ประกอบด้วย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ
(Impacts) และตัวชี้วัดความสาเร็จ จากการดาเนินงานโครงการ/แผนงาน กิจกรรม และมาตรการที่เชื่อมโยงและสอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในส่วนของการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จควร
เป็นตัวชี้วัดเดียวกับระดับยุทธศาสตร์ เพียงแต่ลดหลั่นลงมา หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทาแผนงาน/โครงการ
และรายงานประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในระดับพื้นที่ คือ กบภ. และ กนจ. เพื่อเสนอ สศช. กพร. และ
สงป.
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๔.๔) การจัดทาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความสาเร็จในการประเมินผลกระทบการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สาคัญ จะเป็นการทางาน โดย องค์กรอิสระ เพื่อประสานร่วมกันระหว่าง ๓ หน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สศช. สงป. และกพร. โดยผ่านชุดเครื่องมือ (Tools) ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
 ระบบการประเมิ น ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ผลกระทบการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ พร้อมคู่มือการใช้ระบบ
 แนวทางการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล และตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ทั้ ง ในระดั บ
ยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่
 ข้อมูล เกี่ย วข้องกับ ผลผลผลิ ต (Outputs) ผลลั พ ธ์ (Outcomes) และ
ผลกระทบ (Impacts) และตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์สาคัญ

๔๑๐

 แบบวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กับโครงการ/แผนงาน
กิจกรรมและมาตรการในระดับกระทรวงและพื้นที่
 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)
และผลกระทบ (Impacts) และตัวชี้วัดความสาเร็จ จากการดาเนินงานโครงการ/แผนงาน กิจกรรม และมาตรการที่
เชื่อมโยงและสอดรับกับยุทธศาสตร์สาคัญในระดับกระทรวง
 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)
และผลกระทบ (Impacts) และตัวชี้วัดความสาเร็จ จากการดาเนินงานโครงการ/แผนงาน กิจกรรม และมาตรการที่
เชื่อมโยงและสอดรับกับยุทธศาสตร์สาคัญในระดับพื้นที่

๒.๑.๖ เป้าหมายและผลอันพึ่งประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ระบบประเมินผลการพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับลักษณะของนโยบายที่เน้นการ
บูรณาการในหลายมิติและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒) แนวคิด วิธีก าร และสร้ างตัว แบบ และระบบการติด ตามประเมิ นผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๓) เพิ่มประสิ ท ธิภ าพในการประเมิ นผลยุทธศาสตร์ส าคั ญของประเทศ ให้ ส ามารถมีเ ทคนิ ค
วิธีการ และเครื่องมือการวัดผลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
๔) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศที่ได้มาตรฐานสากล
โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๗ กรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน
๓ ปี

๒.๑.๘ ตัวชี้วัด
๑) มีสานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระที่ทา
หน้าที่ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่พัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผล และเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการยุทธศาสตร์ เช่น มี
การใช้ระบบ RIA เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งมี ระบบการตรวจสอบระบบ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐานสากล

๔๑๑

๒) มีระบบในการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่สามารถเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการทั้งในระดับกระทรวง
ภาค และจังหวัด (Open and Connected Monitoring and Evaluation)
๓) มีระบบ RIA เป็นเครื่องมือสาคัญในการประเมินผล โดยเฉพาะประเมินกระทบกฎหมาย
รวมทั้งมีระบบรายงานการติดตามประเมินผลตามช่วงเวลาที่ทาการประเมินทั้งก่อน (Ex-ante Evaluation) ระหว่าง
(On-going Evaluation) หลัง (Ex-post Evaluation) และการติดตามผล (Follow-up Evaluation)
๔) มีหลักสูตรเพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันและกระทรวงเศรษฐกิจตลอด
PDCA เช่น หลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงระหว่างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
และหลักสูตร Policy lab, Design thinking, scenario analysis เพื่อใช้ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ และการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นต้น
๕) มีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น RIA และ Policy Lab เป็นต้น ที่ใช้ประกอบการจัดทา และ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ก่อนการดาเนินการ (Ex-ante evaluation) ถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖) มีระบบ Big Data เพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล สาหรับรายงาน
การติดตามประเมินผลแบบรายงานเดียว (Single report system)

๒.๑.๙ วงเงินและแหล่งเงิน
-

๔๑๒

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๑) ปฏิรูปกฎหมาย จัดทา พรบ.
สานักงานขับเคลื่อนและ
ประเมินผลแห่งชาติ
๑.๑ จัดประชุมร่วมคณะกรรมการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑.๒ ประเมินผลกระทบจากการ
ปรับเปลีย่ นแปลงกฎหมายด้วย
RIA
๑.๓ Mapping stakeholder
๑.๔ จัดประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
๑.๕ จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดม
ความคิดเห็น
๑.๖ ติดตามประเมินผลการ

วงเงิน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

 สร้างองค์กรกลางที่ทา
หน้าที่ oversight
body ทาให้ระบบ
ขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผลมี
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

มี พรบ. สานักงาน
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ

๔

สศช.
สานักงาน
ก.พ.ร.

๔๑๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔

ดาเนินงานเป็นระยะ เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อพิจารณา
๒) ปฏิรูปองค์กร
๒.๑ ปรับโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของ สศช.โดย การปรับ
บทบาทสานักยุทธศาสตร์เฉพาะ
ด้านให้มีหน้าที่ ติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์สาขา
ประเด็นพัฒนา และปรับ
บทบาทสานักประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา ให้เป็น
หน่วยงาน Oversight body
พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลให้
กากับดูแล และตั้งหน่วยวิจยั
และพัฒนา
 จัดประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจกับ สศช. กพ.

สศช และ
สานักงาน
กพร..

 สร้างศักยภาพของ
 มีสานักงาน
องค์กรให้สามารถ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ขับเคลื่อน
ประเมินผล ได้อย่างมี
ติดตาม และ
ประสิทธิภาพและ
ประเมินผล
ประสิทธิผล
 สร้างองค์กรกลางที่ทา แห่งชาติ
หน้าที่ oversight
body ทาให้ระบบ
ขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผลมี
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

๔๑๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

กพร. สงป.
 จัดทา Road Mapping ปรับ
โครงการ เพิ่มกาลังคน และ
องค์ความรู้
 พัฒนาหลักสูตรที่จาเป็น
พร้อมฝึกอบรม
 จัดทายุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนและประเมินผล
ยุทธศาสตร์สาคัญ
 รายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
๒.๒ ปรับบทบาทหน่วยงานปฏิบตั ิ
ให้ ติดตาม ประเมินผล ติดตาม
ผล แผนงานโครงการ รวมทั้ง
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ในลักษณะ Functional based
 จัดประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจกับ กพร. กพ.
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 จัดทา Road Mapping ปรับ
โครงการ เพิ่มกาลังคน และ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

 สศช.
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๑๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

องค์ความรู้
 เลือกกระทรวงเพื่อใช้เป็น
Role Model
 พัฒนาหลักสูตรที่จาเป็น
พร้อมฝึกอบรม
 รายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการปฏิรูป
เศรษฐกิจเพื่อพิจารณา
๒.๓ ปรับบทบาท คตป. ให้เป็น
กลไกสนับสนุนการนาระบบ
ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
ชาติ แผนในระดับต่างๆ ไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 จัดประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจกับ กพร.
สศช.
 จัดทา Road Mapping
ปรับบทบาทของ คตป.
 รายงานผลการดาเนินงาน
ให้คณะกรรมการปฏิรูป
เศรษฐกิจ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

๔

 สศช.
 กพร.

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔๑๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๓) ปฏิรูประบบการคัดสรรบุคลากรที่
ศักยภาพสูง และระบบฝึกอบรมให้
ทันสมัย เพื่อเตรียมกาลังคน และมี
การขับเคลื่อน ติดตาม และ
ประเมินผลที่เป็นมืออาชีพ และมี
accountability (โดยทาการศึกษา
ออกแบบแนวทางให้ชัดเจนใน
ระยะแรก ปี ๒๕๖๑ และทดลอง
ดาเนิน การจริงในระยะถัดไป (ปี
๒๕๖๒-๒๕๖๓) จากนั้นจึงปรับปรุง
และนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดย
 จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูป
เศรษฐกิจกับ กพ.
 จัดทา Road Mapping ปรับ
ระบบสรรหา
 รายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อพิจารณา

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ได้บุคลากร มี
สมรรถนะสูงและมี
ความเป็นมืออาชีพใน
การติดตาม และ
ประเมินผลได้อย่างมี
คุณภาพ

มีระบบสรรหา
บุคคลากรสาหรับ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ

๔

สศช. กพ.
กพร.



๔๑๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๔) วางระบบในการติดตาม
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถเชื่อมโยงแผนในระดับ
๕) ต่างๆ ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนปฏิรูป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนปฏิบัติการทั้งในระดับ
กระทรวง ภาค และจังหวัด
 ร่วมกับสถาบันการศึกษา และ
องค์กรระหว่างประเทศ ศึกษา
และพัฒนา Model การติดตาม
ประเมินผล
 ทดสอบ Model กับประเด็น
พัฒนาที่เลือก
 ขยายผลให้ครอบคลุมแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ
 วางระบบการติดตามประเมินผล
ควบคู่ไปกับการวางระบบ
ฐานข้อมูลในลักษณะ Big data

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

แหล่ง
เงิน

ตัวชี้วัด

๔

สศช.



พัฒนาระบบในการ
ติดตาม ประเมินผล
ที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และ
แผนในทุกระดับ

มีระบบติดตาม
ประเมินผลที่
เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนในระดับต่างๆ

๔๑๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

 รายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
๖) พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบและ
เครื่องมือ เพื่อการติดตาม
ประเมินผลทั้งในระดับยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน
 รวมกับสถาบันการศึกษา และ
องค์กรระหว่างประเทศ พัฒนา
หลักสูตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล ตั้งแต่
ก่อน กาลังดาเนินการ และหลัง
ดาเนินการ
 เลือกกระทรวงหรือ จังหวัด หรือ
กลุ่มจังหวัด เพื่อจัดฝึกอบรมให้มี
ความสามารถในการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ขยายผลการอบรมไปยังกระทรวง
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดอื่นๆ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพิ่มศักยภาพ
บุคคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การติดตามและ
ประเมินผลที่ได้
มาตรฐานสากล

มีหลักสูตรฝึกอบรม
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล
ใหม่ๆ ที่ได้
มาตรฐานสากล

๔

สศช.



๔๑๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

 รายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อทราบ
๗) วางระบบมาตรฐานการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบ
 รวมกับสถาบันการศึกษาและ
องค์กรระหว่างประเทศ พัฒนา
ระบบกาตรวจสอบระบบ
ประเมินผล
 ทดสอบระบบ
 และขยายผลไปยังทุกกระทรวง
และพื้นที่
 รายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ
เพื่อทราบ

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

แหล่ง
เงิน

ตัวชี้วัด

๔

สศช.



ระบบติดตาม
ประเมินผลมี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

มีระบบติดตาม
ประเมินผลที่ได้
มาตรฐานสากล

๔๒๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๕ : ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปฯ
ไปสู่การปฏิบัติ

๒๕๖๑
๑

๘) ผลักดันให้มีการนาระบบ RIA มา
ใช้อย่างเต็มรูปแบบ และได้
มาตราฐานต่างประเทศ
 ทบทวนระบบ RIA ของประเทศไทย
เพื่อปิดช่องว่างระหว่างระบบ RIA
มีอยู่ในประเทศกับที่ใช้ในประเทศ
พัฒนาแล้ว
 พัฒนาเครื่องมือที่จาเป็นเพื่อทาให้
ระบบ RIA มีมาตรฐานสากล
 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนให้มีการใช้เครื่องมือ ใน
การประเมินผลกระทบกฎหมาย
ทั้ง ก่อน กาลัง และหลังจากที่ได้มี
การประกาศใช้
 รวมกับองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อวางระบบ RIA ให้กับประเทศไทย
 พัฒนาหลักสูตร เพื่อฝึกอบรมให้มี
การนา RIA ไปใช้ในการออก
กฎหมาย โล๊ะหรือปรับปรุง
กฎหมายเก่า

๒

๓

๒๕๖๒
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๓
๔

๑

๒

๓

๒๕๖๔
๔

๑

๒

๓

ผู้รับ
ผิดชอบ

๒๕๖๕
๔

๑

๒

๓

(ล้าน
บาท)

เป้าหมาย

แหล่ง
เงิน

ตัวชี้วัด

๔

ส ศ ช .
ร่ ว ม กั บ
ส านั ก งาน
กฤษฏีกา





ทาให้ประเทศไทยมี มีระบบ RIA ที่ได้
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ ที่ มาตรฐานสากล
มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม
ลดปัญหา
Corruption

๔๒๑

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
(ระบุสาระสาคัญของกฎหมายที่เพียงพอต่อการจัดทาร่างกฎหมายต่อไป รวมทั้งระบุมาตรการ
ทางการบริหารอื่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุผล)

๑)
๒)
..)

