
 



 

 
 

รายงาน 
การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วุฒิสภา 

 
 
 
 
 

ส านักกรรมาธิการ 1 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 
 



(ข) 
 

 
 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วุฒิสภา 



(ค) 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วุฒิสภา 

 
1. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ ประธานกรรมาธิการวิสามัญ 
2. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง 
3. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง 
4. นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม 
5. นายสมชาย  หาญหิรัญ  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี ่
6. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่ห้า 
7. นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หก 
8. รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่เจ็ด 
9. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่แปด 

10. พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่เก้า 
11. นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
12. พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
13. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
14. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
15. นางจิรดา  สงฆ์ประชา รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
16. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
17. นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
18. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
19. พลอากาศเอก อดิศักด์ิ  กลั่นเสนาะ  ทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
20. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
21. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
22. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
23. พลเรือเอก  พะจุณณ์  ตามประทีป  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
24. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
25. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
26. นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ กรรมาธิการวิสามัญ 
27. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการวิสามัญ 
28. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการวิสามัญ 
29. นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม กรรมาธิการวิสามัญ 
30. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม กรรมาธิการวิสามัญ 
31. พลเอก ธงชัย  สาระสุข กรรมาธิการวิสามัญ 



(ง) 
 

32. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการวิสามัญ 
33. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์ กรรมาธิการวิสามัญ 
34. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา กรรมาธิการวิสามัญ 
35. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล กรรมาธิการวิสามัญ 
36. นายสมเดช  นิลพันธุ์ กรรมาธิการวิสามัญ 
37. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย กรรมาธิการวิสามัญ 
38. นายสุรชัย  ดนัยต้ังตระกูล กรรมาธิการวิสามัญ 
39. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช ์ กรรมาธิการวิสามัญ 
40. นายบุญชู  ประสพกิจถาวร กรรมาธิการวิสามัญ 
41. นายพรชัย  ฐีระเวช กรรมาธิการวิสามัญ 
42. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ กรรมาธิการวิสามัญ 
 
 

 
 

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

29. นายบุญชู  ประสพกิจถาวร 
 
 



คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วุฒิสภา

นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ
สมาชิกวุฒิสภา

ประธานคณะกรรมาธิการ

พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีหน่ึง

พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีสอง

นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีสาม

นายสมชาย  หาญหิรัญ
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีส่ี

พลเอก ไพชยนต  คาทันเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีหา



- 2 -

นายวิทยา  ผิวผอง
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีหก

รองศาสตราจารย พลเอก ไตรโรจน  ครุธเวโช
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีเจ็ด

พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีแปด

พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข
สมาชิกวุฒิสภา

รองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีเกา

นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย
สมาชิกวุฒิสภา

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา

รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

นางสาววิบูลยลักษณ  รวมรักษ
สมาชิกวุฒิสภา

โฆษกคณะกรรมาธิการ

นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ
สมาชิกวุฒิสภา

รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

นางจิรดา  สงฆประชา
สมาชิกวุฒิสภา

รองโฆษกคณะกรรมาธิการ





- 4 -

ศาสตราจารยนิสดารก  เวชยานนท
สมาชิกวุฒิสภา

ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นายกิตติศักด์ิ  รัตนวราหะ
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

นายกูรดิสถ  จันทรศรีชวาลา
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

นายณรงค  ออนสอาด
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

นายถนัด  มานะพันธุนิยม
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

รองศาสตราจารยประเสริฐ  ปนปฐมรัฐ
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการ

์์





(ฉ) 
 

 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยง 

งบประมาณกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ และแผนการปฏิรปูประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ใน 
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วุฒิสภา 

 
 
1. พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
2. พลเอก ธงชัย  สาระสุข รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
3. พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
4. นางสาวจิราภรณ์  ตันติวงศ์ อนุกรรมาธิการ 
5. พลเอก ชัยวัฒน์  จ ารัส อนุกรรมาธิการ 
6. พลโท วิบูล  ขยันกิจ อนุกรรมาธิการ 
7. นายสมชัย  รอดเรือง อนุกรรมาธิการ 
8. นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ อนุกรรมาธิการ 
9. นางพุทธิมา  ตระการวนิช อนุกรรมาธิการ 

10. นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง อนุกรรมาธิการ 
11. นายสุริยา  อุ่นค า อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
12. เรือเอกหญิง พิชญ์สินี  สารธิมา อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

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

 
 
 



คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ
กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)



 

(ส าเนา) 

                บันทึกข้อความ 
      ส่วนราชการ  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษารา่งพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา  โทร. 0 2831 9353 
   ที่   สว (กมธ 1) 0009/(ร 25)                     วันที่        26  สิงหาคม 2564 
   เร่ือง   รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารา่งพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา  

    กราบเรียน   ประธานวฒุิสภา 

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 

2564 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเมื่อวันจันทร์ที่  23 สิงหาคม 2564  
ประธานวุฒิสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วมายัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาและรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาภายใน 10 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 139  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ ประกอบด้วย 

1. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา 2. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 
3. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา 4. นางจิรดา  สงฆ์ประชา 
5. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ 6. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ 
7. นายณรงค์  อ่อนสอาด 8. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 
9. รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์  ครุธเวโช 10. นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม 
11. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม 12. พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
13. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์ 14. นายบุญชู  ประสพกิจถาวร 
15. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ 16. นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ 
17. นายพรชัย  ฐีระเวช 18. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ 
19. พลเรือเอก พะจุณณ์  ตามประทีป 20. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์ 
21. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ 22. นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ 
23. นายวิทยา  ผิวผ่อง 24. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
25. นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 26. นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์ 
27. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา 28. พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ 
29. นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 30. นายสมชาย  หาญหิรัญ 
31. นายสมเดช  นิลพันธุ์ 32. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 
33. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ 34. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู ่
35. พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย 36. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 
37. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ 38. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ 
39. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 40. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 
41. พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข 42. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
  

บัดนี.้.. 





(ก) 

 สารบัญ  

  หน้า 
1. 

 

มติเลือกต ำแหน่งต่ำง ๆ ในคณะกรรมำธิกำร (1) 

2. 
 

มตแิต่งตัง้ผู้ชว่ยเลขำนุกำรคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัตำมขอ้บงัคบักำรประชุมวฒุิสภำ พ.ศ. 2562 
 

(2) 

3. มตติั้งคณะอนกุรรมำธิกำรพิจำรณำควำมเชื่อมโยงงบประมำณกบัแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

(2) 

4. มติให้ผูแ้ทนสว่นรำชกำรเข้ำร่วมประชุมกบัคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัเพ่ือสนับสนุนขอ้มูล
ตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชุมชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกบังบประมำณของส่วนรำชกำร 

รัฐวิสำหกิจ และหนว่ยงำนอืน่ 
 

(2) 

5. มติให้ผูแ้ทนสว่นรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอืน่ เข้ำรว่มประชมุกับคณะกรรมำธิกำร
วิสำมญั เพื่อชี้แจงรำยละเอยีดเกี่ยวกับงบประมำณของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หนว่ยงำนอื่น 
 

(3) 

6. สำระส ำคัญของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ตำมที่คณะรัฐมนตรมีีมติเหน็ชอบ 

(3) 

 6.1  นโยบำยงบประมำณปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 (3) 
 6.2  โครงสร้ำงงบประมำณ (5) 
 6.3  ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

(7) 

7. สรุปผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ของสภำผู้แทนรำษฎร 
 

(9) 

8. กำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำศึกษำรำ่งพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วฒุิสภำ 

(12) 

 8.1  ผลกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำศกึษำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วฒุิสภำ 

(12) 

 8.2  ผลกำรพิจำรณำศึกษำของคณะอนกุรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำควำมเชือ่มโยง
งบประมำณกับแผนแมบ่ทภำยใต้ยุทธศำสตรช์ำติ 

 

(13) 

9. ข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัพิจำรณำศกึษำรำ่งพระรำชบญัญตัิงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภำ 

(17) 

 9.1  นโยบำยกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (17) 
 9.2  กำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมกระทรวง 

หนว่ยงำน และแผนงำนบรูณำกำร 
 

(36) 

10. ภาคผนวก (101) 



(ข) 

 

 สารบัญภาพ  

  หน้า 
1. สัดส่วนมำตรกำรกำรคลงั 

 

(19) 

2. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 

(19) 

3. เสถียรภำพของภำคกำรเงนิ 
 

(22) 

4. สภำพคล่องในระบบธนำคำรพำณิชย์ 
 

(23) 

5. รำยงำนสถำนะและแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณของประเทศ 
 

(25) 

6. ประมำณกำรวงเงนิงบประมำณและเงินนอกงบประมำณสมทบ 
 

(25) 

7. หนี้สำธำรณะคงค้ำง/สดัส่วนหนีส้ำธำรณะต่อ GDP ปี 2539 – ปัจจุบนั 
 

(32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ค) 

 

 

 สารบัญตาราง  

  หน้า 
1. โครงสร้ำงงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 

 

(6) 

2. กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจ ำปี 2565 รำยกระทรวงหลังจำกกำรพิจำรณำ 
ของสภำผูแ้ทนรำษฎร 
 

(10 - 11) 

3. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่คำ้ที่ส ำคญั 
 

(21) 

 



รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 วฒุิสภา 
 

 

ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ประธานวุฒิสภา 
ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึง่สภาผู้แทนราษฎรไดล้งมติเห็นชอบแล้วมายังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพ่ือพิจารณาศึกษาและรายงานความเห็ นต่อประธานวุฒิสภาภายใน 10 วันนับแต่วันที่ ได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 139 นั้น 

บัดนี้   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว  
ปรากฏผล ดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มมีติเลือกต าแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 
1.1 นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
1.2 พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง 
1.3 พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง 
1.4 นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม 
1.5 นายสมชาย  หาญหิรัญ  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี ่
1.6 พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่ห้า 
1.7 นายวิทยา  ผิวผ่อง เป็นรองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญั คนที่หก 
1.8 รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์  ครุธเวโช  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่เจ็ด  
1.9 พลเอก สราวุฒ ิ ชลออยู ่ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่แปด 

1.10 พลเอก อาชาไนย  ศรสีุข เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่เก้า 
1.11 นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
1.12 พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ เป็นรองเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญั 
1.13 นางสาววิบูลย์ลกัษณ์  ร่วมรักษ ์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามญั 
1.14 นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ ์ เป็นรองโฆษกคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
1.15 นางจิรดา  สงฆป์ระชา เป็นรองโฆษกคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
1.16 นายสมพล  เกียรตไิพบูลย์  เป็นประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการวิสามญั 
1.17 นางผาณติ  นิตทิัณฑ์ประภาศ เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
1.18 คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนนัท์ เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
1.19 พลอากาศเอก อดศิักดิ์  กลั่นเสนาะ  เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
1.20 พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสวุรรณ ์ เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ  
1.21 นายอ าพล  จนิดาวฒันะ เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
1.22 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
1.23 พลเรือเอก พะจุณณ ์ ตามประทปี  เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ  



 

 
 
 

(2) 

1.24 นายวุฒิพันธุ์  วชิัยรัตน์ เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 
1.25 ศาสตราจารย์นิสดารก ์ เวชยานนท์  เป็นทีป่รึกษาคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

 
2. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 87 วรรคสี่ จ านวน 2 คน ดังนี้ 
2.1 นายพีรพล  ยวงนาค  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 

การวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี การสือ่สาร  
และโทรคมนาคม เป็นผูช้่วยเลขานกุาร
คณะกรรมาธิการ คนทีห่นึง่ 

2.2 นายกมลชัย  แสงศรคี า  นิติกรช านาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 2 เปน็ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมาธิการ 
คนที่สอง  

 
3. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยง

งบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ประกอบด้วย 

3.1 พลเอก อาชาไนย  ศรีสุข   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
3.2 พลเอก ธงชัย  สาระสุข รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
3.3 พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
3.4 นางสาวจิราภรณ์  ตันติวงศ์ อนุกรรมาธิการ 
3.5 พลเอก ชัยวัฒน์  จ ารัส อนุกรรมาธิการ 
3.6 พลโท วิบูล  ขยันกิจ อนุกรรมาธิการ 
3.7 นายสมชัย  รอดเรือง อนุกรรมาธิการ 
3.8 นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ อนุกรรมาธิการ 
3.9 นางพุทธิมา  ตระการวนิช อนุกรรมาธิการ 

3.10 นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง อนุกรรมาธิการ 
3.11 นายสุริยา  อุ่นค า อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
3.12 เรือเอกหญิง พิชญ์สินี  สารธิมา อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติให้ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสนับสนุนข้อมูลตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี 

4.1 ส านักงบประมาณ 
4.2 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
4.3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4.4 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

 
 
 

(3) 

4.5 ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

4.6 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
4.7 กรมบัญชีกลาง 
4.8 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.9 ส านักงบประมาณของรัฐสภา 

   
5. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติให้ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี 
5.1 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
5.2 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ และหน่วยงานอื่น ๆ 
5.3 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ และหน่วยงานอื่น ๆ 
 

6. สาระส าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบ 

6.1 นโยบายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ 

กับการด าเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด - 19  
พ .ศ . 2564 – 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) นโยบายส าคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลส าเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
และสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงันี้ 

1) ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจ าเป็น 
ของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ ท้ังมิติกระทรวง/
หน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตรแ์ละมิตบิูรณาการเชิงพื้นทีใ่ห้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุน
ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาล
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ 



 

 
 
 

(4) 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีจะต้องให้มีการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณ 
ของภาครัฐ เงินกู้ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) การลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ การลงทุนโดยใช้เงินจากกองทนุ และการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณ
ท่ีมีเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือพิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
เป็นล าดับแรก ควบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินโครงการ 
ท่ีมคีวามส าคัญในระดับต่ าหรือหมดความจ าเป็น เพื่อน างบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุนนโยบายส าคัญ
หรือโครงการที่มีความส าคัญเร่งด่วนมีความพร้อมในการด าเนินการสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญ 
ของประเทศ  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เกิดการขยายตัว รวมทั้ ง  
ให้ความส าคัญกับการน าผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 
มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

5) ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการ 
ของประชาชน ทั้งในระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ให้มีการกระจายอย่างเป็นธรรม มีความคุ้มค่า ไม่ซ้ าซ้อน โดยยึดหลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของประเทศ 

6) ให้ความส าคัญกับสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอในการด ารงชีวิต และลดความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 3,100,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ือให้ 
หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ
จ านวน 2,400,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก าหนด
วงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 700,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.04  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ านวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

(5) 

6.2 โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณป ี2565 มีสาระส าคัญ สรุปดังนี ้
1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3,100,000 ล้านบาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 โดยวงเงิน
งบประมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.87 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

2) รายจ่ายประจ า 
รายจ่ายประจ าก าหนดไว้เป็นจ านวน 2,360,543 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 จ านวน 177,109.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.98 โดยรายจ่ายประจ าดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลังก าหนดไว้เป็นจ านวน 596.7 ล้านบาท โดยรายจ่าย 

เพือ่ชดใช้เงินคงคลังดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ 
4) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 

รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่ายก าหนดไว้เป็นจ านวน 24,978.6 ล้านบาท 
เพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่ายที่ได้น าไปใช้จ่ายตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงิน
งบประมาณ 

5) รายจ่ายลงทุน 
รายจ่ายลงทุนก าหนดไว้เป็นจ านวน 624,399.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 จ านวน 24,910.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.84 โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 19.76 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6) รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู ้
รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจ านวน 100,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.01 โดยรายจ่ายช าระคืน 
ต้น เงินกู้ ดั งกล่ าวคิด เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.22 ของวงเงินงบประมาณ  เที ยบกับร้อยละ  3.01  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพื่อการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 10,518.2 ล้านบาท 



 

 
 
 

(6) 

โครงสรา้งงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

                                                                                                   หนว่ย : ล้านบาท 

โครงสร้างงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

จ านวน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 3,285,962.5 2.69 3,100,000.0 -5.66 
(สัดส่วนต่อ GDP) 20.02  17.87  
- รายจ่ายประจ า 2,537,652.3 5.57 2,360,543.0 -6.98 

(สัดส่วนต่องบประมาณ) 77.23  76.15  
- รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง - -100.00 596.7 100.00 
(สัดส่วนต่องบประมาณ)   0.02  

- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - 24,978.6 100.00 
(สัดส่วนต่องบประมาณ)   0.81  

- รายจ่ายลงทุน 649,310.2 0.76 624,399.9 -3.84 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 19.76  20.14  

- รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 99,000.0 11.02 100,000.0 1.01 
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 3.01  3.22  

2. รายรับ 3,285,962.5 2.69 3,100,000.0 -5.66 
(สัดส่วนต่อ GDP) 20.02  17.87  
- รายได ้ 2,677,000.0 -1.98 2,400,000.0 -10.35 
- เงินกู ้ 608,962.5 29.84 700,000.0 14.95 

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(GDP) 

16,409,700.0 4.50 17,345,000.0 5.70 

หมายเหตุ  1. ปีงบประมาณ 2565 
- รายจา่ยเพื่อชดใช้เงินทนุส ารองจ่าย จ านวน 24,978.6 ล้านบาท เพื่อชดใช้เงินทนุส ารอง

จ่ายที่ไดน้ าไปใช้ตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบญัญตัวิธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- รายจา่ยลงทุน จ านวน 624,399.9 ล้านบาท รวมรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ที่เปน็รายจ่าย

ลงทุน กรณีการกูเ้งินเพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 10,518.2 ล้านบาท  
(จากรายจ่ายช าระคืนต้นเงนิกู้รวม จ านวน 100,000 ล้านบาท)  

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2564 ตามแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่  
ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ณ วนัที่ 15 กุมภาพันธ ์2564   

ที่มา  1. ส านักงบประมาณ 
2. กระทรวงการคลัง 
3. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 



 

 
 
 

(7) 

6.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดจั้ดท าขึ้น

ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาตอิันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผล 
อย่างเปน็รูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เป็นประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
ประกอบดว้ยแผนงานรวม 63 แผนงาน สาระส าคญัของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์โดยสรุป ดงันี้ 

1) ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน 
มีความสุข ประเทศมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษาความมั่นคง 
ในพ้ืนท่ีชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอ านวยความยุติธรรม 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
ปอ้งกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพตดิ ป้องกนัภัยคกุคามข้ามชาตแิละความมั่นคงทางทะเล 
การก่อการร้าย ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ป้องกันบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ท้ังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณ 
ไว้เปน็จ านวนท้ังสิน้ 387,909.6 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณ  

2) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจเตบิโต เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน  
โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าด้านการเกษตร อาทิ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ  
และการจดัการระบบนเิวศภาคเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนาผูป้ระกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  
อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม และการพัฒนาระบบนิเวศภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน การตลาด ข้อมูลและบริการภาครัฐ การสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียว โดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว อาทิ ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงภูมิภาค  



 

 
 
 

(8) 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี รวมทั้ง การส่งเสริมการวิจัยและพฒันานวัตกรรม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคและเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู ่ 
ท้ังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ านวนท้ังสิ้น 338,547.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9  
ของวงเงินงบประมาณ 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้คนไทยมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
ส่งเสริมการอนุ รัก ษ์วัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นมีการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น ส่งเสริมทักษะวัยท างานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงพาตันเองได ้
ตลอดจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ 
และการพัฒนาทักษะให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการส่งเสริม
ความสามารถของพหุปัญญา รวมทั้ง การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานพร้อมรองรับต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ทางการกีฬา ท้ังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ านวนท้ังสิ้น 548,185.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 17.7 ของวงเงินงบประมาณ 

4) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือสร้างโอกาสและความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างท่ัวถึงทุกจังหวัด เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลัง 
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา โดยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ สร้างอาชีพ และกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง ส่งเสริมการออมและบริหารจัดการหนี้ของภาคครัวเรือน 
ให้เป็นระบบ ส่งเสริมระบบหลักประกันทางสังคม เพ่ือช่วยเหลือคนยากจน กลุ่มเปราะบาง ส่งเสริม 
การสร้างพลังในชุมชนให้เกิดเป็นพลังทางสังคม เตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย 
พัฒนาระบบตลาดท่ีเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ประชาชนทุกคน 
ได้รบัความคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา รวมทั้ง เพ่ิมโอกาส
ให้ประชาชนได้รับสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ท้ังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ านวน
ท้ังสิน้ 733,749.6 ล้านบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 23.7 ของวงเงินงบประมาณ 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจ 
ภาคทะเลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาหมอกควัน 
และไฟป่า ปัญหามลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง  
ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
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ท้ังนี้ ไดจั้ดสรรงบประมาณไว้เปน็จ านวนท้ังสิน้ 119,600.3 ล้านบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 3.9 ของวงเงิน
งบประมาณ 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยมุ่งเน้น 
การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ ได้แก่ การปรับปรุง 
และพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
การส่งเสริมภาครัฐดิจิทัลโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  
และมุ่งเน้นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ การพัฒนาบริการประชาชน 
และการบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
และการสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ การพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 
เปน็จ านวนท้ังสิน้ 559,300.5 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 18.0 ของวงเงินงบประมาณ 

7) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือส ารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น บริหารจัดการ 
หนี้ภาครัฐเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ท้ังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ านวน
ท้ังสิน้ 412,706.7 ล้านบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 13.3 ของวงเงินงบประมาณ 

 
7. สรุปผลการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสภาผู้แทนราษฎร 
7.1 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รัฐบาลเสนอ 

ตั้งไว้ จ านวน 3,100,000,000,000 บาท และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการปรับลดและปรับเพ่ิม 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) งบประมาณที่ตัง้ไว ้ จ านวน   3,100,000,000,000 บาท 
(2) รวมปรับลดทั้งสิน้ตามมติ 

ของคณะกรรมาธิการวิสามญั 
 

จ านวน 
 

  16,362,010,100 บาท 
(3) จัดสรรเพ่ือให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรี

เสนอตามความเหมาะสมและจ าเปน็ 
 

จ านวน 
 

16,362,010,100 บาท 
(4)  คงตั้งงบประมาณไว ้ จ านวน 3,100,000,000,000 บาท 

การปรับลดงบประมาณตามมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน 16,362,010,100 บาท 
ได้น าไปจัดสรรไว้ที่งบกลาง โดยเพ่ิมรายการ “ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 เป็นงบประมาณ จ านวน 16,362,010,100 บาท”  
ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงก าหนดวงเงินงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 
จ านวน 3,100,000,000,000 บาท 



 

 
 
 

(10) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ 
คือ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 14,925,400 บาท  
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 23,968,000 บาท  
รวมจ านวน 38,893,400 บาท ไปเป็นงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
7.2 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลท าให้การจ าแนกงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ 
วาระที่ 1 ดังน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 

 กระทรวง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
สภาผู้แทนราษฎร 

รับหลักการ 
(วาระ 1) 

วงเงิน 
ปรับลด 

วงเงิน 
ปรบัเพ่ิม 

วงเงิน 
เปลี่ยนแปลง 

สภาผู้แทนราษฎร 
เห็นชอบ 

(วาระ 2 – 3) 

 รวมท้ัง สิ้น  3,100,000.0000 16,362.0101 16,362.0101 - 3,100,000.0000 

1. งบกลาง 571,047.3268 - 16,362.0101 - 587,409.3369 

2. ส านักนายกรัฐมนตรี 34,017.2717 314.1018 - 38.8934 33,703.1699 

3. กระทรวงกลาโหม 203,281.9693 3,344.7358 - - 199,937.2335 

4. กระทรวงการคลัง 273,941.3010 338.4786 - - 273,602.8224 

5. กระทรวงการต่างประเทศ 7,618.7480 212.2500 - - 7,406.4980 

6. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 5,164.5869 71.7296 - - 5,092.8573 

7. กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

24,6648174 39.8770 - - 24,624.9404 

8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

124,182.8397 736.2444 - - 123,446.5953 

9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,126.5325 273.9138 - - 109,852.6187 

10. กระทรวงคมนาคม 175,858.7147 2,694.4105 - - 173,164.3042 

11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,979.1256 153.9223 - - 6,825.2033 

12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

28,325.4928 175.2551 - 38.8934 28,150.2377 

13. กระทรวงพลังงาน 2,717.5469 10.1000 - - 2,707.4469 

14. กระทรวงพาณิชย์ 6,523.2761 178.2016 - - 6,345.0745 

15. กระทรวงมหาดไทย 316,527.0296 1,013.9369   315,513.0927 

16. กระทรวงยุติธรรม 24,321.2892 126.9228 - - 24,194.3664 

17. กระทรวงแรงงาน 49,742.8223 40.9307 - - 49,701.8916 

18. กระทรวงวัฒนธรรม 7,104.3476 110.8109 - - 6,993.5367 

19. กระทรวงศึกษาธิการ 332,398.6370 1,972.0448 - - 330,426.5922 

20. กระทรวงสาธารณสุข 153,940.4742 101.8158   153,838.6584 

21. กระทรวงอุตสาหกรรม 4,380.1219 39.0649 - - 4,341.0570 

22. ส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล 
ของนายกรัฐมนตรี 

122,729.9087 105.2058 - - 122,624.7029 



 

 
 
 

(11) 

 กระทรวง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
สภาผู้แทนราษฎร 

รับหลักการ 
(วาระ 1) 

วงเงิน 
ปรับลด 

วงเงิน 
ปรบัเพ่ิม 

วงเงิน 
เปลี่ยนแปลง 

สภาผู้แทนราษฎร 
เห็นชอบ 

(วาระ 2 – 3) 

23. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411.0123 - - - 17,411.0123 

24. รัฐวิสาหกิจ 130,586.4209 2,720.9679 - - 127,865.4530 

25. หน่วยงานของรัฐสภา 8,208.0480 119.7052 - - 8,088.3428 

26. หน่วยงานของศาล 22,947.8094 7.0000   22,940.8094 

27. หน่วยงานขององค์กรอิสระ 
และองค์กรอัยการ 

18,468.6027 9.6320 - - 18,458.9707 

28. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 78,305.0507 1,422.2207 - - 76,882.8300 

29. หน่วยงานอื่นของรัฐ 478.9665 1.0847 - - 477.8818 

30. สภากาชาดไทย 8,265.4427 - - - 8,265.4427 

31. ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.3908 - - - 8,761.3908 

32. แผนงานงานบูรณาการ 208,177.2574 3,997.8133 - - 204,179.4441 

33. รายจ่ายทุนหมุนเวียน 195,397.8494 27.4465 - - 195,370.4029 

34. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.6667 - - - 596,6667 

35. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 24,978.5600 - - - 24,978.5600 

 
แผนงานงานบูรณาการ 

หน่วย: ล้านบาท 

แผนงานงานบูรณาการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

สภาผู้แทนราษฎร 
รับหลักการ 
(วาระ 1) 

วงเงิน 
ปรับลด 

วงเงิน 
ปรบัเพ่ิม 

วงเงิน 
เปลี่ยนแปลง 

สภาผู้แทนราษฎร 
เห็นชอบ 

(วาระ 2 – 3) 

รวมท้ัง สิ้น  208,177.2574 3,997.8133 - - 204,179.4441 

1. แผนงานงานบูรณาการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

7,144.3196 232.2536 - - 6,912.0660 

2. แผนงานงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

12,275.3622 330.5511 - - 11,944.8111 

3. แผนงานงานบูรณาการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

487.2817 8.3528 - - 478.9289 

4. แผนงานงานบูรณาการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

623.7986 6.2218 - - 617.5768 

5. แผนงานงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

63,251.5096 115.1160 - - 63,136.3936 

6. แผนงานงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

4,281.0930 19.3976 - - 4,261.6954 

7. แผนงานงานบูรณาการพัฒนา 
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

110,415.1511 2,934.1199 - - 107,481.0312 

8. แผนงานงานบูรณาการพัฒนา 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1,642.4121 135.9663 - - 1,506.4458 

9. แผนงานงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

873.0646 16.4794 - - 856.5852 

10. แผนงานงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 2,529.4523 120.0561 - - 2,409.3962 

11. แผนงานงานบูรณาการสร้างรายได้ 
จากการท่องเท่ียว 

4,653.8126 79.2987 - - 4,574.5139 
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8. การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 

8.1 ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้น
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติด้านความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนย่อยของแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยได้น า
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด) และแผนย่อย  
(160 ตัวชี้วัด) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (4 เป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด แผนการปฏิรูป
ประเทศ (50 ตัวชี้วัด) โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) (62 ประเด็น) มาก าหนด 
เป็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ  และแผนงานงบประมาณเป็นรายปี 
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณน ามาพิจารณาใช้และจัดท าเป็นเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด  
รวมถึงแผนปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งน ามาประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

การก าหนดโครงสร้างแผนงานงบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน  
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ได้ปรับปรุงให้รองรับแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (85 แผนย่อย) และประเด็นปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ หน่วยรับ
งบประมาณจึงควรตรวจสอบเป้าหมาย/ตัวชี้วัดการให้บริการระดับกระทรวงและกรม โครงการ/
กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามโครงสร้างแผนงานงบประมาณดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างต รงเป้าหมาย 
ตอบสนองต่อเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ได้อย่างสัมฤทธิผลต่อไป ทั้งนี้  ในเอกสารงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) ซึ่งแสดงรายละ เอียด
งบประมาณของหน่วยงานยังไม่ปรากฏความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
และจากการประเมินผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพบว่า ผลสัมฤทธิ์  
ของตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปรากฏว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน เพ่ือให้การ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสมาชิกวุฒิสภาท าได้อย่างครอบคลุมควรเพ่ิมเรื่องความเชื่อมโยง  
ของการจัดสรรงบประมาณกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ในเอกสารงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) ด้วย 

นอกจากนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการน าข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญจาก
การศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิ สภา  
ไปด าเนินการเพ่ือให้การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2565 มีการเชื่อมโยง (Mapping) กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  
โดยโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ได้ก าหนด 
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เป็นแผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ (ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าด าเนินการ
ภาครัฐ (รายจ่ายช าระหนี้ภาครัฐ ชดใช้เงินคงคลัง และชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย) ผ่านคู่มือปฏิบัติการ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่การเชื่อมโยงถึงแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บท 23 แผน) ในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 (เล่มขาวคาดแดง) จะปรากฏ
เฉพาะที่ด าเนินการในหน่วยงานระดับกระทรวงเท่านั้น (ไม่แสดงข้อมลูระดบักรม และกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน) และไม่ได้แสดงข้อมูลการเชื่อมโยงกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 - 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ซึ่งแผนงานดังกล่าวอาจไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับแผนแม่บทหรือแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะก าหนดชื่อของแผนงานใกล้เคียงกับแผนแม่บทหรือแผนแม่บทย่อย และอาจมีเป้าหมาย 
หรือแนวทางการด าเนนิงานใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ตัวชี้วัดการด าเนินการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการจะต้องอยู่ในกรอบ
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 - 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ . 2565 วุฒิ สภา ได้ให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าว  จึงได้แต่งตั้ ง 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น เพ่ือพิจารณาให้หน่วยรับงบประมาณระดับกรม 
หรือเทียบเท่าจัดท าการเชื่อมโยงงบประมาณที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (เล่มขาวคาดแดง) ซึ่งเป็นงบประมาณ
ตามเป้าหมาย การให้บริการระดับแผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 
พ.ศ. 2564 - 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเทียบเคียงกันในระดับแผน 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สอดคล้องสัมพันธ์หรือสามารถน าส่งค่าเป้าหมายไปยังแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 
พ.ศ. 2564 - 2565 หรือแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ 

8.2 ผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)1 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาโดยให้หน่วยรับงบประมาณ  ระดับกรม 
หรือเทียบเท่า จัดท าการเชื่อมโยงงบประมาณที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (เล่มขาวคาดแดง) ซึ่งเป็นงบประมาณ
ตามเป้าหมายการให้บริการระดับแผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

                                                 
1รายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ตามภาคผนวก 
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แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 
พ.ศ. 2564 - 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเทียบเคียงกันในระดับแผน เป้าหมาย 
และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องสัมพันธ์หรือสามารถน าส่งค่าเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มการจัดท าเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งปรากฏผลการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้ 

8.2.1. ผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ 
1) การจัดท าการเชื่ อมโยงแผนแม ่บท  แผนแม ่บทย ่อย  แผนแม ่บท                 

เฉพาะกิจฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ กับโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หน่วยงานให้ความส าคัญมากขึ้น สามารถระบุความเชื่อมโยงได้ 
อย่างถูกต ้องมากกว่าปีงบประมาณที ่ผ ่านมา  แต่ย ังมีแผนงาน/โครงการส าคัญบางรายการ 
ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนแม่บทได้ หรืออาจจะเชื่อมโยงเข้ากันได้แต่ไม่ได้รับการพิจารณา 
หรือไม่สามารถบันทึกเข้าระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Budgeting) เนื่องจาก
ความแตกต่าง ของกรอบแนวคิดการส่งมอบผลผลิต/ผลลัพธ์ไปยังแผนแม่บท  

2) แผนงานบูรณาการหรือแผนงานยุทธศาสตร์ พบว่า ทั ้งแผนงานมีการ
ก าหนดให้เชื่อมโยงแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แต่กลไกการขับเคลื่อน             
แนวทางการด าเนินการ และระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยงานยังไม่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เป็นเพียง  
การน าผลผลิต/โครงการ ตามโครงสร้างแผนงานมาก าหนดความเชื่อมโยงไว้ เท่านั้น หน่วยงานเจ้าภาพ               
ที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการและแผนแม่บทเป็นคนละหน่วยงาน เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนา 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกับแผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น ท าให้การก าหนดเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานยังมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)  
และขาดหน่วยงานส าคัญในการร่วมด าเนินการ อีกทั้งยังขาดการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย  
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้
จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย                     
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  

3) การขับ เคลื ่อนการบรรล ุเป ้าหมายแผนแม่บท  และแผนแม่บทย่อย                
พบว่า หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง จะก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมากกว่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ท าให้เกิด
กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินความจ าเป็นและไม่มีประสิทธิภาพ  

4) กระบวนการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า  
ในการจ าแนกภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์  หน่วยงาน 
ยังขาดความเข้าใจในการจ าแนกภารกิจดังกล่าว ท าให้การจ าแนกภารกิจไม่มีความชัดเจน และไม่เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงหน่วยงานบางหน่วยงานน างานตามหน้าที่ประจ าตามปกติที่เดิมก าหนดไว้
ในแผนงานพื้นฐาน ปรับมาเป็นโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ นอกจากนี้ ยังพบว่าการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
เพื ่อขับเคลื ่อนให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บท และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการน า
ข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ประกอบการพิจารณารายการที่ก าหนดไว้ในแผนงานเพื่อขอรับจัดสรร 
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งบประมาณยังเป็นไปในลักษณะการรวบรวมความต้องการของหน่วยงานที่ยึดติดกับพันธกิจของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญของห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ท าให้โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทและแผน
แม่บทย่อย และอาจไม่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

5) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ระบบ
ฐานข้อมูล/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) และระบบแผนที่การจัดการ
งบประมาณ (e-BGIS) ยังไม่รองรับการจัดท างบประมาณที่ควรต้องเชื ่อมโยงกับระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมก ากับ (Regulator) ได้แก่               
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร.                     
และส านักงาน ป.ย.ป. ยังไม่สามารถสื่อสารไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติ (Operator) ให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 
ท าให้การด าเนินการของหน่วยงานจึงยังเป็นลักษณะ “แยกกันคิด แยกกันท า” ขาดการบูรณาการร่วมกัน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีแนวทางในการขับเคลื่อนผ่าน
กิจกรรมปฏิรูปที่ จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนั ยส าคัญ  (กิจกรรม                    
Big Rock) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการก าหนด
ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ค่าเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดที ่ช ัดเจน การก าหนด 
และแบ่งมอบหน้าที ่ของผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนสู่การบรรลุผลอย่างชัดเจน พร้อมทั ้ง               
มีเอกสารแสดงความเชื่อมโยงกิจกรรม Big Rock ในแต่ละกิจกรรมการปฏิรูปทั้ง 13 ด้าน กับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนแม่บทย่อยไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องพิจารณาตีความ เพ่ือสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้มากขึ้น แต่ปัญหาที่พบส าหรับการเชื่อมโยงกับโครงสร้างระบบงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ ยังไม่ปรากฏการเชื่อมโยงกิจกรรมปฏิรูปที่มีการระบุความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทไว้กับโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือหน่วยงานบางหน่วยงานยังขาดการรับรู้
เข้าใจ โดยเชื่อมโยงทั้งผลผลิต/โครงการ และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงานพื้นฐาน
และ/หรือ แผนงานยุทธศาสตร์ ไปเป็นกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปฉบับเดิม เป็นต้น 

8.2.2 ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
1) ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือถ่ายทอด                    

สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย                    
และแผนการปฏิรูปประเทศ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การติดตามและประเมินผล                      
และประเด็นส าคัญอื่น ๆ เช่น การจัดท าแผนระดับที่ 3 การจัดท าโครงการและกิจกรรมการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย การก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยมีส านักงาน                      
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ป.ย.ป. 
เป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว ควรด าเนินการก่อนที่จะมีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม และควรก าหนดการปฏิบัติดังกล่าวไว้ในปฏิทินงบประมาณ 
ให้ชัดเจนด้วย 
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2) ควรให้ส่วนราชการ/หน่วยรับงบประมาณ น ากรอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี                   
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มาปรับใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย 

3) ควรให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บท (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับ                   
แผนแม่บทย่อย (จ.3) ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการแปลงเป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ และแสดงให้เห็นการด าเนินงาน
หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี และห้วงระยะเวลา 5 ปี 

4) การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติควรอยู่บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ 
และผล รวมทั้ง ต้องมีการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยและห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย  
และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

5) หน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าภาพหลักและหน่วยงานเจ้าภาพรองที่รับผิดชอบ
เป้าหมายของแผนแต่ละระดับ ควรจัดท ากรอบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการและงบประมาณ              
ในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดข้อมูล                
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของแผนงานบูรณาการด้วย 

6) ควรมีการทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตัวแปร ค่าฐานตั้งต้น 
การประเมินและวิธีการค านวณภายใต้แผนงานและโครงการเพ่ือเป็นค่าฐานในการแปลงค่าเป้าหมาย  
และตัวชี้วัดระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนระดับที่ 3 ไปสู่ผลกระทบของแผนระดับที่ 2 (แผนแม่บท) 
และแผนระดับที่  1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละปีตลอด 
ห้วงระยะเวลาของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติปี  2566 – 2570 โดยค านึงถึงสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงด้วย 

7) ควรทบทวนการด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับ เดิม                   
ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติในลักษณะคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock ตามแผนการปฏิรูปประเทศ                   
(ฉบับปรับปรุง) ว่าควรจะมีการด าเนินต่อไปหรือไม่ 

8) ควรพิจารณาทบทวนผลผลิตโครงการ กิจกรรมตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปเป็นภารกิจพ้ืนฐาน
ตามเดิม เนื่องจากเป็นภารกิจพื้นฐานที่หน่วยงานต้องด าเนินการหรือจัดให้มีขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะ ของภาครัฐมีลักษณะเป็นงาน
ประจ าของหน่วยรับงบประมาณนั้น ซึ่งต้องด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานนั้น ๆ ก าหนด งบประมาณที่ใช้อาจประกอบด้วยงบรายจ่ายต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องใช้ในการ
ด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานนั้น ๆ ณ ระดับการด าเนินงานปัจจุบัน รวมทั้งผลผลิต/โครงการ กิจกรรม  
ที่จะต้องด าเนินการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ท้ังนี้ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน การใช้จ่ายงบประมาณ



 

 
 
 

(17) 

สอดคล้องกับหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และการประมวลผลข้อมูลและจัดท าแบบ
รายงานต่าง ๆ มีความถูกต้อง 

9) ทบทวนและปรับปรุงการจัดท าโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์                 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้มีการเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ชื่อและรหัสหมายเลขของแผนแม่บท 
แผนแม่บทย่อยและกิจกรรมการปฏิรูปที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความสับสน ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ และสามารถน าไปใช้
จัดท าข้อมูล หรือน าไปต่อยอดปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน/หน่วยรับ
งบประมาณ ส าหรับการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ กับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มากกว่า 1 แผนแม่บท
นั้น อาจจัดท าโครงสร้างข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ไว้ในอีกมิติหนึ่งที่สามารถตอบเป้าหมายตัวชี้วัด  
ของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ได้ครบถ้วน  

10) เร่งรัดการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
เข้ากับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ของส านักงบประมาณ และระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้ในการ
เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ความคืบหน้าของการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน และผลของการใช้จ่ายงบประมาณ 

11) ควรพิจารณาจัดท าเอกสารแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
อ้างอิงประกอบการพิจารณา/ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

9.  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 

9.1 นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9.1.1 บทน า 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา จะให้ความส าคัญทั้งรูปแบบในการน าเสนอแผนงาน/โครงการ 
ของหน่วยรับงบประมาณที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเน้ือหา
ของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะสะท้อนถึงปัจจัยแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญและฐานะการคลังของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันและที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต อันจะส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมถึงความสามารถในการจัดท างบประมาณรายจ่าย  
ในอนาคต 

การศึกษาจะครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย รวมถึงการมองไปข้างหน้าด้วยการเสนอแนะในสิ่งที่ควรให้ความส าคัญหรือที่พึงระมัดระวัง  
โดยจัดท าเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
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ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไป 

9.1.2 ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
(1) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) 

และขนาดของการเยียวยาของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับของไทย  
จากข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลกแล้ว

มากกว่า 211,646,330 ราย ใน 222 ประเทศ และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4,429,455 ราย ขณะที่ประเทศไทย
มียอดผู้ป่วยสะสม จ านวน 1,030,281 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 9,087 ราย รัฐบาลหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการเพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) เช่น การจ ากัดการท่องเที่ยว  การห้ามออกจากเคหสถาน 
เวลากลางคืน  การยกเลิกการจัดงาน การปิดสถานที่ และสถานประกอบการ (Lock Down)  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของการด ารงชีวิตและรายได้ที่ลดลง ท าให้รัฐบาลต้องออก
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจควบคู่ไปด้วยกัน  
โดยมาตรการของต่างประเทศจะครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ มาตรการช่วยแหลือภาคครัวเรือนและการจ้างงาน 
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งการให้เงินแก่ผู้ที่ต้องกักตัว ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้มีรายได้
ปานกลางถึงต่ า การให้ เงินกู้และเงินช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ การลดค่าน้ าค่าไฟ  และการให้เงินสนับสนุนค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการ 
เป็นต้น จากข้อมูลวิจัยกรุงศรีพบว่ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาของต่างประเทศมีขนาดค่อนข้าง
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยสัดส่วนของมาตรการในการ
ช่วยเหลือและเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID –19) แก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่อ GDP ของญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสิงคโปร์ มีสัดส่วนอยู่
ที่ร้อยละ 44.8  27.8 และ 23.1 ต่อ GDP ตามล าดับ  

ในขณะที่ประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเพ่ือลด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID –19) ที่ เกิดขึ้น 
แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเช่นกัน โดยการบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมประชาชน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายกว่าร้อยละ 63 ของประชากรทั้งประเทศ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร  
กลุ่มเปราะบาง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแรงงานทั้งในและนอกระบบ รวมทั้ง ได้ออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบด้วย ทั้งนี้ สัดส่วนของ
มาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID –19) แก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่อ GDP ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 10.9 จ าแนกเป็น
มาตรการช่วยเหลือภาครัฐที่ผ่านการใช้จ่าย เครื่องมือทางภาษี และเงินโอนต่าง ๆ ร้อยละ 8.9 ต่อ GDP 
และเป็นมาตรการช่วยเหลือภาครัฐผ่านการให้สินเชื่อและการค้ าประกันสินเชื่อร้อยละ 2.0 ต่อ GDP2 

                                                 
2 ทีม่า : วิจัยกรุงศรี 9 สิงหาคม 2564 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562%E2%80%932563_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99


 

 
 
 

(19) 

สะท้อนถึงขนาดของมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาของไทยที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับของ
ต่างประเทศ  
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Fiscal spending Lending scheme

 
ที่มา : วิจัยกรุงศร ี

    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ส่งผลให้

เศรษฐกิจไทยหดตัวลงอย่างมีนัยส าคัญ โดย GDP ของไทยในไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวสูงถึงร้อยละ  
-12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน นับเป็นการหดตัวสูงสุดในรอบ 22 ปี ใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส 2 
ของปี 2541 ที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตต้มย ากุ้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุด
ต่ าสุดและเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ โดยล่าสุดเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 
เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกนัปีกอ่น ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 0.7 
และส าหรับปี 2565 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.7 (ข้อมูลจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564)  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 
 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



 

 
 
 

(20) 

เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปคาดว่าจะยังคงเผชิญกับปัจจัยท้าทายส าคัญ 
ได้แก่ ภาวะ 3 ต่ า 3 สูง ประกอบด้วย 

- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ า ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ 
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งถือเป็นการเติบโตในอัตราต่ าเมื่อเทียบกับ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 6.0 ตามข้อมูล 
ของธนาคารโลก (World Bank) 

- อัตราเงินเฟ้อต่ า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 อัตราเงินเฟ้อของไทย
เท่ากับร้อยละ 0.8 ซึ่งต่ ากว่ากรอบเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ก าหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง
ร้อยละ 1.00 – 3.00 

- อัตราดอกเบี้ยต่ า ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด าเนินนโยบาย
ผ่อนคลายทางการเงินโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 3 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยลดลงสู่ระดับต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

- อัตราการว่างงานสูง ในไตรมาส 2 ปี 2564 ผู้เสมือนว่างงานเพ่ิมขึ้น 
ในรอบปีอยู่ที่ 2.8 ล้านคน และแรงงานที่มีการกลับภูมิล าเนามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 1.6 ล้านคน รวมถึง 
ผู้ว่างงานระยะยาวอยู่ที่ 0.2 ล้านคน 

- หน้ีสาธารณะสูง หนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนมิถุนายน ปี 2564 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 8,825,097.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.1 ต่อ GDP ซึ่งเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลังที่ก าหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อ GDP 

- หน้ีภาคครัวเรือนสูง สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทย ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 18 ปีมาอยู่ที่ร้อยละ 90.5 ของ GDP หรือคิดเป็นประมาณ 14.1 ล้านล้านบาท  

(2) เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทีส่ าคัญ 
ขณะที่ เศรษฐกิจโลกในปี  2564 มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 

ภายหลังจากการหดตัวอย่างรนุแรงในปี 2563 น าโดยการฟ้ืนตัวของประเทศอุตสาหกรรมหลักส าคญั 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้นเร็วกว่าที่คาด  โดยเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 6.8 นับเป็นการขยายตัวสูงสุดของเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2527 เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 2.9 นับเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงสุดในรอบ 10 ปี  
และเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในปี 2563  



 

 
 
 

(21) 

 
ที่มา : ธนาคารโลก ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564 

 
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวมีแนวโน้ม

กลับมาขยายตัวคือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ืองและการกระจาย
วัคซีนอย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและส่งผลให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติได้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนที่พ่ึงพิงรายได้จากการส่งออกเป็นหลักให้สามารถกลับมา
ขยายตัวได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในยูโรโซนมีแนวโน้มที่จะเผชิญ
กับข้อจ ากัดของการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ท าให้รัฐบาลหลายประเทศกลับมาด าเนินมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่ยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมาก อาทิ อินเดีย 
บราซิล อาร์เจนตินา ตุรกี และหลายประเทศในอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
รวมทั้งประเทศที่มีสัดส่วนพ่ึงพิงการท่องเที่ยวในระดับสูงและมีความล่าช้าในการกระจายวัคซีน  
มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ  
และอาจท าให้ระยะเวลาของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจล่าช้าออกไปกว่าที่คาดไว้ 

(3) ปัจจัยเกื้อหนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ   
แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)  

จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายหลายประการก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญ เช่น 
 เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดการเงินโลกได้ สะท้อนจากทุนส ารองระหว่างประเทศ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ในระดับสูงถึง 246.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศ
ระยะสั้นถึง 2.8 เท่า นอกจากน้ี ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในช่วงที่ผ่านมายังถือว่าอยู่ในระดับ 
ที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด โดยในปี 2563 ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล 17.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
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แม้ว่าในระยะหลัง ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเริ่มขาดดุลจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ที่สายพันธุ์ Delta ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งก็ตาม 

 เสถียรภาพของภาคการเงิน (Financial Market) ก่อนวิกฤตต้มย ากุ้ง 
ภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะระดมทุนผ่านการกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีสัดส่วนของเงินกู้
ธนาคารทั้งหมดเทียบกับ GDP สูงถึงร้อยละ 128 ในขณะที่การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์มีสัดส่วน
ร้อยละ 24 ต่อ GDP และผ่านตลาดตราสารหนี้มีเพียงร้อยละ 12 ต่อ GDP สะท้อนถึงการขาดความ
สมดุลของการระดมทุนในตลาดการเงินไทยที่พ่ึงพาระบบธนาคารพาณิชย์สูงกว่าการระดมทุนจาก  
ตลาดทุนมาก  

 
   ที่มา : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม นโยบายการพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเน่ืองได้ส่งผลให้ 
ตลาดทุนเป็นอีกหน่ึงเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกเหนือจากการ
พ่ึงพาเงินกู้จากธนาคาร นับจากวิกฤตต้มย ากุ้งในครั้งนั้น ตลาดตราสารหนี้ไทยและตลาดหลักทรัพย์
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 25 เท่า โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหน้ีของไทย 
มีมูลค่ากว่า 27.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 174 ต่อ GDP (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ส่งผลให้ 3 เสาหลัก
ที่เป็นช่องทางการระดมเงินทุนมีความสมดุลกันมากขึ้น  

นอกจากน้ี ภาคการเงินไทยยังคงความแข็งแกร่ง สะท้อนจากระดับ
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 20.0 (BIS Ratio) ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ที่ร้อยละ 11.0 ค่อนข้างมาก รวมทั้ง สภาพคล่องในระบบธนาคาร
พาณิชย์ยังอยู่ในระดับสูงมาก สะท้อนได้จากอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Coverage 
Ratio : LCR) ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศก าหนดไว้ถึง 1.87 เท่า (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564)  
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ในระยะต่อไป รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเงินของไทย 
ให้มีการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และปัญหาความเหลื่อมล้ าให้มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations: UN) อาทิ ตลาดพันธบัตรควรพิจารณาการออกพันธบัตร
เพ่ืออนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรเพ่ือสังคม (Social Bond) และพันธบัตรเพ่ือ 
ความยั่งยืน (Sustainability Bond) ตลาดเงินควรพิจารณาการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (soft loan)  
เพ่ือดูแลผู้มีรายได้น้อย และตลาดหลักทรัพย์ควรพิจารณาหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ  
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ครอบคลุม 3 มิติ คือ เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance) 
หรือ ESG เป็นต้น อันจะเป็นการพัฒนาภาคการเงินไทยให้สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวได้ในระยะ
ต่อไป 

9.1.3 ภาพรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
(1) ผลการด าเนินการตามข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะท่ีผ่านมา (ปี 2563 – 2564)  

โดยที่รัฐธรรมนูญก าหนดหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาไว้เพียงแต่การให้
ความเห็นชอบหรือไม่เหน็ชอบตอ่ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไม่สามารถ
ปรับลดเปลี่ยนแปลงรายการภายใต้แผนงาน/โครงการใด ๆ ได้ การจัดท าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มี
ต่อกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินไปยังฝ่ายบริหาร จึงเป็นเรื่องที่พึง 
ให้ความส าคัญและควรค่าต่อการติดตามผลการด าเนินการ 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส าคัญกับการติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะเรื่องที่ส าคัญ  ๆ (Flagship) ทั้ งในส่วนที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จจนเกิดผล 
เป็นรูปธรรมหรือที่ต้องด าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องหรือต้องปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและปัญหาของประเทศ โดยมีเรื่องส าคัญ ๆ เช่น 

1) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน 
(Financial Literacy) และความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)  

กระทรวงการคลังรายงานผลการด าเนินการว่า ได้แต่งตั้งคณะท างาน  
การพัฒนาทักษะทางการเงิน เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง นโยบายและแผนพัฒนาทักษะทางการเงิน 
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โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงร่วมเป็น
คณะท างาน โดยน าความเห็นจากข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากการพิจารณา
ศึกษาเรื่องความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนไทย โดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
วุฒิสภา ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบก าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” แล้วเมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนในวงกว้าง ส่งเสริมการออม  
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน สนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือน รวมทั้ง ได้ก าหนดให้มีองค์กรการเงินประชาชน 
และก าหนดให้ความรอบรู้ทางการเงินเป็นหลักสูตรวิชาบังคับในระบบการศึกษา กระทรวงการคลังจึงได้
ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มอาชีพ 
และระดับรายได้ รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานก ากับดูแลสาขาการเงินและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมาร่วมสนับสนุนการด าเนินการด้วย 

กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการว่าได้บรรจุเรื่องความรู้
พ้ืนฐานทางด้านการเงินไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เยาวชนเห็นความส าคัญและมีทัศนคติที่ดีในการออมรู้จักวิธีการเก็บออม 
ที่เหมาะสม เข้าใจทักษะของตนเองในการหารายได้เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว รวมทั้งรายงานว่าได้จัดท า
เครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนน าร่อง  
ท่ีจังหวัดนครปฐมและสร้างเครือข่ายการจัดการ 5 กลุ่มเพื่อเรียนรู้และสร้างบทเรียนออนไลน์ต่อไป 

จากรายงานการด าเนินดังกล่าว ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริม
ทักษะทางการเงินให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ และหากมีการพัฒนาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เรื่อง การร่วมกับหน่วยงานในภาคตลาดทุนที่มีองค์ความรู้ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีแหล่งเงินทุน
สนับสนุน รวมทั้งมีสื่อการเรียนการสอน มีสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
มาช่วยด าเนินการในโรงเรียนแล้ว ก็จะเป็นส่วนเสริมให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม  
และสามารถพัฒนาขยายผลต่อไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ส านักงบประมาณและกระทรวงศึกษาธิการ
ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเรื่องผลสัมฤทธิ์จากการเพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินของนักเรียน 
ซึ่งเมื่อรูปแบบการด าเนินการได้รับประโยชน์ตรงตามเป้าหมาย ก็ควรสนับสนุนงบประมาณและขยายผล
ในโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป 

2) การจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและเงินสะสม
คงเหลือของหน่วยงาน 

ส านักงบประมาณรายงานผลการด าเนนิการวา่ ได้ก าหนดให้มีการรายงาน
สถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศ  
และรวบรวมข้อมูลรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามหลักการความครอบคลุม
ของแหล่งเงิน (Budget Coverage) และจัดท ารายงานดงักล่าวเป็นเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ฉบับที่ 7 (ปกสีขาวคาดชมพู) โดยในปี 2562 – 2563 มีการน าเงินนอกงบประมาณสมทบ
งบประมาณ จ านวน 50,194.4 ล้านบาท และ 63,968.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 และ 4.4 ของเงิน
นอกงบประมาณภาพรวมของประเทศ และในปี 2564 – 2565 ก าหนดแผนใช้เงินนอกงบประมาณ
สมทบ จ านวน 93,329.6 ล้านบาท และ 112,172.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 7.1 ของเงินนอก
งบประมาณภาพรวมของประเทศ  
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เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปี 2564 และ 2565 มีการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบร้อยละ 1.3 และ 1.57 
และสัดส่วนการใช้เงินนอกงบประมาณของรัฐวิสาหกิจสมทบในปี 2564 และ 2565 อยู่ที่อัตราร้อยละ 
34.9 และ 59.8 ตามล าดับ  

    

      
จากข้อมูลในเอกสารงบประมาณดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าภาพรวมการน า

เงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยล าดับ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วน
ของการใช้เงินนอกงบประมาณมาสมทบในภาพรวมแล้วยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก จึงควรจะมีการ
พิจารณาเพ่ิมสัดส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาล
จ าเป็นต้องมีงบประมาณเพียงพอส าหรับดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) เพ่ือลดภาระต่องบประมาณและวงเงินการกู้เงิน  



 

 
 
 

(26) 

อีกทั้งควรมีการก าหนดแผนงานและโครงการภายใต้เงินนอกงบประมาณให้มีความชัดเจน  และควรมี
มาตรการจูงใจให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินนอกประมาณมาใช้ในการ
จัดบริการสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น   

3) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รายงานผลการ

ด าเนินการว่า ยังคงให้ความส าคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนหลักอื่น ๆ ของประเทศ โดยยังคงเป้าหมายการวิจัย
และพัฒนาของประเทศในภาพรวมทั้งภาครัฐและเอกชนมีสัดส่วนร้อยละ 2 ของ GDP ในปี 2570  
และคงมาตรการการจูงใจให้ภาคเอกชนได้สิทธิ์จากการบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีร้อยละ 300 ของเงินบริจาค 

กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการด าเนินการว่าได้ให้ความส าคัญกับ
การเสริมสร้างการวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
529 ผลงานจาก 74 สถาบัน 

จากการรายงานดังกล่าวเห็นได้ว่า มีการด าเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ในภาวะที่มีข้อจ ากัดด้านการคลังและคงมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีในโอกาสต่อไป ก็ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของสัดส่วนงบประมาณเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วย 

4) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในเชิงพ้ืนที ่
ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 

และส านักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการด าเนินการว่าได้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปจัดท ากรอบ
หลักเกณฑ์เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ภายใต้การประสานทุกระดับ  
ในพ้ืนที่ ในลักษณะแผนร่วม (One  Plan) รวมทั้ง ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าโครงการที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบในพ้ืนที่เป็น Project Based และเงื่อนไขของโครงการที่ควรสนับสนุนหรือไม่  
(DO & DON’T) ซึ่งเป็นผลให้การจัดสรรงบประมาณมีความเข้มงวด เป็นไปตามกรอบตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนด และสามารถลดความซ้ าซ้อนได้มาก ส่งผลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการ
จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยได้รับการจัดสรรต่ ากว่ากรอบวงเงินที่ก าหนดไว้ที่จ านวน 
28,000 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรร 17,311 ล้านบาทหรือต่ ากว่าถึงร้อยละ 37.8 อันเนื่องมาจาก 
การเสนอขอรับงบประมาณของหลายจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข DO & DON’T และได้รับการ
จัดสรรลดลงจากปี 2564 จ านวนมาก 

จากรายงานดังกล่าว มีข้อควรพิจารณาประกอบคือความเหมาะสม 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ในการจัดสรรว่า สมควรจะใช้หลักเกณฑ์จากการบริหารจัดการของ  
ทางราชการมาใช้เป็นเงื่อนไขประกอบการจัดสรรงบประมาณที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์หรือไม่  
เช่น การน าเรื่องการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร (ผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย) มาเป็น
หลักเกณฑ์การจัดสรร ย่อมไม่เป็นธรรมกับประชาชนในจังหวัด เพราะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์  
จากศักยภาพการบริหารงานของภาครัฐ แต่ผลกระทบกลับไปเป็นเรื่องการปรับลดงบประมาณลง  



 

 
 
 

(27) 

อีกทั้งหลักเกณฑ์บางประการอาจย้อนแย้งกันเอง ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงเจตนาในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือความเหลื่อมล้ าได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ หลักคิดในการกระจายงบประมาณควรพิจารณา  
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ โดยพิจารณาถึงมิติในเชิงพ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ เช่น ประโยชน์ 
ที่จะได้รับเฉพาะในจังหวัดนั้น ๆ หรือได้รับประโยชน์ร่วมกันหลาย ๆ จังหวัด หรือเป็นภาพรวมของ
ประเทศอย่างแท้จริงเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนในการกระจายงบประมาณลงไปในระดับพื้นที่ 

5) นอกจากน้ียังมีประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลายประการ 
ที่มีการรายงานผลการด าเนินการ  เช่น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดสรร
งบประมาณให้แก่ อปท. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการออม  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากงบบุคลากรภาครัฐ การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการช าระหนี้เงินกู้ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึ่งจากการรายงานผลการด าเนินการ  
ยังไม่สามารถน าไปสู่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะได้ เนื่องจากบางส่วนเป็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เป็นเรื่องที่มี ความเกี่ยวพันกับปัญหาอื่น 
ในลักษณะลูกโซ่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือมีข้อจ ากัดด้วยเรื่องงบประมาณ 

อย่างไรก็ดี เมื่อได้เริ่มด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปแล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

(2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงตามรายได้ของรัฐบาล

ที่คาดว่าจะลดลง ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ยังคงอยู ่

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยังการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ที่ลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจ านวน 2,394,076 ล้านบาท ต่ ากว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 336,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 และต่ ากว่าปีก่อน 172,032 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 

จากข้อมูลล่าสุดพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) มีจ านวน 1,738,161 ล้านบาท ต่ ากว่า
ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 195,357 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 สะท้อนถึงการจัดเก็บรายได้
ที่คาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 มีกรอบวงเงิน
ทั้งสิ้น 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีกรอบวงเงินที่ 3,285,962.5 จ านวน 185,962.5 
ล้านบาท เป็นการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปี พ.ศ. 2565  
มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลจ านวน 700,000 ล้านบาท  

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ลดลงนั้น เป็นการ
ลดลงจากปี พ.ศ. 2564 ทั้งในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจ าประมาณร้อยละ 7.0 และรายจ่ายลงทุนประมาณ
ร้อยละ 3.8 คงมีแต่รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ที่จัดสรรเพ่ิมขึ้นจ านวน 1,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 1.0 การลดลงในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจ านั้นอาจส่งผลต่อนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ



 

 
 
 

(28) 

ฐานรากบางประการ เช่น งบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ที่ถูกปรับลดลง 20,000 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายลงทุนที่ลดลงนั้นอาจส่งผลถึงศักยภาพด้านการลงทุน 
ที่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีจ านวนเงินลงทุนไม่มากอยู่แล้ว 

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ยังมีความไม่แน่นอนสูง และอาจกระทบต่อการด าเนินแผนงาน/โครงการภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้ต้องชะลอหรือเลื่อนออกไปหรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
รัฐบาลจึงควรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เข้าเงื่อนไข 
ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สามารถโอนงบประมาณดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 
ซึ่งมีอยู่จ านวนจ ากัดเพียง 16,362 ล้านบาท  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
และสอดคล้องกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งสามารถน ามาสนับสนุนภารกิจส าคัญตามที่ก าหนด 
ในพระราชก าหนด และลดผลกระทบจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ลดลงได้  

2) สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าต่อกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปียังคงมีอัตราสูง 

แม้ว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าในปี  พ.ศ. 2565 จะลดลง  
แต่สัดส่วนของรายจ่ายประจ าต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปียังคงมีอัตราสูงที่ร้อยละ 
76.1 ของวงเงินงบประมาณ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจ ารายการส าคัญที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่ต้องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น  

- งบบุคลากรภาครัฐ 
หากน างบบุคลากรไปรวมกับงบกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย

บุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ เงินช่วยเหลือ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ และเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการแล้ว
พบว่า มีจ านวน 1,243,607.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40.1 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการรวบรวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น มารวมวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของภาครัฐ  
ที่แท้จริงด้วย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เคยมีการระบุว่า 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่รัฐต้องรับภาระในการจ้างงานอาจสูงถึง 20 ล้านบาทต่อข้าราชการ 1 คน อีกทั้งในระยะยาว 
ภาระของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุ
เฉลี่ยของประชากรไทยที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่มีความผูกพันตามกฎหมายจึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายภาครัฐในระยะยาวและก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังในอนาคต ที่ผ่านมา
แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายและแนวทางปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐลง แต่เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน และเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 
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ดังนั้น รัฐบาลควรผลักดันแนวทางและแผนปรับลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐลงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น ปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐทั้งในและต่างประเทศให้มีความกระชับด้วย
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการท างานเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government) ในอนาคต การโอนงานบางประเภทให้เอกชนท าหรือการจ้างงานจากภายนอก 
(Outsourcing) รวมถึงการใช้สัญญาจ้างส าหรับอัตราก าลังทดแทนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ  

- งบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
วงเงินงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของทั้ง 3 ระบบ 

มีจ านวนทั้งสิ้น 289,385.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 9.3 ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของราชการ มีวงเงินงบประมาณจ านวนประมาณ 
74,000 ล้านบาท สิทธิประกันสังคม มีวงเงินงบประมาณจ านวนประมาณ 16,494 ล้านบาท และสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ มีวงเงินงบประมาณจ านวนประมาณ 198,891.8 ล้านบาท อีกทั้งค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาลยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 

ดังน้ัน รัฐบาลควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขยายบทบาทของเวช
ศาสตร์การป้องกนั (Preventive Medicine) ตามแนวทาง “สร้างน าซ่อม” โดยรณรงค์ให้คนไทยใส่
ใจสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมการ
ออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการ Calories Credit ที่ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมมือกัน
ด าเนินการในขณะนี้ ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของประชาชนในอนาคต 
นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมในการออก
ก าลังกาย เช่น การการก าหนดพ้ืนที่ (Zone) ที่เอื้อต่อการเดินเท้าและขี่จักรยาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ที่มีสวนและต้นไม้ เป็นต้น  

3) งบประมาณรายจ่ายลงทุนน้อย ต้องการตัวช่วย  
ในปี พ.ศ. 2565 การจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 

624,399.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.1 ของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่งแตะขอบล่างของกรอบวินัยทางการเงินการคลัง นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ยังมีจ านวนน้อยกว่าวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดลุที่ก าหนดกรอบการกู้ยืมเงินไว้ที่ 700,000 ล้านบาท  

งบลงทุนมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่มี
ข้อจ ากัดด้านการคลัง การน าตัวช่วยที่มีอยู่จึงเป็นทางออกในการรักษาระดับการลงทุน  

ตัวช่วยตัวแรก : เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : 
PPP) กระทรวงการคลังได้จัดท าแผนระยะยาวของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไว้แล้ว   
โดยก าหนดแยกเป็นประเภทโครงการที่รัฐจัดท าเอง ให้เอกชนท า และร่วมลงทุนกับเอกชน ส าหรับ
โครงการภายใต้แผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2563 – 2570 มีโครงการร่วมลงทุนแล้ว
ทั้งสิ้น 77 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนของเอกชนประมาณ 1 ล้านล้านบาท รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
ควรเร่งทบทวนแผนงานโครงการเดิมให้สอดรับกับสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติด 
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จัดล าดับความส าคัญใหม่ และเร่งผลักดันโครงการเหล่าน้ี 
ให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว 

ตัวช่ วยตัวที่ สอง : น ารายได้ ในอนาคตมาใช้ ก่ อน  (Thailand 
Infrastructure Fund : TFFIF) เนื่องจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เงินลงทุนจ านวนสูง
มาก การดึงเม็ดเงินซึ่งเป็นรายได้ในอนาคตของตัวเองมาใช้ก่อนจึงเป็นการเพ่ิมช่องทางในการลงทุน 
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้สม่ าเสมอและค่อนข้างแน่นอนในอนาคต เช่น รัฐวิสาหกิจที่มีรา ยได้ 
จากกิจการไฟฟ้า กิจการประปา รายได้จากค่าผ่านทาง เป็นต้น ด้วยการน ารายได้ในอนาคตมาเป็น
สินทรัพย์หนุนหลัง แล้วออกตราสารหนี้ เพ่ือให้ ได้ เงินมาลงทุน ซึ่งขณะนี้มีแผนการลงทุนของ  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 2 โครงการที่สามารถเร่งรัดให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ 

ตัวเลือกสุดท้าย : เงินกู้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถน ามาใช้ร่วมกับ
อีก 2 ทางเลือกข้างต้นได้ 

ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งผลักดันโครงการต่าง ๆ ภายใต้การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการด าเนินโครงการ 
ผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Infrastructure Fund : 
TFFIF) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพ่ือรักษาระดับการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วย   

4) รายได้จากรัฐวิสาหกิจลดลงอย่างต่อเน่ือง 
รายได้และประมาณการรายได้ที่รัฐวิสาหกิจน าส่งคลังในปี พ.ศ. 2563 - 

2565 อยู่ที่ 188,789 159,800 และ 142,800 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่การจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่รัฐวิสาหกิจก็ลดลงเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2564 จัดสรรให้  153,692.3 ล้านบาท และในปี  
พ.ศ. 2565 จัดสรรให้ 130,586.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและลดลงจากปี พ.ศ. 2564 ประมาณร้อยละ 15.0 แม้ว่ารายได้จากรัฐวิสาหกิจจะยังคง
มากกว่ารายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุนอยู่บ้าง แต่ช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายแคบลงทุกที   
โดยในปี พ.ศ. 2565 ประมาณการรายได้จากการน าส่งสูงกว่ารายจ่ายประมาณ 12,214 ล้านบาท  
ซึ่งการน าส่งรายได้จริงในปี พ.ศ. 2565 อาจต่ ากว่าประมาณการน าส่ง อันเนื่องมาจากผลประกอบการปี 
พ.ศ. 2564 ที่คาดว่าจะชะลอลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรบริหารความสมดุลระหว่างผลที่มีต่อฐานะการคลัง
ของรัฐกับการรักษาสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ โดยติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประเมิน
สถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งติดตาม
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนและสร้างภาระทางการคลังอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

ก่อนหน้านี้ มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในแผนฟ้ืนฟูกิจการ 7 แห่ง ออกจากแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ แล้ว 2 แห่ง คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด  (มหาชน)  
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กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขณะที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว จึงยังมีรัฐวิสาหกิจที่ยังอยู่ในแผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวน 
4 แห่ง รวมถึง บริษัท อสมท จ ากัด  (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ เพ่ิงเข้าแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
อันเนื่องมาจากผลการด าเนินการที่ขาดทุนมากและมีแนวโน้มจะขาดทุนต่อเนื่อง รัฐบาลจึงควรเร่งหา
ข้อสรุปของการเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของหน่วยงานที่เหลือ 4 แห่ง โดยเฉพาะหน่วยงานใหม่
ที่ควรเร่งแก้ไขและฟ้ืนฟูโดยเร็ว เพื่อให้สามารถอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้  

5) เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ขณะท่ีรายได้
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ลดลงเช่นกัน 

แม้ว่าสัดส่วนรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิ 
ของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากร้อยละ 29.3 เป็นร้อยละ 29.6 ก็ตาม แต่วงเงินรายได้รวมกลับลดลง
จาก 783,128 ล้านบาท เป็น 709,867 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2565 รัฐบาลอาจเผชิญกับแรงกดดัน
ให้ผ่อนปรนอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีก ซึ่งเมื่อรวมกับที่ผ่อนปรนมาแล้ว 2 ปีด้วยแล้ว 
จะเป็นรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดหายไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะ ดังนั้น จึงควรพิจารณาก าหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือจูงใจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมมาใช้ อีกทั้งควรเร่งรัดกระบวนการจัดสรรเงินกู้ 
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีเม็ดเงินสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานรากในระดับชุมชนโดยเร็ว 

ส าหรับกรณีที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเป็นหน่วยรับ
งบประมาณโดยตรงน้ัน ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนเพ่ือรองรับจ านวนหน่วยรับงบประมาณที่เพ่ิมจ านวนอย่างก้าวกระโดดและอย่างมีนัยส าคัญ 
จากจ านวนหน่วยรับงบประมาณ 732 หน่วย ที่มีอยู่ ในปัจจุบันเป็น 8,279 หน่วยภายในปี  
พ.ศ. 2567 และเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบฐานข้อมูล 
ด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting 
System: e-LAAS) เพ่ือบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการคลังระหว่างส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งเร่งเพ่ิมศักยภาพและความรู้ของบุคลากรในด้านการจัดท า
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  
ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดท าคู่มือ และการจัดการ
อบรม เป็นต้น 

6) ขยายเพดานหน้ีสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์   
สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP จะเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสัดส่วนนี้จะเพ่ิมขึ้นและเมื่อเศรษฐกิจกลับคืนสู่ภาวะปกติ
สัดส่วนดังกล่าวก็จะลดลง เช่น เมื่อคราวเกิดวิกฤตต้มย ากุ้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
เขยิบขึ้นไปถึงร้อยละ 60.0 ต่อ GDP และค่อยๆ ลดลงเหลือร้อยละ 35.0 ต่อ GDP จนเมื่อเกิดวิกฤต 
แฮมเบอเกอร์ในปี พ.ศ. 2551 สัดส่วนดังกล่าวก็เพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 42.4 ต่อ GDP จากนั้นสัดส่วน 
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ก็ลดลง และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาในระดับต่ ากว่าร้อยละ 45.0 ต่อ GDP จนกระทั่งปี 
พ .ศ . 2563 ที่ เริ่ มปรับตั ว เพ่ิ มขึ้ น อย่ างมีนั ยส าคัญ เป็ น ร้อยละ 49.35 ของ GDP และล่ าสุ ด  
ณ เดือนมิถุนายน 2564 หน้ีสาธารณะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 8,825,097.8  ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 56.1 ของ GDP อัน เป็ นผลสืบ เนื่ อ งจากการกู้ เงิน ตามพระราชก าหนดให้ อ าน าจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563  

 
 ที่มา : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ข้อมูลจากบทวิจัยกรุงศรีพบว่า ในระยะยาว การออกจากกิจการ 
ของธุรกิจสินทรัพย์ที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพของแรงงานที่ลดลงจะส่งผลกระทบ 
ให้ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Potential growth) ของไทยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 3.5 
ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 เหลือร้อยละ 3.0 อย่างไรก็ตาม 
การใช้มาตรการเยียวยาภาคธุรกิจ การเยียวยาภาคครัวเรือน และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งมีวงเงินรวม
ประมาณ 700,000 ล้านบาท จะช่วยให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนยังคงสามารถอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
ต่อไปได้หลังการแพร่ระบาด และจะช่วยให้ศักยภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยสามารถประคองตัว
อยู่ที่ร้อยละ 3.25 สะท้อนว่าการใช้มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น 
และสามารถสร้างรายได้ จ านวน 860,000 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า3 

 

                                                 
3 ที่มา : บทวิจัยเรื่อง “ถอดบทเรียนโลกสู้วิกฤตโควิด สู่มาตรการเศรษฐกิจไทย” สิงหาคม 2564 โดย วิจัยกรุงศรี 
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ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หนักกว่าและจะฟ้ืนตัวช้ากว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาค โดยจะใช้เวลา 3 ปี ในการกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขณะที่ภูมิภาคเอเชียโดยรวมจะใช้เวลาไม่ถึง 2 ปี ซึ่ งภาค 
การท่องเที่ยวจะทยอยฟ้ืนตัวและคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาเท่าระดับก่อน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายหลังปี พ.ศ. 2567 รวมทั้ง 
ยังเสนอแนะให้รัฐบาลกู้เงินเพ่ิมเติมจ านวน 1 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 7 ของ GDP เพ่ือเพ่ิมแรง
กระตุ้นทางการคลังไม่ให้วิกฤตยืดเยื้อ และช่วยให้ประชาชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Entreprises : SMEs) ฟ้ืนตัวเร็วที่สุด ซึ่งจะท าให้สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
ในระยะยาวปรับลดลงได้เร็วกว่าไม่ได้กู้เงินเพ่ิม4 

นอกจากน้ี สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ของไทยในขณะน้ียังถือว่า 
ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ โดยญี่ปุ่น และสหรัฐฯ มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP  
อยู่ที่ร้อยละ 221.0 และ 127.4 ตามล าดับ ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของไทยมีสัดส่วนต่อ GDP 
เพียงร้อยละ 10.9 ต่ ากว่าของญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ที่อยู่ที่ร้อยละ 44.8 และ 27.8 ตามล าดับ 

ดังนั้น ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลจ าเป็นต้องประคองเศรษฐกิจ
มิให้ต่ าทรุดจนยากต่อการเยียวยา ในขณะที่ระยะเวลาของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมีความ 
ไม่แน่นอนสูง รวมทั้งความจ าเป็นในการรักษาศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว   
รัฐบาลจึงควรเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ที่ อาจยืด เยื้ อออกไป และจ าเป็นต้ องเพ่ิมขนาดของมาตรการเยียวยาทั้ ง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  

กรณีที่มีการออกมาตรการดูแลผลกระทบรอบใหม่ ควรพิจารณา 
ถึงกรอบวงเงินท่ีคาดว่าจะสามารถรับมือได้อย่างเบ็ดเสร็จ และเน่ืองจากอาจมีกรอบวงเงินที่ค่อนข้างสูง 
รัฐบาลจึงควรรวบรวมแหล่งเงินอื่น ๆ ที่สามารถน ามาสนับสนุนได้ เช่น การเลื่อนหรือชะลอ
แผนงาน/โครงการที่มีความส าคัญในล าดับรองออกไป ทั้งในส่วนที่เป็นเงินนอกงบประมาณและเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดขนาดวงเงินกู้ลง  

7) ภาระอื่นที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย  
ภาระอื่นที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายเป็นข้อสังเกตเดิมที่เคยเสนอในปี

ก่อนที่ขอน ามาเป็นข้อสังเกตอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศเผชิญกับการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยที่พิจารณาเห็นว่าภาระผูกพันดังกล่าวเป็นข้อจ ากัด 
ที่ส าคัญในการจัดท างบประมาณในอนาคต ประการแรก คือ ภาระผูกพันข้ ามปีงบประมาณ 
ที่มีจ านวนสูงถึง 1,074,741.0 ล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณขา้มปีรายการเดิมที่ได้รับ
อนุมัติไว้แล้วก่อนปี พ.ศ. 2565 จ านวน 971,077.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.4 ของวงเงินภาระ
ผูกพันงบประมาณทั้งหมด และถือเป็นสัดส่วนที่สูงสุดในรอบ 10 ปี และ ประการที่สองคือ ภาระผูกพัน
จากการด าเนินนโยบายโครงการของรัฐ (Quasi-fiscal Policy) จ านวน 887,640 ล้านบาท  

                                                 
4 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พูดในหัวข้อ “จับอาการเศรษฐกิจ สร้างทางออกวิกฤตไทย” งาน Meet the Press เมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม 2564  
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หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) ที่แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สัดส่วนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก าหนดให้ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่เป็นภาระผูกพันในการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชย
ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้จากการด าเนินโครงการดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินนโยบายรัฐ  

ดังน้ัน รัฐบาลพึงด าเนินนโยบายด้านการคลังด้วยความรอบคอบ 
และระมัดระวังยิ่งขึ้น ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยคัดเลือกเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้วจัดท าแผนล าดับความส าคัญ   

8) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ  
- ใช้แอปพลิเคชัน (Application) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

งบประมาณภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินภาษี นอกจากเป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญโดยเฉพาะในช่วงเวลา
ที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวอื่น ๆ อยู่ในภาวะขัดข้อง มีอาการติด ๆ ดับ ๆ   

หากพิจารณาเฉพาะวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐของกรมบัญชีกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีจ านวนถึง 1.55 ล้านล้านบาท 
ประมาณครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นจ านวนเงินที่สูงและมีผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือมักมีการก่อหนี้ในช่วงท้าย ๆ ของปี คือ ไตรมาสที่ 3 
หรือ 4 โดยไม่มีระบบตรวจสอบสถานะก่อนการก่อหนี้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ส่งผลให้มีเงินจ านวนไม่น้อย  
ที่ไม่ถูกน าไปใช้ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป หรือมีความล่าช้าในการน าไปใช้ดังที่กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าจะมี
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณหลายระดับก็ตาม 

จึงเห็นควรจัดท าระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐผ่าน
แอปพลิเคชันเพื่อติดตามสถานะการด าเนินการของแผนงาน/โครงการวา่อยู่ในขัน้ตอนใดเปรยีบเทียบกับ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อส าคัญจะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
ในเรื่องการใช้เงินงบประมาณภาครัฐที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หลายมิติ หลายหน่วยงาน  
ทั้งนี้ ควรมีช่องทางให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบและสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐได้ด้วย  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน และการใช้จ่าย
ภาครัฐยังเป็นเครื่องยนต์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยรับงบประมาณควรเร่ง
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน
เริ่มต้นปีงบประมาณ โดยก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแผนปฏิบัติงานและใช้เพ่ือเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  

- บูรณาการการจัดซื้อ  
การจัดหาวัสดุครุภัณ ฑ์ บางประเภท หากมี การบู รณ าการ 

การจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ ที่ส าคัญเป็นการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูล 
เพื่อการอ้างอิงของการจัดหาของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจน าร่องในระดับกระทรวงก่อนด้วยการ
สร้างระบบฐานข้อมูลกลางในระดับกระทรวงที่แสดงความต้องการประเภทของสินค้า (หรืองานบริการ) 
ของแต่ละหน่วยงานที่ เป็นเชิงปริมาณละช่วงเวลาที่ต้องการใช้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมอ านาจต่อรอง  



 

 
 
 

(35) 

ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ที่ส าคัญคือเป็นการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและเป็นแนวทางที่อาจ
น าไปใช้ประโยชน์กับการจัดหาประเภทอื่น ๆ ได้ด้วย  

- ราคากลางกับโครงการขนาดใหญ่ 
ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะใช้งานได้ดี

ส าหรับงานประมูลที่มีจ านวนผู้เข้าเสนอราคามากรายและไม่รู้จักกัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานขนาด
เล็กหรือขนาดกลาง  

การประมูลโครงการขนาดใหญ่ส่วนมากจะเป็นงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ  ๆ หลายประการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า 
จะสามารถท างานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ กล่าวคือจะต้องมีทุนจดทะเบียนสูง  
มีประสบการณ์งานขนาดใหญ่มาแล้ว มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถท างานกับ
โครงการที่จะเปิดประมูลได้ มีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัว
ก าหนดให้มีจ านวนผู้เข้าร่วมประมูลน้อยราย เป็นเหตุให้ในบางสถานการณ์มีการสู้ราคากันเกินจริง  
เช่น สถานการณ์ที่มีงานน้อย หรือด้วยสาเหตุเฉพาะของผู้เสนอราคา อาทิ ต้องการมีสภาพคล่อง  
ในขณะนั้น เป็นต้น แต่ในบางสถานการณ์ที่มีงานมาก อาจเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประมูลจะตกลงแบ่งงาน
กัน ท าให้เกิดการสู้ราคาที่ไม่จริง 

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีการสู้ราคากันเกินจริงหรือสู้ราคากันไม่จริง
ก็ตาม ผลเสียย่อมตกกับทั้ง 2 ฝ่ายทั้งรัฐและเอกชน กรณีสู้ราคาเกินจริง ก็อาจท างานไม่ส าเร็จ ขาดทุน 
ส่งมอบงานไม่ได้ มีค่าปรับตามมา และอาจถูกขึ้นบัญชีด า ไม่สามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้อีกต่อไป กรณีที่มี
การสู้ราคากันไม่จริง ผลเสียย่อมตกแก่รัฐที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น ราคากลางจึงเป็น
เรื่องส าคัญยิ่ง ในทางปฏิบัติของงานประมูลขนาดใหญ่ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ก าหนดราคา
กลาง ซึ่งแนวปฏิบัติก็จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้จัดท าให้ หากได้บริษัทที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพ  
มีความรู้ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ก็เป็นเรื่องที่ดี ในทางกลับกัน ถ้ามิใช่มืออาชีพ ผลเสียย่อมตก  
แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างแน่นอน ภาครัฐพยายามสร้างกลไกด้วยการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity pact) โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว เป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต  
ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงหัวใจของเรื่องนี้ 

รัฐบาลจึงควรเร่งสร้างกลไกในการตรวจสอบราคากลาง โดยเฉพาะ
กับโครงการขนาดใหญ่ โดยแสวงหาความร่วมมือกับภาคมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างกลไกในการตรวจสอบที่เหมาะสมต่อไป และในระหว่างที่ยังไม่มีกลไกในการตรวจสอบ  
ควรพิจารณาผ่อนคลายข้อจ ากัดบางประการที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้มีจ านวนผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติมากขึ้น    

9) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้จ่าย

งบประมาณ รวมถึงการพิจารณาความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ กับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เห็นสมควรให้มีการตั้งเป็นคณะกรรมการ ก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ การใช้จ่ายงบประมาณระดับกระทรวง และทุกหน่วยรับงบประมาณ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้  
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- ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ชั้นการจัดท า
งบประมาณ ในการตรวจสอบเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้ครบถ้วน 

- ขั้นการบริหารงบประมาณ ด าเนินการติดตาม เร่งรัด  ให้มีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้เสนอไว้กับส านัก
งบประมาณ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติต้องรีบด าเนินการแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ 

- ขั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลตามที่ 
ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งเป็นไปตามวิธีประเมินผลตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 โดยรายงานผลต่อส านักงบประมาณ รวมทั้ง รายงานในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูล 
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (EvMis) ของส านักงบประมาณ 

นอกจากนี้ ในระดับกระทรวงที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บท 
แผนแม่บทย่อย รวมทั้งแผนบูรณาการสมควรตั้งคณะกรรมการบูรณาการงบประมาณเพ่ือการ
ด าเนินการระหว่างกระทรวงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักต้องท าหน้าที่
ขับเคลื่อนแผนงานที่ชัดเจนให้เป็นไปตามก าหนดเวลา รวมทั้งการบริหารงบประมาณเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

 
9.2  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามกระทรวง 

หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ 
9.2.1 ส านักนายกรัฐมนตรี 

(1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีควรเพ่ิมประสิทธิภาพของการ เป็น
ศูนย์กลางการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นเอกภาพในการรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน โดยจะต้องท างานในเชิงรุกและสนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติด าเนินการด้านสาธารณสุข  
อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 

(2) ส านักงบประมาณควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting System 
: SPBBS) ให้แก่หน่วยงานรับงบประมาณ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้นการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็นระบบที่มุ่งเน้นผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
และควรเปลี่ยนจากค าว่า “งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน” มาเป็น “งบประมาณเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ตามยุทธศาสตร์” โดยใช้กลไกของการประเมินผลสัมฤทธิ์มาวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การ
จัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด อันจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
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(3) ส านักงบประมาณควรเตรียมการและประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนรองรับการเปลี่ยนสถานะและจ านวน
หน่วยรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะเพ่ิมขึ้นให้ครบ 
7,850 แห่ง โดยเร่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และอบรมทักษะที่จ าเป็นในการจัดท างบประมาณ  
การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

(4) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรมีการติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าได้ด าเนินการไปแล้วเพียงใด ประสบความส าเร็จแล้วอย่างไร  
และจะด าเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน รับมือ และมาตรการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบอย่างชัด เจนและต่อเนื่ อง  
ซึ่งหากด าเนินการได้จะสามารถลดความสับสนและความตื่นตระหนกของประชาชนได ้

(5) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะหน่วยงานกลาง 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคควรก าหนดมาตรการก ากับดูแลการขายสินค้าผ่านทางสื่อทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ  
และสื่อออนไลน์ที่ต่างโฆษณาเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภค  ขายสินค้าในราคาสูงเกินจริง  
และควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดของส านักงาน โดยบูรณาการการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค สิทธิในการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน และการด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค รวมทั้งด าเนินการในเชิงรุกกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งยังไม่มี
หน่วยงานใดดูแล 

(6) กรมประชาสัมพันธ์ควรให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท่ีเข้าใจง่าย 
เนื้อหากระชับและชัดเจนให้สังคมเข้าใจโดยต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันยังขาดการท างานที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนั้น ต้องให้ความส าคัญ 
กับการน าเสนอข้อความจริงที่มีความต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์ รูปแบบการสื่อสารต้องใช้รูปแบบ 
ที่มีความหลากหลายตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  

(7) ส านักข่าวกรองแห่งชาติควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการ 
ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะหน่วย ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ามาท างานโดยค านึงถึงคุณสมบัติ 
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) ความสามารถด้านเทคนิคและข้อมูล (2) มีความรู้ความสามารถด้านการข่าว  
(3) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และมีความช่างสังเกตและใฝ่หาข้อมูล รวมถึงการป้องกัน 
ภาวะสมองไหล และปรับรูปแบบการคัดเลือกให้เหมาะสม 

(8) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรับทราบถึงแผนการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น แผนการกู้เงินเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  
อันจะน ามาสู่ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้น จะต้องปรับโครงสร้างภายใน



 

 
 
 

(38) 

องค์กรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบโครงสร้าง  
และรูปแบบการท างานกับประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสากล ทั้งนี้ ควรปรับแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการ
ของหน่วยงานที่ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ควรน าภารกิจที่เป็นงานประจ าไปก าหนดเป็นแผนงาน 

(9) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนควรมีการก าหนดแผนงาน 
เพ่ือปรับโครงสร้างของส่วนราชการเพ่ือลดก าลังบุคลากร เน้นการเพ่ิมทักษะและสมรรถนะมากขึ้น  
ควรก าหนดดัชนีชี้ วัดความส าเร็จ  KPI (Key Performance Indicators) ที่ท้ าทาย  และก าหนด
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีความตอ่เนือ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ โดยควรพิจารณาถึงการจ้างงานท่ีตรงตามวุฒิการศึกษาและความก้าวหน้า 
ในอาชีพการงานด้วย (Fast Track) ทั้งนี้ ควรค านึงถึงตัวชี้วัดด้านการบริการภาคประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
(Digital Service) โดยมีแพลตฟอร์มกลาง (One Country One Platform) เพ่ือความเป็นเอกภาพ 
ในการบริหารจัดการและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

(10) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการควรมีการทบทวนภารกิจ 
ขององค์การมหาชนในปัจจุบันที่ด าเนินภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหรือองค์กรใดท่ีไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ควรมีการยุบเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินภารกิจ ท่ีจ าเป็นอื่นได้  รวมทั้งประหยัดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ  
และควรก าหนดเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย 

(11) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการควรขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ดีให้เป็นรูปธรรม การปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการจะต้องมีความต่อเนื่อง บริการรวดเร็ว และประชาชนเข้าถึงง่าย แต่จากการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พบว่าประชาชนยังไม่ได้
รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง การจัดสรรวัคซีนไม่ทั่วถึงและปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
สะท้อนถึงระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน  ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และลดทอน 
ความเชื่อมั่นในภาครัฐและรัฐบาล ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไป ตาม 
หลักธรรมาภิบาลภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ดี เป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง 

(12) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากโดยก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
ให้เอกชนเกิดความสนใจมาลงทุนในเศรษฐกิจฐานราก โดยการใช้มาตรการทางภาษี เพ่ือกระจายความมั่งคั่ง
และความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และเติบโต 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณามาตรการส่งเสริมด้านอื่น ๆ ที่มิใช่ภาษี 
รวมทั้งการส่งเสริมแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละรายในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับประเทศ 
ในภูมิภาคนี้  
 
 
 



 

 
 
 

(39) 

(13) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน  (องค์การมหาชน) ควรก าหนด 
แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงานแก้ปัญหาให้ทันต่อความ
เดือดร้อนของเกษตรกรไม่ให้ถูกยึดที่ดินท ากิน และควรก าหนดแนวทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
โครงการแกไขปัญหาการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

(14) รัฐบาลควรให้ความส าคัญกบัส านกังานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่และอ านาจในการบูรณาการในเรื่องรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง  
เร่งด าเนินการให้ภาครัฐใช้ Data Platform ระบบเดียวกันโดยเร็วที่สุด โดยเสนอเป้าหมายเร่งด่วน  
ได้แก่ ลดขั้นตอนการท าธุรกรรมภาครัฐโดยประชาชนสารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว 
 

9.2.2 กระทรวงกลาโหม 
(1) กระทรวงมีงบประมาณบุคลากรในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

ในปีต่อ ๆ ไป สภาพดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาก าลังและขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพอย่างมาก  
จากสถานการณ์ปัจจุบันภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลง โอกาสการใช้ก าลังขนาดใหญ่ในการปฏิบัติการ
ลดลง กระทรวงกลาโหมจึงควรมีแนวทางในการปรับโครงสร้างการจัดและการลดก าลังให้สอดคล้องกับ
ภัยคุกคามด้วยการปรับปรุงอัตราก าลังที่เหมาะสม หรืออาจจะลดการบรรจุก าลังคนจากอัตราอนุมัติลง  
ในขณะเดียวกันอาจใช้การชดเชยด้วยการเพ่ิมศักยภาพในการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย 
มีศักยภาพเท่าเทียมกับกองทัพของประเทศในภูมิภาค รวมทั้งมีการเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยง 
โดยปรับแนวทางการจัดเตรียมก าลังที่มิ ใช่ เพ่ือรองรับความมั่นคงทางทหารเพียงอย่างเดียว  
แต่ต้องสามารถรองรับความมั่นคงแบบองค์รวม ซึ่งมีภัยคุกคามหลายรูปแบบได้แก่ปัญหาการหลบหนี  
เข้าเมืองของแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ายาเสพติด รวมทั้งปัญหาจากภัยพิบัติที่มีความ
รุนแรง 

(2) ในการพัฒ นาศักยภาพการป้ องกันประเทศและความพร้อม เผชิญ 
ภัยคุกคามทุกมิติ ที่กองทัพไทยและทุกเหล่าทัพได้เสนอความต้องการในการจัดหายุทโธปกรณ์  
รวมทั้งการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น กระทรวงควรให้กองทัพไทย 
และทุกเหล่าทัพปรับปรุงหรือทบทวนแผนในการด าเนินการดังกล่าวให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธีหรือทางยุทธศาสตร์ 
โดยทุกเหล่าทัพมีศักยภาพทางทหารที่เพียงพอ มีอ านาจก าลังรบเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกับประเทศ 
ในภูมิภาค ทั้งนี้ให้พิจารณาความเป็นไปได้กับสถานการณ์งบประมาณของประเทศด้วย 

(3) จากบทบาทของกระทรวงกลาโหมที่นอกเหนือการปฏิบัติการทางทหารแล้ว
ต้องมีงานในการช่วยพัฒนาประเทศและร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขอย่างมาก และในอนาคตหลังจาการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงจะเป็นขั้นตอนการฟ้ืนฟูทั้งทางด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ กระทรวงกลาโหมควรมีการเตรียมแผนในการสนับสนุนรัฐบาล 
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โดยอาจให้หน่วยทหารพัฒนาของกองทัพไทย หรือหน่วยทหารของเหล่าทัพที่อยู่ในพ้ืนที่ ช่วยด าเนินการ
ตามก าลังและขีดความสามารถที่มีอยู่ 

(4) กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจกับสาธารณะ ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจ
ที่ส าคัญ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง เหตุผลความจ าเป็นในการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไว้  
ในการป้องกันประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ช่องทาง เนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ สร้างความเสื่อมเสีย
ให้กับทุกเหล่าทัพเป็นอย่างมาก 

(5) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทย และพันธมิตรอาเซียน” 
ในการที่จะให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรก าหนดให้มีแนวทางในการน าผลงานวิจัยที่เคยจัดท าไว้ 
หรืองานวิจัยใหม่ที่เป็นความต้องการของเหล่าทัพที่ได้มีการด าเนินการ และมีผลงานเป็นนวัตกรรม  
ที่น าไปสู่การผลิต และควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 

9.2.3 กระทรวงการคลัง 
(1) กระทรวงควรสอบทานและทบทวนตัวชี้วัดของกระทรวงการคลังให้สอดคล้อง 

กับตัวชี้วัดที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดไว้ ทั้งประเภทตัวชี้วัดรายปีและตัวชี้วัดตามผลสัมฤทธิ์ และควรเพ่ิม
ความชัดเจนในการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดภายใต้กรอบภารกิจของกระทรวงด้วย 

(2) กระทรวงควรพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน  
และควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่เพ่ิงมีผลใช้บังคับในช่วงระยะที่ผ่านมาว่ามีบทบัญญัติใ ด 
ที่เป็นปัญหา อุปสรรค หรือขาดความชัดเจนเพียงพอ และเป็นข้อจ ากัดในการหารายได้ การจัดท า  
และบริหารงบประมาณรายจ่าย การก่อหนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี ของหน่วยของรัฐ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน เป็นต้น เพ่ืออนุวัติ  
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

(3) กระทรวงควรบริหารข้อมูลในเชิงบูรณาการ โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ร่วมกันเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการท างานของแต่ละหน่วยงานในภารกิจการจัดเก็บรายได้ของ  
3 กรมจัดเก็บภาษี โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
แก่ผู้ เสียภาษีให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ ภารกิจการก าหนดนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจการคลังของส านักงานเศรษฐกิจการคลังควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ที่หลากหลาย รวมถึง ข้อมูลจากนโยบายสวัสดิการรัฐ ที่มีรายละเอียดจ านวนมาก  
ในการสร้างโมเดลทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
การก าหนดนโยบายที่แม่นย า โดยส านักงานปลัดกระทรวงรับผิดชอบดูแลการสร้างแพลตฟอร์ม 
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(Platform) เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ดังกล่าวของหน่วยงานในสังกัด 

(4) กรมธนารกัษ์ควรบูรณาการแพลตฟอรม์ (platform) การประเมินราคาทรัพย์สิน
ให้มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง ควรต่อยอดพัฒนา
แพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสามารถและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (One stop service) เพ่ือความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
รวมทั้ง ควรมีการจัดท าแผนบริหารการจัดหาและการใช้ทรัพย์สินในต่างประเทศร่วมกับกรมบัญชีกลาง
และกระทรวงการต่างประเทศ 

(5) กรมบัญชีกลางควรตรวจสอบและปรับปรุ งกระบวนการอุทธรณ์ 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมและเป็นธรรมให้กับผู้ถูกร้องเรียน เพ่ือมิให้กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้า อันจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดท าฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน  
และเร่งรัดการก าหนดมาตรฐานของราคากลางในโครงการขนาดใหญ่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวะการตลาดในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้  
เร่งขึ้นทะเบียนหรือจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าท าสัญญากับภาครัฐ เพ่ือความสะดวกในการท า
สัญญาในอนาคต รวมทั้ง เป็นการสร้างความรวดเร็วและเพิ่มทางเลือกให้แก่ภาครัฐในการเลือกคู่สัญญา
ที่เหมาะสม ทั้งยังส่งผลให้เกิดการสร้างการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพและยุติธรรม 

(6) กรมบัญชีกลางควรพิจารณาจัดท าแนวทางบูรณาการการจัดซื้อวสัดุครุภัณฑ์
ของส่วนราชการโดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานน าร่องใช้แนวทางบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเดยีวกนั เช่น เครื่องเขียน วัสดุใช้สอย เป็นต้น โดยจัดท าแผนการจัดซื้อรวม
ของกระทรวงการคลังให้สอดคล้องกับแผนการใช้งานของแต่ละส่วนราชการในกระทรวง เพ่ือเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(7) กรมศุลกากรควรมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังสินค้าผ่านแดน 
ที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องจริงจังและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการตรวจสอบมากขึ้ น  
เพราะปัจจุบันมีสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศหรือผ่านแดนออกไปนอกประเทศเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะยาเสพติด ท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศไทย 

(8) กรมศุลกากรควรเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ 
National Single Window (NSW) และระบบ Single Form โดยขยายหน่วยงานความร่วมมือ  
ขยายประเภทสินค้า รวมถึง ขยายการให้บริการแบบ B2G เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 
และลดต้นทุนแก่ผู้น าเข้าและส่งออก 

(9) กรมศุลกากรควรร่วมกับกรมสรรพากรเร่งรัดการพิจารณาแนวทางและออก
กฎหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีกับพัสดุน าเข้าที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาทให้เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมาก หากมีวิธีการจัดเก็บภาษีที่ครอบคลุม  
ก็อาจสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้แก่ประเทศได้ ทั้งส่วนของอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิม  
อีกทั้งยังสามารถสร้างกลไกการค้าที่เป็นธรรมลดผลกระทบต่อ SMEs ไทยได้ด้วย 
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(10) กรมสรรพสามิตควรปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน เช่น การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ให้ เหมาะสมเพ่ือสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
การจัดเก็บภาษีความเค็มเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและจะช่วยส่งผลทางอ้อมในการลดภาระ
ด้านสาธารณสุขของประเทศ เป็นต้น 

(11) กรมสรรพสามิตควรปรับปรุงโครงสร้างภาษียาสูบของไทยเพ่ือให้สามารถ
สะท้อนต้นทุนด้านสุขภาพของประชาชน และดูแลการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนของเกษตรกร 
ผู้ปลูกยาสูบด้วย 

(12) กรมสรรพากรควรเพ่ิมมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น การก าหนดให้สามารถน า
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษี การเลื่อนการยื่นและการช าระภาษีประเภท
ต่าง ๆ ของ SMEs เป็นต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไดใ้นระดับหนึ่ง 

(13) กรมสรรพากรควรประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษี E - Service  
ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงหน้าที่การช าระภาษี เช่น กรณีการขาย
สินค้าออนไลน์ที่ผู้ขายจะสามารถจัดเตรียมการเพ่ือช าระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้  
ควรมีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ e - commerce ด้วย   

(14) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจควรเร่งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐเพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศด้วยรูปแบบที่ลดการพ่ึงพา
งบประมาณของรัฐบาล เช่น การร่วมลงทุนภายใต้วิธี PPP การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ  
ให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง พัฒนากลไกการประเมินตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการลงทุน  
ของรัฐวิสาหกิจให้สะท้อนศักยภาพการด าเนินการที่ชัดเจน นอกจากนั้น ควรเร่งรัดการด าเนินการ  
ตามกฎหมายโดยเร็ว เช่น เรื่องอัตราก าลังคนเพ่ือให้การขับเคลื่อนการก ากับรัฐวิสาหกิจให้เป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(15) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจควรเพ่ิมแนวทางการดูแล
รัฐวิสาหกิจที่มีฐานะการเงินไม่เข้มแข็งหรืออยู่ในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
และมีศักยภาพทางการตลาด เพ่ือให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง 
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปัจจุบัน 
รวมทั้ง พิจารณาควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกันที่อยูต่่างกระทรวงมาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน 
เช่น การไฟฟ้า 3 แห่ง เป็นต้น 
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(16) ส านักงานบริหารหนี้ สาธารณะควรดูแลเรื่องการก่อหนี้สาธารณะ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจ าเป็นทางการคลัง เช่น ความเหมาะสมของเพดาน 
การก่อหนี้สาธารณะและการปรับปรุงข้อก าหนดการก่อหนี้ให้สอดคล้องกัน โดยค านึงถึงความสมดุล 
ของความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลา และควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวหลักเกณฑ์ในการก่อหนี้
สาธารณะที่กว้างขวาง เพราะมีการเผยแพร่ข่าวเท็จเกี่ยวกับภาระหนี้สาธารณะสร้างความสับสนให้กับ
ประชาชน 

(17) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังควรพิจารณาแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจ
การเงินประเภท non bank ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มี
มาตรฐานการก ากับดูแลธุรกิจดั งกล่าว และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ ใช้บริ การ  
ซึ่งอาจครอบคลุมถึงสถาบันการเงินประชาชนภายใต้การก ากับดูแลส านักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจมาใช้เพ่ือประโยชน์ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในภาพรวมส าหรับการให้บริการประชาชนที่ เป็นลูกค้า รวมทั้ง ควรเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนประกันภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ
อย่างทั่วถึง รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านตลาดทุนและด้านการประกันภัยเพ่ิมขึ้น
ด้วย 

(18) ส านักงานเศรษฐกิจการคลังควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยภายใต้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม โดยค านึงถึงเกณฑ์การก าหนดรายได้ขั้นต่ าของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 
วิธีการลงทะเบียน และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินนโยบาย  
ท่ีเกี่ยวข้องผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ 2565 
 

9.2.4 กระทรวงการต่างประเทศ 
(1) กระทรวงควรให้ความส าคัญและเพ่ิมน้ าหนักในความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ด้านสาธารณสุข โดยเน้นด้านการวิจัยและนวัตกรรม  การแบ่งปันองค์ความรู้ ตลอดจนความร่วมมือ 
ด้านการผลิตและจัดหาวัคซีน รวมทั้ง เชิญชวนให้ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาลงทุน 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยให้สูงยิ่งขึ้น 

(2) กระทรวงควรจัดท าระบบฐานข้อมูลคนไทยที่พ านักอยู่ในต่างประเทศให้ครบถ้วน 
และครอบคลุมมากที่สุด  เพ่ือรองรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในต่างแดน 
ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ การศึกษา การประกอบอาชีพ  และผลกระทบจากภัยพิบัติ 
และเหตุร้าย รวมทั้ง กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการสนับสนุน
การฟ้ืนฟูคนไทยในต่างประเทศให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
บรรเทาลง 
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(3) กระทรวงควรพัฒนาระบบและแผนการดูแลความเป็นอยู่ในการสนับสนุน   
ติดตามและประเมินผลนักศึกษาที่ได้รับทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไปศึกษา 
ด้านศาสนาและวิชาอื่นในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  โดยในแต่ละปีควรประเมินว่ามีผลลัพธ์ 
และผลสัมฤทธิ์อย่างไร สามารถส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่และลดความรุนแรงของปัญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
ในปีต่อ ๆ  ไป 

(4) กระทรวงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลงานของกระทรวงให้มากขึ้น
รวมถึง ผลลัพธ์ที่ ได้จากการประชุมระดับนานาชาติที่ ไทยเป็นเจ้าภาพ  เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 
ในประเทศตื่นตัวและเห็นถึงความส าคัญของบทบาทประเทศไทยในความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบ
ต่าง ๆ  

(5) กระทรวงควรมีการประสานข้อมูลความต้องการของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
น าร่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) และสมุยพลัสโมเดล (Samui Plus Model) เพื่อประมวลผล 
ส่งให้แก่ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการให้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่น  ๆ ที่อยู่ ในความสนใจ 
ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 
 

9.2.5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(1) กระทรวงควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและจัดระบบการด าเนินงาน  

รวมทั้ง การแบ่งภารกิจของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงให้เหมาะสม เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินการ
ที่ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกันทั้งในด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา 

(2) กระทรวงควรบูรณาการแผนงานของกระทรวงที่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน 
ที่ Big Rock ก าหนดโดยทบทวนและวางแผนการด าเนินงาน และจัดล าดับขับเคลื่อนแผนงานตาม  
Big Rock ที่มีความส าคัญเร่งด่วนก่อน เพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการอย่างเหมาะสม รวมถึง  
สร้างความสมดุลระหว่างการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนแผนงานด้านการ
ท่องเที่ยวกับด้านกีฬา และไม่ควรเน้นด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป 

(3) กระทรวงควรจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเปิด
โอกาสให้ภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนช่วยบูรณาการฐานข้อมูลด้วย เพราะปัจจุบันยังมี 
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว รวมถึง ท าให้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น 

(4) ห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยพ่ึงพารายไดจ้ากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติอย่างมาก เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ส่งผลให้การท่องเที่ยวจากต่างชาติลดลง ดังนั้น ควรหาแนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด  
การท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นภายในประเทศ โดยอาจท าแบบส ารวจ
ความต้องการของประชาชนด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นนโยบายและโครงการ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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(5) กระทรวงควรมีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เช่น การตั้งกองทุนช่วยเหลือร้านอาหารครอบคลุมทุกมิติ  
เพราะประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่  การจ้างงานมีเป็นจ านวนมาก 
เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบเป็นล าดับแรก  เมื่อผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปิดกิจการลงและเลิกจ้าง
แรงงานเป็นระยะเวลานาน หากสถานการณ์คลี่คลายจะไม่สามารถจ้างแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพเดิม 
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

(6) ในปัจจุบันการกีฬามุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เมื่อเกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
ที่มีจ านวนลดลง ดังนั้น ภาคการกีฬาควรลดการพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ โดยเพ่ิมบทบาท
ภาคเอกชนในการพัฒนาการกีฬาให้มากขึ้นในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership : PPP) นอกจากนี้  ยังมีกองทุนพัฒนาการกีฬาที่ควรน ามาใช้ในขอบเขต 
ที่กว้างกว่าในปัจจุบัน 

(7) กรมการท่องเที่ยวควรเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ส าหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเชิงนวัตวิถีในพ้ืนที่ชุมชน  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรช่วยชุมชนท้องถิ่นในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีความเข้มแข็งและช่วยส่งเสริมวิธีการ
บริหารจัดการ เพื่อให้การด าเนินการเปน็ไปอย่างยั่งยืนส าหรับรองรับการท่องเที่ยวเมื่อมีการเปิดประเทศ
อีกครั้ง 

(8) กรมพลศึกษาควรส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครกีฬา
และผู้น าการออกก าลังกาย (อสก.) เพ่ือสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้บุคคลที่มี 
ความพร้อมความเหมาะสมมาท าหน้าที่อาสาสมัคร โดยไม่จ าเป็นต้องมาจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และให้สามารถก าหนดรูปแบบได้หลากหลายตามความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้ 
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออกก าลังกายมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นโครงการ  
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ
ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม หากด าเนินการได้ทั่วประเทศจะเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ต่อเนื่องส าคัญ 
ในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
ด้านการกีฬา 
 

9.2.6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(1) กระทรวงควรเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก 

เนื่องจากกระทรวงมีภารกิจในการดูแลประชากรในทุกช่วงวัยอีก ทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงให้มีความเข้มแข็งในเชิงเศรษฐกิจและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
เมื่อครอบครัวมีความมั่นคงด้านรายได้จะท าให้ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ 

(2) กระทรวงควรก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจนในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการของทุกหน่วยงานเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากลุ่มเป้าหมายซ้ ากัน ซึ่งจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการช่วยเหลือมีความครอบคลุมและทั่วถงึ นอกจากนั้น จะต้องบูรณาการฐานข้อมูล



 

 
 
 

(46) 

ขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพ่ือให้มีการจัดและบริหารสวัสดิการครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ลดความซ้ าซ้อน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กรมกิจการเด็กและเยาวชนควรมีการประเมินมาตรฐานความส าเร็จ 
ของสภาเด็กและเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 เพื่อให้เห็นถึงมาตรฐานความส าเร็จและความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะมีบริบททางสังคม
แต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันไป และน าผลการประเมินมาพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความ
เข้มแข็ง 

(4) กรมกิจการเด็กและเยาวชนควรมีแผนงานเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนที่ต้อง
สูญเสียครอบครัวหรือบิดามารดา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้ เด็กและเยาวชนได้มีผู้ดูแลและได้รับการศึกษาต่อไป  
รวมถึง เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนต้องเป็นปัญหาของสังคมในอนาคต 

(5) กรมกิจการผู้สูงอายุควรมีนวัตกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุมีงานท าและมีรายได้
เพิ่มขึ้นเพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ครอบครัว โดยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและมีหลักประกันทางสังคม  
รวมถึง ต้องประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและจะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ
ดังกล่าวด้วย 

(6) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของสตรีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี   
ภายใต้การบริหารและการด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม  
และประชาชน นอกจากนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การสนับสนุน และการเข้าถึง
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

(7) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการควรเขา้ไปดแูลกลุ่มคนเปราะบางและคนเร่ร่อน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เพราะสถานการณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดกลุ่มคนเปราะบางและคนเร่ร่อนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะต้องน า
บุคคลดังกล่าวเข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป 

(8) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ควรบูรณาการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมที่จะต้องเกิดจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ชุมชนและสังคม รวมทั้ง ต้องเป็นนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม นอกจากนั้น สถาบันควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย  
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9.2.7 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. ภาพรวมดา้นการอุดมศึกษา  
   (1) กระทรวงควรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคน

ด้านการอุดมศึกษาให้ มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  รวมถึงจัดท า
แผนการผลิตบุคลากรและส ารวจความต้องการแรงงาน เพ่ืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ชัดเจนในแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งนี้  การพัฒนาก าลังคนจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมีความส าคัญมากในการ
พัฒนาประเทศ  ไปสู่ Thailand 4.0 และเป็นไปตามความต้องการบุคคลทั้งในและนอกโครงการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย   

 (2) กระทรวงควรบูรณาการการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง  
และช่วยอ านวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยเฉพาะบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
คณะกรรมการการอุดมศกึษา กับคณะกรรมการอ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน  และลดเงินงบประมาณที่ ใช้ในการด าเนินงาน  โดยขอความร่วมมือจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การใช้
งบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ส าคัญควรมีนโยบายแบบบนสู่ล่าง (Top - 
down Policy) และมุ่งเน้นให้ความส าคัญ กับการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก   

 (3) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD - 19) 
จึงจ าเป็นต้องปรบัรูปแบบการเรยีนการสอนเป็นการเรียนการสอนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเรียน 
การสอนที่ยากกว่าการสอนแบบที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนร่วมกัน (face to face) การเรียน
ออนไลน์ท าให้ความตั้งใจและสมาธิต่อการเรียนลดน้อยลง  เนื่องจากผู้ เรียนขาดวินัยในตนเอง   
(Self - Discipline) เป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทรวงควรก าหนด
มาตรการ ก ากับดูแลมาตรฐานของการเรียนการสอนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการประเมินผล 
และควรเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้มากขึ้น ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนแบบผู้สอน 
และผู้เรียน อยู่ในห้องเรียนร่วมกันและการเรียนการสอนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

 (4) กระทรวงควรเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ ใส่ใจกระบวนการ 
(Process Oriented) มาเป็นการวัดผลลัพธ์ในการเรียนรู้ (Learner Outcome) โดยมีการตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluating learning Outcome) มีการเก็บข้อมูลการได้งานว่าตรงกับสาขา 
ที่จบการศึกษาหรือไม่เนื่องจากพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการหางานท าได้  แต่ยังไม่มี
รายละเอียดว่าสามารถ หางานได้ตรงกับหลักสูตรที่จบการศึกษามาหรือไม่ นอกจากนี้ การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนเปิด
หลักสูตรใหม่ทุกครั้งและการพิจารณาตรวจงานวิจัยจะต้องมีความรอบคอบ และมีกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบ การลอกเลียนผลงานวิจัย เพื่อให้ได้ผู้จบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ นอกจากนี้ 
การเลื่อน ต าแหน่งของคณาจารย์จะต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการเข้าสู่ต าแหน่ง
โดยมิชอบ  
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 (5) กระทรวงควรด าเนินการจัดการศึกษาเรียนรู้เน้นรูปแบบการปฏิบัติ (Active 
Learning) ซึ่งต้องเป็นนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาไทย  โดยมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการ เรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ครูควรปรับบทบาทในการสอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง  

   (6) กระทรวงควรมุ่งเน้นการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ในรูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่  
1) การผลิตสินค้าต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและสินค้านั้น ๆ  ก่อนพัฒนาสินค้าต้องพิจารณา 
ถึงความต้องการของตลาด โดยท าการวิจัยถึงความต้องการของผู้บริโภคและตลาด โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าของชุมชน 2) การแปรรูปต้องเน้นคุณภาพ 
และมาตรฐาน เช่น ได้มาตรฐานองค์การอาหารและยา  (อย.) และการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์  
ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 3) การตลาดควรพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ า  กลางน้ า  
และปลายน้ า ตั้งแต่การผลิต กระบวนการผลิตและความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการประเมิน 
ตรวจสอบเพื่อน ามาปรับแก้ไขใหเ้หมาะสม  และ 4) ต้องยกระดับเกษตรชุมชนเปน็การพัฒนาดา้นเกษตร
และอาหารของชุมชนในรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่ ((Smart Farmer) โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงระบบสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ในรูปแบบออนไลน์  
(e – Commerce)  

 ซึ่งรูปแบบดังกล่าว กระทรวงฯ ได้มีการด าเนินการในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ 1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)) ที่ควรน ามาต่อยอดและขยายผลการด าเนินการในทุกมิติดังกล่าวข้างต้น
ให้ครอบคลุมทุกต าบล  

  1.1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
(1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีพันธกิจหลักในการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ 
12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่มีข้อจ ากัดดา้นงบประมาณฝึกทักษะวชิาชีพเฉพาะทางซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษามีทักษะและมีความเชี่ยวชาญลดลง รวมถึงการฝึกปฏิบัติ
พ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งนกัศึกษาเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน นอกจากนั้น การพัฒนา
เพ่ือเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ชั้นสูง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายรัฐบาล ได้แก่ BCG, Re - inventing 
University เป็นต้น โดยค านึงถึง ภารกิจมหาวิทยาลัย ความต้องการในพื้นที่ ให้มีการกระจายงบประมาณ
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด 
รวมถึงการบริหารงบประมาณในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 
19) มหาวิทยาลัยควรปรับรูปแบบการจัดโครงการและกิจกรรมให้เหมาะสม เพราะอาจจะส่งผลให้การ
บริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
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(2) กระทรวงควรมีการปรับทิศทางของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภายใต้ 
ภาวะความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) และควรมีการเชื่อมโยง
หลักสูตรกับต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นสากล และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 11 (S - Curve 11) 
ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

(3) กระทรวงควรเพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นไปตามยุคปัจจุบัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องปรับ
ไปตามการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  ดังนั้น  ทุกสถาบันการศึกษาที่ เปิ ดสอนในระดับอุดมศึกษา  
จึงควรให้ ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเองได้  ทั้งยังเป็นการรวมองค์ความรู้ 
ในหลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษารอบรู้อย่างครบเครื่อง เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับหุ่นยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง หลักสูตรการแพทย์ครบวงจร เพ่ือให้สามารถรองรับกับความ
ต้องการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)        

 1.2 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(1) มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่อนข้างสูง  

แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งได้รับจัดสรรไม่ถึงร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ งบประมาณด้าน
วิจัย ได้รับการจัดสรรค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมถึงไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในแผนงานบูรณาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนงานโครงการที่จะด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรวางแผนการใช้งบประมาณในแผนงานบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนั้น ควรด าเนินโครงการที่เห็นผลหรือการพัฒนาพ้ืนที่  
ในระยะเร่งรัด (Quick Win) ควบคู่กันไปด้วย หรือควรพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
หรือแผนงานที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนี้อย่างละเอียดรอบคอบ มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม และค านึงถึงข้อจ ากัดในการอนุมัติงบประมาณด้วย 

(2) ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                 
จึงควรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในพ้ืนที่ ให้มีคุณภาพ พร้อมกับการปลูกฝังให้ เทิดทูน และส านึก                       
ในพระมหากรุณาธิคุณ จงรักภักดี และมีปณิธาณตั้งมั่นที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ตามรอยเบื้อง           
พระยุคลบาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรบูรณาการการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยมุ่ งเน้นให้บัณฑิตในพ้ืนที่มีอาชีพ มีงานท า ด้วยการจัดการเ รียนการสอน 
ทั้งในภาคทฤษฎีและเน้นปฏิบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรม ตลอดจนติดตามประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา การท างานตรงสาขา 
และเพิ่มพูนทักษะให้บัณฑิตที่ยังอยู่ระหว่างหางาน 

(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งอาจมีความพร้อมที่แตกต่างกัน จึงควร
ประเมินศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการเปิดหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาที่มีความเข้มแข็ง หรือบูรณาการศักยภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้สร้างผลงานในพ้ืนที่ของตนให้เกิด
ผลส าเร็จเป็นจ านวนมาก โดยแต่ละแห่งมีพื้นที่รับผิดชอบของตน ซึ่งเมื่อรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 
ท าให้เกิดผลกระทบขึน้ทั่วประเทศ แต่ยังไม่เป็นทีร่ับรูร้ับทราบเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยราชภัฏควรร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญที่เกิดผลกระทบให้กับประชาชนให้ได้รับรู้กันอย่าง
กว้างขวาง 

1.3 กลุ่มมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 
- ด้วยข้อจ ากัดด้านการคลังของประเทศ เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยิ่ง ดังนั้น การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัย (Re – Inventing University) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสถานการณ์นี้ กล่าวคือ มหาวิทยาลัย
ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานหลัก (Core - Process) มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ World 
Class ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ (อาจมีหลายสาขาก็ได้) การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ และมีความ
ยืดหยุ่นในการจัดการหรือพัฒนามนุษย์ในทุกช่วงวัย รวมถึง พิจารณาน าเงินรายได้สะสมมาร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัย จึงจะท าให้สถาบันอุดมศึกษามีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม 
(1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ควรมีการปรับแผนการด าเนินการให้สามารถน างานวิจัยและนวัตกรรมขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น 
และควรมีการก าหนดมาตรฐานงานวิจัยให้เป็นสากลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพราะบัญชีนวัตกรรมไทยมีความส าคัญในทุก ๆ ด้าน เช่น การวิจัยทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขควรจะมีการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
ควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิด มิติเชิงพ้ืนที่ วิถีชีวิต (livelihood) การเกษตร อาหารการแปรรูปในธุรกิจ
ขนาดเล็ก (SMEs) หรือในระดับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน รวมถึงทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปในระดับท้องถิ่นหรือระดับ พ้ืนที่  
และสิ่งแวดล้อม  

(2) ควรก าหนดสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากงานวิจัยให้ชัดเจน และควร
มีกลไกสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยเพิ่มมากขึ้นและเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้นเพราะพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....  จะเป็น
กลไกสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้น ซึ่งการได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมมีความส าคัญ
มาก ผลลัพธ์ของการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคือการมีผลงานวิจัยที่ดีมากพอ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คือเกิดความยั่งยืน ซึ่งกระบวนการนี้จะผลิตก าลังคนไป
ด้วยท าให้มีนักวิจัยเพ่ิมขึ้น และมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการวิจัยและต่อยอดการวิจัย  

(3) ควรมุ่งเน้นส่งเสริมและเสริมสร้างและผลักดันอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดการค้า และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และวิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
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(4) ควรส่งเสริมการวิจัยเชงิอนาคต “Futures Research” ซึ่งเป็นการศึกษา
แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ เป็นการคาดการณ์หรือท านายผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วน าสรุปผลข้อมูลไปพิจารณาหาวิธีการ เพ่ือรองรับความต้องการใช้
ประโยชน์ในอนาคตหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า รวมถึงลงลึกไปถึงระดับวิสาหกิจชุมชนด้วย  

 3. กลุ่มหน่วยงานของรัฐ  
(1) ส านักงานปลัดกระทรวงควรก าหนดนโยบายเพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัย

ท างานร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนช่วยสนับสนุน ซึ่งจะท าให้เกิดการผลักดันการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนงานส าคัญ (Flagship) และควรร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ จัดท าระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา
และการทางานในแต่ละสาขาและแต่ละอาชีพ เพ่ือเชื่อมโยงความต้องการ (Demand) แรงงานไปสู่การ
ปฏิบัติที่สามารถผลิตแรงงานอย่างไร้รอยต่อ  ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ซ้ าซ้อนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในทุกระดับ รวมทั้งควรพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพื่อให้สิทธิประโยชน์บางอย่างกับ
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

(2) สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพ่ือสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองได้  
โดยควรมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรปริญญา ตลอดจนจัดท าหลักสูตรที่เป็นการสะสม
หน่วยกิต (Credit Bank) โดยเชื่อมโยงการเก็บหน่วยกิตร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว  
 

9.2.8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(1) ควรก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ และควรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามเป้าหมายและแผนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้กับภาคการเกษตร ทั้งนี้ ตัวชี้วัด
ที่ก าหนดต้องเป็นตัวชี้วัดที่สังเคราะห์ออกมาจากภาพรวมทั้งหมดที่ชัดเจน เพ่ือให้การน างบประมาณ 
ไปใช้แก้ไขปัญหาเป็นไปได้ตรงจุด 

(2) ควรบูรณาการภายในองค์กร 4 กลุ่มภารกิจ เพ่ือช่วยเหลือภาคการเกษตร
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลาย 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการผลิตควรมีการพิจารณางบประมาณให้หน่วยงานที่ยังได้รับ
งบประมาณน้อยอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารจัดการแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจน าแนวทางที่ธนาคารโลกเสนอในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี  2540 มาปรับใช้  
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า อาชีพเกษตรมูลค่าสูง อาชีพนอกไร่นา กองทุนเงินกู้  อาชีพนอกระบบ  
โดยการบูรณาการการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 
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(3) ควรเพ่ิมการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 
ไปเป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน (Agritech) มากขึ้น โดยก าหนดแผนงาน 
หรือโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว เพ่ือผลักดันให้เกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่การเกษตร
สมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนโดยเร็ว 

(4) ควรมีการด าเนินโครงการเกี่ยวกบัการตลาดดิจิทัล (Digital Market) ผ่านการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร เน้นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ให้มุ่งสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพราะจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ให้กับภาคการเกษตรหรือเกษตรกรมากขึ้น โดยอาจบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่น
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรก าหนดแผนรองรับชีวิตวิถีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากตลาดท้องถิ่น (Local 
Market) เป็นตลาดดิจิทัล (Digital Market) 

(5) กระทรวงมีสัดส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงถึงร้อยละ 70  
แต่งบประมาณในแผนงานที่ เป็นภารกิจหลักมีสัดส่วนที่ต่ า อาจท าให้การด าเนินงานตามภารกิจ 
ของกระทรวงไม่บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังนั้น ควรน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อให้เกิดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

(6) ผลจากการที่แรงงานถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้แรงงานดังกล่าวไปกระจุกตัวในภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นโอกาส 
ที่ดีในการพัฒนาภาคเกษตร แต่อย่างไรก็ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ยังมิได้สังเคราะห์และวิเคราะห์ในเชิง
มิติด้านแรงงานที่ เคลื่อนย้ายจากภาคต่าง ๆ มาสู่ภาคเกษตร กระทรวงควรก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และควรยกระดับโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) รองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่ภาคการเกษตร 

(7) ควรส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการท าการเกษตรที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ รวมทั้ง เร่งขยายเขตชลประทานเพ่ือการจัดสรรและการส่งน้ าถึงระดับไร่นาอย่างเพียงพอ  
และก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการน้ าซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน  
การท าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่นอกเขตชลประทานอย่างชัดเจน 

(8) กรมการข้าวและกรมวชิาการเกษตรควรก าหนดแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันข้าวไทย เพ่ือช่วยให้ เกษตรกรสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ ง  
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับข้อตกลงทางการค้า 
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership : CPTPP) ด้วย 

(9) กรมการข้าวควรมีแผนการด าเนินการ เรื่องพันธุ์ข้ าวให้ เป็นรูปธรรม 
และครบวงจร โดยบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน และเกษตรกร เพ่ือให้ระบบการผลิตและระบบจ าหน่ายมีความสมดุลและแก้ไขปั ญหาได้ 
อย่างเป็นระบบ 
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(10) กรมชลประทานควรเพิ่มการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานในการจัดพ้ืนที่
เขตชลประทานใหค้รอบคลุมทั่วถงึมากขึ้น โดยเพ่ิมโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าให้มากทีส่ดุ 
และควรน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการน้ าจากข้อมูลที่มีอยู่บูรณาการ 
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ และควรก าหนดตัวชี้วัด 
และประโยชน์ที่ได้รับของครัวเรือนเกษตรกรโดยแสดงเป็นรายได้ต่อคนหรือรายได้ต่อครัวเรือน 

(11) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรวางแผนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็น Young 
Smart Farmer ให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตได้ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
หรือให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม  

(12) กรมประมงควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้มีความท้าทายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวชี้วัดอัตราการบริโภคอาหารทะเล รวมทั้ง จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนด  

(13) กรมปศุสัตว์ควรให้ความส าคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ ที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ และโรคระบาดสัตว์ที่อุบัติใหม่ รวมทั้ง ควรด าเนินการติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน จะท าให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ควรมีการติดตามสภาพปัญหาต่าง ๆ เพ่ือสามารถเตรียมแผน 
เผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(14) กรมพัฒนาที่ดินควรน าผลการด าเนินงานของหมอดินมาเป็นหลักเกณฑ์ 
การวัดประสิทธิภาพการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่ามากว่าการวัดจากจ านวนหมอดิน รวมทั้ง ควรมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมมาเป็นพ้ืนที่การผลิตที่ให้ผลตอบแทน 
คุ้มค่าตามหลัก Agri-map อย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามองค์ความรู้ด้านวิชาการที่ถูกต้อง 

(15) กรมวิชาการเกษตรควรมีแนวทางป้องกันการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช 
ของเกษตรกร และควรด าเนินการปรับปรุงศูนย์ที่มีหน้าที่และอ านาจบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พืช  
รวมถึง ควรปรับปรุงข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง (Accuracy) เพ่ือให้สามารถน าเอาไปใช้
ประโยชน์ได้ ท าให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ความเป็นอัจฉริยะด้านการเกษตร 
และควรด าเนินการศึกษาวิจัยและก าหนดแผนการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ “สารทดแทน”  
ที่น ามาใช้แทนสารเคมีการเกษตรที่ถูกจ ากัดการใช้จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซส  
และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งสารทดแทนนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่าเทียม และมีราคา 
ที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ 

(16) กรมวิชาการเกษตรควรท า Digital Platform Agriculture ท่ีรวบรวม
ข้อมูลด้านเกษตรต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการวิจัยต่อยอด 
เชิงพาณิชย์ในอนาคต นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานนอกกระทรวงเกี่ยวกับการด าเนินการ
ขอใบอนุญาตและหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ  
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(17) กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการบริหารจัดการให้วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้น
ทะเบียนไว้แล้วได้รับการพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างจริงจัง และสามารถขับเคลื่อนงาน
ด้านนี้ ให้ เข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้ ง ควรส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือยกระดับ 
ภาคการเกษตรโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรไปสู่สากล สร้างสินค้าที่สุดยอด (Product Champion) 

(18) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีการพิจารณาปรับแนวทางการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการอปุกรณ์การตลาดของสหกรณ์กับสหกรณ์ข้างเคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากร  

(19) กรมหม่อนไหมควรปรับปรุงวิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมให้ผ้าไหมไทย 
เป็นผ้าไหมระดับโลก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าหม่อนไหมให้มากขึ้น ผลิตผ้าไหมให้มีคุณภาพสูง  
ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับหัตถกรรม รวมถึง ควรจัดท าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications: GI) ของลายผ้าไหม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมสามารถเข้าถึงการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก  

(20) การมอบ เอกสารสิทธิ ให้ แก่ เก ษตรกร ส านั กงานการปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพื่อเกษตรกรรมควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์
จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และควรยกระดับหนังสือครอบครองการท าประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01  
ให้สามารถเข้าสู่ระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ 

(21) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรเร่งจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงาน และปรับปรุงระบบการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
มาพยากรณ์เพื่อความแม่นย า นอกจากนี้ ควรบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดท าข้อมูล
ทางด้านการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Farmer ONE) 

(22) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ควรสร้างเครือข่ายการ
ท างานวิจัยร่วมกัน โดยบูรณาการการด าเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเฉพาะทางทั้งในด้านเมล็ดพันธุ์
และการแปรรูป รวมถึง งานวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
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9.2.9 กระทรวงคมนาคม 
(1) กระทรวงควรปรับปรุงวิสัยทัศน์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ในเรื่องการบูรณาการการขนส่ง การปรับปรุงกฎหมาย มีมาตรฐานทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
และสามารถน าไปใช้ขบัเคลื่อนในทางปฏิบตัิได้อย่างชัดเจน และเกิดผลส าเร็จเปน็รปูธรรมต่อประชาชน 
และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งตามมาตรฐานดัชนีชี้วัด 
ของธนาคารโลก (World Bank) ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้น
ในมิติเชิงคุณภาพ  

(2) กระทรวงควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน 
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
มีอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบในระดับสากล โดยเพิ่มแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนตามตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน  
(12 Global Road Safety Targets) ขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหมายให้ประเทศสมาชิกบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวในปี 2573  

(3) กระทรวงควรผลักดันโครงสร้างพ้ืนฐานทุกรูปแบบการขนส่งครบทุกมิติ  
คือ ทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงการให้สอดรับกับการศึกษา
โครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) เพ่ือพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่ประกอบด้วยถนนและรถไฟ นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลภาพรวมของสถานีขนส่งสินค้าหลักทั้งทางบก 
ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรบูรณา
การร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับค่าปรับจราจรและการต่อทะเบียน ควรประชาสัมพันธ์ 
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งอย่างปลอดภัย ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางในด้านการขนส่งแต่ละประเภท และควรพิจารณาการก่อสร้าง
ศูนย์การขนส่งชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขนส่งและการพักถ่ายสินค้า 

(4) กระทรวงควรให้ความส าคัญกับโครงการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจ าเรือทุ กระดับชั้นให้ เพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรม เพ่ือเพิ่ม 
วิทยฐานะคนประจ าเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วย
มาตรฐานการฝึกอบรม  

(5) กระทรวงควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง  
น าระบบบริหารแผนงาน (PlanNET) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ท างานแบบออนไลน์ เพ่ือรองรับการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ ในด้านต่าง ๆ เช่น การติดตามความก้าวหน้าโครงการ การแสดงต าแหน่ง 
ที่ตั้งโครงการในรูปแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และควรเชื่อมโยงระบบบริหารแผนงาน 
(PlanNET) ยังเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภายนอก 
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(6) กรมการขนส่งทางบกควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ความสูงรถบรรทุกส าหรับบรรทุกรถยนต์ Car Carrier และ High Cube โดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรยกระดับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุก เพื่อให้มี
สมรรถนะสูง มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และสามารถท างานด้วยความปลอดภัย  รวมทั้ง 
ควรเตรียมการรองรับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV)  
ในประเด็นการลดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) การจดทะเบียนและเสียภาษี 
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึง การบริหารจัดการรถยนต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วย  

(7) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง กรมการขนส่งทางราง  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ศึกษา วิจัย เปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบราง และประเมินความต้องการ  
ด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อใช้วางยุทธศาสตร์ของประเทศ ควรก าหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างรายได้ 
ให้ประเทศในอนาคต นอกจากนั้น ควรพิจารณาควบคุมดูแลค่าโดยสารของรถไฟฟ้าหรือรถไฟ 
ให้สอดคล้องกับรายได้ขั้นต่ าหรือค่าครองชีพของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
การคมนาคม 

(8) กรมเจ้าท่าควรเร่งรัดด าเนินโครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic 
Chain ด้วยระบบ Port Community System (PCS) ที่น าเทคโนโลยี Digital มาบริหารจัดการข้อมูล
ด้านการขนส่งทางน้ าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณา
การ ในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ าตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า รวมถึง การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่ เป็น
มาตรฐานสากลและทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ 
(Seamless Operation) รวมถึง ระบบแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand 
National Digital Trade Platform : NDTP)  

(9) กรมเจ้าท่าควรเร่งขับเคลื่อนแผนขุดลอกแม่น้ า คูคลอง เพ่ือแก้ ไขความ
เดือดร้อนจากความตื้นเขินของแม่น้ า คูคลองจากตะกอนทรายและวัชพืช เพ่ิมพ้ืนที่การกักเก็บน้ า 
เพื่อใช้ในการเกษตรในฤดแูลง้ท่ีไมเ่พียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม 
อุปโภค และบริโภค นอกจากนี้ควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจในการบริหาร
จัดการเรื่องดังกล่าวมากขึ้นโดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง ติดตาม 
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ชายฝั่ง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  

(10) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรรับความต้องการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนที่เป็นทางหลวง ทางหลวงชนบท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ถนนที่อยู่ในเขตชุมชน หรือเป็นเส้นทางที่ประชาชนจ านวนมากใช้ในการสัญจร ที่ได้เกิดการช ารุด  
โดยในขั้นตอนการเสนอความต้องการเห็นควรให้ กระทรวงมหาดไทย รวบรวมความต้องการ 
จากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งให้กระทรวงคมนาคม ในห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กรมทางหลวง  
และกรมทางหลวงชนบท สามารถจัดท าแผนการด าเนินการได้ก่อนห้วงเวลาที่ส่วนราชการต้องส่งค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไปยังรัฐบาล 
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(11) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทควรมีข้อมูลการจัดท าถนน 
ตามรายภาคและรายจังหวัด และก าหนดมาตรการในการใช้ทางอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ลดความเสียหายของถนน รวมทั้ง การซ่อมบ ารุง การติดตั้งแสงไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งป้ายจราจร 
ให้ครอบคลุมทั้งด้านมิติกายภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เกิดความเป็นธรรมในการกระจาย
โครงการทางหลวงและความเชื่อมโยงโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น 

(12) กรมท่าอากาศยานควรเร่งปรับปรุงมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยให้
เป็นไปตามหลักความปลอดภัยขององค์กรการบินของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety 
Agency - EASA)  ภายใต้โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือ (Safety Beyond Compliance) 
โดยเร็ว เพ่ิมขีดความสามารถคนไทยในอาชีพอุตสาหกรรมการบิน โครงการพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัย Safety Beyond Compliance คือแนวคิดความปลอดภัยแบบบูรณาการ มีหลักการทั้งหมด 
3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ มาตรฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่จะต้องพัฒนาระดับของความปลอดภัยควบคู่
กันไปด้านบุคลากร โดยควรมุ่งเนน้ให้มคีวามเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กลุ่มการศึกษาระดับ
อาชีวะ กลุ่มการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

(13) กรมท่าอากาศยานควรก าหนดแนวทางลดความคับคั่งทางจราจร 
ของท่าอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang International Airport : DMK) และสนามบินต่าง ๆ  
เร่งด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนผิวทางขับ (Taxiway) ทางขับเข้าสู่หลุมจอด (Taxilane)  
และหัวทางวิ่ง (Runway) เพ่ือให้สามารถรองรับอากาศยานได้เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนของงบประมาณ
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบมีจ านวนค่อนข้างสูง จึงควรพิจารณาเปลี่ยนจากการจ้างที่ปรึกษา 
เป็นการจ้างบุคคล กลุ่มบุคคล และบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมทักษะให้กับ
บุคลากรภายในองค์กรและลดงบประมาณของประเทศ นอกจากนี้ ควรพิจารณาหาแนวทางบริหาร
จัดการพื้นที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพิ่มรายได้ต่อพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย ์

(14) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรควรเร่งด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยให้มีข้อมูลครอบคลุมถึงเส้นทางระบบขนส่ง ผังเมือง เส้นทาง
จราจรที่เกี่ยวข้อง และการขนส่งในประเทศเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันต่อสถานการณ์ ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ทั้งการส่งออกการน าเข้า เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ   
ด้านการสร้างความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศ 
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9.2.10 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(1) การผลักดันไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงควรบูรณาการการท างาน

ร่วมกันทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้มากขึ้น รวมถึง ควรมีบทบาทน าในการ
เสนอชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล  (Data Analytics) เพ่ือให้ภาครัฐ 
และภาคเอกชนสามารถน าไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายหรือวางแผนเผชิญเหตุ  (Planning 
Process and Incident Action. Plan: IAP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควรมีการพัฒนาดิจิทัล
และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความเหมาะสม
อย่างน้อยในระดับเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(2) กระทรวงควรเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน/
ภาครัฐ โดยมีโครงการอินเทอร์เน็ตประชาชนเป็นแกนหลักส าหรับน าไปใช้ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม และควร
น าการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย World Competitiveness Center 
ของ International Institute for Management Development หรือ IMD มาก าหนดเป็นเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัด เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของกระทรวงด้วย 

(3) กระทรวงควรให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการดูแลรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นภัยคุกคาม (Threat) ที่มีผลกระทบรุนแรงในอนาคตด้วย ทั้งนี้ 
กระทรวงควรมีการจัดเตรยีมความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่าง
เพียงพอต่อการรองรับภัยคุกคามหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ระดับประเทศ รวมทั้ง 
ควรสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand) ให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสกัดและยับยั้งข่าวปลอมอย่างรวดเร็วและชัดเจน ตลอดจน
การสร้างการรู้เท่าทันข่าวปลอม และสร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ให้ประชาชนด้วย 

(4) กระทรวงควรเร่งผลักดันการจัดท าแพลตฟอร์มด้านสาธารณสุขที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติพบว่า มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสารสนเทศทางการแพทย์ระดับชาติ 
ให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว โดยก าหนดนโยบายหรือแผนงานที่เหมาะสม 

(5) กรมอุตุนิยมวิทยาควรมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) เช่น การจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลความแม่นย า เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Weather 
Forecast) รวมถึง สนับสนุนโครงสรา้งพื้นฐานและสร้างความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 
เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ของประเทศ โดยอาจบูรณาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในด้านดิจิทัลให้แก่เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น 
รวมถึง การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล Big data ที่กระทรวงมีอยู่ด้วย เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

(6) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรเร่งรัดและ
ผลักดันโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : 
GDCC) โดยมีวิธีการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย 
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(7) ส านักงานสถิติแห่งชาติควรมีบทบาทส าคัญในการจัดท าข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และควรบูรณาการรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การใชข้้อมูลเชิงสถิติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

(8) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ควรเร่งผลักดันการยืนยันตัวตน
รูปแบบดิจิทัล (National Digital ID : NDID) โดยเร็ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และในการ
ท าธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐ 

(9) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลควรพิจารณากลไกตลาดเป็นหลักโดยควร
น ารูปแบบที่ประสบความส าเร็จมาเป็นต้นแบบและจัดท าเป็นแผนงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างมูลค่า
ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน  
 

9.2.11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) กระทรวงควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากผลลัพธ์  (Outcome)  

และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มเป้าหมาย คือ ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้าง เช่น ประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ มิใช่ก าหนดไว้แต่เพียงผลผลิต 
(Output) และการด าเนินการควรค านึงถึงผลสัมฤทธิ์จากการใช้งบประมาณท่ีเป็นรูปธรรมด้วย เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ 2565 ให้มีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 44 และเป้าหมายปี 2580 ให้มีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 55  
ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณด าเนินการไปแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
ตามเป้าหมายแล้วอย่างไร นอกจากนั้น กระทรวงควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับสากลหรือ
ระดับโลกไว้ ในตัวชี้ วัดของหน่ วยงานด้วย อาทิ  เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป็นต้น โดยตัวชี้วัดในระดับสากลจะมีอันดับดีขึ้นหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่
กับความสอดคล้องในผลการด าเนินการด้วย 

(2) ควรเร่งด าเนินการให้มีการกักเก็บน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติควบคู่ไปกับการ
ใช้น้ าใต้ดินอย่างได้สัดส่วนกัน บริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ  จะต้องเร่ง
ด าเนินการช่วยเหลือดูแลกรณีปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีปัญหาแหล่งน้ าหรือบ่อน้ าช ารุดถึงร้อยละ 70 แต่ไม่มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซม 

(3) กรมควบคุมมลพิษควรก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความเหมาะสม วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” ค่อนข้างกว้างและมีลักษณะ
เป็นนามธรรม ขับเคลื่อนได้ยาก และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดท างบประมาณโดยแยกภารกิจการปฏิบัติใน
เรื่องที่ส าคัญให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ปัญหาขยะ น้ า
เสีย คุณภาพอากาศ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน เช่น การติดตั้งการวัด
มลพิษต่าง ๆ ในรถบริการสาธารณะ รถไฟฟ้าหรืออาคารสูง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการเกบ็ขอ้มูลมาใช้
ในการวิเคราะห์และวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนั้น ควรเสนอให้มีการจัดตั้ง
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หน่วยงานมลพิษแห่งชาติหรือคณะกรรมการระดับชาติมาดูแลเรื่องมลพิษโดยเฉพาะ เพ่ือให้งานด้านการ
แก้ไขปัญหามลพิษของประเทศมีเอกภาพ 

(4) กรมควบคุมมลพิษควรมีแผนงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจาก
หมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า 20 ปี ดังนั้น การแก้ไขปัญหาควรพิจารณาถึงสาเหตุแล้ว 
ควรมีแนวทางการแก้ปัญหาต้นเหตุอย่างเป็นระบบมีเอกภาพ และจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์และ
บุคลากรให้เพียงพอ  

(5) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนงาน เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลที่ส่งผล
กระทบต่อสัตว์น้ า ปะการังและสารปนเปื้อน รวมทั้ง ควรก าหนดแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย รวมทั้ง ควรสนับสนุนการปักไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่นทะเล จะเป็นการ
ช่วยประหยัดงบประมาณ และจากผลการวิจัยพบว่าหลังจากการปักไม้ไผ่เพ่ือชะลอคลื่นทะเล จะท าให้
ดินตะกอนชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สามารถปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ควรบูรณาการงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือหาวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน 

(6) กรมทรัพยากรธรณีควรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนเพ่ือสร้างพลัง
ในการขับเคลื่อน เนื่องจากการก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นนามธรรมอาจส่งผลต่อการด าเนินการภารกิจที่
ก าหนดในวิสัยทัศน์ได้ยาก เกิดปัญหาในการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ภารกิจต่าง ๆ รวมถึง ควรเน้นการบรหิารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการจัดล าดับความส าคัญในผลผลิตเป้าหมายเป็นล าดับแรก มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วน ทันสมัยและมีการจัดเก็บประมวลฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

(7) กรมทรัพยากรธรณีควรพิจารณาก าหนดแนวทางส่งเสริมให้น าพ้ืนที่รกร้าง
จากการท าเหมืองแร่ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบจุดตั้งแคมป์ (Campsite) ที่ได้มาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางการจัดเก็บรายได้จาก
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวให้เหมาะสม  

(8) กรมทรัพยากรน้ าควรประเมินผลการด าเนินการ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการใช้งบประมาณในโครงการน าเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาส ารวจแหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างมากในแต่ละปี โดยโครงการส ารวจแหล่ง
น้ าใต้ดินและแหล่งน้ าธรรมชาติจะต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงการว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ระยะยาวหรือไม่ มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงเพ่ือลดภาระด้านงบประมาณ และควร
บูรณาการฐานข้อมูล (Database) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการจัดหาแหล่งน้ า 
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เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยงานและให้ภาคเอกชนได้น าข้อมูลไปใช้ได้ด้วย ซึ่งถือเป็นการ
เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้วย 

(9) กรมทรัพยากรน้ าควรตั้งงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องเร่ง
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ าของประชาชน โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
และความต้องการใช้น้ าของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ าควรบริหารจัดการน้ าจะต้อง
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าทั้งระบบยังมีช่องว่างในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  
และชัดเจนทันต่อสถานการณ์ในแต่ละช่วงด้วย 

(10) กรมทรัพยากรน้ าบาดาลควรมีข้อมูลแหล่งน้ าใต้ดินที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ลงทุน การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน กับยุทธศาสตร์ชาติด้วย และควรบูรณาการ
การขุดเจาะน้ าบาดาลกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพบกเพ่ือประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแผนงานและการแบ่งพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการได้ 

(11) กรมป่าไม้ควรทบทวนและหารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนเพ่ือจัดสรรอัตราบุคลากรให้มีความเหมาะสม ควรเน้นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการจัดล าดับความส าคัญในผลผลิต
เป้าหมายเป็นล าดับแรก มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วนอย่างทันสมัย และมีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่ เข้มแข็ง โดยน ามาใช้ในการบริหารงานตามบทบาทของกระทรวงที่มีความส าคัญ  
ต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า การสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิต  
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้วย 

(12) กรมป่าไม้ควรศึกษาวิจัย รวบรวม และวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหา
สาเหตุการเกิดไฟป่าในภาคเหนือ เพื่อหาแนวทางหรือจัดท าแผนงานแก้ไขไฟป่าอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน 
และเป็นรูปธรรม รวมทั้ ง ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นเหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้  ควรมีโครงการปลูกจิตส านึกตั้งแต่ ในระดับโรงเรียน ทั้งในเขตชุมชนเมืองและในพ้ืนที่ป่า  
โดยหน่วยงานต้องเข้าไปสร้างกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาป่าเพ่ือปลูกจิตส านึกให้
เด็ก เยาวชน และปลุกจิตส านึกผู้ปกครองในพ้ืนที่ และกรมป่าไม้ควรหาทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าร่วมกับประชาชน สร้างความ เข้าใจแก่ประชาชน และก าหนดเป้าหมายในมิติระยะเวลา 
และผลลัพธ์ในการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าให้มีความชัดเจน และเน้นการก าหนดคุณภาพป่าไม้ สัตว์ป่าทั่วไป 
และสัตว์ป่าหายากโดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์
โดยเร่งด่วน 

(13) กรมป่าไม้ควรรณรงค์สนับสนุนให้ประชาชนปลูกกล้าไม้เศรษฐกิจหรือ 
ไม้มีค่า เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยปรับยุทธศาสตร์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึง การสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยให้รัก  
หวงแหน และดูแลรักษาป่าไม้ ผ่านกิจกรรมในการเรียนรู้จากการสัมผัสจริง เพ่ือให้เกิดการซึมซับ 
นอกจากนี้ในการด าเนินการเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
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(14) กรมป่าไม้ควรก าหนดแนวทางลดขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าในการ
ท าประโยชน์ของส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในพ้ืนที่ห่างไกล  
เช่น การมอบอ านาจให้หวัหนา้ส่วนราชการในพื้นที่เปน็ผู้พิจารณาอนุญาต เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการ 
เป็นต้น 

(15) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์ให้เหมาะสม 
เนื่องจากการวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ค่อนข้างกว้างและเป็นนามธรรม ส่งผลต่อการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ยาก นอกจากนั้น หน่วยงานมีหน้าที่หลักในด้านการสร้าง
ความรับรู้ แต่ไม่ปรากฏงบประมาณในด้านดังกล่าว อาทิ งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
และการก าหนดตัวชี้วัดยังคงเป็นแบบเดิม 

(16) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรด าเนินการเชิงรุกโดยเข้าไปพ้ืนที่
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการน ากลับมาปรับปรุงใช้ใหม่ (Recycle/Re-Used) 
โดยน าโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจก้าวไปควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

(17) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควรมีโครงการหรือมาตรการสร้างความ
ตระหนักรู้หรือมาตรการลงโทษ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดการคัดแยกขยะภายใน
หน่วยงานได้อย่างแท้จริง 

(18) กรมอุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืชควรให้ความส าคัญกับ
อาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ โดยให้ความดูแล สนับสนุน และฝึกอบรมอาสาสมัครดังกล่าว 
เพื่อให้ปฏิบัติสามารถหน้าที่ได้อย่างความปลอดภัย และควรมีแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว อันเป็นผลมาจากการปิดอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่ โดยการพิจารณาหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันกับประชาชน 

(19) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีการ
ส่งเสริมหรือมีมาตรการจูงใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าที่ท าจากพลาสติก 
รีไซเคิล การย้อมผ้าโดยไม่ใช้น้ า เป็นต้น โดยเสนอขอรับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมด้วย 

(20) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรน า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการ วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน และเปิดเผยผลการวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้วย 

(21) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ควรน าแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในปีต่อ ๆ ไป  

(22) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ควรแสวงหา
วิธีการใหม่ในการชักชวนทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ อาทิ โครงการ
ปลูกต้นไม้ใหญ่ ที่สามารถร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด าเนินการ 



 

 
 
 

(63) 

รวมถึง โครงการธนาคารต้นไม้ภาคประชาชน ซึ่งสามารถน าไปเชื่อมโยงกับการด าเนินการตามภารกิจ
หน้าที่ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
 

9.2.12 กระทรวงพลังงาน 
(1) กระทรวงควรเร่งรัดเสนอการรวมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กระทรวงพลังงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กระทรวงมหาดไทย) และการไฟฟ้านครหลวง 
(กระทรวงมหาดไทย) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่ต้องการบูรณาการ
หน่วยงานด้านไฟฟ้าของประเทศให้ เป็นหน่วยงานเดียว ซึ่ งจะท าให้สามารถลดต้นทุนและ  
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานเกิดความยั่งยืนทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ทั้งนี้ การรวมดังกล่าว  
ยังเป็นไปตามมติในช่วงการจัดตั้งกระทรวงพลังงานเมื่อปี 2545 ที่ให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยไปพรางก่อนแล้ว จึงถ่ายโอนไปกระทรวงพลังงาน
ต่อไป ภายในกรอบเวลา 2 ป ี

(2) กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รักษาเสถียรภาพระดับราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  
เพ่ือเป็นการบรรเทาต่อการด ารงชีพของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
และคงหลักการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการกระทบต่อกลไกตลาดเสรี ดังนั้น ควรมีการทบทวน
แผนรองรับวิกฤติการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2563 ในเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้ เหมาะสม  
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการบริหารให้มากยิ่งขึ้น 
หรือควรมีการพิจารณาทบทวนกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความจ าเป็นอยู่
หรือไม่ 

(3) กรณีปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาในพ้ืนที่ทับซ้อนบริเวณอ่าวไทย  
ซึ่งมีการพบก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันยังไม่สามารถแบ่งเขตแดนได้อย่างชัดเจน จึงท าให้ทั้ งสองประเทศ 
ไม่สามารถขุดก๊าซธรรมชาติเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น กระทรวงควรผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหา
การส ารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ ามันในพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย – กัมพูชา 
(Overlapping Claims Area : OCA) อย่างเร่งด่วน 

(4) กระทรวงควรปรับปรุงโครงการ/แผนงาน จากเดิมที่เน้นให้ความรู้เชิงทฤษฎี
มาเป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจจากการฝึกทดลองจริง  
อันจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากกว่า ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

(5) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานควรประสานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต 
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดท าแผนการลงทุนด้านระบบ  
SMART Grid ให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาในระบบไฟฟ้ามากขึ้น  รวมทั้ ง  
การใช้ SMART Meter กับผู้ใช้ไฟฟ้าในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ดา้นพลังงาน 

 



 

 
 
 

(64) 

(6) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควรส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ประชาชนในท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการลดใช้
พลังงานฟอสซิลลง รวมทั้ง ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
มากขึ้น 

(7) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงานให้แก่ประชาชน เกษตรกรและคนในท้องถิ่น อาทิ การใช้หลอดไฟ LED การใช้เตาชีวมวล
ประยุกต์ โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างความตระหนักและถ่ายทอด  
องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(8) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากพลังงานดังกล่าวมีความส าคัญในอนาคต  
และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในต่างจังหวัดโดยหาแนวทางน าพลังงานทดแทนมาใช้กับเครื่องมือ
ทางการเกษตร เช่น การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูบน้ าเพ่ือการเกษตร การใช้โดมพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการอบแห้งและการใช้อุปกรณ์ IOT (Internet of Thing) มาใช้เพ่ือพัฒนาการ
เกษตรให้เป็น Smart Farm 

(9) ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานควรมีการเผยแพร่
ขอบเขตการท างานของกองทุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดเพื่อให้เข้าใจและสามารถขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน 
 

9.2.13 กระทรวงพาณิชย์ 
(1) กระทรวงควรก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ และควรพิจารณาทบทวนลักษณะงานประเภทต่าง ๆ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน
พ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ โดยการปรับลดหรือควบรวมเป็นแผนงานเดียวกัน เพ่ือใช้งบประมาณ 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กระทรวงควรพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการค้าในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform economy) เพ่ือรับมือกับผลกระทบจาก 
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อการค้ารูปแบบปกติ 
ในระบบดั้งเดิมสู่การค้าที่สนองตอบต่อชีวิตวิถีใหม่ เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเป็นธรรมให้แก่
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการฐานรากให้มีโอกาส
ขยายตลาดสร้างรายได้และฟ้ืนตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเร็วและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 



 

 
 
 

(65) 

(3) กระทรวงควรเร่งรัดการพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมแรกเริ่มซึ่งเป็นกลุ่ม 
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดย กองทุนที่จะตั้งขึ้นนั้นจะต้องก าหนดเป้าหมายและการประเมินผลที่ชัดเจน 
สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(4) กระทรวงควรประสานงานกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพ่ือเร่งด าเนินการอ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อสอดรับกับสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่การเดินทางระหว่างประเทศยังมีข้อจ ากัด รวมถึงเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้
สามารถท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(5) กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศควรผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนสินค้า
ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนของไทยให้ เป็นที่รู้จักในตลาดโลก รวมทั้ง ควรส่งเสริม 
และสนับสนุนสินค้าที่จ าหน่ายในตลาดสินค้าอาหารฮาลาลหรือตลาดมุสลิม เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามุสลิม
ก าลังขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นและมีมูลค่าสูง โดยควรจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ 
ที่ชัดเจนว่ามีการส่งเสริมสินค้าดังกล่าว  

(6) กรมการค้าภายในควรก าหนดยุทธศาสตร์หรือมาตรการช่วยเหลือประชาชน
และผู้บริโภคที่ยั่งยืนและระยะยาว ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการแขง่ขนัที่เปน็ธรรม มีแนวทางป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบทั้งต่อผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภค 

(7) กรมการค้าภายในควรด าเนินการเชิงรุก โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าของตลาดสด และตลาดกลางสินค้าเกษตร ในการส่งเสริมให้ตลาดมีความสะอาด 
มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี มีมาตรการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ค้าและผู้ซื้อสินค้า 
ในตลาดให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

(8) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 
SMEs) เนื่องจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รับงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริม  
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่นเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น จึงอาจใช้
งบประมาณดังกล่าวในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวร่วมกันซึ่งจะเกิดประโยชน์ในภาพรวม
มากกว่า 

(9) กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรท างานเชิงรุกมากขึ้น กล่าวคือ ควรตรวจสอบ 
รายการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของไทยที่จะต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้การช่วยเหลือ 
และสนับสนุนผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตให้สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวก  
และรวดเร็ว สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรน านวัตกรรมมาช่วยในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลากระบวนการตรวจสอบลง 
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(10) กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในเชิงรุก
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับรัฐบาลและภาคเอกชนต่างประเทศ พร้อมทั้งบูรณาการ
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของไทยเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
ของประเทศในมุมมองของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทย รวมทั้ ง ผลักดันให้สหรัฐฯ ถอดไทยออกจาก
บัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch list: WL) ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ 

(11) กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรพิจารณาแนวทางการปรับองค์กรไปสู่รูปแบบ
การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
และสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบทรัพย์สินทางปัญญาในระดับระหว่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึง 
การปรับเป็นหน่วยงานพ่ึงพาตนเองให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนก าหนด
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

(12) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ
พ้ืนบ้านให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับสากลได้  
รวมทั้ง ควรก าหนดดัชนีวัดความยากง่ายในการประกอบธุรกิจซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ  
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างประเทศ 

(13) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าควรเร่งด าเนินการให้การค้า 
ของประเทศไทยเป็นการค้าเสรี เนื่องจากปัจจุบันการค้าของประเทศไทยยังไม่เป็นการค้าเสรีเท่าที่ควร 
พบว่ายังเน้นการก ากับดูแลจากภาครัฐ ละเลยการบริหารจัดการด้านการตลาด ขาดความเชื่อมโยง  
กับเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) รวมทั้ง ธุรกิจบางประเภทยังถูกผูกขาดจากภาครัฐด้วย  
ทั้งนี้ ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าตลาดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่เชื่อมโยงการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลายทางทั้งในด้านสินค้าและบริการนั้น ผู้ผลิตสินค้า 
ในท้องถิ่นจะได้ก าไรเพียงร้อยละ 2 - 5 จากราคาสินค้า ส่วนก าไรที่ เหลือเป็นของคนกลาง  
ดังนั้น ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าควรก าหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น เพ่ิมทักษะการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร การลดต้นทุน
วัตถุดิบ การเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
เป็นต้น 

(14) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าควรน าระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) มาใช้บริหาร 
จัดการข้อมูลภายในกระทรวงซึ่งจะช่วยท าให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ภาพรวมทิศทางของตลาด  
ในประเทศและตลาดโลก อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีความเหมาะสมมากขึ้น 

(15) สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (ชื่อเดิมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ) (องค์การมหาชน) ควรก าหนด แนวทางหรือมาตรการในการลดคนกลางเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
แก่ผู้ผลิต  

(16) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ควรมี
กรอบแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานไทยให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย
สร้างมูลค่าในอนาคตได้ 
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9.2.14 กระทรวงมหาดไทย 
(1) วิสัยทัศน์ของกระทรวงที่ผ่านมาก าหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วแต่เนื่องจาก

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) และเมื่อถึงห้วงระยะเวลาการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ควรเน้นไปที่เศรษฐกิจฐานราก
ด้วย เพราะประชาชนที่อยู่พ้ืนที่ส่วนใหญ่หลังวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจฐานราก จึงควรมุ่งเน้นปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้
อย่างรวดเร็ว 

(2) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรท าหน้าที่ในการช่วยเหลือให้เกิด 
การบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนระดับ
นโยบายโดยอาศัยกลไกการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาในพื้นทีร่ะดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ผ่านแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้แผนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับจนเกิดเป็นแผน
เดียวกัน (One Plan) รวมถึง พิจารณาจัดท างบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างแท้จริงอันจะช่วย
ตอบสนองต่อสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

(3) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรประสานหน่วยเกี่ยวข้องร่วมก าหนด
สัดส่วนรายจ่ายงบด าเนินการและงบลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สมดุลและเป็นไปตาม 
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากจังหวัดมีภารกิจที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อย แก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประชาชนในเชิงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น มากกว่าการให้ความส าคัญที่รายจ่ายลงทุนใน
การซ่อมแซมปรับปรุงถนนและไฟฟ้าหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งพังซึ่งเป็นลักษณะงานที่ซ้ าซ้อนกับ 
การด าเนินการของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักอยู่แล้ว 

(4) กรมการปกครองควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ  
และเร่งรัดการให้สถานะแก่บุคคลดังกล่าวโดยการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนและเร่งรัด
การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบภารกิจ และต้องประสานงานกับส านักงบประมาณ 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
ในการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

(5) กรมการพัฒนาชุมชนควรมุ่งเน้นด าเนินแผนงานตามโครงการส่งเสริม 
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
เศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพ่ึงตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งควรด าเนินการ 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก การพัฒนาให้เป็นเกษตรคุณภาพสูง การพัฒนาอาชีพ
นอกไร่นา แก้ไขปัญหาสินเชื่อจากกองทุนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
ของชุมชน (วิสาหกิจชุมชน) รวมถึงควรมีแพลตฟอร์มกลาง (One Country One Platform) เพ่ือความ 
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital ID) และจัดท าเป็นระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่ ในรูปแบบระบบออนไลน์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (E – Portfolio) 
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(6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการบริหารจัด 
การเงินงบประมาณเพ่ือให้การบริการสาธารณะเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกรมได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณน้อยลง โดยควรจัดล าดับแผนงานหรอืโครงการที่มีความส าคญัไว้เป็นล าดับแรก 
ยกระดับการใช้ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และต่อยอดเพ่ือแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่  บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ก าหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ การตรวจประเมนิประสิทธิภาพขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ที่ก าหนดตัวชี้วัด 5 ประการ พบว่า 
เป็นตัวชี้วัดที่เน้นกระบวนการไม่ได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) กรมที่ดินควรยกระดับและพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถบริการแบบ
เบ็ดเสร็จในระบบออนไลน์โดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการและประชาชน
ได้รับความสะดวก เช่น น าระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 
มาใช้ประโยชน์ในการลดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น รวมถึง ควรรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เดียว
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณและต้องมีการจัดท าระบบป้องกัน 
การโจมตีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดินที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือมิให้มีการลักลอบเข้าถึงระบบที่ดินและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อภาพรวมการบริหารจัดการ
ที่ดินของประเทศไทย 

(8) กรมที่ดินควรก าหนดมาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับการออกโฉนดโดยมิชอบ
และการปลอมแปลงเอกสารสิทธิอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังมีการ
ทุจริตเกี่ยวกับการออกโฉนดและการปลอมแปลงเอกสิทธิ ซึ่งหากปล่อยให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ 
เป็นเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อผู้สุจริตที่รับเอกสารสิทธิปลอมนั้นอีกเป็นจ านวนมาก และนอกจาก
การป้องกันแล้วกรมจะต้องก าหนดแนวทางจัดการแก้ปัญหากับกรณีดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

(9) กรมโยธาธิการและผังเมอืงควรเน้นการด าเนินการในเรื่องการบริการจุดเดียว 
(One Stop Service) ในด้านการผังเมือง และเพ่ิมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ยกระดับการท างานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  รวมถึง ควรมีการน าข้อมูลไปสู่ระบบ 
การวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytic) เพ่ือการวิเคราะห์ระบบผังเมือง การบริหารจัดการระบบผังเมือง 
ในทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ไม่ควรวางงบผูกพันเกิน 2 ปี เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

9.2.15 กระทรวงยุติธรรม 
(1) กระทรวงควรมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

โดยเฉพาะประเด็นที่มีการขอค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการเยียวยา อันจะ
เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ 

(2) กระทรวงควรเป็นหน่วยงานหลักด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ในการแก้ไขหนี้สินในภาคครัวเรือนของไทย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) เนื่องจากระดับหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและมี
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ความอ่อนไหว ซึ่งในระยะยาวจะมีการผิดนัดช าระหนี้ ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้อง บังคับคดี และมีการ 
ยึดทรัพย ์

(3) การพัฒนาฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดเพ่ือคืนสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์และกรม
คุมประพฤติ  ควรมีการให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพและมีการรับรองผ่านใบรับรองหรือ
ประกาศนียบัตร เพื่อให้ผู้กระท าผิดที่พ้นโทษหรือพักโทษได้มีอาชีพรองรับ โดยควรมีการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทางด้านการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนอื่น ๆ ด้วย 

(4) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพ และการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น และควรมีแนวทางการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันกับภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน านวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้ เพื่อสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(5) กระทรวงควรร่วมมือกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก าหนด
แนวทางการเจรจาและประนีประนอมกับบรรดาลูกหนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างช าระหนี้กองทุน 
มากกว่าการใช้มาตรการทางกฎหมาย เนื่ องจากเป็นเงินกู้ที่น ามาใช้  เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์  
และควรหาแนวทางจูงใจที่จะให้บรรดาลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบการช าระปกติและมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

(6) กรมบังคับคดีควรออกกฎระเบียบมารองรับเพ่ือให้สามารถซื้อทรัพย์ 
ขายทอดตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขายทอดตลาดในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

(7) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมีการสร้างเครือข่าย (Networking) 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรภาคสังคม 
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มองค์กรเพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

(8) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมุ่งเน้นปรับปรุงระบบการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือไม่ให้เด็กและเยาวชน 
ที่พ้นออกไปแล้วกระท าผิดซ้ า ทั้งนี้ ควรด าเนินการฝึกอบรมวชิาชพี โดยเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และบูรณาการการด าเนินการร่วมกันกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) รวมถึง ต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม 
ร่วมกับการใช้วิธีทีที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ควรบูรณาการการ
ด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่งมั่วสุม และขจัดปัญหาความยากจน 
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจนไม่ต้องกลับไปท าผิดซ้ าอีก และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับ
สังคมอย่างปกติ 

(9) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรให้ความส าคัญกับระบบ 
“ทะเบียนประวัติอาชญากร” โดยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ระหว่างประโยชน์ในการป้องกัน  
และปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ 
ของสุจริตชนในสังคม และประโยชน์ของคนมีประวัติที่กลับตัวกลับใจพร้อมเริ่มต้นใหม่ให้สามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ ทั้งนี้ ควรก าหนดเงื่อนไขในการลบล้างทะเบียนประวัติอาชญากรอย่าง
ชัดเจน 
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(10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ควรบูรณาการระบบฐานข้อมูลการพิสูจน์ 
อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ เป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
โดยพัฒนาระบบค้นหาและเปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลให้รองรับจ านวนข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ได้แก่ 
ลายพิมพ์นิ้วมือหรือลายพิมพ์นิ้วมือแฝง ภาพใบหน้าภาพม่านตา ลักษณะฟัน รูปแบบสารพันธุกรรม 
(DNA Profile) เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

(11) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควรมีการเก็บ
ข้อมูลงานวิจัยในเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด  ตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเชิงระบบต่อไป 

(12) สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีรอบรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็น
รูปธรรม และควรมีแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน า
นวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้ เพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยมุ่งเน้นหลักการที่ส าคัญคือ “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) เพราะเป็นหลักของสังคมที่จะท าให้
สังคมมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน อันจะเป็นพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประชาชนมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
และลดความขัดแย้งในสังคม 

(13) สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ควรมุ่งเน้น
โครงการปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย (Operation Safe Mekong) ซึ่งเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือกันระหวา่งประเทศที่มเีขตแดนติดตอ่กัน ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการลักลอบผลิตและล าเลียงยา
เสพติด ที่ได้มีการปฏิบัติร่วมกันของ 6 ประเทศ คือ จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม  
โดยจัดท าเป็นแผนให้มีความต่อเนื่องระยะยาว เพ่ือให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง 
 

9.2.16 กระทรวงแรงงาน 
(1) กระทรวงควรน าข้อมูลความต้องการแรงงานในแต่ละประเภทมาวิเคราะห์  

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการและการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา
แรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง 

(2) กระทรวงควรติดตามตรวจสอบข้อมูลแรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทย 
แรงงานนอกระบบ และแรงงานต่างด้าวซึ่งมีจ านวนมากกว่าแรงงานของไทย นอกจากนี้ ควรหาแนวทาง
ในการลดการพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว โดยหาแนวทางสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการแรงงานให้มี
การใช้แรงงานของไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านแรงงาน โดยเฉพาะ 
นักเศรษฐศาสตรด์้านแรงงาน เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น ทิศทางหรือแนวโน้ม
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลต่อการก าหนดหรือวางนโยบายในการพัฒนาแรงงานในอนาคต 
แนวโน้มธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้บริบทใหม่ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เป็นต้น  



 

 
 
 

(71) 

ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการด้านแรงงานให้หลากหลายขึ้น และเพียงพอต่อความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานอันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ต่อไปในอนาคต 

(3) กระทรวงควรก าหนดวิสัยทัศน์ในเชิงรุกและก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดใน
ระดับที่ท้าทาย เพ่ือเป็นแรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้
บรรลุผลส าเร็จ รวมถึง ประเด็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่จะต้องด าเนินงานภายใต้บริบทใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ การก าหนด
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยได้น าภารกิจหน้าที่ประจ ามาก าหนด 
เป็นวิสัยทัศน์เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง เนื่องจากวิสัยทัศน์จะต้องเป็นการพิจารณาไปข้างหน้าเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามภารกจิขององคก์ร เช่น กรณีสัดส่วนแรงงานฝีมือ (skilled labor) ที่มีค่อนข้างต่ า สามารถ
น าประเด็นนี้มาก าหนดเพ่ือตั้งเป็นวิสัยทัศน์ได้ ดังนั้น จึงควรมีการปรับวิสัยทัศน์และโครงสร้างการ
ท างานให้เหมาะสม 

(4) ประเด็นเกี่ยวกับการจัดระบบอบรมแรงงานผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาใน
การฝึกอบรมที่เตรียมไว้อาจมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคตลาดแรงงานที่
แท้จริงดังนั้น กระทรวงควรก าหนดแนวทางด าเนนิการเพ่ือให้ภาคแรงงานสามารถศึกษาหาความรู้ได้ดว้ย
ตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยต้องมีเนื้อหาที่หลากหลายและกว้างขวาง เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทักษะหรือฟื้นฟูทักษะและสมรรถนะที่ตอ้งการของแรงงาน รวมถึง จะต้องมีระบบการรับรองการติดตาม  
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

(5) ข้อมูลปัจจุบันพบว่าแรงงานด้านการเกษตรมีผลิตภาพต่ ากว่าแรงงานด้าน
อุตสาหกรรม กระทรวงควรมกีารลงทุนเพิ่มเตมิในดา้นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี  
และบุคลากร นอกจากนั้น พบว่าทิศทางของโลกปัจจุบันที่มีความต้องการแรงงานซึ่งมีทักษะ  
และสมรรถนะสูง แต่แรงงานไทยกระจุกตัวอยู่ในกิจการบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงควรมขี้อมลูดังกล่าว เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนความ
ต้องการก าลังแรงงานของประเทศอย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันได้  
อย่างยั่งยืน 

(6) แนวโน้มสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้พบว่า ยังไม่สอดคล้องกับแนวโน้มหรือทิศทาง  
ของสถานการณ์แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง ข้อมูลสถานการณ์แรงงานรายไตรมาส ซึ่งบ่งชี้ 
ถึงแนวโน้มของแรงงานที่ถดถอย อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น อัตราการเลิกจ้างเพ่ิมขึ้น และชั่วโมงการ
ท างานลดลง ดังนั้น กระทรวงควรมีแผนงานหรือโครงการที่จะรับมือต่อสถานการณ์แรงงานถดถอย
ดังกล่าวด้วย รวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดค่อนข้างเท่ากันทุกปีและมี
แนวโน้มลดลงในปีถัดไปจึงควรก าหนดตัวชี้วัดให้เพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง 

(7) จากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกาส่งผลให้นโยบาย
บางส่วนเกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของกระทรวง เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น  
ซึ่งอาจมีภาพลักษณ์บางอย่างของไทยที่สร้างความกังวลต่อต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวงควรเตรียมการ
ในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านแรงงานของไทย การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การ



 

 
 
 

(72) 

ยกระดับมาตรฐานการดูแลแรงงาน โดยด าเนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต ารวจ กลุ่มประชาสังคม เป็นต้น รวมถึง เพ่ิมเรื่องการประชาสัมพันธ์ 
สิ่งที่หน่วยงานของไทยได้ด าเนินการในเชิงบวกเพื่อให้ต่างประเทศได้รับทราบและป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกรณีถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศยุโรปหรือ
อเมริกาในอนาคต 

(8) กระทรวงควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ผู้ประกันตนของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนประกันสังคมมาใช้จ่ายเพ่ือบรรเทาปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยกระทรวงควรก าหนดมาตรการระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดให้มีระบบผ่อนช าระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน  
จากสถานการณ์ดังกล่าว 

(9) แผนงานของกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีลักษณะ 
ที่สลับกัน กระทรวงควรพิจารณาแผนงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มที่ลงทุนสูง ควรเป็นแรงงานอัจฉริยะเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
ส่วนแรงงานในประเทศควรเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้ได้รับโอกาสในการท างานก่อนเป็น
ล าดับแรก 

(10) กระทรวงควรมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่มีการเชื่อมโยงไป
ยังหน่วยผลิต ได้แก่ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงานที่เหมาะสมในการท างาน
ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึง ควรมีแผนการช่วยเหลือคนที่ไม่มี
งานท าให้สามารถพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีร่วมกนัขา้มหน่วยงาน เพื่อลดปัญหา
ที่เกิดจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เช่น การเชื่อมโยงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
และอาชีวศึกษาในพ้ืนที่หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีบุคลากรและเครื่องมือในการท างาน นอกจากนี้ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรออกใบอนุญาตให้แรงงานที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะสามารถ 
เทียบวุฒิเพื่อใช้สมัครงาน และค่าจ้างแรงงานต้องชัดเจนตามใบอนุญาตที่ออกไว้ให้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาแรงงานในภาพรวม ทั้ งนี้  ระบบฐานข้อมูลควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานรับทราบถึงความต้องการก าลังแรงงานของประเทศในด้านต่าง  ๆ การผลิต 
หรือการพัฒนาก าลังแรงงานที่ตรงกับความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) จากข้อมูลพบว่าในประชากรรากหญ้าจ านวนกว่า 27 ล้านคน ซึ่งมี
ประชากรประมาณ 10 ล้านคนในวัยท างานที่ไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานควรมีแนวทางการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่รองรับ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้มากขึ้น อัน
เป็นกลไกหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

(12) กรมการจัดหางานควรเน้นให้สัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากรกับ
งบประมาณส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ให้มีสัดส่วนเท่า ๆ กัน เพ่ือประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประกอบการพิจารณาใน



 

 
 
 

(73) 

การจัดท าค าขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีตอ่ ๆ ไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน 
มีงบประมาณด้านบุคลากรกว่าร้อยละ 70 แต่งบประมาณส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ 
มีไม่มากนัก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(13) กรมการจัดหางานควรมีแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลแรงงานเพ่ือให้
สามารถน าระบบฐานข้อมูลแรงงานมาใช้ได้มีประสิทธิภาพในทุกมิติของการพัฒนาประเทศ ซึ่งกรณีนี้ ใน
ประเทศเวียดนามมีการปรับระบบฐานข้อมูลแรงงานให้อยู่ในกระทรวงศึกษาและเชื่อมโยงกับแผนการ
พัฒนาแรงงานที่จะสามารถท าให้ทราบความต้องการแรงงานของประเทศอย่างเหมาะสม 

(14) กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือคนในประเทศเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการร่วมกับภาคการศึกษา ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรในการด าเนินการ เช่น 
มหาวิทยาลัย ในสาขาอาชีพที่ขาดแคลน หรือสถาบันอาชีวศึกษาโดยเน้นการต่อยอดสายอาชีพตั้งแต่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรี  
เพื่อพัฒนาแรงงานสายอาชีพให้มสีมรรถนะสูง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาแรงงานให้มศีักยภาพ มีทักษะฝีมอื 
ได้รับค่าแรงหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามล าดับ และจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตก าลังแรงงาน 
และพัฒนาแรงงานในประเทศ ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนหรือตลาดโลกได้ในระยาว 

(15) ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความรู้
บางอย่างซึ่งใช้ในการประกอบอาชีพหมดความจ าเป็นลง ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรมีแนว
ทางการพัฒนาความรู้ความสามารถแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน  
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องแปรผันตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

(16) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรเน้นการพัฒนาแรงงานมากกว่าการเยียวยา
แรงงาน โดยภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรเป็นการพัฒนาก าลังงานแรงงานที่มีทักษะ  
มีฝีมือสูง และมีสมรรถนะที่ดีส่วนการยกระดับอาชีพแรงงานไทยและการพัฒนาแรงงาน ควรไปสู่ระบบ
ใบอนุญาตตามทักษะและสมรรถนะเฉพาะด้าน รวมถึง พัฒนาฝีมือแรงงานไทยไปสู่อาเซียนด้วย ดังนั้น 
จึงควรประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาแรงงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
9.2.17 กระทรวงวัฒนธรรม 

(1) กระทรวงควรพิจารณาทบทวนว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การปลูกฝัง
ในเชิงวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนประสบปัญหาในลักษณะใด และควรพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประสานความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างองค์ความรู้และค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเพ่ือให้เกิดความรัก
และหวงแหนชาติผ่านกลไกด้านวัฒนธรรมที่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยอย่างเหมาะสม  
และควรเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจให้กับ
คนรุ่นใหม่ในการสื่อสารข้อมูลประเด็นต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรับรู้ที่ชัดเจน โดยในการด าเนินการควร
ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจ 
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ของกระทรวงในส่วนที่ เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรักชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

(2) กระทรวงควรน าวัฒนธรรมอันดีงามในพ้ืนที่ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
รายได้ให้กับประชาชน รวมถึง ส่งเสริมอัตลักษณ์ที่ดีงามของบุคคลหรือชุมชนเพ่ิมมากขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ  
และสนับสนุนการจัดท าสื่อที่มีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึง พิจารณาทบทวนผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หากโครงการใดไม่สัมฤทธิ์ผลก็ควรยกเลิกโครงการดังกล่าว 

(3) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการด ารงชีพ ท าให้การด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่ตามภารกิจของกระทรวงไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงควรมีแนวทางการบริหาร
จัดการงบประมาณที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้กลไกและความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานภายในกระทรวง 
เพื่อให้มีการด าเนินการในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างมาก โดยอาจ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการโครงการเมืองน่าอยู่เป็นรายปี อาทิ การก าหนดเป้าหมายปีละ 10 
จังหวัด โดยจ าแนกการด าเนินการเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่  1 พิจารณาแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร์ 
ว่า ประเด็นใดสามารถด าเนินการในเขตพ้ืนที่เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงขยายไปในกลุ่มที่ 2 
โดยขยายไปยังย่านการค้าในเขตพ้ืนที่เป้าหมายและหาแนวร่วมในพ้ืนที่ด าเนินการร่วมกันในเชิงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วขยายต่อไปในกลุ่มที่ 3 กลุ่มชาติพันธุ์หรือประชาชนในพ้ืนที่ให้มีส่วน
ร่วมด าเนินการ  

(4) กระทรวงควรให้ความส าคัญกับรักษาไว้ซึ่ งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
เนื่องจากในกรณีที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน อาจท าให้เด็กหรือเยาวชนใน
ชุมชนรับเอาวัฒนธรรมโดยการเลียนแบบนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่อันเกิดขึ้นจากการ
เลียนแบบและเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงควรมีแนวทางหรือมาตรการ
ปกป้องวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้เข้มแข็ง 

(5) การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีการใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ กระทรวงควร
มุ่งเน้นการสร้างเครอืข่ายเพ่ือให้เดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการสร้างจิตสาธารณะให้มากขึ้น 

(6) กรมการศาสนาควรมีนโยบายหรือแผนการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ชัดเจน เนื่องจากกรมการศาสนาเป็น
กรมเดียวในกระทรวงที่ไม่มีงบลงทุน โดยงบด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการจัดกิจกรรมให้ความรู้  
เช่น การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 
โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล ซึ่งอาจด าเนินการ
ได้ล าบากหรือต้องชะลอการด าเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  

(7) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรมีการทบทวนงบประมาณที่ใช้ในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โครงการเรียนฟรี 
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15 ปี) ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายนักเรียน 
ที่ลดลง 

(8) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ควรประสานความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยก าหนดแผนงาน กิจกรรม  
หรือกลไกในการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและยอมรับว่า การทุจริต (Corruption) เป็นเรื่องที่น่า
รังเกียจ เพ่ือน าไปสู่การเกิดกลุ่มเครือข่ายในการผลักดันสังคมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 

(9) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ควรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์และด าเนินการ
ขยายผลให้ เป็นรูปธรรม โดยจัดท าเป็นบทเรียนสอดแทรกในเนื้ อหาการเรียนการสอนของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เป็นวิชาบังคับของทุกชั้นเรียนในการสะสมหน่วยกิต ซึ่งจะเป็นการสร้าง
จิตส านึกและสร้างความน่าเชื่อถือเชิงสังคม (social credit) รวมถึง เป็นข้อมูลประกอบการสมัครงาน 
และอื่น ๆ  

(10) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ควรจัดท าและเผยแพร่เนื้อหาสาระ 
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงาม คุณธรรม และเนื้อหาหรือประเด็นในเชิงบวก ผ่านแอปพลิเคชันที่ก าลัง
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อาทิ แอปพลิเคชัน  tiktok เพ่ือกระจายเนื้อหาเชิงบวกไปสู่ประชาชน 
หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างสะดวก รวมเร็ว และทั่วถึง 
 

9.2.18 กระทรวงศึกษาธิการ 
(1) กระทรวงควรเร่งรัดด าเนินการจัดท าโครงการหรือแผนงานเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 และมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา” โดยโครงการ 
หรือแผนงานที่จะก าหนดนั้นจะต้องระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจนในการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการด าเนินโครงการดังกล่าวควรน าโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (Inter University Network) หรือเครือข่าย “UniNet” เข้ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

(2) กระทรวงควรก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ด้านการศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันพบว่า รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญ
แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนเท่าที่ควร โดยมีข้อสังเกตว่าการจัดการศึกษาควรต้องให้ความส าคัญ
กับวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ (1) การศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างบัณฑิตให้คิดเป็น (Education 
for Wisdom) (2) การศึกษาเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพ (Education for Work) รวมถึง ควรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์สองประการดังกล่าว 

(3) กระทรวงควรมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย เช่น 1) คุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน 2) ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
และ 3) มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมุ่งเน้นการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา  



 

 
 
 

(76) 

แก่ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยท างานและผู้สูงวัย โดยเฉพาะวัยเรียน  
ต้องสามารถเข้าถึงและได้รับโอกาสในการรับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(4) กระทรวงควรก าหนดแผนการเพ่ือแก้ปัญหาด้านงบประมาณของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและการเข้าถึง
การศึกษาให้นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

(5) กระทรวงควรเพ่ิมแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับ Universal Platform 
ควบคู่กับการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือเชื่อมโยง
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างนักเรียนและครูให้เหมาะสมในแต่ละบริบท และเตรียมความ
พร้อมรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การสร้างเป็นแพลตฟอร์มกลางนั้นจะช่วยลดปัญหา 
และอุปสรรคจากการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษา ให้มีการถ่ายทอดความรู้
ไปยังผู้ เรียนอย่างทั่วถึง (knowledge sharing stage) รวมทั้ ง ยังเป็นการบริหารงบประมาณ 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพ โดยในการด าเนินการควรจะต้องส ารวจความพร้อมของครู 
และนักเรียน ครอบครัวในพ้ืนที่ต่างจังหวัดในการเรียนรู้แต่ละระดับด้วย 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้เพียงพอ ครอบคลุม  
ถึงโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง นักเรียนแฝงซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

(7) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ควรพิจารณาจัดสรรและใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โดยมุ่งเน้นการด าเนินการให้บรรลุเปา้หมายตามวสิัยทัศนท์ี่ก าหนดว่า “เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า
ระดับนานาชาติจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความเป็นผู้น า และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ” ซึ่งการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาใน 2 เรื่องส าคัญ คือ 1) ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และ 2) กระบวนการติดตามนักเรียน 
ที่จบการศึกษาแล้ว เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ โดยจะต้องปรึกษาหารือในเรื่อง
การศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

(8) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา
ใน 3 ประการ คือ 1) เร่งรัดสอบบรรจุครูที่มีต าแหน่งว่างให้ครบตามกรอบอัตราก าลังในสาขาวิชาหลัก 
2) ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะครู อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) ควรประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
เพ่ือการต่อยอดการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลสอดคล้องกับอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

(9) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรก าหนดแผนงานหรือนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและการประเมินสมรรถนะนักเรียนให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึง ต้องมีการ
ก าหนดนโยบายรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ 



 

 
 
 

(77) 

(10) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรก าหนดการ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพ่ือเป็นฐานรองรับการพัฒนา สร้างองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และใช้การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนให้สอดคล้องกับยุค New 
normal นอกจากนั้น ควรปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้คะแนนค่าเฉลี่ยของเด็กไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยสากล และมีแผนการ
ยกระดับค่าเฉลี่ยให้ก้าวกระโดด และงบประมาณที่ใช้ไปนั้นควรมีความคุ้มค่ากับผลสัมฤทธิ์ 

(11) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ควรก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อรักษามาตรฐานของครูและมาตรฐานการสอน  

(12) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้หรือลดภาระหนี้สินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ครูท าหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินที่เกิดขึ้น  
โดยปลูกฝังแนวคิดการด าเนินชีวิตตามหลักการพอเพียงให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

9.2.19 กระทรวงสาธารณสุข 
(1) กระทรวงควรปรับวิสัยทัศน์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม

และความเสมอภาคให้สามารถสะท้อนถึงมุมมองที่มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญและการใส่ใจด้านสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ควรปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดว่า “ให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ” เนื่องจากไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบ
ของกระทรวงแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการด าเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน 

(2) กระทรวงควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด เนื่องจากงบประมาณด้านสาธารณสุขถือเป็นพ้ืนฐานหลักที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ข อง
ประชาชนและความมั่นคงของประเทศอาจสะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงมิได้ให้ความส าคัญกับแผนงาน
หรือโครงการเท่าที่ควร นอกจากนี้ กระทรวงมีเงินนอกงบประมาณและเงินกู้ซึ่งการเบิกจ่ายยังเป็นไป
อย่างล่าช้าเช่นกัน  

(3) กระทรวงควรพิจารณาและมีแนวทางปรับงบประมาณในส่วนแผนงาน
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในแผนงานพ้ืนฐานมีจ านวนค่อนข้างจ ากัดไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น การก าหนดตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรคอุบัติใหม่
จ านวนร้อยละ 5 น่าจะไม่เพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) กระทรวงควรพิจารณาถึงแนวทางและกลไกการแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยควรพิจารณา
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณใน



 

 
 
 

(78) 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(5) กระทรวงควรมีระบบงบประมาณสนับสนุนเร่งด่วนไม่สามารถจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือการรักษาพยาบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ที่รุนแรงที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องให้หน่วยรักษาพยาบาลต้องขอการบริจาคจากประชาชน
จ านวนมากเช่นที่ปรากฏ  ทั้งนี้ควรให้ครอบคลุมกับหน่วยรักษาพยาบาลในสังกัดอื่นนอกกระทรวง
สาธารณสุขด้วย  

(6) กระทรวงและส านั กงานหลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ  (สปสช .)  
ควรพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณที่ต้องใช้ส าหรับการด าเนินการของโรงพยาบาล 
ที่อาจลดลงเนื่องจากงบประมาณเหมาจ่ายที่ส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้ในงบบุคลากรที่ได้รับการบรรจุในปีนี้
จ านวนมากจากการแก้ไขปัญหาโควิด 

(7) กระทรวงและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรพัฒนา
ระบบสาธารณสุขเมืองใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง โดยการให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบ
สาธารณสุขปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพบว่าการแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขชุมชนในเมือง
ใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ 

(8) กระทรวงควรก าหนดนโยบายเพ่ีอการน าไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพและ
การใช้เทคโนโลยีส าหรับสุขภาพ (Digital Health) เพ่ือให้การประสานงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมและพัฒนาให้เทคโนโลยีส าหรับสุขภาพ (Digital Health) และโทรเวชกรรม 
(Telemedicine) เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดน  

(9) กระทรวงควรมีการบริการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง กับหน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณที่ส าคัญ คือ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) ส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงานนโยบายสุขภาพแห่งชาติ  ให้มียุทธศาสตร์ร่วมกัน แก้ไขปัญหาโรค NCD  
ที่ส าคัญ คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด ที่น าไปสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ านวน
มากของประเทศ รวมถึง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีการผลิตและขยายตัวของผู้บริโภค
จ านวนมากอย่างรวดเร็วในแต่ละปี  

(10) กระทรวงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้มีความ 
เป็นเอกภาพ มีความชัดเจนในรายละเอียดของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริหารจัดการวัคซีน  
รวมทั้ง ควรมีแผนงานการติดตาม ต่อต้าน ตอบโต้การบิดเบือนข่าวสาร (fake news) โดยให้บุคลากร 
ที่ด าเนินการในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะสื่อสารไปยังประชาชนโดยตรง 

(11) กระทรวงควรก าหนดแผนการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และพยาบาลในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า ส าหรับรองรับภารกิจด้านการสาธารณสุขอย่าง
เพียงพอ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่รองรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นอกจากนี้ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าและ 
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ควรมีการปรับกระบวนการด าเนินงานในลักษณะเดียวกับยุทธวิธีโดยใช้กลไก
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กองก าลังส ารองทางการแพทย์ อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุแล้ว หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการเพิ่มองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

(12) กระทรวงควรพิจารณาให้ความส าคัญต่อปัญหาสุขภาพช่องปากของคน
ไทยให้มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนงานปฏิรูปฉบับล่าสุดในเรื่องการดูแลผู้สูงวัย จากสถิติพบว่าคนไทย 
มีปัญหาสุขภาพฟันอย่างมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก และอัตราการเข้าถึงการดแูลรกัษาอยู่ในระดบั
ต่ ามากมาเป็นเวลานาน  ขอให้กระทรวงพิจารณา 1. ปรับโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 2. ปรับแผนงบประมาณการด าเนินการของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการด้าน
ทันตสุขภาพ 3. พิจารณารูปแบบการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 4.ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทัน
ตกรรมในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคมีบทบาทให้มากขึ้นทั้งการป้องกันและการรักษา 5.เพ่ิมจ านวน  
ทันตภิบาล และทันตนามัยให้เพียงพอ 

(13) กระทรวงควรมีการพิจารณาสนับสนุนตามล าดับความส าคัญในการเสนอ
ของบประมาณให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือท าให้สมุนไพร
สามารถน ามาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นทั้งในด้านจ านวน ชนิด และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ รวมทั้ง
ติดตามให้เกิดงานวิจัยที่มีรูปธรรมจากในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานอื่น และสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบ 
การผลิต และการจ าหน่ายอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขงบประมาณที่ผ่านมาในช่วง
สามปีมีการลดลงตามล าดับ แทนที่จะเพิ่มขึ้น 

(14) ส านักงานปลัดกระทรวงควรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุน 
การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งในการให้ทุนวิจัยการผลิตงานวิจัย
การรองรับมาตรฐานของผลงาน จนถึง ช่องทางการตลาดอย่างจริงจัง เพ่ือให้มี การขยายตัว  
ของงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ให้มากขึ้น ในปัจจุบันมีการผลิตนวัตกรรมดังกล่าวที่สามารถมาใช้
น้อยมาก ท าให้ต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล 

(15) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรน าภารกิจหลักมา
ก าหนดเป็นผลสัมฤทธิ์ อาทิ ภารกิจหลักเรื่องการพัฒนาและการยกมาตรฐานแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรไทยเพ่ือให้เห็นถึงความสอดคล้องในบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน นอกจากนั้น 
ควรยกระดับบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพประเภทนวดแผนไทยและสปาไทย ให้เป็นแบรนด์หรือ
สัญลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึง ผลักดันการนวดแผนไทยขึ้นเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม อันจะ
เป็นจุดแข็งเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากธุรกิจบริการสุขภาพในตลาดโลก  

(16) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
การใช้สมุนไพรให้มีความถกูตอ้ง โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และควรปรับปรุงก าหนด
แนวทางเพ่ือสร้างให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าการใช้ยาและน าการแพทย์แผนไทยมาใช้มากขึ้น 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรบัปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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(17) กรมควบคุมโรคควรมีการสื่อสารข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน 
และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างมีเอกภาพ 
ชัดเจน และมีความต่อเนื่องในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และควร
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

(18) กรมอนามัยควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการตลาดสดให้มีความ
ปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแนวทาง
หรือต้นแบบแนวปฏิบัติในการดูแลป้องกันการระบาดในพ้ืนที่ตลาดต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้ค้าขาย  
และผู้ซื้อ นอกเหนือจากมาตรการพื้นฐานต่าง ๆ 

(19) กรมสุขภาพจิตควรเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรักษาโรคซึมเศร้าหรือโรคจิต 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลต่อ
ความเครียดและความกังวลของประชาชนในประเทศอย่างมาก และควรก าหนดแผนงานหรือโครงการ
และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

(20) สถาบันพระบรมราชชนกควรเน้นการด าเนินงานส าคัญ 4 ประการ 
ประกอบด้วย 1) การให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  
การด าเนินการคัดเลือกคนในพ้ืนที่หรือภูมิภาคเข้ามาศึกษาไม่ควรมุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก  
แต่เน้นการให้โอกาสแก่คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ และควรมีสถานที่ฝึกอบรมกระจายในแต่ละพ้ืนที่ต่าง ๆ  
อย่างทั่วถึง เมื่อบุคลากรได้รับการฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้วจึงจะส่งบุคลากรดังกล่าวไปท างานในพ้ืนที่
ภูมิล าเนาของตน 2) การผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข ควรมุ่งเน้นบุคลากรส าหรับการท างานในพ้ืนที่
ภูมิภาคและในชนบทห่างไกล 3) การก าหนดแผนหรือแนวทางการด าเนินการเพ่ือรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงให้สามารถจัดการศึกษาให้กับบุคลากรในด้านสาธารณสุขได้สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย 
และ 4) การมุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อวิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เป็นฐานส าคัญ
อย่างเหมาะสม  

(21) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรศึกษาแนวทางการ
ด าเนินการที่จะส่งผลให้องค์กรมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระในด้านการบริหาร
บุคลากรและงบประมาณให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่
จะส่งผลให้การด าเนินการไม่ยึดติดกับระบบราชการมากจนเกินไป เช่นเดียวกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. ที่เคยเป็นกรมประกันภัย แล้วแยกตัว
ออกมาจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแจ้ง และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถ
ให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐ ตลอดจนการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

(22) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรศึกษาวิจัยแนวทางการ
ด าเนินการของประเทศต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับแนวทางและ
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเพ่ือใช้ระยะเวลาการด าเนินการที่เหมาะสม ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกและลักษณะของสินค้าต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น  
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(23) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรประชาสัมพันธ์และชี้แจง
กระบวนการและขั้นตอนการ “ขึ้นทะเบียน” ผลิตภัณฑ์ “วัคซีนโควิด 19” ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในประเด็นความล่าช้าและด้านอื่น ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
รวมทั้ง ควรพิจารณาการจดทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

(24) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติควรจัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ในการตอบสนองเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง บูรณาการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว  

(25) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขควรมีแนวทางการวิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ 
และประเมินผลระบบสุขภาพทั้งระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
เช่น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจแก่เขตเมืองและเขตชนบท การ
ปฏิรูประบบสุขภาพในแต่ละส่วน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม และเพ่ือพัฒนา
ไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบสาธารณสุขต่อไป 

(26) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรให้ความส าคัญกับการผลักดัน
กองทุนสุขภาพแห่งชาติให้เป็นรูปแบบการกระจายอ านาจรูปแบบใหม่ที่ให้ชุมชนด าเนินการและจัดการ
กันด้วยตนเองให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป  

(27) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรพิจารณาก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเฉพาะในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็งขึ้น 

(28) สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
ทั้งในส่วนการผลิต การส่งเสริมการผลิต การจัดหาวัคซีนเร่งด่วนให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
และควรชี้แจงสถานการณ์วัคซีนที่เป็นปัจจุบันให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง และการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินการเพ่ือให้มีวัคซีนอย่างยั่งยืนนั้น รวมทั้ง ควรมีการก าหนดแผนการด าเนินการ
จัดหาวัคซีนให้ทันต่อสถานการณ์ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาที่มีอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ควรแก้ไขปัญหาการขาดเอกภาพในการจัดเตรียม จัดหา  
และการกระจายการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ  

(29) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ควรพิจารณาถึงความสอดคล้อง
ในการด าเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยการก าหนดเป้าหมายการด าเนินการที่มีทิศทางที่ชัดเจน  
และก าหนดแผนการด าเนินการในระยะยาว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข  
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบรักษาพยาบาลที่สามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบบริการ
เบ็ดเสร็จ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ทั้งนี้ รูปแบบที่พัฒนาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขควรน าไป
เป็นแนวทางในการปรับใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
 
 
 



 

 
 
 

(82) 

9.2.20 กระทรวงอุตสาหกรรม 
(1) กระทรวงควรเร่งขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา
ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วย 
โดยมีหน่วยงานที่ดูแลนโยบายในภาพรวมและก าหนดแผนงานส าหรับหน่วยงานอื่น  ๆ ให้ชัดเจน  
ซึ่งในงบประมาณปี 2565 ของกระทรวงจะปรากฏมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ BCG อยู่บ้าง แต่ก็เป็น
โครงการที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ งบประมาณที่ขอรับจัดสรรมามีค่อนข้างน้อย  
ท าให้ไม่เห็นภาพการบูรณาการและการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน BCG ที่เป็นรูปธรรม 
อย่างชัดเจน 

(2) กระทรวงควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ค านึงถึงความคุ้มค่า และประสิทธิผลในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพราะจาก
เอกสารงบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) พบว่า งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นงบ
รายจ่ายประจ าประมาณร้อยละ 88 ส่วนงบรายจ่ายลงทุนมีจ านวนน้อยมาก จนอาจส่งผลให้หน่วยงาน 
ขาดงบประมาณในการด าเนินการด้านอื่น  ๆ นอกจากนั้น กระทรวงควรมีแผนการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกระทรวง  
เพราะจากงบประมาณที่ลดลงท าให้หน่วยงานภายในกระทรวงปรับลดงบประมาณในแผนงานต่าง ๆ  
ลงทั้งแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ แต่กลับพบว่าสัดส่วนงบประมาณ 
ในแผนงานบุคลากรภาครัฐมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น 

(3) กระทรวงควรเร่งรัดหาแนวทางในการฟ้ืนฟูและส่งเสริมภาคการผลิต 
ผ่ านแนวคิด  Industrial critical supply chain เพ่ื อสร้างความมี เสถียรภาพและการเพ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยืดเยื้อยาวนาน และสถานการณ์อื่น  ๆ เช่น การปรับตัวในการ 
ใช้เทคโนโลยี สงครามการค้า เป็นต้น   

(4) กระทรวงควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจงาน
เพื่อให้ทราบถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรจ้างเหมา เพราะในช่วงสามปีที่ผ่านมากระทรวงมีค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อปีสูงมาก ดังนั้น แม้การจ้างเอกชน
ด าเนินงานในลักษณะการจ้างเหมาจะสามารถด าเนนิการได้โดยดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการแต่ก็ต้อง
พิจารณาตามความจ าเป็น ประหยัด และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงด้วย 

(5) กระทรวงควรด าเนินนโยบายเกษตรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยลักษณะ
งานต้องค านึงถึงขนาด จ านวน และปริมาณของผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่อยู่ต้นทางของห่วงโซ่อุปทานมากกว่าการเน้นเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การตลาด 
หรือผู้ประกอบการเท่านั้น ดังนั้น การก าหนดตัวชี้วัดควรมุ่งไปที่ผลกระทบ (Impact) ของเกษตรกร
มากกว่าการให้ความส าคัญกับการพัฒนากลางทางหรือปลายทางของห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น 

(6) SMEs เป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หากแต่งบประมาณ 
ที่กระทรวงและหน่วยงานในก ากับได้รับการจัดสรรยังไม่สะท้อนถึงสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ  



 

 
 
 

(83) 

การดูแลเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่อง การปิดกิจการของโรงงาน การหยุดงาน การฟ้ืนฟูกิจการ  
แต่จากเป้าหมายและรูปแบบการด าเนินงานที่หน่วยงานวางแผนไว้จะเห็นได้ว่ายังมีลักษณะ  
การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการอบรมสัมมนา แม้จะมีการปรับรูปแบบไปสู่ดิจิทัลบ้างแล้วก็ตาม นอกจากนี้ 
กระทรวงควรมุ่งเน้นการกระจายการพัฒนา SMEs ในพ้ืนที่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในด้าน
เทคโนโลยี ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนาบุคลากร 

(7) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความ
ความปลอดภัยของโรงงาน รวมถึง การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้ก าหนดมาตรการรองรับ เพื่อคุ้มครอง 
และป้องกันความปลอดภัย รวมทั้ง การเยียวยาให้แก่ประชาชนในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในกรณีที่อาจเกิด
เหตุไม่คาดคิดขึ้น และควรร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนกรณี 
ที่มีโรงงานอยู่ในเขตชุมชนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่โรงงานสร้างก่อนแล้วเกิดชุมชนภายหลังหรือโรงงานสร้าง
ภายหลังชุมชน 

(8) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ควรเพ่ิมตัวชี้วัดที่สะท้อนถึง
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาตัวชี้วัดในบาง
โครงการมีลักษณะเป็นเพียงผลผลิต (Output) เช่น โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ระบุตัวชี้วัดเพียงจ านวนผู้ประกอบการและ
บุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบเท่านั้น
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินการที่เป็นผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ท าให้สถานประกอบการมีศักยภาพ
ในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 

(9) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ควรวางนโยบายในภาพรวม 
และแผนงานของเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การแสวงหาและการใช้
ทรัพยากร การพัฒนาวัตถุดิบ และจัดการของเสียและซากผลิตภัณฑ์ รวมถึง การส่งเสริมการน ากลับมาใช้ซ้ า 
(recycle) ผ่านโครงการท าเหมอืงในเมือง (urban mining) หรือแปรรูปขยะหรอืสินคา้ที่ไมใ่ช้แล้วมาเป็น
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้ง การพัฒนามาตรฐาน 
ส าหรับวัสดุทดแทน เพ่ือให้การประกอบเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย
มลภาวะต่าง ๆ รวมทั้ง ก๊าซเรือนกระจกเพ่ือลดภาวะโลกร้อนตามตัวชี้วัด SDG ส่วนที่กระทรวงเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

(10) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายควรเร่งหาแนวทางหรือ
มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้เกษตรกรชาวไร่
อ้อยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง การก าหนด
มาตรฐานการผลิตและวัตถุดิบเพ่ือให้ระบบการส่งเสริมอ้อยและน้ าตาลทรายมีความมั่นคงและยุติธรรม
กับทุกฝ่าย รวมถึง ความมีเสถียรภาพของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 

(11) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายควรปรับบทบาทของ
ส านักงานในการเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบายอุตสาหกรรมชีวภาพตามแผนการปรับโครงสร้าง
กระทรวงที่ก าหนดให้เป็นหน่วยงานดูแลนโยบายอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยอาจเริ่มจากอุตสาหกรรม
ชีวภาพที่มาจากอ้อยก่อน 
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(12) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อการจัดตั้ง  
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โครงการนี้แบ่งออกเป็น  
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 และระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์
และชิ้นส่วน ซึ่งในระยะที่  1 ได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการแล้วตั้ งแต่ปี  2563 ที่ผ่านมา  
ทั้งนี้  โครงการนี้มีกรอบวงเงินทั้งโครงการประมาณ 3,705 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 8 ปี  
(2560 – 2567) จนถึงปัจจุบันเบิกจ่ายไปประมาณ 1,388 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในปี 2565 เพียง 362 ล้านบาท ดังนั้น กระทรวงจึงควรเร่งหารือกับส านักงบประมาณและคณะรัฐมนตรี
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเร่งด าเนินการโครงการนี้ให้ส าเร็จให้เร็วที่สุดเนื่องจากกระแสยานยนต์
ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มจะมาเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้ เพราะไม่เช่นนั้นเป้าของการเป็นศูนย์การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทยในภูมิภาคนี้อาจสูญเสียให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นไป 

(13) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพงบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve  
ควรเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี
มาแล้ว อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ ซึ่งมีภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมาด าเนินการนั้น กระทรวงควรมีการติดตามการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปตามแผน รวมทั้ง รายงานคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน  
ในการพัฒนาและลงทุน 
 

9.2.21 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
(1) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรให้ความส าคัญกับการ

กระจายงบประมาณ สร้างงาน และกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เพ่ือด าเนินการให้เกิดความเสมอภาค  
ความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ และสร้างความเป็นธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรมและน าสันติสุขสู่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ประชากรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการจัดเก็บข้อมูล 
การพัฒนาเป็นระดับรายพ้ืนที่ตามเขตที่รับผิดชอบ เช่น ระดับต าบลหรือระดับหมู่บ้าน โดยวิเคราะห์ 
ถึงความต้องการของประชาชนในต าบลหรือหมู่บ้าน โดยจะต้องพิจารณาถึงตัวชี้วัดซึ่งก าหนดเป็นระดับ 
รายพื้นที่ประกอบด้วย เช่น การศึกษา ความยากจน ปัญหาสุขภาพ การประกอบอาชีพ เป็นต้น  

(3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐควร 
มีการปฏิรูประบบฐานข้อมูลที่จะสามารถท าให้ประชาชนทราบงบประมาณที่น าไปใช้ในพ้ืนที่ของตน 
รวมทั้ง ก าหนดแนวทางเปิดเผยข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
และติดตามร่วมกันของภาคประชาสังคม นอกจากนั้น ควรมีระบบการประเมินผลการใช้งบประมาณ 
ในเชิงวิชาการอย่างจริงจังเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
โดยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นเจ้าของงบประมาณเพ่ือเพ่ิมระดับการตรวจสอบและป้องกัน 
การทุจริต 
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(4) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยโดยเร็ว โดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและการบังคับใช้
กฎหมายทีไ่ด้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดวิธีการตรวจสอบที่เป็นกลาง รวมทั้ง มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้งาน นอกจากนี้ ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินการเพ่ือลดปริมาณ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

(5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดพันธกิจที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เพ่ือแปลงเป็นแผนงานและโครงการที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน  
โดยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร เนื่องจากปัจจุบันสังคมมักจะมอง
ภาพลักษณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในทางลบทั้งในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกปฏิบัติในการ
ด าเนินคดีกับผู้ต้องหา การสืบสวนสอบสวนคดีส าคัญ ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนแต่ใช้เวลานาน 
โดยไม่ได้อธิบายเหตุผลให้สังคมทราบ นอกจากนั้น ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดโดยเฉพาะงบลงทุนเพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรก าหนดแผนงานเพ่ิมการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น โดยให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือ
หมู่บ้านมีส่วนร่วมท าหน้าที่ให้ความรู้  สร้างสังคมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในลักษณะ “บวร”  
คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจะท าให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังความรู้ด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น 
ในส่วนของตัวชี้วัดการด าเนินงานที่ส านักงานก าหนดส่วนใหญ่จะวัดผลสัมฤทธิ์ได้ยาก เนื่องจาก 
มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงควรแก้ไขให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

(7) ส านักงานราชบัณฑิตยสภาควรมีการระดมความคิดของราชบัณฑิตสาขา
ต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนวทางสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และฟ้ืนฟูประเทศ เพราะส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภาถือเป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาที่ประกอบด้วยราชบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถ 
และผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วจ านวนมาก ส าหรับในภารกิจงานที่ต้องท าเร่งด่วน คือ ควรเร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ภาษาไทยของกลุ่มวัยรุ่นโดยเร็ว เนื่องจากไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร มีการใช้ถ้อยค าท่ีหยาบคาย และใช้ค าพูดผิดกาลเทศะ 

(8) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกควร 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดแนวทางการดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมลงทุนในพ้ืนที่  
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) โดยเน้นเรื่องการวิจัยอวกาศและอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ที่เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต นอกจากนั้น จะต้องมีแผนรองรับที่ชัดเจนในการ
เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง รวมทั้ง แรงงานที่ภาคธุรกิจมีความต้องการเพ่ือรองรับการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และต้องกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนตอ่ไป  

(9) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมควรก าหนดผลการด าเนินงานให้
ชัดเจนว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องใด ลดปัญหาสังคมได้อย่างไร เช่น ลดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเสพติด 
ช่วยผู้เปราะบางให้มีงานท า เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องต่อเป้าหมายของส านักงานในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืนผ่านกลไกวิสาหกิจเพ่ือสังคมและเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่
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หลากหลายและมีคุณภาพ รวมถึง ควรเสนอสัดส่วนวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้มากน้อยเพียงใด และควรมีการประสานความร่วมมือกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมระหว่างประเทศควบคู่ไปด้วย  
 

9.2.22 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(1) ด้วยงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรในจ านวนจ ากัด 

แต่ที่ผ่านมาจังหวัดได้น าความต้องการในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่เป็นทางหลวงและทางหลวง
ชนบท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มาขอตั้งงบประมาณของ
จังหวัด เนื่องจากถ้าจะขอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ได้รับการตอบสนอง สาเหตุเกิดจากห้วงเวลา
ของการเสนอความตอ้งการของจังหวัดที่เสนอไปยังกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เกินเวลาที่หน่วย
ได้จัดท าความต้องการในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว หากจะให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ด าเนินการก็จะต้องไป
ขอตั้งงบประมาณในปีถัดไปจึงมีข้อเสนอว่า สมควรให้กระทรวงมหาดไทย ประสานห้วงเวลาในการเสนอ
ความต้องการการซ่อมแซมปรับปรุงถนนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความ
ต้องการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการซ่อนแซมปรับปรุงถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่อยู่ใน
เขตชุมชนหรืออยู่ในที่มีประชาชนจ านวนมากใช้สัญจร ได้รับการเสนอความต้องการในการด าเนินการ
โดยใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคม 

(2) กระทรวงควรให้ความส าคัญและประสานการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ ได้แก่ มิติยุทธศาสตร์ (Agenda) 
มิติหน่วยงาน (Function) และมิติพ้ืนที่ (Area) ประกอบกับบางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีโครงการ 
ที่สามารถตอบสนองและหรือสนบัสนุนเป้าหมาย/ตัวชีว้ัดของแผนแม่บทและแผนย่อย ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ
ด้านอื่นอีก 5 ด้านด้วย อาทิ การก่อสร้างพัฒนาทางและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ส่งผลต่อเป้าหมาย/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน หรือการสนับสนุนด้านการศึกษา/การกีฬา/สาธารณสุข ตอบสนองต่อเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยอีกทางหนึ่ง เป็นต้น  
ดังนั้น การจัดท าแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลักษณะบูรณาการ 3 มิติดังกล่าว  
จะท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าภายใต้สถานการณ์การเงินการคลังที่จ ากัดในปัจจุบัน  

(3) ควรน าปัญหาความเหลื่อมล้ ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ประกอบด้วยจังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส หรือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ก็ได้รับในจ านวนที่ลดน้อยลง ดังนั้น เมื่อเทียบกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ที่มีฐานการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจดีแม้จะได้รับงบประมาณลดลงก็ยังคงเป็นจ านวนที่สูงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าขึ้น  
ซึ่งหากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) น าเรื่องความเหลื่อมล้ ามาพิจาณาก าหนด



 

 
 
 

(87) 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า 
ในพ้ืนที่ได้ระดับหนึ่ง 

(4) ควรมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายหลังจากการได้รับจัดสรรงบประมาณว่ามีผลการด าเนินการเป็นอย่างไร  
มีประสิทธิภาพหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้ง ต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบเพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 

(5) การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพบว่ายังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษาในพื้นที่เท่าที่ควร ทั้งที่ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญในการพัฒนาในดา้นตา่ง ๆ 
ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ท างาน
ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ ดี ดังนั้น 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมีการตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาเพ่ิมขึ้นด้วยในปีงบประมาณต่อไป 

(6) เพ่ือให้จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ฉุกเฉิน ที่เป็นความเดือดร้อน
ของประชาชน ควรพิจารณาทบทวนเพ่ือขยายขอบเขตของเงื่อนไขและวงเงินทดลองราชการ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป 

(7) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าการเกษตร
ปลอดสารพิษ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ และเตรียมความพร้อมเพ่ือมุ่งสู่การเป็นครัวโลก  
อย่างสมบูรณ์ โดยควรพิจารณาอัตลักษณ์สินค้าในแต่ละท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ ควรเร่งรัดโครงการไทย
แลนด์ริเวียร่า เพ่ือเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนของไทย หรือถนนเลียบชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกของอ่าวไทย (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) ในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุน
เข้ามาในพ้ืนที่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้สู่ระดับนานาชาติ 

(8) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยควรพิจารณามุ่งเน้นการพัฒนาในเป้าหมาย
ใดเป้าหมายหนึ่งเป็นหลัก เนื่องจากการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา (Goal) เป็น “ศูนย์กลางการเกษตร 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและสังคมคุณภาพ”  
มีลักษณะเป็นเป้าหมายที่กว้างเกินไปและอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
รวมทั้ง ควรเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการปศุสัตว์เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือก โดยอาจก าหนดเป็นโครงการน าร่องในจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนแล้วต่อยอดขยายไปยัง
จังหวัดอื่น นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดมีผลผลิตทางการเกษตรเปน็จ านวนมากที่บ่งบอกถงึความเป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่น จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สร้างแบรนด์  (Band) และยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคและเป็นการสร้างตลาดสินค้าเกษตรให้แก่กลุ่มจังหวัด  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
(logistics) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นเกษตรอัตลักษณ์ 

(9) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันควรค านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาด้านอื่น
ควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่ก าหนดว่า “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก  
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” อาทิ เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Education Hub) และเป้าหมายสุขภาพครบวงจร (Health Hub) 
เนื่องจากการตั้งเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  หากมีเหตุการณ์ในลักษณะ



 

 
 
 

(88) 

ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ท าให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก 
จะสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในวงกว้างและการฟื้นตัวจะท าได้ล าบาก 

(10) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันควรบูรณาการการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถ
เสริมกันระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง 

(11) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนควรก าหนดนโยบายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสให้เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดน ส่วนจังหวัดยะลา  
ให้เป็นต้นแบบการพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่มีอยู่
หลายโครงการในพ้ืนที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์หลายโครงการ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
ยะลามีผลผลิตทางการเกษตรที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะทุเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสินค้าอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ แต่ เป็นที่ รู้จักและรับรู้ เฉพาะในท้องถิ่น และยังไม่มีแผนงานสนับสนุนอย่างจริงจั ง  
จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้สร้างแบรนด์ (Band) และยกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป
และตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นเกษตรอัตลักษณ์ 

(12) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ก าหนดแผนงานโครงการในการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
สามารถเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนได้จริง และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ เนื่องจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับจังหวัดในภาคอื่น  ๆ อีกทั้งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณลดลงและเป็นงบประมาณที่กระจัดกระจาย 

(13) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ควรสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินการพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสีเขียว  
(Bio - Circular-Green Economy : BCG) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ให้ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดว่า “พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุด 
ในภูมิภาคอาเซียน” รวมถึง ควรพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งหรือโลจิสติกส์  
(Logistic Hub) พร้อมกับพิจารณาถึงแนวทางการก าหนดอัตราค่าขนส่งและวิธีการขนส่งอย่างเหมาะสม 

(14) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ควรมุ่งเน้นการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
การเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้ 
และครัวสุขภาพไทย โดยการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้เห็นถึงในมิติเมืองหลวงแห่งไม้ดอก  
ไม้ผล ไม้ประดับ สมุนไพร 

(15) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ควรประสานความร่วมมือกับจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดเพ่ือพิจารณาถึงจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละจังหวัด และก าหนดแนวทางเพ่ือให้สามารถ
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมซึ่งกันและกันในลักษณะของการเกื้อหนุนกันของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และควรให้
ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และก าหนดมาตรการแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ าไว้
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ในแผนพัฒนาจังหวัด และก าหนดมาตรการเพ่ือให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน 

(16) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับ
เอกลักษณ์และเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากทุก
จังหวัดมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่เน้นการพัฒนาในด้านการเกษตรเป็นหลักอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องเพ่ิม
การสนับสนุนให้เกิดเกษตรสมัยใหม่ในพ้ืนที่ด้วย เพราะภาคเกษตรในพ้ืนที่ยังคงเป็นแบบเดิมเน้นพ่ึงพา
ธรรมชาติเป็นหลักไม่สามารถขบัเคลื่อนให้เศรษฐกจิครัวเรือนโตขึ้นได ้นอกจากนั้น ยังต้องเพ่ิมการบูรณาการ
และการเชื่อมโยงสินค้าการเกษตรในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือให้มีการสร้างศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้า
การเกษตรสร้างความสามารถในด้านการแข่งขัน 

(17) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และ 2 ควรมีการต่อยอด
และขยายผลโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม พิจารณาปรับเปลี่ยนไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับโครงการที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว โดยยึด
โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นต้นแบบ 

(18) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตอนล่าง 1 และ 2 ควรมี
แนวทางการสนบัสนุนเกษตรสมุนไพร เน้นให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
การตลาดให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากในพื้นที่มีความหลากหลายเชิงเกษตรโดยเฉพาะพืชสมุนไพร 
โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
เพิ่มองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า 

(19) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ต้นเหตุ คือ เชื้อเพลิงและความร้อน  
โดยการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น โดรน ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นสภาพความ
เสียหายได้ในมุมสูง แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ซึ่งมีไฟป่า เป็นต้น 

(20) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะจังหวัดน่านควรส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)  
เช่น ผ้าไหม ผ้าทอ และเครื่องเงิน อันเป็นอัตลักษณ์ชุมชนและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอยู่แล้ว และด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้านการตลาดอาจจัดเป็น
ช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าชมได้จากทั่วโลก ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่อยในกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

(21) กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีโครงการของรัฐบาลขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่  
คือ โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย – เชียงราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งกลุ่มจังหวัด 
ที่ทางรถไฟผ่าน ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะพ้ืนที่สถานีรถไฟ 
ซึ่งมีจ านวนมาก จึงควรพิจารณาวางงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดท าโครงการที่ช่วยสามารถบูรณาการ
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และเชื่อมต่อการพัฒนากับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด 
ในอนาคตได้ 
 

9.2.23 รัฐวิสาหกิจ 
(1) ควรเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถแสวงหา

รายได้ให้มากพอที่จะสามารถเลี้ยงตัวเอง เพราะรัฐวิสาหกิจถือเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ทั้งงานบริการด้านสาธารณูปโภคในพ้ืนฐานและบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับ 
ความมั่นคงของประเทศ ประสิทธิภาพและรูปแบบการบรหิารรัฐวสิาหกิจจึงถอืเปน็งานส าคัญล าดับต้น ๆ  
แต่พบว่ารัฐวิสาหกิจในปัจจุบันยังมีผลประกอบการที่ขาดทุน หรือมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย 

(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยควรพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางด่วนโดยออกแบบ 
ให้มีพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้นเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี โดยทั้งนี้การออกแบบโครงการจะต้องออกแบบให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พ้ืนที่ด้วย  

(3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยควรบูรณาการความเชื่อมโยงการขนส่ง 
ในแต่ละเส้นทาง เพ่ือให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะมากกว่าการใช้รถยนต์ของตน  
เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยควรก าหนดค่าบริการอย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระกับประชาชน
มากเกินไป 

(4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการ
จ่ายเงินคืนกองทุนโดยเร่งด่วน เพ่ือให้การใช้เงินกองทุนดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจาก
โครงการที่ 2 ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างแต่กลับต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินคืนกองทุนทุกวัน 

(5) การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคควรมีโครงการน้ าประปา 
ที่มีคุณภาพ สามารถดื่มได้ในราคาที่เหมาะสม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ควรก าหนดแนวทางช่วยลดภาระค่าน้ าประปาให้กับประชาชน  
โดยใช้กระบวนการผกผันที่ได้รับประโยชน์จากการลดการสูญเสียน้ ามาใช้เป็นส่วนลดหรือลดภาระ 
ค่าน้ าประปาให้แก่ประชาชน 

(6) การยางแห่งประเทศไทยควรปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และการก าหนดผลสัมฤทธิ์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  
ในส่วนภารกิจที่ปฏิบัติควรมีการศึกษาวิจัยการแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารา 
และแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด เช่น การแปรรูปยางพาราส าหรับการปูพ้ืนผิวถนน และควรก าหนด
นโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันการแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด รวมถึง ควรเพิ่มศักยภาพ
การท าสวนยางทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือประโยชน์ในด้านการส่งออก การจ้างงาน  
ที่เป็นธรรม การจ้างงานในพ้ืนที่ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน 

(7) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยควรพิจารณาความเชื่อมโยงการ
เดินทางของรถไฟฟ้าแต่ละสายให้ถึงสถานีตรงเวลา และควรลดค่าเช่าที่จอดรถเพ่ือให้มีการใช้บริการ  
ที่จอดรถเพ่ิมมากขึ้น โดยบูรณาการการท างานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาวและลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
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(8) การรถไฟแห่งประเทศไทยควรก าหนดวิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
โดยตามวิสัยทัศน์จะเห็นเป้าหมายใดและสิ่งใดคือตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(9) การรถไฟแห่งประเทศไทยควรตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์กั้นทาง
รถไฟให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าระบบสับราง
รถไฟอัตโนมัติ และควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ดินบริเวณโดยรอบสถานี เพ่ือสร้างความต้องการ
เดินทางมาที่พื้นที่รอบสถานี ท าให้เกิดรายได้มาหล่อเลี้ยงธุรกิจของรถไฟ รวมถึง ควรด าเนินการก่อสร้าง
ข้ามทางรถไฟส าหรับคนสูงอายุและคนพิการ นอกจากนี้ ควรประสานความร่วมมือในการเชื่อมต่อ
เส้นทางระหว่างรถไฟกับรถไฟความเร็วสูง   

(10) กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งงบการเงินของหน่วยงานล่าช้า ส่งผลให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไมแ่สดงความเหน็ตอ่งบการเงินของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ดังนั้น ควร
มีการตรวจสอบและเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไป เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนาคต รวมถึง ควรปรับเปลี่ยนการด าเนินการที่เกี่ยวกับงบ
การเงินให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและท าให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

(11) การรถไฟแห่งประเทศไทยควรมีแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการ
ขนส่งระบบราง เช่น การผลิต การวิจัย โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เช่น อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

(12) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์
และพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ และควรเสริมสร้างความตระหนัก
รู้ด้านการเงิน (Financial literacy) ให้แก่ประชาชน ลูกค้าของธนาคาร และเกษตรกรในท้องที่ เพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

(13) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรมีระบบติดตามและ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค และสาเหตุของการเป็นหนี้ เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงประเด็นจากต้นเหตุของปัญหามากที่สุด  รวมทั้ง มีโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนในการบริหารจัดการขั้นปลายน้ า (การจ าหน่าย) เช่น โครงการเกี่ยวกับการเพ่ิมก าลัง
ซื้อให้กับประชาชน โครงการส่งเสริมการตลาดในสินค้า เป็นต้น 

(14) ธนาคารออมสินควรมีโครงการรวมหนี้ไว้ที่เดียว กล่าวคือ ให้ สามารถ 
รวมหนี้ทุกสัญญาให้เหลือเป็น 1 ครัวเรือนต่อ 1 สัญญา เพ่ือให้ธนาคารช่วยในการบริหารจัดการหนี้ 
ได้อย่างเหมาะสม 

(15) สถาบันการบินพลเรือนควรเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการผลิต การจัดท า
มาตรฐาน ออกแบบหลักสูตร โดยร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจการบินในภาพรวม 
รวมถึง การจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบเพ่ือออกใบอนุญาตให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงขยายกรอบ  
การด าเนินงานโดยร่วมกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(16) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพควรปรับวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการด าเนินการขององค์การที่จะก้าวต่อไปในอนาคตตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป  
โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้กับการด าเนินงานขององค์การ รวมถึง ควรก าหนดยุทธศาสตร์ 
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ที่สามารถพึ่งพาตนเองในด้านการเงนิได้ นอกจากนั้น จะต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดมีีประสิทธิภาพ 
ทั้งด้านการประกอบกิจการและการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดความสมดุลและความเหมาะสม 

(17) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  (NGV) ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพอาจพิจารณาแนวทางการเช่ารถแทนการจัดซื้อ เพ่ือสามารถลดต้นทุนเพื่อการปรับ
ราคาค่าโดยสารที่เหมาะสม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม 

(18) องค์การจัดการน้ าเสียควรทบทวนบทบาทการด าเนินภารกิจขององค์กร 
โดยควรก าหนดบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการมากกว่าการด าเนินการบ าบัดน้ าเสีย
เอง เนื่องจากภารกิจบ าบัดน้ าเสียต้องใช้งบประมาณที่สูง ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีคุณภาพ มีการ
ปรับปรุงและซ่อมบ ารุงโดยตลอด 

(19) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรควรมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค และควรเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นที่ต้นแหตุของการแพร่ระบาด เพ่ือหา
มาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

(20) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรควรก าหนดแนวทางที่เป็นธรรมในการส่งเสริม
เกษตรกรให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร โดยจัดระเบียบผู้ค้าในตลาด เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มี
พ้ืนที่จ าหน่ายผลผลิตโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรตัวจริงสามารถ
เข้าถึงตลาดเพื่อการเกษตรได้อย่างแท้จริง 

(21) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรควรขยายโครงการตลาดสินค้าเกษตรกลางให้
ครอบคลุมทุกจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ และพัฒนาให้มีการ
จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์สินค้ า
เกษตรในแต่ละพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวรับทราบมากขึ้น โดยบูรณาการการท างานร่วมกันกับกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

(22) องค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ าโดยการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรไปยังผู้บริโภคในพ้ืนที่เป้าหมายต่าง  ๆ  
ท่ีต้องการสินค้า เนื่องจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอาจประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องในการกระจาย
สินค้า 

(23) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และองค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทยควรน าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแปลงเป็นแผนปฏิบัติงานและแปลงเป็น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เนื่องจากการเสนอแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณยังเป็นรูปแบบเดิม แผนงานหรือ โครงการที่เสนอขอรับ
งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ 

(24) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ควรหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการ
ส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ควบคู่กันไปทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
ของหน่วยงานในการหารายได้ 
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(25) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยควรบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เพ่ือร่วมกันด าเนินการพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นสวนสัตว์ชั้นน าระดับโลก เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

 
9.2.24 หน่วยงานของรัฐสภา 

(1) รัฐสภาควรร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  โดยต้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลสูงสุด 

(2) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ควรให้ความส าคัญในการบริหารจัดการและการด าเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบูรณาการการด าเนินงาน
ระหว่างส านักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การพัฒนาองค์กรร่วมกัน การพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และควรใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรปรับตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม 
ในเชิงปริมาณเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนและน าไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดให้ “ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament ภายในปี 2022” รวมถึง ต้องมีการ
วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินนโยบายและวิเคราะห์และประเมินผลกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา
ด้วย 

(4) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาควรปรับตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมเพ่ือไปสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดให้ “เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูงในการ
สนับสนุนภารกิจวุฒิสภา เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยก าหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ 
รวมถึง ต้องมีการวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามและประเมินผล
กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา  

(5) สถาบันพระปกเกล้าควรมีบทบาทต่อกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลและผู้แทนปวงชนที่ดี มีกลไกการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ านาจที่สมบูรณ์ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดให้เป็น “สถาบันวิชาการชั้นน าด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 
มุ่งน าความรู้สู่สังคม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม”  

(6) สถาบันพระปกเกล้าควรออกแบบกลไกการใช้ประโยชน์จากนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสังคม (Change Agent) หรือนวัตกรประชาสังคม 
(Innovation) อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และในส่วนของการอบรม
ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการก าหนดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมโดยก าหนดให้ผู้ที่จะผ่านการฝึกอบรม
ต้องผ่านการฝึกอบรมการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ อาทิ การอภิปรายในรัฐสภาควรเป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์ และการเป็นผู้น าที่มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักทางสายกลาง อันจะน าประเทศไปสู่ความส าเร็จ
และเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
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9.2.25 หน่วยงานของศาล 
(1) ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานศาลยุติธรรม  และส านักงานศาล

รัฐธรรมนูญ ควรปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณประเภทรายจ่ายประจ าลง อาทิ งบบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายบางลักษณะท่ีสามารถประหยัดได้ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ที่ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมของประเทศถูกปรับลดลง 

(2) ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานศาลยุติธรรม  และส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ควรมีแนวทางในการน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับเงินงบประมาณมากขึ้น เพ่ือลด
จ านวนการขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ประเทศมีการจัดเก็บรายได้ได้น้อยลง 

(3) ส านักงานศาลปกครองควรก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามภารกิจการเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จได้โดยเร็วตามแผนแม่บทด้านที่ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง โดยก าหนดปริมาณคดีอย่างเหมาะสม และต้องอยู่ในวิสัย 
ที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ได้ หากก าหนดปริมาณคดีที่มากเกินไปจนไม่อาจบรรลุ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ได้ อาจส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย 

(4) ส านักงานศาลปกครองควรก าหนดมาตรการเชิงปอ้งกนัในการปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง กล่าวคือ การเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และเอกชนได้ทราบเกี่ยวกบักฎหมายและวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครองผ่านการจัดท าสื่อต่าง ๆ โดยถอด
เนื้อหาความรู้กฎหมายน าเสนอผ่านรูปภาพและภาษาที่ เข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
(Infographic) โมชันกราฟิก (Motion Graphic) วิดีโอ บทความ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป เว็บไซต์ เป็นต้น อันเป็นแนวทางการป้องกันมิให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้
อ านาจทางปกครอง รวมทั้ง การให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพราะจะช่วยลดการกระท าอันมิชอบด้วย
กฎหมายได้ นอกจากนี้ควรจัดท าค าวินิจฉัยฉบับย่อของศาลปกครอง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้ที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดคดีปกครองจาก
การผิดพลาดหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในประเด็นปัญหาข้อ
พิพาทในทางปกครองที่เกี่ยวกับที่ดินด้วย 

(5) ส านักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาทบทวนงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างอาคารสถานที่ที่มีจ านวนมากกว่า 36 โครงการ เนื่องจากอาจส่งผลต่อหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่มีความจ าเป็นต้องขยายอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการขยายของศาลตามปริมาณคดีที่เพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ  

(6) ส านักงานศาลยุติธรรมควรผลักดัน โครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส าหรับการตรวจสอบหรือพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานในกรณีการขอปล่อย
ตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาเพ่ือลดหรือจ ากัดการเดินทางมาศาลของบุคคล นอกจากนั้น ในส่วนงานระบบ
บริการข้อมูลคดีส านักงานศาลยุติธรรมควรผลักดันโครงการพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่อดิจิทัลส าหรับระบบบริการข้อมูลคดีให้สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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(7) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรก าหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ ในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
รวมถึง ก าหนดตัวชี้วัดจากระดับความพึงพอใจในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วย 

(8) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญควรทบทวนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาล
รัฐธรรมนูญ กรุงเทพ เนื่องจากเป็นโครงการผูกพันข้ามปีและใช้งบประมาณด าเนินการค่อนข้างสูง ซึ่งใน
สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ก าลังระบาดอยู่ใน
ปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อยาวนานการด าเนินโครงการดังกล่าวอาจไม่สามารถท าได้หรืออาจจะ
ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน 
 

9.2.26 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
(1) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และส านักงานอัยการสูงสุด  ควรพิจารณาปรับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
และเกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนอย่างเปน็รูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ า ความไม่เป็นธรรมในการใช้อ านาจรัฐ 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของประชาชน มีระบบการรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบนัต่อสาธารณะ
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึง ควรมียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการด าเนินการระหว่างหน่วยงานและมีการบูรณาการ
ระหว่างองค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อลดภาระและไม่ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน 

(2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติควรปรับ
ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของแผนงานด้านการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวควรด าเนนิการและบรูณาการการท างานร่วมกับองคก์รอิสระที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง น าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการด าเนินงาน เพ่ือช่วยลดภาระและความซ้ าซ้อน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรก าหนดกลไก วิธีการอบรม 
หรือการปลูกฝังแนวคิดใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านสิทธิให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง โดยต้องแยก
ให้ชัดเจนว่าการกระท าใดถือเป็นสิทธิ การกระท าใดถือเป็นหน้าที่ รวมทั้ง ต้องให้สังคมตระหนักรู้ว่าการ
ใช้สิทธิของตนจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือสร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย 
นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง  
ไม่ใช่ปฏิบัติในเชิงต่อต้านรัฐ เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ 
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9.2.27 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) ควรปรับเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เพราะเป้าหมายในกา ร
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ การลดความเหลื่อมล้ าและกระจายอ านาจให้กับ
ประชาชนมากขึ้น แต่กลับพบว่าการก าหนดผลสัมฤทธิ์การให้บริการของหน่วยงานมีรูปแบบเดียวกันซึ่ง
ไม่ได้บ่งบอกว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานอย่างไรและงบประมาณที่ใช้ไปเกิด
ประโยชน์อย่างไร ในส่วนประเด็นการส่งเสริมการบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและการ
บริการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน มีการประเมินผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน พร้อมกับก าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดหารายได้ พึ่งพาตนเองได้ 

(2) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับเป็น
แรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)  รวมถึง 
ควรจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายภูมิภาค เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินการและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ นอกจากนั้น เห็นว่าควรก าหนดแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยการถ่ายโอนจะต้องปรับลดงบประมาณของ
หน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้ง งบประมาณด้านบุคลากรตามแผนงานในภารกิจที่ถ่ายโอนด้วย 

(3) ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่ง อีกทั้งควร
พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการจูงใจให้ท้องถิ่นน าเงินสะสมมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น  
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการกระจาย
งบประมาณ โดยต้องมิใช่การจัดสรรตามขนาดพ้ืนที่และจ านวนประชากร แต่ควรน ามิติในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมมาประกอบการพิจารณาด้วย  

(4) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี เชื่อมั่น และเห็น
ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่น และมุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ การมีจิตสาธารณะและเห็น
ประโยชน์ของการจ่ายภาษีเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีศักยภาพรองรับการกระจายอ านาจ ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และดูแลท้องถิ่นของตนเอง สิ่งส าคัญคือการให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นแก่
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

(5) ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรเร่งรัดการตรากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนโดยเร็ว และควรพิจารณาทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์ในการกระจายอ านาจ 
การจัดสรรงบประมาณและการแบ่งกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับโครงการ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
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(6) สัดส่วนการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ 
ยังคงให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างและซ่อมแซมถนน การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เมื่อเทียบกับ 
การจัดหา การขยาย และการซ่อมแซมแหล่งน้ าขนาดเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาและช ารุด  
จ านวนมากนั้นมีการจัดท างบประมาณในสัดส่วนที่น้อยมาก ควรปรับการจัดท างบประมาณให้สมดุล
โดยเฉพาะหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจประชาชนในพ้ืนที่เดือดร้อนเรื่องอาชีพ แปรรูปอาหาร และสร้าง
รายได้ให้ภาคการเกษตร การจัดหาและซ่อมแซมแหล่งน้ าจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องรีบด าเนินการ 

(7) กรุงเทพมหานครควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นล าดับแรก  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลไกการ
ด าเนินการของเขตพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจที่ก าหนดเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมจุดบริการในพ้ืนที่เพ่ือรับเรื่องและส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ อันจะท าให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ นอกจากนั้น ในระยะยาวควรก าหนด
แผนด าเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคระบาดโดยปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้มี
องค์กรเฉพาะที่รองรับเรื่องการบริหารสถานการณ์ฉุ กเฉินโรคระบาดและปรับปรุงกฎระเบียบให้
เหมาะสมแก่การบริหารจัดการและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

(8) เมืองพัทยาควรเร่งด าเนินการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยการพลิกโฉม
เมืองพัทยาสู่ NEO PATAYA ยกระดับเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ EEC สร้างงานให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาจน าแผน
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นต้นแบบประกอบการพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในพ้ืนที่ 
 

9.2.28 หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติ

หน้าที่ เนื่องจากส านักงานมีหน้าที่หลักในการเป็นหน่วยธุรการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ การพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในลักษณะของการสร้างความเข้มแข็ง  
แก่เกษตรกรในด้านการรวมกลุ่มหรือด้านการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี จึงไม่ควรที่จะก าหนด
แผนงานการพัฒนาอาชีพระดับต าบลหรือโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ  
ทั้งในและนอกภาคเกษตรไว้ในแผนการปฏิบัติงานของส านักงาน เพราะการด าเนินการในลักษณะ
ดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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9.2.29 สภากาชาดไทย 
(1) สภากาชาดไทยควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ ขั้นตอน ตลอดจนผลการด าเนินการจัดหา และการได้รับการจัดสรร
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมิให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐ 

(2) สภากาชาดไทยควรสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง 
ที่เชื่อมโยงสภากาชาดไทยกับกลุ่มผู้ประสบภัยเข้าด้วยกัน ตามพันธกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
ที่มุ่งเน้นลดความซ้ าซ้อนและให้ความช่วยเหลือ และเข้าถึงผู้เปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
ล าดับแรกอย่างทั่วถึง โดยต้องจัดท าข้อมูลของกลุ่มเปราะบางอย่างครบถ้วนด้วย เช่น ผู้พิการผู้ยากไร้ 
นอกจากนี้ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ลดความซ้ าซ้อน และให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง 
 

9.2.30 แผนงานบูรณาการ 
(1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รนม.)  
ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดนโยบายการด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ประสานความรว่มมอืกับภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาตรงประเด็นและยั่งยืน นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือมุ่งเน้นการอ านวยความยุติธรรม 
และงานด้านสิทธิมนุษยชนน าไปสู่สันติสุขในอนาคตและประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

(2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- การก าหนดตัวชี้วัดของแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) นั้นควรให้ความส าคัญกับการด าเนินการ ได้แก่ การยกระดับ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ไปสู่การแพทย์เฉพาะทางและศูนย์การแพทย์ครบวงจร รวมถึง การให้บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในพ้ืนที่ ด าเนินการให้เกิดศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาล
โดยเร็วด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วกว่าแผนที่ก าหนดไว้เพื่อ
สร้างความมั่นใจในการลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่อันจะเป็นตัว
ช่วยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
- ควรเน้นหน้าที่หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ก าหนดแผนบูรณาการการปฏิบัติงาน 

และแผนบูรณาการงบประมาณ โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักประชุมร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน
เกี่ยวกับเป้าหมายตัวชี้วัด เพ่ือด าเนินการแบ่งภารกิจให้แต่ละภาคส่วนร่วมกันท างานและรับผิดชอบ 
แต่ละเป้าหมายตัวชี้วัดให้ชัดเจน โดยท าเป็นแผนบูรณาการการปฏิบัติงานและแผนบูรณาการงบประมาณ
ควบคู่กัน ไป  เพ่ือไม่ ให้ เกิดความซ้ าซ้อนและเกิดประสิทธิภาพภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนปฏิรูป 2)  ในการบริหารงานต้องมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณให้สามารถด าเนินการตามแผนได้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
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และบางกรณีอาจจ าเป็นต้องมีการปรับโอนงบประมาณไปยังแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสม  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และ 3) ต้องด าเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ว่าสอดคล้องกับ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการที่ก าหนดไว้หรือไม่ และรายงานผลการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการจัดท างบประมาณและตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ประเทศ ทั้งนี้ แผนบูรณาการจะต้องประหยัด ครบถ้วน และไม่มีความซ้ าซ้อน 

(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
- การด าเนินการตามแผนงาน พบว่า หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีบุคลากร 

ในจ านวนที่จ ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถลงไปปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรก าหนดแนวทางด าเนินการให้ชัดเจนจัดสรรบุคลากรในจ านวนที่ เพียงพอกับ
ภารกิจเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

9.2.31 ทุนหมุนเวียน 
(1) กองทุนการออมแห่งชาติควรก าหนดมาตรการและแนวทางสร้างแรงจูงใจ 

ให้เด็กและเยาวชนรักในการออมมากขึ้น โดยควรท างานในเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และธนาคารออมสิน รวมทั้ง ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์จากการออมให้แก่ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น 

(2) กองทุนการออมแห่งชาติควรก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการออมแก่คนทุกช่วง
อายุและทุกอาชีพ เช่น แนวทางให้มีเงินออมของเด็กแรกเกิด แนวทางการช่วยให้เกษตรกรมีเงินออม 
เป็นต้น 

(3) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นโครงการดีที่ช่วยเหลือ
ประชาชนแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้งานผ่านเทคโนโลยีหรือสมาร์ทโฟน   
ซึ่งพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือสมาร์ทโฟน ดังนั้น กองทุนประชารัฐสวัสดิการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมควรมีมาตรการที่ช่วยเหลือคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือสมาร์ทโฟน 
สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของโครงการบัตรประชารัฐด้วย 

(4) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรมุ่งเน้นเพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพ 
และเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มุ่งเน้นสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี  
รวมถึง ควรก าหนดมาตรการให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เป็นประชากรในท้องถิ่นนั้นสามารถขอรับการ
ช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกชุมชนทราบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะมาตรการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 





รายงานผลการพิจารณา  
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ 

กับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เสนอต่อ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารา่งพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วุฒิสภา 
----------------------------------------- 

 
ด้ วยในคราวประชุ มคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ พิ จารณาศึ กษาร่ างพระราชบั ญญั ติ                          

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 
2564 ที่ ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติตั้ งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยง                  
งบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น  
ตามข ้อบ ังค ับการประช ุมว ุฒ ิสภา พ .ศ . 2562 ข ้อ  89 เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ                      
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   
แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์                     
โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งข้อเสนอของหน่วย
รับงบประมาณในการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New normal) โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้   

1. พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณ                 
ที่เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 

2. พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณ                 
ที่เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

3. ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 – 2564 ของหน่วยรับ
งบประมาณ 

4. พิจารณาข้อเสนอของหน่วยรับงบประมาณในแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ 
(New Normal) ที่เป็นรูปธรรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาและด าเนินการโดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการและ                      

ผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการและหน่วยงาน กับแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม ่บทย่อย                      
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมถึงพิจารณาผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ข้อเสนอของหน่วยรับงบประมาณในแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงาน                      
รูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เป็นรูปธรรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของส่วนราชการ
และหน่วยงาน   
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  บัดนี้  คณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผล ดังนี้ 
1. องค์ประกอบคณะอนุกรรมาธิการ  

1) พลเอก อาชาไนย  ศรีสขุ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
2) พลเอก ธงชัย  สาระสุข   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

3) พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง  
4) นางสาวจิราภรณ ์ ตันตวิงศ ์ อนุกรรมาธิการ  
5) พลเอก ชัยวัฒน ์ จ ารัส  อนุกรรมาธิการ  
6) พลโท วิบูล  ขยันกิจ  อนุกรรมาธิการ      
7) นายสมชัย  รอดเรือง  อนุกรรมาธิการ 
8) นาวาอากาศตรี ประจักษ ์ สัจจโสภณ  อนุกรรมาธิการ 
9) นางพุทธิมา  ตระการวนชิ  อนุกรรมาธิการ  
10) นางสาวสรยา  ยศยิ่งยง อนุกรรมาธิการ 
11) นายสุริยา  อุ่นค า อนุกรรมาธิการและเลขานกุาร 
12) เรือเอกหญงิ พิชญ์สนิี  สารธมิา อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
(ภาคผนวกที่ 1) 
 

2. องค์ประกอบของฝ่ายเลขานุการ  
 ส านักกรรมาธิการ 1 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
1) นายสุริยา  อุน่ค า นิติกรช านาญการ รักษาการแทนผูบ้ังคบับัญชา 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ 2 
2) นางสาวทัศยวด ี วชิรวัฒก์ นิติกรปฏิบัติการ  

  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 
3) นางสาวฐันศิตา  เบ็ญจาธิกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ 2 
4) เจ้าหนา้ที่ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วฒุิสภา 
     

3. หน่วยรับงบประมาณทีเ่ข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ 
 โดยมีหน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน                   

ในสังกัดของแต่ละกระทรวง หน่วยงานอื่นของรัฐ เข้าชี้แจงถึงความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 268 
หน่วยงาน 29 กองทุน และ 11 แผนงานบูรณาการ ดังนี้ 

1) กระทรวงการคลัง (จ านวน 16 หน่วย 2 กองทุน) 
2) กระทรวงพาณิชย์ (จ านวน 11 หน่วย) 
3) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (จ านวน 6 หน่วย) 
4) กระทรวงการต่างประเทศ (จ านวน 1 หน่วย) 
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5) กระทรวงอุตสาหกรรม (จ านวน 7 หน่วย 1 แผนงานบูรณาการ) 
6) กระทรวงพลังงาน (จ านวน 5 หน่วย) 
7) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (จ านวน 7 หน่วย 1 แผนงานบูรณาการ) 
8) กระทรวงแรงงาน (จ านวน 6 หน่วย) 
9) กระทรวงวัฒนธรรม (จ านวน 9 หน่วย 4 กองทุน) 
10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จ านวน 15 หน่วย) 
11) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จ านวน 19 หน่วย 2 กองทุน 1 แผนงานบูรณาการ) 
12) กระทรวงคมนาคม (จ านวน 13 หน่วย 1 แผนงานบูรณาการ) 
13) กระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 16 หน่วย 3 กองทุน) 
14) สภากาชาดไทย (จ านวน 1 หน่วย) 
15) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (จ านวน 8 หน่วย 5 กองทุน  

1 แผนงานบูรณาการ) 
16) กระทรวงศึกษาธิการ (จ านวน 10 หน่วย) 
17) กระทรวงยุติธรรม (จ านวน 12 หน่วย 1 กองทุน 1 แผนงานบูรณาการ) 
18) กระทรวงกลาโหม (จ านวน 6 หน่วย) 
19) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (เชิญเข้าร่วมประชุม

จ านวน 34 หน่วย 1 กองทุน / จากทั้งหมด 100 หน่วย 1 กองทุน)  
20) กระทรวงมหาดไทย (จ านวน 10 หน่วย 2 กองทุน) 
21) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จ านวน 94 หน่วย) โดยเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้  

(1) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (2) ส านักงบประมาณ 
 (3) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 (4) ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

22) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 301 หน่วย) โดยเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้   
(1) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(2) กรุงเทพมหานคร 
(3) เมืองพัทยา 

23) ส านักนายกรัฐมนตรี (จ านวน 28 หน่วย 1 กองทุน 3 แผนงานบูรณาการ) 
24) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ (จ านวน 6 หน่วย 1 กองทุน                         

1 แผนงานบูรณาการ) 
25) หน่วยงานของรัฐสภา (จ านวน 3 หน่วย 1 กองทุน) 
26) หน่วยงานอื่นของรัฐ (จ านวน 2 หน่วย 1 กองทุน) 
27) หน่วยงานของศาล (จ านวน 3 หน่วย) 
28) ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้

การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี (จ านวน 9 หน่วย 2 กองทุน 1 แผนงานบูรณาการ) 
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   ทั้งนี้ ในการเชิญหน่วยรับงบประมาณเข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ แม้จะไม่ได้
เชิญทั้งหมด เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณมีจ านวนมาก ประกอบกับระยะเวลาในการพิจารณาของ            
คณะอนุกรรมาธิการมีจ ากัด และเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในลักษณะ New Normal แต่ก็ไม่
ส่งผลต่อสาระส าคัญในการรับฟังข้อมูลแต่อย่างใด   

 
 4. แนวทางการพิจารณา 
   คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา มอบหมาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนในสังกัดของแต่ละ
กระทรวง หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้ความส าคัญต่อการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีภายใต้กรอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 โดยที่ผลผลิต/โครงการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณเสนอขอรับจัดสรรควรมีความ
เชื่อมโยง สอดคล้อง และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
23 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 
พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

   4.1 ศึกษาเอกสารยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บท)               
แผนย่อยของแผนแม่บท (แผนแม่บทย่อย) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล                  
มาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565 (แผนแม่บทเฉพาะกิจ) และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้น
ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแต่ละแผนดังกล่าว 

           4.2 ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจ                 
และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 โดยพิจารณา 
(1) ระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน) ที่มีต่อการ 
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และแผนแม่บท และแผนแม่บทเฉพาะกิจ (2) การพิจารณาเป้าหมายร่วมกัน 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ (3) มีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ที่หน่วยรับงบประมาณมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีส่วนสนับสนุน และ (4) พิจารณา
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการว่ามีความชัดเจน 
สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนแม่บทเฉพาะกิจ 

       4.3 ศึกษาแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 โดยพิจารณา (1) ระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ 
(เจ้าภาพหลักหรือหน่วยร่วมด าเนินการ) ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมาย (2) สอบทานระดับการบรรลุ            
เป้าหมายย่อย (Milestone) ตามที่หน่วยรับงบประมาณก าหนดไว้ และ (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ                    
ที่ใช้สนับสนุนการด าเนินการ  

   4.4 ศึกษาผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2562 - 2564  
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   4.5 รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
แผนแม่บทย่อย แผนปฏิรูปประเทศ และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณ 
เพ่ือก าหนดประเด็นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

   ผลจากการศึกษาตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมาธิการจะน าไปประกอบเป็น
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะเสนอไปยังรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงกลไก              
การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในห้วงระยะเวลาต่อไป (ปี 2566 - 2570) และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าหน้าที่ติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บท
เฉพาะกิจ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพหลัก หน่วยสนับสนุน/
หน่วยร่วมด าเนินการ ตลอดจนใช้ประกอบการปฏิบัติงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้รวบรวมเอกสารข้อมูลตามที่หน่วยงานได้จัดท า
เสนอตามแบบฟอร์มของคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อประโยชน์ ในการศึกษาต่อไปด้วย รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวกที่ 2 

 
  5. ผลการศึกษาข้อมูลส าคัญของคณะอนุกรรมาธิการ  
   5.1. ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจ  

และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)1  
5.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง             
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์                   
(1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  (5) ด้านการสร้าง            
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ    
การบริหารจัดการภาครัฐ  

5.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
เป็นแผนระดับ 2 ทั้งสิ้น 23 ประเด็นแผนแม่บท และ 85 แผนแม่บทย่อย โดยมี

การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) เป้าหมาย                  
ระดับประเด็น (จ.2) และเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท 3 การเกษตร และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของประเด็นแผนแม่บท และเป้าหมายแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวนี้ จ านวนเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเด็นแผนแม่บท 
ประกอบด้วย 37 เป้าหมาย และ 39 ตัวชี้วัด และระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย ประกอบด้วย 140 
เป้าหมาย และ 163 ตัวชี้วัด  

                                                           
1 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนการ

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ที ่นร 0505/40497 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563)  
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5.1.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์               
โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 มีหลักการที่ส าคัญ คือ 3 มิติแนวทางการพัฒนา (พร้อมรับ (Cope) 
ปรับตัว (Adapt) และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต (Transform)) และ 4 ประเด็นการพัฒนา ที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) ได้แก่           

 1) การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เกี่ยวข้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นที่ 4 การสร้างโอกาส                    
และความเสมอภาคทางสังคม  

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ 2 การสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน และประเด็นที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็น
ก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ  

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการพ้ืนฟูประเทศ 
(Enabling Factors) เกี่ยวข้องกับประเด็นที่  1 ความมั่นคง ประเด็นที่ 2 การสร้างความสามารถ                
ในการแข่งขัน และประเด็นที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

 
แผนภาพที่ 1 แสดงประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) 

 
ทีม่า : เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/project2565/ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ)   
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/project2565/
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   5.1.4 โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบโครงการส าคัญ

ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 571 โครงการ ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า จ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) เป็นโครงการส าคัญรองรับการด าเนินการตามแนวทางพัฒนาของแผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565                   
ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา และประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น จ านวน              
250 โครงการ และ (2) เป็นโครงการส าคัญรองรับการพัฒนาประเทศที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง จ านวน 321 โครงการ 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงแนวคิดในการจ าแนกโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
ที่มา : เว็บไซต์ http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/project2565/ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ)   
 

5.1.5 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
1) องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้แก่            

การระบุความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) กับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด               
ซึ่งได้ระบุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) หรือเรียก
โดยย่อว่า “กิจกรรม Big Rock” โดยกิจกรรมปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน มีกิจกรรม Big Rock รวมทั้งสิ้น 
62 กิจกรรม และองค์ประกอบประการสุดท้าย คือ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักแต่ละกิจกรรม 

http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/project2565/
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Big Rock ซึ่งมีทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน และ 2 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รับผิดชอบประเด็นปฏิรูปที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรม Big Rock ที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
เป็นต้น  

2) กิจกรรม Big Rock อาจเป็นกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นใหม่ และ/หรือ ดึงจาก
กิจกรรมจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม โดยเน้นเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปส าหรับแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
ไม่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน ทั้งน้ี กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ที่ไม่ได้ถูกน ามา
ก าหนดเป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานรับผิดชอบน าไปด าเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบจัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยร่วมด าเนินการ ประสานงานร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการอย่างบูรณาการ  และรายงานผลความ
คืบหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายของกิจกรรม 
    
 5.2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  5.2.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ก าหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ (รายจ่ายช าระหนี้
ภาครัฐ ชดใช้เงินคงคลัง และชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย) โดย (1) น าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทมาก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพ่ือแสดงให้เห็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนในแต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม (2) น าประเด็นตาม
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มาก าหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน   (3) น าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนดังกล่าว                     
มาก าหนดไว้ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  เพ่ือแสดงให้ เห็นถึงเป้ าหมายที่ต้องการบรรลุ                               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดที่สามารถติดตามผลได้ และ (4) น าแนวทาง/ประเด็นการพัฒนา
ภายใต้แผนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
  5.2.2 โครงสร้างแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 
   ส านักงบประมาณได้จัดท า “โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์” เพ่ือใช้ในการ 
เชื่อมโยงผลผลิต/โครงการของหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท                     
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย 
    5.2.2.1 โครงสร้างแผนงาน 
    1) แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงาน          
ตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับช าติ อันเป็น
ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็น
                                                           

2 คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินต่อรัฐสภาตามที ่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือก าหนดขึ ้นใหม่               
ในระหว่างปี จ าแนกออกเป็น 
      (1) แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจ
พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ    
หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงาน
และปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ด าเนินการมาเป็นประจ าทุกปี  โดยพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา            
ทั้งนี้ แผนงานพ้ืนฐาน เป็นผลรวมของผลผลิต/โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจพ้ืนฐาน โดยที่ไม่สามารถจ าแนกได้ว่า ใช้จ่ายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผน
แม่บทย่อยใดได้โดยเฉพาะ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีแผนงานพ้ืนฐาน รวม 6 แผนงาน 
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  
       (2) แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ Project based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน จ าแนกเป็น 
         - แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นผลรวมของผลผลิต/โครงการของ
หน่วยรับงบประมาณ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพาะกิจและแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนย่อย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีแผนงานยุทธศาสตร์                
รวม 35 แผนงาน รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน  
                                   - แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน... เป็นผลรวมของ
ผลผลิต/โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในเชิงนโยบาย แต่ไม่สอดคล้อง                
กับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพาะกิจ และแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนย่อย
โดยตรง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน...                   
รวม 6 แผนงาน รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
       (3) แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์              
และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วย                     
รับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ                     
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ ในแต่ละเป้าหมายของแผนงานบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด                  
และลดความซ้ าซ้อน การจัดท างบประมาณของแผนงานบูรณาการควรจะจัดท าในลักษณะ Project 
based โดยทีแ่ผนงานบูรณาการ เป็นผลรวมของผลผลิต/โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่าย
ภารกิจบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีใหค้วามเหน็ชอบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
และแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับแผนย่อย  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มี
แผนงานบูรณาการ รวม  11 แผนงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
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       (4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจ่าย                         
เพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุน                      
และงบรายจ่ายอื ่นซึ ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มี
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1 แผนงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน    
       (5) ค่าด าเนินการภาครัฐ คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ภาครัฐ รวม 4 แผนงาน ได้แก่แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น แผนงานบริหารจัดการ
หนี้ภาครัฐ แผนงานรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และแผนงานเงินทุนส ารองจ่าย  
     5.2.2.2 โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
       ส านั กงบประมาณได้จัดท าขึ้นเพ่ื อใช้รวม  “ผลผลิต/โครงการ”                  
ของหน่วยรับงบประมาณที่ด าเนินการตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ 
รวมทั้งสามารถใช้ในการจ าแนกงบประมาณเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ก าหนด ซึ่งในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ นอกเหนือจาก              
การก าหนดโครงสร้างแผนงานแล้ว ส านักงบประมาณยังได้จัดท ากรอบ ดังนี้  
      1) โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยน าประเด็นการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละประเด็นมาเชื่อมโยงกับแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ             
รายจ่ายประจ าปี และน าแผนแม่บทย่อยมาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์                 
บางแผนงานด้วย เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นพัฒนา 
การเกษตรสร้างมูลค่า เชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โดยมี แนวทางย่อยในการ
ด าเนินการ (น าแผนแม่บทย่อยมาก าหนด) รวม 6 แนวทาง เช่น แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย และแนวทางย่อยเกษตรชีวภาพ เป็นต้น 
      2) โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ                    
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการก าหนดโครงสร้างความเชื่อมโยงของแผนระดับ                  
ต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนแม่บทเฉพาะกิจ) และค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายบุคลากรด้าน... กับแผนงานและแนวทางย่อย
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เชื่อมโยงกับแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  (ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก ่ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ                  
วัยแรงงานและการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ) ประเด็นแผนแม่บทที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
    5.2.2.3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ 
         หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ ที่ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชน 
และประเทศ เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณระดับกระทรวง และหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สังกัดกระทรวง 
หรือไม่ได้รับผิดชอบเปา้หมายการให้บรกิารกระทรวง ให้เชื่อมโยงเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์
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การจัดสรรงบประมาณฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 
กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยรับงบประมาณ ในลักษณะหน่ึงต่อหลาย   
     5.2.2.4 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
                                   หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาลเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ ในการ
เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (ข้อย่อยของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) ท่ีกิจกรรมไปสนับสนุนอย่างชัดเจนเพียงแนวทางเดียว 
 
  6. ผลการการศึกษาวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมาธิการ 

6.1 ผลการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                   
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
      6.1.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติ                
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับการจัดสรรมากที่สุด จ านวน 777,749.6 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 559,300.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 
548,185.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
      6.1.2 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท พบว่า แผนแม่บทการสร้าง
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ได้รับงบประมาณมากที่สุด จ านวน 366,981.7 ล้านบาท 
รองลงมา คือ แผนแม่บทการเสริมสร้างพลังสังคม จ านวน 321,983.3 ล้านบาท และแผนแม่บท                 
การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ จ านวน 135,414.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8, 10.4 และ 4.4 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามล าดับ  

 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มุ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ  จ านวน 4 ประเด็น                 
การพัฒนา จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 157,167.2 ล้านบาท จ าแนก ดังนี้  

 6.1.2.1 การเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  (Local Economy) 
จ านวน 13,308.1 ล้านบาท    

 6.1.2.2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต                   
อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) จ านวน 6,385.6 ล้านบาท    

 6.1.2.3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)                     
ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จ านวน 119,845.8 ล้านบาท     

 6.1.2.4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการพ้ืนฟูประเทศ 
(Enabling  Factors) จ านวน 17,627.7 ล้านบาท (รายละเอียดตามภาคผนวกที ่3)  
      6.1.3 การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มประเภทแผนงานต่าง ๆ ในระดับกระทรวง           
มีความชัดเจนขึน้ คือ จ าแนกเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
บูรณาการ และแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีงบประมาณที่เชื่อมโยงกับแผนงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์อีกจ านวนกว่า 80,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามภาคผนวกที ่4) 
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   6.2. ผลการวิเคราะห์ในประเด็นส าคัญตามขอบเขตของการศึกษา 
     6.2.1 การเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย 
และแผนแม่บทเฉพาะกิจ  
         หน่วยรับงบประมาณส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญ กับเรื่องนี้ เพ่ิมมากขึ้น                   
โดยน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
สอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเป็นกรอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ กับยุทธศาสตร์การ                     
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ท าให้สามารถระบุความเชื่อมโยงได้ถูกต้องมากกว่า
ปงีบประมาณที่ผ่านมา โดยเฉพาะแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ แต่มีหน่วยรับงบประมาณ
บางหน่วยงานที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข โดยการประสานหารือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ 
ดังนี้  
        6.2.1.1 การเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานเชื่อมโยง
รายการงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนแม่บทย่อย เนื่องจากความไม่สอดคล้อง               
ของแนวทางปฏิบัติในการจัดท าโครงการ ท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณาตีความ ซึ่งในส่วนของส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานสามารถระบุความสอดคล้อง                
กับแผนแม่บทอย่างน้อย 1 ประเด็น แต่ในส่วนของการจัดท างบประมาณก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
สามารถเชื่อมโยงแผนงานตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ท่ีระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Budgeting) เพียงหนึ่งแผนงานเท่านั้น   
                 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐานระดับผลผลิต/โครงการ ตามคู่มือ
ปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลลัพธ์ (ผลที่ได้รับจากการ                
ใช้ประโยชน์ ผลผลิตของโครงการ) ซึ่งมีทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ (ผลที่ตามมาจากการด าเนินงาน
โครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ) และทั้งที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายและไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ/กิจกรรม อื่น ๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลลัพธ์เชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่                  
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง และผลกระทบโครงการ เป็นต้น 
         6.2.1.2 หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการที่รับผิดชอบชี้แจงเกี่ยวกับการ 
จัดท าแผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติยังขาดการประสานงานที่เป็นระบบ การสร้างความรู้และ                 
ความเข้าใจเนื้อหาของการปฏิบัติแก่ส่วนราชการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แผนความเชื่อมโยง                     
ที่หน่วยงานเจ้าภาพจัดท าขึ้นค่อนข้างซับซ้อน หลากหลายรูปแบบ ควรปรับปรุงให้มีมาตรฐานรูปแบบ
เดียวที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกมิติ   
         6.2.1.3 แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทแต่ละแผนค่อนข้างกว้าง 
และมีการซ้ าซ้อนกันอยู่บ้าง (โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทความเสมอภาค               
และหลักประกันทางสังคม และแผนแม่บทพลังทางสังคม) ท าให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการ ได้ในหลายแผนแม่บท จนเกิดปัญหาการพิจารณาตีความ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทและ 
แผนแม่บทย่อย ส่วนใหญ่ต้องอาศัยผลส าเร็จจากการด าเนินการของหลายภาคส่วน จึงจะตอบสนองต่อ
เป้าหมายของแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ ท าให้บรรลุเป้าหมาย                 
ได้เพียงบางส่วนหรือในระดับหนึ่ง ไม่สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้ 
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         6.2.1.4 แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ อาจจะมีจ านวนที่มากเกินไป รวมทั้ง
ระยะเวลาของแผนที่มีอยู่ก็มีระยะเวลาไม่เท่ากัน จึงท าให้ยากต่อการเชื่อมโยงเป้าหมายและผลลัพธ์           
เกิดความสับสนและเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระดับพ้ืนที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งระดับท้องถิ่นด้วย 
        6.2.1.5 แผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ทั้งแผนงาน ได้ถูกก าหนด              
ให้เชื่อมโยงกับแผนแม่บทหรือแผนแม่บทย่อย หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจ โดยไม่มีกลไกการขับเคลื่อน                 
ที่เชื่อมโยงหรือบูรณาการระหว่างกัน เป็นเพียงแต่น าผลผลิต/โครงการ ตามโครงสร้างแผนงานมาก าหนด
ความเชื่อมโยงไว ้ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (การพัฒนาพ้ืนที่
เมืองชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)          
เป็นต้น ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานของแผนแตกต่าง  
กับเป้าหมายของแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย รวมทั้งการด าเนินการของหน่วยงานเจ้าภาพที่แตกต่างกัน 
และบางหน่วยงานไม่ได้รับทราบการเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าว  
         6.2.1.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทั้งแผนงาน
ก าหนดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจฐานราก แต่การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด                    
แนวทางการด าเนินงานยังมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขาดหน่วยงาน
ส าคัญที่ควรเข้าร่วมบูรณาการ เช่น กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม               
กองทุนการออมแห่งชาติ และการด าเนินงานของธนาคารของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน            
กลุ่มรายได้น้อย เป็นต้น รวมทั้งเจ้าภาพที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการกับแผนแม่บทเป็นคนละหน่วยงาน   
     6.2.2 การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  แผนแม่บทย่อย                     
แผนแม่บทเฉพาะกิจ และโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย               
ในปี พ.ศ. 2565     
         การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แม้ว่า
คณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่ อนการด าเนินงาน                         
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่                  
การมองเป้าหมายร่วมกัน (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) การวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap Analysis) เพ่ือวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญร่วมกัน                    
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอ
โครงการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สศช. หน่วยงานเจ้าภาพระดับ จ.1 จ.2 และ จ.3 และส านัก
งบประมาณ) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยงาน) นอกจากนี้ยังได้อนุมัติ
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บท 
ทั้งหมด 140 เป้าหมาย เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการต่อไป แต่อย่างไรก็ดี โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
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กลุ่มแรกเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน                      
571 โครงการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บท 23 ประเด็น ซึ่งจากการ
สอบทานพบว่า การท างานยังคงเป็นเช่นเดิม กล่าวคือ เป็นไปในลักษณะแยกกันคิด แยกกันท า การวางแผน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ยังขาดการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน ท าให้การพัฒนาประเทศไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 
       6.2.2.1 ระดับความเกี่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานหลักหรือ
หน่วยงาน สนับสนุน) ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แผนแม่บท และแผนแม่บทเฉพาะกิจ   
          การแปลงเป้าหมายของแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง ร่วมกันกับ 
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการและหน่วยงานจ าเป็นต้องวิเคราะห์ภารกิจ           
หรือกิจกรรมแยกตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ า – กลางน้ า - ปลายน้ า ซึ่งจะช่วยท าให้
สามารถแยกแยะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน) และภารกิจ/กิจกรรม                
ท่ีจะต้องด าเนินการได้อย่างชัดเจน เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทประเด็น (03) การเกษตร 
และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย ( 0304)             
เกษตรแปรรูป โดยมีหน่วยร่วมด าเนินการตามกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า (การวิเคราะห์ความต้องการ 
ของตลาด – กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร) - กลางน้ า (การพัฒนา วัตถ ุด ิบ/ผลิตผล              
ทางการเกษตร-กระทรวงเกษตรฯ และการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ - กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงอุดมศึกษาฯ/กระทรวงสาธารณสุข) และปลายน้ า (การตลาดและส่งเสริมการขาย- กระทรวง
พาณิชย์/กระทรวงดิจิทัลฯ) จากการศึกษาพบว่า หน่วยรับงบประมาณที ่ได้รับจัดสรรงบประมาณ             
เป็นหน่วยงานที ่ไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย เพียงแต่เชื ่อมโยง                
ค าของบประมาณเข้าสู่แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาเกษตรแปรรูปเกิดการ
กระจายตัว มีความซ้ าซ้อนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายมุ่งไปสู่เป้าหมาย              
การให้บริการของหน่วยงานมากกว่าการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ดังปรากฏตามรายงาน                   
ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2563 (ผลการประเมินต่ ากว่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ-สีแดง)  
          ปัญหาดังกล่าวนี้ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว มิใช่เกิดจากโครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และพิจารณาตามขั้ นตอนของการ                  
จัดท าโครงการส าคัญของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่เป็นโครงการ/กิจกรรม 
ตามที่หน่วยรับงบประมาณน าเสนอเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
23 ประเด็น ซึ่งการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้ มีอยู่มากพอสมควร เช่น แผนแม่บท (05) การท่องเที่ยว 
(เสนอค าของบประมาณในแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว) โดย เฉพาะเป้าหมาย                 
แผนแม่บทย่อย (0506) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050601) 
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น (ผลการประเมินในปี 2563 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ขั้นวิกฤติ-สีแดง) เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงมีการด าเนินการในลักษณะเดียวกัน                 
ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนการก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน) 
และภารกิจ/กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการให้ชัดเจน เกิดการบูรณาการการท างานเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น 
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       6.2.2.2 การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
          นอกจากการสอบทานระดับความเกี ่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ                 
(หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน) ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทแล้ว ยังได้พิจารณา
ถึงการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานเจ้าภาพหลักระดับต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดับดังกล่าว 
และหน่วยงานผู ้ร ับผิดชอบ ผ่านการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน ซึ ่งจากการศึกษาพบว่า                  
การขับเคลื ่อนการบรรลุเป ้าหมายแผนแม่บทย่อย (010202) ภาคใต ้ม ีความสงบสุขร่มเย ็น                      
(ผ่านแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) การขับเคลื่อนประเด็น                
แผนแม่บทย่อย (0901) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ผ่านแผนงานบูรณาการ                  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) และการขับเคลื ่อนประเด็นแผนแม่บทย่อย (0803)                     
การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่                    
(ผ่านแผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เปลี่ยนเป็นแผนงานยุทธศาสตร์)) เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการด าเนินการ พบว่า 
แผนแม่บทย่อยที่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (ผลการประเมินเป็นสีเขียวหรือมีผลการ
ประเมินเป็นสีเหลืองแต่มีแนวโน้มที ่จะบรรลุผลในปี พ.ศ. 2565) มักจะขับเคลื่อนและก ากับดูแล
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการระดับชาติ มีกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องจัดท าแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ
ด้าน ... เพื ่อก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางและกลไกการพัฒนา ก าหนดหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 
(หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน) รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละประเด็นและเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างชัดเจน ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วงการพัฒนา             
ที่ 2 ช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2566 – 2570 หากพิจารณาเห็นว่าแผนแม่บทใดควรมีแผนปฏิบัติการด้าน… 
เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนก็เป็นการสมควรที่หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บททั้ง 3 ระดับ (ประเด็น
แผนแม่บท ประเด็นเป้าหมายแผนแม่บท และประเด็นเป้าหมายแผนแม่บทย่อย) และหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน... เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และใช้เป็นกรอบในการก าหนดการปฏิบัติที ่มีความชัดเจน                
ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ต่อไป    
       6.2.2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Value Chain Thailand) ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการส าคัญ 
            จากผลการสอบทานข้อมูลเอกสารที่หน่วยรับงบประมาณน าเสนอ                
และค าชี้แจงเพ่ิมเติมเมื่อมีการซักถาม พบว่า หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม                     
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น                 
ยังขาดการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย                 
ท าให้ไม่สามารถแยกแยะภารกิจ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและปัจจัยให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ตัวอย่าง โครงการ/กิจกรรม ที่มีเป้าหมายการพัฒนาเช่นเดียวกัน แต่มีการระบุความเชื่อมโยงต่างแผนแม่บท 
และแผนแม่บทย่อย ตัวอย่างเช่น การด าเนินการตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย                           
พ.ศ. 2561 – 2570 กรณีของมหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดการเชื่อมโยงโครงการและงบประมาณ                  
แผนแม่บท (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย (1104) การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดการเชื่อมโยงโครงการไว้ท่ีแผนแม่บท 
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนแม่บทย่อย (1303) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                   
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่มเติม (เป็นส่วนหนึ่ง
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ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2570) ของกระทรวงสาธารณสุข (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในฐานะเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ               
ต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (1303) เป็นต้น    
       6.2.2.4 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน  
            จากการสอบทาน พบว่า โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ท่ีหน่วยงาน
น าเสนอ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ในแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อยเพ่ือขับเคลื่อน             
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท 23 ประเด็น เป็นการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ตามหลักการ
และรูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ท่ีมีกิจกรรมการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีแตกต่างและไม่สอดคล้องกัน หน่ วยงาน                        
ขาดการวิเคราะห์เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และการน าข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (140 เป้าหมาย                  
แผนแม่บทย่อย) มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการ รวมทั้งการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  ข้อมูล                       
เชิงสถิติ ข้อมูลเชิงวิชาการ งานวิจัย และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์จัดท าโครงการบนหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) และที่ส าคัญหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนแม่บท เป้าหมายแผนแม่บทและเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
ยังขาดการมองเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดโครงการที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงครอบคลุม
ตั ้งแต่ต้นน้ า – กลางน้ า - ปลายน้ า สามารถน าส่งผลผลผลิตรวมของโครงการที ่ก่อให้เกิดผลลัพธ์               
อันเป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทย่อย จึงท าให้โครงการที่น าเสนอไว้ในเอกสารงบประมาณ             
เกิดลักษณะของต่างคนต่างท า ซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง และขาดความเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมการ
ด าเนินงานอื ่น ส่วนใหญ่จะมุ ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุน เช่น กรณีของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนิน โครงการพัฒนาสื่อ             
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วงเงิน 226.7505 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ            
จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก) และเทคโนโลยีทางไกล                
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานระบุความเชื ่อมโยงกับแผนแม่บท (17 ) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม                 
แผนแม่บทย่อย (1702) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เมื่อพิจารณา                
ค่าเป้าหมาย (มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ)                    
และตัวชี ้วัด (ดัชนีระดับความยากจน) เมื ่อสอบทานกับข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าแล้ว โครงการดังกล่าว                        
ควรเป็นโครงการที ่ข ับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย (1201) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตองสนอง                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ห่วงโซ่คุณค่าองค์ประกอบ (V03) รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ ่งไม่สอดคล้องทั้งการเชื ่อมโยงโครงการกับแผนแม่บท อีกทั ้ง 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของโครงการที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                
และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย และประการสุดท้ายผลผลิตอาจจะไม่สามารถส่งผลต่อผลผลิตรวม                  
ที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยที่วางไว้ เป็นต้น  
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      6.2 .2.5 การก าหนดเป้ าหมาย ค่าเป้ าหมายและตัวชี้ วัดของแผนแม่บท                       
แผนแม่บทย่อย และแผนแม่บทเฉพาะกิจ     
         การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  แบ่ งการด าเนินการ                
ออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ การประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมาย                 
ของยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายรวม และระดับเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน และ                 
การประเมินผลผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งสาระส าคัญของแผนแม่บท 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนแม่บท (37 เป้าหมาย) เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับ                  
แผนแม่บทย่อย (140 เป้าหมาย) และแนวทางการพัฒนา โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมาย (ค่าของผลสัมฤทธิ์                  
ที่ต้องการจะบรรลุในเชิงปริมาณ) และตัวชี้วัด (สิ่งท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)                         
ท่ีต้องการบรรลุตามห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี จากการศึกษาพบว่า        
         1) การด าเนินการให้ เกิดผลลัพธ์ที่ บรรลุ เป้ าหมายและตัวชี้ วัดตาม                     
แผนแม่บทย่อย และแผนแม่บท เป็นสิ่งท้าทายส าหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เนื่องจากผลผลิตที่เกิดขึ้น
จะต้องตอบสนอง ต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ แม้ว่าจะมีการก าหนดห่วงโซ่คุณค่าในการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ ง 140 เป้าหมาย เพื่อให้หน่วยงานใช้พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยง                
โครงการ/การด าเนินงาน เข้ากับปัจจัยส าคัญตามองค์ประกอบก็ตาม แต่ในแง่ของผลลัพธ์หน่วยรับงบประมาณ
หลายหน่วยงาน เห็นว่า ยังไม่สามารถส่งผลลัพธ์ที่มีนัยส าคัญต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับชาติได้             
อย่างชัดเจน ซึ่งในหลายกรณีตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากแก่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
และตัวชี้วัดดังกล่าว 
          2) การก าหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดระดับโครงการของ               
หน่วยรับงบประมาณ/หน่วยงาน ต้องตอบสนองต่อภารกิจตามปกติของหน่วยงาน (เป้าหมายการให้บริการ 
ของหน่วยงาน) และภารกิจตามยุทธศาสตร์ (เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยและแผนแม่บท) และเป้าหมาย                
ของแผนอื่น ๆ ที่ผูกพันการด าเนินการของหน่วยงานด้วยงบประมาณเดียวกัน กรณีบางหน่วยงาน พบว่า                  
มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ                 
แผนแม่บท และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีการพิจารณาตีความ ยากแก่ก าหนดความเชื่อมโยงเพ่ือน าส่ง 
ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
        3) หน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเด็น                
แผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม ที่ต้องการจะบรรลุร่วมกัน                    
ในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้เป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยและแผนแม่บท                        
ยังไม่ได้ก าหนดสัดส่วนความรับผิดชอบ (Contributions) ของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการไว้อย่างชัดเจน ท าให้ไม่สามารถบ่งชัดถึงความรับผิดชอบ                    
หรือความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน  
         4) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายบางกรณีก าหนดขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงกับมาตรฐาน 
สากล ทั ้งในส่วนของการจัดอันดับและค่าคะแนน หรือกรณีที ่ต ัวชี ้วัดที ่ก าหนดไม่มีข ้อมูลชัดเจน                    
ต้องด าเนินการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดหรือข้อมูลเชิงสถิติอื่น ๆ ที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของเป้าหมาย
ให้ได้ใกล้เคียงที่สุด เพื่อหาตัวชี้วัดเทียบเคียงส าหรับเป้าหมายนั้น ๆ โดยต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลค่าฐาน (Baseline Data) ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการ และยากแก่การ
ขับเคลื่อนให้บรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ส่งผลทางลบต่อการติดตามประเมินผล 
เช่น แผนแม่บทย่อย (0804) การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ก าหนดค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (080401) อันดับนโยบาย
ของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  
จะต้องอยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี พ.ศ. 2565 จากการจัดอันดับของ Global Entrepreneurship Index  
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีความท้าทายอยู่มาก แต่ความเป็นไปได้ที่ประสบผลส าเร็จค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากเห็นว่านโยบายการส่งเสริม SMEs ในปัจจุบันยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
เป็นต้น      
                        6.2.2.6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ                
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
         จากการศึกษาพบว่า ยังไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน                  
และเป็นปัจจุบัน (Real Time) ท าให้ไม่สามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการติดตาม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น การติดตามความคืบหน้า 
ของการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รองรับแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
250 โครงการ และรองรับการพัฒนาการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บท 321 โครงการ)                
และโครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)                      
ผ่านกระบวนการด้านงบประมาณ โดยเฉพาะขั้นตอนการเสนอค าของบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ                  
และการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้  ไม่สามารถสอบทานได้จาก             
เอกสารงบประมาณ ประกอบกับการที่หน่วยรับงบประมาณให้ความส าคัญค่อนข้างน้อยกับการบันทึกข้อมูล             
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/การด าเนินงาน ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) จึงท าให้          
ขาดข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ          
ของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยสนับสนุน/หน่วยร่วมด าเนินการ ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ และแผน           
การปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ว่ามีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไร รวมถึง                    
การประเมินผลเบื้องต้นของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อีกด้วย 
       6.2.2.7 การถ่ายทอดหรือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน                 
แผนแม่บท และแผนแม่บทเฉพาะกิจ 
         1) การบูรณาการการท างานและประสานแผนการปฏิบัติในการขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
ระหว่างหน่วยงานกลาง (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ)                  
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื ่อรองรับแผนแม่บทเฉพาะกิจ และรองรับการพัฒนาประเทศที ่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย                    
ของแผนแม่บท 23 ประเด็น มีระยะเวลาค่อนข้างจ ากัด ท าให้หน่วยงานยังไม ่เข้าใจหลักเกณฑ์                          
และการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพ (ระดับ จ.1 จ.2 และ จ.3) ของแผนแม่บทประเด็นอื่น ๆ                   
ที่หน่วยงานเข้าไปร่วมด าเนินการในฐานะหน่วยงานสนับสนุน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับงบประมาณ 
นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามปฏิทิน
งบประมาณประจ าปี ท าให้หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถเสนอค าของบประมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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         2) การถ่ายทอด การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที ่ตรงกันระหว่าง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท                     
และแผนแม่บทย่อย ยังมีข้อจ ากัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลักดันให้การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย                  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ตามแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์
สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบที ่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย และการร่วมกันพิจารณา                  
ภารกิจงานในส่วนที่ตนเองจะต้องด าเนินการเพื่อน าไปสู่การวางแผนโครงการต่าง  ๆ เพื่อตอบโจทย์
เป้าหมายของแผนแม่บท เป็นต้น 
        3) การชี ้แจงสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับการประเมินผล                  
การด าเนินการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติยังมีค่อนข้างน้อย (เป็นส่วนหนึ ่งของการชี ้แจงประกอบ                   
การจัดท า Workshop เรื่องใดเรื่องหนึ่ง) โดยเฉพาะค าอธิบายรายละเอียดของการก าหนดเป้าหมาย                 
ค่าเป้าหมาย และตัวชี ้ว ัดค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยทั ้ง 140 เป้าหมาย                  
(เป็นเป้าหมายระดับต่ าสุดของการขับเคลื่อน) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การถ่ายทอดและน าส่ง                  
ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ไปยังค่าเป้าหมาย   
และตัวชี ้วัดของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและแผนแม่บท  ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นการก าหนดเชิงผลลัพธ์              
หรือเชิงผลสัมฤทธิ ์ หรือผลกระทบเชิงบวกซึ ่งเป ็นผลรวมของค่าเป ้าหมายของแผน แต่ละระดับ                     
(หน่วยงานเจ้าภาพระดับ จ.1 จ.2 และ จ.3) 
         4) ในประเด็นของการจัดท าโครงการระหว่างส านักงานสภาพัฒนา               
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณนั ้น ยังมีความแตกต่างอยู ่หลายประการ 
ตัวอย่างเช่น กรอบคิด แนวทาง หลักเกณฑ์และขั ้นตอนการพิจารณา การก าหนดค่าเป้าหมาย                 
และตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบการจัดท าโครงการ/แผนการด าเนินงาน ที ่ก าหนด บางครั้ง
ก่อให้เกิดความสับสน ตัวอย่างเช่น การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานโครงการในส่วนของการก าหนดค่าเป้าหมาย                  
ของโครงการ (แผน/ผล) ซึ ่งในส่วนของส าน ักงบประมาณมุ ่งเน ้นความสอดคล้องกับเป ้าหมาย                    
การให้บริการของกระทรวง แต่ในส่วนของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์บนหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล โดยใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย มาประกอบการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น และในบางกรณี มีความซ้ าซ้อนกันด้วย จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าโครงการ/แผนการด าเน ินงาน ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
และส านักงบประมาณให้เป็นระบบเดียวกัน มีการเชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลที ่จ าเป็นเกี ่ยวข้องและ                   
การติดตามประเมินผลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและลดภาระงานของหน่วยงาน  
                6.2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง                    
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
         6.2.3.1 ระดับความเกี ่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักหรือหน่วยร่วมด าเนินการ) ที ่มีต่อการบรรลุเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศ                     
(ฉบ ับปรับปรุง) ม ีการแบ่งมอบหน้าที ่ของผู ้เกี ่ยวข ้องในการขับเคลื ่อนแผนการปฏิร ูปประเทศ                       
สู ่การบรรลุผลอย่างชัดเจน ทั ้งในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั ้ง 13 ด้าน ที ่ท าหน้าที่
ขับเคลื ่อนและติดตามในระดับนโยบาย ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการจัดท าแผนการ
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ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และพิจารณาความเหมาะสมของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในขณะที่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก รับผิดชอบในการจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการฯ               
และหน่วยร่วมด าเนินการ ประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกัน และรายงานผลความคืบหน้า
ของการด าเนินงานตามเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock ส่วนหน่วยงานร่วมด าเนินการ (ระบุไว้ใน
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock) รับประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องไปก าหนดโครงการ/การด าเนินงาน  
ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock ร่วมกัน ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน
ภายใต้ก ิจกรรม Big Rock ให ้บรรลุเป ้าหมายที ่ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเน ินโครงการ/                   
การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจากการสอบทานการน าเสนอข้อมูลของหน่วยรับงบประมาณ              
กับแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ประเด็นต่าง ๆ แล้ว มีความถูกต้องสอดคล้องกัน รวมทั้ง
สามารถระบุหมายเลขรหัสประจ ากิจกรรมปฏิรูป (BR) ได้อย่างถูกต้อง เช่น กรณีของกรมธนารักษ์                     
มีความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยไม่น าแผนงานโครงการเกี่ยวกับการประเมิน
ทุนทรัพย์ ที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เป้าหมาย 16 ล้านแปลง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่                          
1 มกราคม 2565 มาด าเนินการในกิจกรรม Big Rock แต่เสนอขอตั้งงบประมาณเป็นแผนงานพ้ืนฐาน 
เนื่องจากกรมธนารักษ ์เห็นว่า เป็นการด าเนินการที่เป็นภารกิจประจ าของหน่วยงานปกติ และแม้จะก าหนด
เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที ่ 1 มกราคม 2565 แต่กรมธนารักษ์ยังต้องด าเนินการส ารวจและ
ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศในทุก ๆ 2 ปี เพื่อประโยชน์ในเรื่องของฐานภาษี
และอื่น ๆ ต่อไป เป็นต้น  
        6.2.3.2 ระดับการบรรลุ เป้ าหมายย่อย (Milestone) ตามที่หน่วยรับ
งบประมาณก าหนดไว้ การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมประสบปัญหา               
ความล่าช้าและไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ที่น ามา
ปฏิรูปส่วนมากมีลักษณะเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน โครงการและกิจกรรมมีจ านวนมาก และมีความ
ซ้ าซ ้อนระหว่างการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และที ่ส าคัญเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดในระดับแผน                 
ขาดความชัดเจน อย่างไรก็ดีตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะเป้าหมายย่อยและการก าหนดระยะเวลาเริ ่มต ้นและสิ ้นส ุด              
ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น เป็นการพิจารณาก าหนดร่วมกันของหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักและหน่วยร่วมด าเนินการ ซึ่งมีความชัดเจน เมื่อสอบทานข้อมูลที่หน่วยรับงบประมาณน าเสนอ            
กับแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock แล้ว ทุกโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน เกือบทั้งหมด หากมี
การติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จและเห็นผลลัพธ์
ได้ในปี พ.ศ. 2565 
        6.2.3.3 การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกระบวน 
การจัดสรรงบประมาณ 
        1) ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)            
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
          องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ ่งของแผนการปฏิรูปประเทศ                  
(ฉบับปรับปรุง) ก็คือ การก าหนดความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม Big Rock กับยุทธศาสตร์ชาติ                   
และเป้าหมายแผนแม่บท ในการนี ้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท า                  
เอกสารแสดงความเชื่อมโยงกิจกรรม Big Rock ในแต่ละกิจกรรมการปฏิรูปภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน ทั้ง 13 ด้าน กับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายแผนแม่บท โดยครอบคลุมเป้าหมาย 
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(สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น ประเด็น
ปฏิรูปที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในอุตสาหกรรมและบริการเป ้าหมาย มีส าน ักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                      
เป็นหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลัก เชื ่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ                  
ในการแข่งขัน แผนแม่บทที่ 3 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย (080101) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ ้น เป้าหมาย                  
แผนแม่บทย่อย (080302) ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย                  
ดีขึ ้น และแผนแม่บทที ่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (230301)                      
การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 
แต่อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏการเชื่อมโยงกิจกรรม Big Rock ในแต่ละประเด็นการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน                  
ที ่ม ีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนแม่บทดังกล่าวข้างต้นกับแผนงาน              
ผลผลิตและโครงการตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งไม่มีการระบุรายการงบประมาณ (โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน) 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่หน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานรับผิดชอบและหน่วย  
ร่วมด าเนินการ) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้ในเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดงอย่างชัดเจน                
ท าให้ยากแก่การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการจัดสรรงบประมาณ  
             2) แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการด าเนินการ 
                  จากการตรวจสอบแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินการ (จากเอกสารที่หน่วยรับงบประมาณ
น าเสนอ) พบว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้
ในกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งที่เป็นเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินนอก
งบประมาณ บางรายการไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ หรือบางรายการโครงการ/กิจกรรม มีเป้าหมายย่อย
และก าหนดระยะเวลาสิ ้นสุดภายในปี พ.ศ. 2564 (เด ือนธันวาคม 2564) แต่ม ีการเสนอค าขอ
งบประมาณและได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงอาจท าให้
พิจารณาได้ว่า เป้าหมายที่ต้องการบรรลุภายในปี พ.ศ. 2564 ไม่สามารถด าเนินการได้ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 รวมถึงโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ดังกล่าว ผ่านการ
เห็นชอบจากหน่วยรับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี ่ยวข้องหรือไม่อย่างไร                 
หากมีการจัดท ากิจกรรม Big Rock ในโอกาสต่อไปควรก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน 
เพ่ือลดภาระงานทางธุรการลง 
                           6.2.3.4 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
          โดยสรุปแล้ว หน่วยรับงบประมาณทั้งที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
และหน่วยร่วมด าเนินการ สามารถรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของกิจกรรม Big Rock และเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การรับรู้และความเข้าใจดังกล่าว แสดงให้เห็นชัดเจนจากการน าหมายเลขรหัสกิจกรรมปฏิรูป ( BR)                    
มาใช้ประกอบการจัดท าเอกสารชี้แจง ท าให้ง่ายต่อการสอบทาน  อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่สมควร
พิจารณาทบทวนการด าเนินกิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปฉบับเดิม  ในลักษณะคู ่ขนานกับ
กิจกรรม Big Rock ซึ่งเป็นกิจกรรมตามปกติและใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แผนงานพ้ืนฐาน) 
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ของหน่วยงานว่าสมควรที่จะให้มีการด าเนินการต่อไปหรือไม่ เพื่อลดความซ้ าซ้อนและความสับสน               
ในการน าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ตามแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย มาเป็นกิจกรรม                    
การขับเคลื ่อนการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม  ซึ ่งหน่วยรับงบประมาณบางหน่วย                   
น ารายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ในแผนงาน (โดยเฉพาะแผนงานพ้ืนฐาน) ทั้งหมดหรือบางส่วน                  
มาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
      6.2.4 การงบประมาณ 
       6.2.4.1 ความเชื่อมโยงของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรร                    
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ กับแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจ                 
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
         1) โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น
เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
บูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน... และแผนงานพ้ืนฐานที่ก าหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์                 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน 23 แผนแม่บท 
และ 85 แผนแม่บทย่อย รวมทั้งได้น าแนวทาง/ประเด็นการพัฒนา ภายใต้แผนแม่บทย่อยมาก าหนด               
เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณและเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าโครงการรองรับ
แนวทาง/ประเด็นการพัฒนา ดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า แนวทาง/ประเด็นการพัฒนา ดังกล่าวนั้น 
มีการก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญในภาพกว้าง มีความทับซ้อน (Overlapping) และซ้ าซ้อนกัน (Duplication) 
พอสมควร บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาการตคีวามเกี่ยวกับระดับการเข้าไปเกี่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ 
นอกจากนี้การน าเป้าหมายและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนแม่บท ซึ่งเป็นการก าหนดไว้ค่อนข้างกว้าง 
ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการวางแผนจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม       
          2) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ การมองเป้าหมาย
ร่วมกัน การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการส าคัญฯ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยที่การจัดท าโครงการส าคัญ/การด าเนินงาน/
ภารกิจประจ า ที่จ าเป็นของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพระดับ จ.1 จ.2 และ จ.3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น                    
ซึ่งการจัดท าโครงการผ่านการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า จะท าให้สามารถระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก 
(จะต้องจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน                
(อาจจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อย) โครงการที่จัดท าขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกนัตั้งแต่
ต้นน้ า – กลางน้ า – ปลายน้ า สามารถก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมที่ต้องการบรรลุ                 
ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งแบ่งมอบค่าเป้าหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามสัดส่วน                   
ที่ตกลงกัน ซึ่งจะท าให้การเชือ่มโยงเพ่ือขับเคลื่อนเปา้หมาย/ผลลัพธ์ของโครงการ/แผนการด าเนินงาน (X) 
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) เป้าหมายของแผนแม่บท (Y2) และเป้าหมายระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Z) คือการเชื่อมโยงผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 
แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานพ้ืนฐาน มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี การด าเนินการ            
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ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นนี้ จ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการการจัดท าโครงการและโครงสร้างแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยก าหนดให้มีการเชื่อมโยง                  
การจัดสรรงบประมาณเข้ากับแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยทั้ง                      
140 เป้าหมาย (ตามห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย) และเพื่อให้การด าเนินการเชื่อมโยงมีความเป็นมาตรฐาน 
ง่ายและลดภาระของหน่วยรับงบประมาณ อาจน ารหัสระบุแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย ท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดไว้มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
เชื่อมโยงและอ้างอิง แทนการใช้เลขล าดับที่ส านักงบประมาณก าหนด 
       6.2.4.2 กระบวนการจัดท างบประมาณ     
        1) การจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างแผนงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ    
          การจัดสรรงบประมาณในแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน… มีความแตกต่างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่การจัดสรร 
งบประมาณส าหรับภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน... แม้ว่าในการพิจารณาการเชื่อมโยงงบประมาณ                
กับแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะให้หน่วยรับ
งบประมาณทบทวนการจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต/กิจกรรม/โครงการที่ไม่สามารถน าส่งผลลัพธ์ได้
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (ก าหนดไว้ในรายการแผนแม่บทอื่น ๆ) ให้สอดคล้อง
กับการจ าแนกแผนงานตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น และหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แต่ยังมีวงเงินงบประมาณจ านวนประมาณ 80,000 ล้านบาท              
ที่ถูกก าหนดไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน... สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากมีการจ าแนก              
ภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน และส่วนหนึ่งมาจากเป้าหมายของแผนแม่บทและ             
แผนแม่บทย่อยที่ค่อนข้างกว้าง ไม่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ท าให้หน่วยงาน            
ไม่สามารถน าผลผลิต/โครงการ มาเชื่อมโยงกับแผนแม่บทได้ และในประเด็นของค านิยามที่ก าหนดให้
ภารกิจยุทธศาสตร์อาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเฉพาะกิจ                  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลักและนโยบายส าคัญของรั ฐบาลที่ต้องการผลักดัน               
หรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based และ
ได้จ าแนกภารกิจยุทธศาสตร์ออกเป็นแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้าน... 
คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ค านิยามดังกล่าวมีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว แต่ในทางปฏิบัติหน่วยรับ
งบประมาณบางหน่วยงานอาจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงมีการย้ายผลผลิต/โครงการ และวงเงิน
งบประมาณที่เคยก าหนดไว้ในแผนงานพ้ืนฐานเกือบทั้งหมดไปก าหนดไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน... ท าให้รายการค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และการจัดท าและจัดสรรงบประมาณไม่เป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานอื่น 
ตัวอย่างเช่น หน่วยงานระดับกรมบางหน่วยในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีการด าเนินการในลักษณะ
ดังกล่าว นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า ยังมีอีกหลายหน่วยงานน างานตามภารกิจหน้าที่ประจ าตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงานและเป็นเป้าหมาย (หลัก) การให้บริการของหน่วยงาน ไปตั้งจ่ายในลักษณะโครงการ             
เชิงยุทธศาสตร์ไว้ที่แผนงานยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ดี  คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า หากหน่วยรับ                      
งบประมาณพิจารณาเห็นว่า หน่วยงานมีงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐานบางงาน                   
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและแผนแม่บท อาจน ามาจัดท า
เป็นโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน ย่อมสามารถกระท าได้ตาม                        
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ค าจ ากัดความที่กล่าวแล้วข้างต้น และสอดคล้องกับการระบุลักษณะของงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงาน
พ้ืนฐาน) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการจัดท าโครงการส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
        2) การจัดท าแผนงานโครงการ    
         การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ                      
อาจแบ่งออกเป็น โครงการส าคัญที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ (Missing Link) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ              
ค่าเป้าหมายทั้งในระดับแผนแม่บทย่อยและระดับประเด็นแผนแม่บท และโครงการอื่น ๆ ที่รองรับการ
พัฒนาประเทศตามแผนแม่บท ซึ่งในส่วนของการจัดท าโครงการส าคัญที่ยังไม่ได้มีการด าเนินการนั้น                   
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก าหนด แต่ในส่วนการจัดท าโครงการอื่น ๆ ที่รองรับการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับแผนแม่บทนั้น ส่วนใหญ่แล้วด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกัน 
ก่อให้เกิดความสับสน ความซ้ าซ้อนในการใช้ข้อมูล และเพิ่มภาระงานโดยไม่จ าเป็น และหากเป็นโครงการ
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยแล้ว อาจส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย                
ของแผนแม่บทย่อยและแผนแม่บท ซึ่งจากการสอบทานข้อมูลโครงการที่หน่วยรับงบประมาณน าเสนอ 
ประกอบการพิจารณาแล้ว ปัญหาดังกล่าวมีอยู่จริง ท าให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าโครงการ/การด าเนินงาน                  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับปัจจัยที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
ของแต่ละห้วงการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ โดยเฉพาะหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อน ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาหารือร่วมกันระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดท าโครงการ/แผนการ
ด าเนินงาน ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องและอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน     
         3) การก าหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด   
          แม้ ว่ าตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้น าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย/ตัวชี้วัด            
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์มาก าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละด้านเพ่ือแสดงให้เห็นเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนในแต่ละระดับ                     
ท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องและเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทั้งระบบ สามารถวัดประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ยังคงเป็นปัญหาส าคัญทั้งในส่วนของการวิเคราะห์
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ และการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แผนแม่บท 
และยุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างเช่น  
          (1) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และ/หรือ เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนแม่บทย่อย 
                           (2) การก าหนดตัวชี้วัดและระบุค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์                
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ชัดเจน และไม่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
          (3) ขาดการก าหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) พร้อมค่าเป้าหมายที่ต้อง
แสดงถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับ กรณีที่มีการบูรณาการ                          
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับกรมที่อยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน หรือต่างกระทรวงกัน และ  
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          (4) ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานตามผลผลิต/โครงการ                     
ของหน่วยงานระดับกรมมักจะมีการส่งต่อขึ้นไปสู่ความส าเร็จของเป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
มากกว่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 
กรมการค้าภายในเป็นหน่วยเกี่ยวข้อง (สนับสนุน) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศและมีบทบาท 
ในการดูแลความเป็นธรรมทางการค้าเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งภารกิจของกรมการค้าภายในมีกลุ่มเป้าหมาย                 
ที่หลากหลาย ในขณะที่เป้าหมายตวัชีว้ัดของแผนแมบ่ทจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
ซึ่งโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจสอดคล้องกับประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บท 
แต่ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้อาจไม่สะท้อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทโดยตรง ดังนั้น                   
หน่วยรับงบประมาณและส านักงบประมาณควรให้ความส าคัญกับการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย                    
การให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก 
ในวงจรงบประมาณที่ก าหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณช่วงการทบทวนและการวางแผน หรืออาจจะจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผล
ผลผลิต/โครงการ การก าหนดตัวชี้วัดและระบุค่าเป้าหมายของผลผลิต/โครงการ การทบทวนและร่วม
จัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานระดับกรม หรือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรมการด าเนินงาน ที่มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้                     
ห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นกระบวนการการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้ง 140 เป้าหมาย 
         4) การบูรณาแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ   
           แม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงนโยบายการจัดสรรงบประมาณกับแนวทาง                 
การพัฒนาภายใต้ประเด็นแผนแม่บทย่อย แต่การท างานยังเป็นลักษณะ “แยกกันคิด แยกกันท า” หรือ 
“รวมกันคิด แต่แยกกันขอ” ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ยังไม่ได้
มองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
กระบวนการจัดสรรงบประมาณยังขาดความเหมาะสมและไม่เป็นไปตามหลักการ ท าให้เกิดช่องว่างของ
การพัฒนาที่ไม่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น 
            (1) งบประมาณที่ใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
และแผนแม่บทในบางกรณีมีการจัดสรรกระจายอยู่ทั้ง 3 มิติงบประมาณ ทั้งมิติกระทรวง/หน่วยงาน 
(Function) มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) มิติบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area) ดังนั้น การจัดท า 
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานจึงต้องเกิดการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีการมองภาพ 
เป้าหมายร่วมกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของแต่ละหน่วยงาน  
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที่อย่างเปน็ระบบ ในปัจจุบันมีการบูรณาการ ทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น นอกเหนือจาก
การบูรณาการแผนงานและการท างานร่วมกันแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการบูรณาการด้านงบประมาณด้ วย                   
แต่ด้วยข้อจ ากัดของกระบวนการงบประมาณจ าแนกตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  มิติงบประมาณ                  
และพันธกิจข้ามกันไม่ได้ (Crossover) จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะก าหนดวิธีการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ แต่ก็แยกส่วนออกจากกัน จึงท าให้เกิดช่องว่างที่ไม่สามารถ
บูรณาการแผนงานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น กรณีของการขอรับจัดสรรงบประมาณขยายเขตการให้บริการ
น้ าประปาที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาต้นทุน หรือการพัฒนาน้ าต้นทุน โดยยังไม่มีแผนพัฒนาระบบประปา 
หรือในกรณีของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะรับทราบเฉพาะการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน



(128) 

บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ เป็นเจ้าภาพหลัก แต่ขาดข้อมูลการจัดสรรงบประมาณผ่าน
แผนงาน/โครงการในมิติหน่วยงานและมิติพ้ืนที่  
            (2) การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการบางแผนงาน 
เสมือนว่าเป็นการรวบรวมกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณในการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
อยู่แล้ว น ามาเรียงร้อยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เท่านั้น จึงปรากฏ                 
เป็นภาพว่าในทุกพื้นที่งบประมาณส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่กับกิจกรรม/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งน้ า ถนน สายทาง สาธารณูปการต่าง ๆ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งที่ในแต่ละพ้ืนที่มีแนวคิด
การพัฒนาและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สภาพปัญหา และศักยภาพของพื้นที่ที่แตกต่างกัน  
          (3) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย   
แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ยังขาดกลไกการประสานงานข้ามหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลายหน่วยงาน หากขาดแผน 
ปฏิบัติการที่ระบุแนวทางการพัฒนา กลไกการด าเนินงาน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  และโครงการ/               
การด าเนินงานด้วยแล้ว จะท าให้เกิดการท างานแบบต่างคนต่างท า หรือแตกกระจาย ทับซ้อน หรือ
ซ้ าซ้อน ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่หน่วยงานยังคงยึดติดกับความเป็นเจ้าของงบประมาณของ           
หน่วยรับงบประมาณ (Function) มากกว่าการบูรณาการการท างานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
          (4) การจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ระดับภาคมีหลายช่องทาง เช่น  
กรณีพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน มีทั้งงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                 
แบบบูรณาการ และเงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยความเป็นพ้ืนที่พิเศษของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงถูกมองด้วยมิติที่หลากหลายจากภาครัฐท าให้มีการจัดสรรงบประมาณที่ซ้ าซ้อนกัน ขาดความ
เป็นเอกภาพ ยากต่อการควบคุมการใช้จ่ายและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 
ซึ่งการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้ ยังคงเกิดขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่              
ภาคตะวันออกที่มีการจัดสรรผ่านงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และงบประมาณ                 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
          (5) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน เช่น กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ภาคเหนือที่มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหา                  
การเสื่อมโทรมของป่าไม้และปัญหาหมอกควัน แต่งบประมาณส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการก่อสร้างแหล่ง                
กักเก็บน้ าและสถานีสูบน้ า ขณะที่การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าโดยตรงมีจ านวนค่อนข้าง
น้อยมาก (เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 15 เครือข่าย)     
          5) การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
             การจัดท าและอนุมัติโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock มีระยะเวลาด าเนินการไม่สอดคล้อง                
กับกรอบการจัดท างบประมาณตามปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี นอกจากนี้การด าเนิน
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนของปฏิทินงบประมาณมีระยะเวลากระชั้นชิด ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
ส่งผลต่อการจัดท าข้อเสนอโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ               



(129) 

ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถส่งรายละเอียดและข้อเสนอได้ทันตามก าหนดระยะเวลา ดังนั้น  จึงควรมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยพิจารณาถึง
ขั้นตอนการจัดท าแผน การอนุมัติโครงการส าคัญประจ าปี (ถ้ามี) การทบทวนและปรับปรุงค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ รวมถึงการจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจร่วมกันจัดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นด้วย 
          6) ความครอบคลุมของเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
            เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ นอกเหนือจากการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นแล้ว ยังต้องมีการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม                  
การด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ  และกิจกรรม Big Rock ตามแผนการปฏิรูปประเทศ                      
(ฉบับปรับปรุง) แต่เนื่องจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสาร                 
ขาวคาดแดง) ไม่ปรากฏข้อมูลงบประมาณที่เชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณภายใต้กิจกรรม Big Rock ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส่วนโครงการ/
กิจกรรมการด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนแม่บทและแผนแม่บทเฉพาะกิจ                     
มีการเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะในระดับแผนแม่บท ส่วนโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
ที่รองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ และโครงการส าคัญรองรับการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่                
การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท 23 ประเด็น รวม 571 โครงการนั้น แม้ว่าจะมีการระบุการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน กับแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยไว้แล้ว แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า 
โครงการภายใต้แผนต่าง ๆ ดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในแง่ของจ านวนโครงการและ                
วงเงินงบประมาณของแต่ละโครงการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ปรากฏการจ าแนกโครงการฯ ออกให้เห็นอย่าง
เด่นชัด ท าให้ยากแก่การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์             
ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ทั้งนี้ ข้อมูลรายการงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการใช้ตรวจสอบ               
เป็นข้อมูลที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะ กับข้อมูลที่หน่วยรับงบประมาณน าเสนอตาม          
แบบรายงานที่คณะอนุกรรมาธกิารก าหนด ซึ่งรายการงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ เช่น การเรียกชื่อโครงการฯ แตกต่างไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ น าโครงการฯ     
ที่ได้รับอนุมัติฯ ไปรวมไว้ภายใต้ผลผลิต/โครงการ ที่ก าหนดไว้เดิม ไม่แยกให้เห็นเด่นชัด ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยและความครอบคลุมของรายการงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม               
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถกระท าได้โดยง่าย                        
และไม่เป็นภาระงานของหน่วยรับงบประมาณ จึงควรมีการจัดท าเอกสารแสดงความเชื่อมโยงของ
โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ในลักษณะนี้ไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภาต่อไป  
          7) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ  
             ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท างบประมาณปัจจุบัน ใช้ระบบ
การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ระบบฐานข้อมูล/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) และระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ (e-BGIS) ซึ่งเป็นระบบที่มีการพัฒนา 
มานานพอสมควร แม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการจัดการงบประมาณ
สมัยใหม่ แต่ด้วยขีดจ ากัดของอุปกรณ์และโปรแกรม อาจจะไม่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความต้องการในขั บ เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ                                    
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ผ่านกระบวนการด้านงบประมาณที่มีมิติของความหลากหลาย และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญคือ                     
ความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน                   
ที่มีมากขึ้น รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานผ่านการใช้จ่ายงบประมาณในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ                             
ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้จากการที่ระบบไม่สามารถเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการ กับเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย และแผนแม่บท ได้มากกว่า 1 แผนแม่บท และแผนแม่บทย่อย                                     
ที่แตกต่างกัน   
          8) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนแม่บท       
แผนแม่บทเฉพาะกิจ และแผนการปฏิรูปประเทศผ่านกระบวนการจัดท างบประมาณ    
             (1) การถ่ายทอดเป้าหมายหรือกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทเฉพาะกิจ ยังขาดการประสานงานระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงาน ป.ย.ป. เนื่องจากหน่วยงานเสนอโครงการ
ตามแนวทางของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยการพิจารณาเห็นชอบ                   
จากคณะรัฐมนตรี แต่ในชั้นการพิจารณาของส านกังบประมาณยังมีการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกบั
โครงการดังกล่าว จึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทเฉพาะกิจ  
            (2) ในการด าเนินการถ่ายทอดหรือสร้างการรับรู้ในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ในกรณีของหน่วยงานที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ การสร้างการรับรู้ 
มีข้อจ ากัด ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้รับรู้อย่างทั่วถึง ส่วนการรับรู้ของ
ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกองสามารถกระท าได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง
ของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามวาระการโยกย้ายประจ าปี นับว่าเป็นปัญหา         
ที่ส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการท างาน เนื่องจากผู้ที่ เข้ารับต าแหน่งแทน                      
ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างการรับรู้หรือเรียนรู้ จึงเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านกระบวนการด้านงบประมาณ 
            9) ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
             การน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานส่วนใหญ่ยังเป็นการน า เสนอ                   
ในลักษณะของการน าเสนอผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณจากแผนงาน/โครงการ              
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเท่านั้น ยังขาดการวิเคราะห์หรือประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(Outcome) จากการได้รับงบประมาณไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างไรต่อการน าส่งค่าเป้าหมายไปยังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน 
ตามที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือรับผิดชอบตามหน้าที่และอ านาจ 
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    7. ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
7.1 ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือถ่ายทอดสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย  และแผนการปฏิรูป
ประเทศ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การติดตามและประเมินผล และประเด็นส าคัญอื่น ๆ 
เช่น การจัดท าแผนระดับที่ 3 การจัดท าโครงการและกิจกรรมการด าเนินงาน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย การก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยมีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ป.ย.ป. เป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้  การจัด
ประชุมดังกล่าว ควรด าเนินการก่อนที่จะมีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยพิจารณาช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม และควรก าหนดระยะเวลาไว้ในปฏิทินงบประมาณให้ชัดเจน 

7.2 ควรให้ส่วนราชการ/หน่วยรับงบประมาณ น ากรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่                          
5 พฤษภาคม 2563 มาปรับใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย 
    7.3 ควรให้หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
เป้าหมายระดับแผนแม่บท (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.3) 
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการแปลงเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา                    
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ และแสดงให้เห็นการด าเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปี และห้วงระยะเวลา 5 ป ี
    7.4 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ                  
แผนแม่บทและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติควรอยู่บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล                       
รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยและห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย และข้อมูล                 
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจาณา 
    7.5 หน่วยงานที่ท าหน้าที่เจ้าภาพหลักและหน่วยงานเจ้าภาพรองที่รับผิดชอบเป้าหมาย 
ของแผนแต่ละระดับ ควรจัดท ากรอบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดข้อมูลของเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของแผนงานบูรณาการด้วย 
        7.6 ควรมีการทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตัวแปร ค่าฐานตั้งต้น การประเมิน
และวิธีการค านวณภายใต้แผนงานและโครงการเพ่ือเป็นค่าฐานในการแปลงค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนระดับที่ 3 ไปสู่ผลกระทบของแผนระดับที่ 2 (แผนแม่บท) และแผน
ระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละปีตลอดห้วงระยะเวลา            
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติปี 2566 – 2570 โดยค านึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย 
    7.7 ควรทบทวนการด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ตามปกติในลักษณะคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ว่าควรจะ
มีการด าเนินต่อไปหรือไม่ 
    7.8 ควรพิจารณาทบทวนผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจยุทธศาสตร์ที่หน่วยรับ
งบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปเป็นภารกิจพ้ืนฐานตามเดิม 
เนื่องจากเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่หน่วยงานต้องด าเนินการหรือจัดให้มีขึ้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้                    
หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ มีลักษณะเป็นงาน
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ประจ าของหน่วยรับงบประมาณนั้น ซึ่งต้องด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานนั้น ๆ ก าหนด งบประมาณที่ใช้อาจประกอบด้วยงบรายจ่ายต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องใช้ในการ
ด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานนั้น ๆ ณ ระดับการด าเนินงานปัจจุบัน รวมทั้งผลผลิต/โครงการ กิจกรรม                    
ที่จะต้องด าเนินการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน การใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และการประมวลผลข้อมูลและจัดท า                   
แบบรายงานต่าง ๆ มีความถูกต้อง 
    7.9 ทบทวนและปรับปรุงการจัดท าโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้มีการเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย 
และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ชื่อและรหัสหมายเลขของแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และกิจกรรม 
การปฏิรูปที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ลดความสับสน ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ และสามารถน าไปใช้จัดท าข้อมูล หรือน าไปต่อยอด
ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน/หน่วยรับงบประมาณ ส าหรับการเชื่อมโยง
แผนงาน/โครงการ กับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มากกว่า 1 แผนแม่บทนั้น อาจจัดท าโครงสร้างข้อมูล                   
ที่แสดงความสัมพันธ์ไว้ในอีกมิติหนึ่งที่สามารถตอบเป้าหมายตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน                     
ได้ครบถ้วน  
    7.10 เร่งรัดการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เข้ากับระบบ
การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ของส านักงบประมาณ และระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้ในการเร่งรัด ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ/                
การด าเนินงาน และผลของการใช้จ่ายงบประมาณ 
    7.11 ควรพิจารณาจัดท าเอกสารแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ                 
อ้างอิงประกอบการพิจารณา/ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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ภาคผนวกที่ 1  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ  
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ภาคผนวกที่ 2  
 Link เอกสารของหน่วยงานตามแบบฟอร์มการน าเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการ และข้อมูล

ความเชื่อมโยงตามโครงสร้างงบประมาณของส านักงบประมาณ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dm9OVZM_Y-
YFZW9gc468xtiE8BPhS8su?usp=sharing 

 
และ QR CODE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dm9OVZM_Y-YFZW9gc468xtiE8BPhS8su?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Dm9OVZM_Y-YFZW9gc468xtiE8BPhS8su?usp=sharing
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ภาคผนวกที่ 3 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจากสถานการณโ์ควิด-19  
พ.ศ. 2564 – 2565 

 
หนว่ย : ลา้นบาท 
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หมายเหตุ : แผนแม่บทเฉพาะกิจ 4 ประเด็นการพัฒนา ท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ (Priority Focus Areas) ตามสัญลักษณ์ตัวอักษร ดังนี้ 

L = Local Economy : การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
F = Future Growth : การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
H = Human Capital : การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
E = Enabling Factors : การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพื้นฟูประเทศ 
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ภาคผนวกที่ 4 
งบประมาณจ าแนกตามแผนงานต่าง ๆ และงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงานต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ 2565 
 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564 กับ 2565 
 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 



 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จ านวน 39 ครั้ง ดังน้ี 
 

ครั้งที่ 1 วันอังคารที ่8 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 วันพุธที ่16 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที ่17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4 วันศกุร์ที ่18 มิถนุายน 2564 
ครั้งที่ 5 วันจนัทร์ที ่21 มิถนุายน 2564 ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที ่24 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 7 วันศกุร์ที ่25 มิถนุายน 2564 ครั้งที่ 8 วนัจันทร์ที ่28 มิถนุายน 2564 
ครั้งที่ 9 วันองัคารที ่6 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 10 วนัพุธที ่7 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 11 วนัพฤหัสบดีที ่8 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 12 วันศกุร์ที ่9 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 13 วนัจันทรท์ี่ 12 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 14 วนัอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 15 วนัพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 16 วนัพฤหัสบดีที ่15 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 17 วนัศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 18 วนัจันทรท์ี่ 19 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 19 วนัพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 20 วนัพฤหัสบดีที ่22 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 21 วนัศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 22 วนัอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 23 วนัพฤหัสบดีที ่29 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 24 วนัศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 
ครั้งที่ 25 วันจนัทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 26 วันองัคารที่ 3 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 27 วันพุธที ่4 สิงหาคม 2564 ครั้งที ่28 วนัพฤหัสบดีที ่5 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 29 วันศกุร์ที่ 6 สงิหาคม 2564 ครั้งที่ 30 วนัจันทรท์ี่ 9 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 31 วันองัคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 32 วนัพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 33 วนัศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 34 วันจนัทร์ที ่16 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 35 วันองัคารท่ี 17 สงิหาคม 2564 ครั้งที่ 36 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 37 วันศกุร์ที ่20 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 38 วันจนัทร์ที ่23 สิงหาคม 2564 
ครั้งที่ 39 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 
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คณะผู้รับผดิชอบ 
ในการจัดท ารายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
 

นายสุรตัน์  หวังต่อลาภ 
รองเลขาธกิารวุฒสิภา 

 
นางยุวดี  รูปขจร 

ผู้อ านวยการส านกักรรมาธกิาร 1 
 
ฝ่ายเลขานุการ 

1. นายพีรพล  ยวงนาค ผูบ้ังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
การวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี การสือ่สาร  
และโทรคมนาคม 
ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

2. นายกมลชัย  แสงศรีค า นิติกรช านาญการ  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

3. นางสาวอญัชลี  วฒุิศริิ นิติกรช านาญการ 
4. นายคมสนั  นคิมคณารักษ์   นิติกรช านาญการ 
5. นายศุภโชค  ค าแฝง   นิติกรช านาญการ 
6. นายวรวิทย ์ ศริิมหาพฤกษ์  นิติกรช านาญการ 
7. นางสาววริยา  โควสรุัตน ์  นิติกรปฏิบตัิการ 
8. นางสาวทัศยวด ี วชิรวัฒก์  นิติกรปฏิบตัิการ 
9. นางสาวสิริพร  บุญนพ  วิทยากรช านาญการ 

10. นางสาววรวรรณ  เกดิทอง  วิทยากรช านาญการ 
11. นายไพสิฐ  ลีพลากร   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
12. นางสาววัลภา  ภูววรณา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางสาวสุจิตรา  พึ่งสนทิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14. นางผ่องใส  มนตรีวนั   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
15. นางสาวฐนัศติา  เบญ็จาธิกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
16. นายศุภณัฏฐ์  ธนัยพัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 
17. นายสาโรจน์  ภคุโล   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอรอ์าวุโส 
18. นายสมคเนย์  ไชยณรงค์  นักวชิาการสนบัสนนุงานนติบิัญญตัดิ้านกฎหมาย 
19. นางสาวมารียาน  ปาทาน  พนักงานสนับสนุนการประชุม 

 
        ◊ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักกรรมาธิการ 1 โทรศัพท์ 0 2831 9166-7 โทรสาร 0 2831 9167 ◊ 
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