
รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนาให้กับประเทศในระยะยาว	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา	 ๖๕	 

ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	โดยรฐับาลได้ตราพระราชบญัญตักิารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพือ่ก�าหนด

กระบวนการจัดท�าและการรับฟังความคิดเห็นในการจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ตามหลกัธรรมาภบิาล	รวมทัง้เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบรูณาการกนั	และผลกัดนัร่วมกนัไป 

สูเ่ป้าหมายดงักล่าว	โดยมกีระบวนการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิสาระส�าคญัของยทุธศาสตร์ชาต	ิและการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

ในระยะต่อไป	ดังนี้	

๑.	 กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 

	 คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต	ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	ได้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 คณะกรรมการจัดท�า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 ๒)	 คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๓)	คณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิ

ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์	๔)	คณะกรรมการจดัท�า 

ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 

๕)	คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และ	 	 ๖)	 คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 เพื่อจัดท�า

ร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่รับผิดชอบ	 ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	โดยในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	

ได้จดัการประชมุรับฟังความเหน็ต่อร่างยทุธศาสตร์ชาตใิน	๔	ภมูภิาค	ประกอบด้วย 

๑)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ณ	 จังหวัดขอนแก่น	 ๒)	 ภาคเหนือ	 ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 

๓)	ภาคกลาง	ณ	กรุงเทพมหานคร	และ	๔)	ภาคใต้	ณ	จังหวัดสงขลา	ซึ่งคณะกรรมการจัดท�า 

ยุทธศาสตร์ชาติได้น�าผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง

ยุทธศาสตร์ชาต	ิและได้เสนอต่อคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต	ิคณะรฐัมนตร	ีและสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติพิจารณตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

โดยร่างยุทธศาสตร์ชาติได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่	๖	กรกฎาคม	

๒๕๖๑	และนายกรัฐมนตรีได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวาย	ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๖๑	ได้มี	

พระราชโองการประกาศ	เรือ่ง	ยุทธศาสตร์ชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย	

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

เป็นยุทธศาสตร์ชาติ

ฉบับแรก
ของประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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๒.	 สาระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 ได้ก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทย	

มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ย่ังยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 โดยจะ 

มุ ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 

๑)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง	 ๒)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ๓)	 ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์	๔)	ยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	 

๕)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และ	 ๖)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 ทั้งน้ี	 เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 

พฒันาคนในทกุมติแิละในทกุช่วงวยัให้เป็นคนด	ีเก่ง	และมคีณุภาพ	สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	สร้างการเตบิโต 

บนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และมภีาครฐัของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม	โดยการประเมนิผล	

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย	 ๒)	 ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน	การพัฒนาเศรษฐกิจ	และการกระจายรายได้	๓)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	๔)	ความเท่าเทียม

และความเสมอภาคของสงัคม	๕)	ความหลากหลายทางชวีภาพ	คณุภาพสิง่แวดล้อม	และความยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาต	ิ

และ	๖)	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

๓.	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไป

	 รัฐบาลได้เตรียมการจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งเป็นแผนระดับที่	 ๒	 ต่อจากยุทธศาสตร์ชาต	ิ 

โดยคณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตร่ิวมกบัหน่วยงานภาครฐั	และภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	ด�าเนนิการก�าหนดประเดน็

ยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั	เป้าหมายและตวัชีว้ดั	รวมทัง้จดัล�าดบัความส�าคัญแผนงาน/โครงการต่าง	ๆ 	ทีต้่องด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยคาดว่าจะสามารถด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จได้

ภายในเดือนมกราคม	๒๕๖๒	เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการปฏิรูปประเทศ	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในหมวด	 ๑๖	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เพ่ือก�าหนดวิธีการจัดท�าแผน	 การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนข้ันตอน 

ในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	การวัดผลการด�าเนินการ	และระยะเวลาด�าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านให้มีความชัดเจน	

ทั้งนี้	ในการเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญสรุปได้	ดังนี้	

๑.	 การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ

	 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อด�าเนินการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผน 

และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑๑	ด้าน	ทั้งนี้	 ส�าหรับอีก	๒	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการศึกษา	

และด้านกระบวนการยุติธรรม	 (ต�ารวจ)	 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีกรอบระยะเวลาการด�าเนินการให้เป็นตามที่

ในรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้แล้ว	 ทั้งนี้	 การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ	 ๑๑	 ด้าน	 ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนของ 

พระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 (๑๓	

มีนาคม	 ๒๕๖๑)	 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศและ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่	 ๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๖๑	 ซึ่งต่อมาได้มีประกาศส�านัก

นายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ	

ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 ทั้งนี้	

แผนการปฏิรูปประเทศมีระยะเวลาด�าเนินการ	 ๕	 ป ี	 

(พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	 และมีเป้าหมาย	 ประเด็นการปฏิรูป

ที่ส�าคัญ	 รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ท่ีจะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 และเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงาน

ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศให้ดียิ่งขึ้น	สรุปได้ดังนี้

	 ๑.๑	 ด้านการเมือง	 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	มส่ีวนร่วม	รูจ้กัยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างกนั	ให้พรรคการเมอืงด�าเนนิกจิกรรมโดยเปิดเผย 

และตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน	 ก�าหนดกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมือง	 

ให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่

ของตน	 และให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 ๑.๒	 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 ให้จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน	 มีโครงสร้างองค์กร

กะทดัรัดแต่แขง็แรง	ท�างานเพือ่ประชาชนโดยยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกั	จดัระบบบรหิารและบรกิารประชาชนให้เป็นดจิทิลั	จดัระบบ

บุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง	 เพื่อสรรหาและรักษาไว้ซึ่งก�าลังคนที่มีคุณภาพสูง	 มีคุณธรรมและจริยธรรม	 และสร้าง

วฒันธรรมต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัในภาคราชการและภาคสังคม	และวางระบบป้องกนัการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจาก

ผู้มีอ�านาจและอิทธิพล

	 ๑.๓	 ด้านกฎหมาย	 ให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม	 สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	 เป็นเครื่องมือส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

การจัดท�าและเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม	มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย	และ

ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ	และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

๑๑ ด้าน 
ประกาศใช้

๖ เม.ย. ๖๑ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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	 ๑.๔	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	ให้การด�าเนินงานในทุกขั้นตอนมีการก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	มีกลไกช่วยเหลือ 

ประชาชนโดยเสมอภาค	 มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร

งานยุติธรรม	 ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและถ่วงดุล	 ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน	 มีวัฒนธรรมองค์กร 

ที่มุ่งอ�านวยความยุติธรรม	และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 ๑.๕	 ด้านเศรษฐกิจ	 มีผลิตภาพสูงข้ึน	 มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น	 มีการเติบโต 

อย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน	มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง

	 ๑.๖	 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมได้รบัการรกัษา	ฟ้ืนฟใูห้สมบรูณ์

และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ	 เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 ทั้งทรัพยากรทางบก	

(ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	 ทรัพยากรดิน	 ทรัพยากรแร่)	 ทรัพยากรน�้า	 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	สิ่งแวดล้อม	และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๑.๗	 ด้านสาธารณสุข	 ให้ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม	 มีข้อมูลสารสนเทศที่ใช้บริหารจัดการการเงิน 

การคลังและการบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ	 ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ	 มีการ 

กระจายอ�านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่	 และประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างน�าซ่อม	

และผู้ที่ไม่ใช่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นอย่างมีคุณภาพ

	 ๑.๘	 ด้านสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อ 

บนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความชอบธรรม	 และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ	 ด�ารงรักษา

เสรีภาพของการแสดงออก	 การรับรู้ของประชาชน	 ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชน 

ตามแนวทางประชาธิปไตย	 และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน	ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ	 และ 

ปลูกฝังทัศนคติที่ดี	

	 ๑.๙	 ด้านสังคม	 ให้ประชาชนมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและ 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น	 ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก	 ให้ภาครัฐ 

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีบูรณาการทุกหน่วยงาน	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	 และให้ชุมชน 

ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง	โดยสามารถจัดการกันเอง

	 ๑.๑๐	 ด้านพลังงาน	 ในระยะสั้น	 (ปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๒)	 ให้ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน	 สร้างแผนจัดหา 

ที่ได้รับการยอมรับ	 ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 และก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี

ใหม่ของประเทศ	 และในระยะปานกลาง	 (ปี	 ๒๕๖๓-๒๕๖๕)	 ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล	 มีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่	 กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน	 และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ

ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ๑.๑๑	 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต	(Corruption	Perception	Index:	CPI)	อยู่ใน	๒๐	อันดับแรกของโลกในปี	๒๕๗๙	ให้มีมาตรการควบคุม	ก�ากับ	

ติดตาม	การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถ

เข้าถงึและตรวจสอบได้	ยกระดบัการบงัคบัใช้มาตรการทางวนิยั	มาตรการทางปกครอง	ให้ปรบัปรงุประสิทธภิาพการบงัคบัใช้ 

กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน	และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	 ท้ังในระดับนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์	 เพื่อให้ประเทศไทยปลอด 

ทุจริต

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๒.	 การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะมีระยะเวลาด�าเนินการ

รวม	๕	ปี	และประกอบดว้ยประเดน็ปฏิรปูรวม	๑๓๓	ประเดน็	

โดยมี	 ๔๘๒	 กิจกรรม	 รวมท้ังครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ 

เป็นจ�านวนมาก	แต่รฐับาลได้เร่งรดัการด�าเนนิการในการปฏริปู

เรื่องต่าง	ๆ 	โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ	 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนผลักดันกิจกรรมและ

กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ส�าคัญและเร่งด่วน 

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 และน�าไปสู ่การปฏิรูปประเทศใน 

ทุกด้าน	 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	

ได้ท�าหน้าที่ในการประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อช่วยขจัดปัญหาหรือ	

อุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในการขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยยึดหลักการที่คณะรัฐมนตรี

และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้	 คือ	 การจัดล�าดับกิจกรรมในประเด็นปฏิรูปด้านต่าง	 ๆ	ที่ส�าคัญเร่งด่วน	 ก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ประชาชนในวงกว้าง	 แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง	 และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเป็นล�าดับแรก	 และน�ากิจกรรม 

ปฏิรูปดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 โดยแบ่งกิจกรรม/โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม 

ความจ�าเป็นเร่งด่วน	ออกเป็น	๔	กลุ่ม	ได้แก่

	 ๒.๑	 กิจกรรม/โครงการท่ีสามารถด�าเนินการได้ทันที	 (Quick-win)	 คือ	 กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชน	 สามารถด�าเนินการและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลา	๒-๘	 เดือน	 โดยรวมประมาณ	 

๔๐	เรือ่ง	เพือ่ก�าหนดเป้าหมายให้คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ	ประสานหน่วยงานผูรั้บผดิชอบและคณะกรรมการปฏริปูประเทศ

ในการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

	 ๒.๒	 กิจกรรม/โครงการปฏิรูปท่ีส�าคัญ	 (Flagship)	 คือ	 กิจกรรม/โครงการที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการปฏิรูป

ประเทศ	โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง	๑๑	คณะ	ได้คัดเลือกไว้ด้านละประมาณ	๑๐	กิจกรรม/โครงการ	รวมประมาณ	

๑๑๐	กิจกรรม/โครงการ

	 ๒.๓	 กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศอื่น	ๆ 	กิจกรรม/โครงการนอกเหนือจาก	Quick-win	และ	Flagship	โดย

กระทรวงและหน่วยงานต่าง	ๆ 	จัดท�าความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างการด�าเนินงานของหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมาและ

แผนการด�าเนินงานของหน่วยงานในระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๕)	กับแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๒.๔	 กฎหมายที่ต้องจัดท�าใหม่หรือทบทวน	ประมาณ	๒๐๐	เรื่อง	โดยคณะกรรมการด�าเนินการประสาน	จัดล�าดับ 

ความส�าคัญ	 และตรวจสอบความพร้อมในการเสนอร่าง

กฎหมายดังกล่าวตามขั้นตอน	 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตาม 

เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

	 ส่วนกลไกการท�างาน	 คณะกรรมการขับเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศจะได้ด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศ	 คณะท�างานพิเศษระดับกระทรวง	 และ 

หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการท่ีได้จัดล�าดับ 

ความส�าคัญไว้เพื่อขับเคลื่อน	ประสาน	ขจัดอุปสรรคในการ

ด�าเนินการ	 ให้กิจกรรม/โครงการส�าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม	

และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม/โครงการ 
Quick-Win 

๖ กลุ่ม 
คือ แก้จน แก้เหลื่อมล�้า แก้โกง 
ปฏิรูปราชการ การมีส่วนร่วม 

และการสร้างอนาคตไทย

แผนการปฏิรูปประเทศมี

๑๓๓ ประเด็น
ปฏิรูป 

๔๘๒ กิจกรรม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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	 	 ในส่วนกิจกรรม/โครงการ	 Quick-win	 ได้ก�าหนดประเด็นเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้และเร่งรัดขับเคลื่อน 

การปฏริปูประเทศในกลุม่เป้าหมายต่าง	ๆ 	ทีป่ระชาชนต้องการ	จ�านวน	๖	กลุม่	และมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	

  (๑)	 การแก้จน	 เพิ่มรายได้	 ลดรายจ่าย	 เช่น	 การเร่งรัดกฎหมายการปลูกและตัดไม้มีค่า	 เพื่อส่งเสริม 

การปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงให้เป็นการออมรูปแบบหนึ่ง	 การจัดตั้งกองทุนสร้างผู้น�าชุมชน	 และการจัดการที่ดินแปลงใหญ่ 

เพื่อการเกษตร	ทั้งนี้	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	การมีอาชีพแหล่งท�ากินที่เหมาะสม	ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

  (๒)	 การแก้ปัญหาความเหล่ือมล�า้	โดยนอกจากต้ังส�านกังานบรูณาการเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้	ยงัจะมโีครงการ

พัฒนารูปแบบบริการ	 (Service	Model)	 ในคลินิกหมอครอบครัว	 เพื่อสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นกับประชาชน	

เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตในช่วงวัยต่าง	ๆ	 และส่งเสริมการออมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย	ุ

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 มีการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	 

รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัระบบภาษ	ีและการถอืครองทรพัย์สนิ	เพือ่ให้เกดิการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

มากขึน้	และลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิระหว่างประชาชนกลุม่ต่าง	ๆ 	ตลอดจนประชาชนจะได้รบัการดแูลด้านสาธารณสขุ 

อย่างทั่วถึง

	 	 (๓)	 การแก้โกง	 เพื่อเป็นรากฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 รวมท้ังการ 

ป้องปรามการลดการใช้ดลุยพนิจิของเจ้าพนกังานของรฐั	และเร่งรดัการด�าเนนิคดกีารทจุรติและประพฤตมิชิอบ	โดยความร่วมมอื 

ระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 สร้างความโปร่งใส	 โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการท�างานของภาครัฐ	เช่น	การใช้แอปพลิเคชนัแจ้งเบาะแสการทจุรติในภาครฐั	และเพิม่อ�านาจให้กบัภาคประชาชนในการ 

ต่อต้านการทจุรติในโครงการ	Watch	Dog	ส�าหรบัให้ประชาชนรายงานพฤตกิรรมทุจรติแบบออนไลน์	การแก้ไขพระราชบญัญตัิ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ให้เข้าถึงได้ง่ายและตรวจสอบได้ดีขึ้น	 การท�ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 และ 

การเชื่อมโยงระบบสวัสดิการของรัฐ

	 	 (๔)	 การปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชน	 เช่น	 เร่งรัดการใช้	 Big	 Data	 ภาครัฐ	 พัฒนาและให้บริการ

แพลตฟอร์มส�าหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ	และทบทวนกฎหมายล้าสมัย	เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับบริการ

จากรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานภาครัฐจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือจากภาครัฐ	 ท้ังใน

กรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน	 โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น	 กระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจะได้รับการ

ปรับปรุงเข้าสู่การจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม	 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

ประชาชน

	 	 (๕)	 การสร้างการมีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย	 ได้แก่	 การสร้างจิตอาสา 

พัฒนาเมือง	 การตั้งสภาประชารัฐท้องถ่ินเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรม

ทางการเมือง	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนที่จะต้อง

ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนประชาธิปไตย	 รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย	 ยอมรับในกฎ	 กติกา	 เสรีภาพส่วนบุคคล 

ที่ต้องอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม	และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดในสังคมโดยสันติวิธี	รวมถึงการกระจายอ�านาจ

ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับ

	 	 (๖)	 การสร้างอนาคตไทยมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 โดยเน้นการเร่งรัดโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก	(EEC)	รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมหลักของประเทศ	ได้แก่	อุตสาหกรรมเกษตร	อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวและการบริการ	 และอุตสาหกรรมอาหาร	 รวมทั้งการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากฐาน

อุตสาหกรรมเดิม	 เช่น	 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	 อุตสาหกรรม

สุขภาพ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๓.	 การเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนผ่านรายการเดินหน้าปฏิรูป

	 ศนูย์ปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏริปูได้ด�าเนนิโครงการประชาสมัพนัธ์	เพือ่ความมัน่คง	เสรมิสร้างความเข้าใจให้แก่

ประชาชน	โดยด�าเนินรายการเดินหน้าปฏิรูปออกอากาศทุกวันจันทร์	เวลา	๒๑.๐๐–๒๒.๐๐	น.	ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก	(ช่อง	๕)	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(ช่อง	NBT)	และไทยทีวี	โกลบอลเน็ตเวิร์ค	ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	

โดยได้น�าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	รวมทั้งทิศทาง

การขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านต่าง	ๆ 	มุง่เน้นการน�าเสนอผลการปฏิบตังิานของรัฐบาล	และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนทีเ่ป็นรปูธรรมทัง้ในด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	สังคม	กฎหมาย	การต่างประเทศ	และเรือ่งเร่งด่วนตามสถานการณ์

บ้านเมอืง	รวมถงึผลการด�าเนนิงานของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศทัง้	๑๑	ด้าน	ซึง่ระหว่างเดอืนตลุาคม	๒๕๖๐-กนัยายน	

๒๕๖๑	ได้น�าเสนอเรื่องในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๓.๑	 กลุ่มงานด้านความมั่นคง	น�าเสนอผลการด�าเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมและพื้นที่สาธารณะ	การแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์	การจัดสรรที่ดินท�ากินให้กับประชาชน	การจัดระเบียบพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว	การส่งเสริมการปกครอง

ในระดับท้องถิ่น	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน	โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น�้า	การด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาป่าไม้	การจัดการขยะมูลฝอย	การจัดการทรัพยากรน�้า	และการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

	 ๓.๒	 กลุม่งานด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม	น�าเสนอผลงานด้านการเสรมิสร้างกระบวนการประชาธปิไตย

ให้เข้าถึงประชาชน	โครงร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย	การปฏิรูปกระบวนการออกกฎหมาย	และการบังคับใช้

กฎหมายให้มีความเสมอภาค	 การขจัดผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากสังคมไทย	 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายมาตรา	 ๔๔	 และ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

	 ๓.๓	 กลุ่มงานด้านวัฒนธรรม	 การท่องเท่ียว	 กีฬา	 และกิจการอื่น	 น�าเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยว	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 แนวทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยว	 การส่งเสริม

พระพุทธศาสนา	 การต่อยอดมรดกและภูมิปัญญาไทย	 ให้เป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม	 การสร้างภาพลักษณ์	 และอัตลักษณ์ไทย	

การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าอยู่	และมีความสุข

	 ๓.๔	 กลุ่มงานด้านการศึกษา	เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน	น�าเสนอผลงานด้านการลดความเหลื่อมล�้าและ

การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา	 กระบวนการปฏิรูประบบการศึกษาไทย	 การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร	 การยกระดับอาชีวศึกษา	 และการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 การน�ากฎหมาย 

มาตรา	 ๔๔	 มาใช้ในการพัฒนาระบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษา	 และแนวทางการปฏิรูปสื่อและ 

การก�ากับดูแล

	 ๓.๕	 กลุ่มงานด้านสังคม	น�าเสนอผลงานด้านการปฏิรูประบบประกันสังคม	หลักประกันสุขภาพ	การพัฒนาชุมชน	

การดูแลพลเมืองทุกเพศทุกวัย	 แนวทางการรับมือกับสังคมสูงวัยในประเทศไทย	 การแก้ไขปัญหาการจราจรในเมือง	 และ 

การพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

	 ๓.๖	 กลุ่มงานด้านเศรษฐกจิ	น�าเสนอผลงานด้านการเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจของไทย

ในเวทีโลก	แนวทางการรับมือกับสงครามการค้าโลก	การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยในเวทีอาเซียน	การแก้ไขปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต�่า	การขับเคลื่อนภาคธุรกิจ	SME	การส่งออก	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	การปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ	

และการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	(ประเทศไทย	๔.๐)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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