
(43)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ผลการดำาเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏิรูป

ประเทศ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(44)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

๑.	 ผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	มีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การเป็น	“ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชนมีความสุข	เศรษฐกิจพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 สังคมเป็นธรรม	 ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”	 ผ่านการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	 ๖	 ด้าน	 ได้แก	่ 

๑)	 ด้านความม่ันคง	 ๒)	 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ๓)	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์	๔)	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๕)	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	และ	๖)	ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั	โดยทกุหน่วยงานของรฐั 

มีหน้าที่ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านกลไกการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต	ิ

ทีม่ยีทุธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดบัที	่๑	ท�าหน้าทีเ่ป็นกรอบในภาพใหญ่ทีค่รอบคลมุทศิทางการพฒันาประเทศอย่างสมดุล 

ระหว่างความม่ันคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีแผนระดับท่ี	 ๒	 เป็นกลไกในการถ่ายทอดแนวทาง 

การขบัเคล่ือนประเทศในมติิต่าง	ๆ 	ของยทุธศาสตร์ชาตสิูก่ารปฏบัิต	ิประกอบด้วย	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท�าหน้าทีก่�าหนดประเดน็การพฒันาและเชือ่มโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติด้านทีเ่กีย่วข้องร่วมกบัแผนการปฏริปูประเทศ	

ซึ่งเป็นแผนที่มุ ่งเน้นการปรับเปลี่ยน	 แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง	 กลไก	 หรือกฎระเบียบ	 

เพ่ือให้รากฐานการพัฒนาเหมาะสมกับบริบทประเทศ	 ในขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

จะเป็นแผนที่ระบุทิศทางการพัฒนาที่ควรให้ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินการในระยะ	 ๕	 ปีของยุทธศาสตร์ชาต	ิ 

และมนีโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิเป็นกรอบหรอืทศิทางในการป้องกนั	แจ้งเตอืน	แก้ไข	

หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยแผนระดับท่ี	 ๒	 ท้ัง	 ๔	 แผนข้างต้น	

จะเป็นกลไกส�าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง	 ๆ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

ไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่	 ๓	 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติการท่ีมีการระบุการด�าเนินงาน/โครงการท่ีมีความชัดเจน 

ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ	 และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับของแผน	บนหลักการความสัมพันธ ์

เชงิเหตแุละผล	(Causal	Relationships:	XYZ)	ซึง่เป็นหลกัการส�าคญัในการถ่ายทอดเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต	ิ(Z) 

ผ่านเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ(Y)	และแปลงไปสูก่ารปฏบัิตท่ีิสอดคล้องของหน่วยงานของรฐั	(X) 

และเป็นหลักการทีส่นบัสนนุให้ทกุหน่วยงานของรฐัวางแผนขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	โดยมองเป้าหมายร่วมกนั	

ท�าให้การท�างานของภาครฐัเป็นไปในทศิทางเดียวกนัและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ	



(45)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(46)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๑.๑	 สรุปผลการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	(ณ	เดือนธันวาคม	๒๕๖๓)

	 	 ๑.๑.๑	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	

	 	 	 ยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คงมวีตัถปุระสงค์เพือ่บรหิารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศ

ให้มีความมั่นคง	ปลอดภัย	มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ	สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	

โดยมี	 ๕	 เป้าหมายการพัฒนา	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ประชาชนอยู่ดี	 กินดี	 และมีความสุข	 ๒)	 บ้านเมืองมีความมั่นคง 

ในทุกมิติและทุกระดับ	๓)	กองทัพ	หน่วยงานด้านความมั่นคง	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	มีความพร้อม

ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง	๔)	ประเทศไทยมบีทบาทด้านความมัน่คงเป็นทีช่ืน่ชมและได้รับการยอมรบั

โดยประชาคมระหว่างประเทศ	และ	๕)	การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนา	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ประชาชนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขลดลง 

จากปี	๒๕๖๒	 เล็กน้อย	แต่ยังคงมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก	 รวมทั้งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อม 

ทางด้านการทหาร	โดยได้รบัการจดัอนัดบัให้อยูใ่นประเทศกลุม่บน	รวมท้ังมกีารพฒันาในระดบัดเีมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน	อย่างไรกต็าม	ยงัจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการท�าให้ 

ประเทศไทยมีความเอื้ออาทรระหว่างคนในสังคม	 การลดความขัดแย้งในสังคม	 และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ของภาครัฐ	ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย	และความมั่นคงในมิติอื่น	ๆ	อย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ความอยู่ดีมีสุขของประชากรพิจารณา 

จากรายงาน	World	Happiness	Report	2020	ซึง่จดัท�าโดย	United	Nations	Sustainable	Development	Solutions 

Network	 (UNSDSN)	 พบว่า	 ประเทศไทยมีคะแนน	 ๕.๙๙๙	 อยู่ในอันดับที่	 ๕๔	 จากทั้งหมด	 ๑๕๓	 ประเทศ	 

(ลดลงจากอันดบัท่ี	๕๒	จาก	๑๕๖	ประเทศ	ในปี	๒๕๖๒)	และอยูใ่นอนัดบัที	่๓	ของภมูภิาคอาเซยีน	รองจากประเทศสงิคโปร์ 

และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับพิจารณาจากรายงานดัชนีสันติภาพโลก	(Global	Peace	

Index:	 GPI)	 ในภาพรวมพบว่า	 ประเทศไทยมีคะแนน	๒.๒๔๕	 อยู่ในอันดับที่	 ๑๑๔	 (จากทั้งหมด	 ๑๖๓	ประเทศ)	 

ดีขึ้นจากอันดับ	๑๑๖	ในปี	๒๕๖๒	และถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง	ทั้งนี้	ความสงบสุขซึ่งสะท้อน

จากความมั่นคงของประเทศในมิติต่าง	ๆ	ประเทศไทยอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่	๓๐	หรือต�่ากว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก	 

แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยด้านความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่ยังด�ารงอยู่	 พบว่า	 ประเทศไทยได้คะแนน	

๑.๙๔๕	(ดีขึ้นกว่าปี	๒๕๖๒	ที่มีคะแนนอยู่ที่	๒.๐๓๕)	อยู่ในอันดับที่	๑๒๐	จาก	๑๖๓	ประเทศ	และอยู่ในอันดับที่	๗	 

ของภูมิภาคอาเซียน	ส่วนปัจจัยย่อยด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม	 ได้คะแนน	๒.๙๐๕	อยู่ในอันดับที่ 

๑๒๓	จาก	๑๖๓	ประเทศ	(ดีขึ้นกว่าปี	๒๕๖๒	ที่อยู่ในอันดับ	๑๒๕)	โดยยังคงอยู่อันดับที่	๘	ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ปัจจัยย่อยด้านการขยายอิทธิพลทางทหาร	 ได้คะแนน	 ๑.๕๕๙	 อยู ่ในอันดับที่	 ๒๘	 จาก	 ๑๖๓	 ประเทศ	 

คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่	 ๘๓	 หรือดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก	 และเป็นอันดับท่ี	 ๓	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 

รองจากประเทศมาเลเซยีและสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงศกัยภาพและความพร้อมทางด้านการทหาร

ของประเทศ

	 	 ๑.๑.๒	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 บนพื้นฐานแนวคิด	 ๓	 ประการ	 ได้แก่	 “ต่อยอดอดีต”	 “ปรับปัจจุบัน”	 

และ	“สร้างคณุค่าใหม่ในอนาคต”	โดยม	ี๒	เป้าหมายการพัฒนา	ประกอบด้วย	๑)	ประเทศไทยเป็นประเทศพฒันาแล้ว 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	และ	๒)	ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น



(47)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนา	 ในปี	 ๒๕๖๓	 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในปี	๒๕๖๓	ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี	๒๕๖๒	จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศ	 

ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	และถงึแม้ว่าการกระจายรายได้ 

ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคจะปรับตัวดีข้ึน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 

กับการด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว	รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

พิจารณาจากผลการจดัอนัดบัของ	International	Institute	for	Management	Development	(IMD)	พบว่า	ประเทศไทย 

ได้คะแนน	๗๕.๓๘๗	อยูใ่นอนัดับที	่๒๙	ลดลงจากอนัดบัที	่๒๕	ในปี	๒๕๖๒	ตามการลดลงของอนัดบัในด้านสมรรถนะ

ทางเศรษฐกิจ	(Economic	Performance)	และประสิทธิภาพในการท�างานของภาครัฐ	(Government	Efficiency)	

โดยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับท่ี	 ๑	 รองจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก	 สมาพันธรัฐสวิส	 ราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์	และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปที่ ๓ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๐๒๐

ที่มา	:	IMD	World	Competitiveness	Yearbook	2020
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	 	 	 ในส่วนของการพฒันาเศรษฐกจิ	โดยพจิารณาจากอตัราการเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม	

ภายในประเทศ	 (Gross	 Domestic	 Product:	 GDP)	 พบว่า	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง	 

แต่ในปี	๒๕๖๓	เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ	๖.๑	เทียบกับการขยายตัวร้อยละ	๒.๓	ในปี	๒๕๖๒	จากการชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙	ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 

ของเศรษฐกิจไทย	 โดยเฉพาะภาคบริการท่ีหดตัวลงถึงร้อยละ	 ๖.๕	 อย่างไรก็ดี	 ในปี	 ๒๕๖๔	 คาดว่าเศรษฐกิจไทย 

จะขยายตัวในช่วงร้อยละ	 ๐.๗-๑.๒	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก	 

แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายลงทุนและมาตรการเศรษฐกิจส�าคัญของภาครัฐ	การปรับตัวดีขึ้นของรายได้ภาคเกษตร	

และฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี	๒๕๖๓	ที่อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าปกติ	นอกจากนี้	 ในปี	๒๕๖๔	รัฐบาลยังคง 

ให้ความส�าคัญกับการควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙	 ให้อยู่ในวงจ�ากัด	 การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(48)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

และภาคธุรกิจ	 การด�าเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อการระบาดผ่อนคลายลง	 การขับเคลื่อน 

การส่งออกสินค้า	การรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ	การส่งเสริมการลงทุน

ภาคเอกชน	และการรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ตารางที่	๑	อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๓

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP) ๔.๒ ๒.๓ -๖.๑

-	ภาคการเกษตร ๕.๘ -๐.๖ -๓.๖

-	ภาคอุตสาหกรรม ๒.๙ ๐.๐ -๕.๙

-	ภาคการบริการและอื่น	ๆ	 ๔.๗ ๓.๙ -๖.๕

ที่มา	:	รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส	สศช.

	 	 	 ในส่วนของการกระจายรายได้	(Income	Distribution)	ซึง่สะท้อนการแบ่งปันส่วนของ	GDP 

ในหมู่ประชากรของประเทศ	พบว่า	 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติท�าให้ประเทศไทยมีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น 

โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อคน	 ซึ่งในปี	 ๒๕๖๒	 รายได้ประชาชาติต่อคนของประเทศไทยอยู ่ท่ี	 

๒๓๖,๘๑๕	บาทต่อคนต่อปี	 เพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๖๑	 อยู่ท่ี	 ๒๒๕,๐๙๕	บาทต่อคนต่อปี	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	๕.๒๑	 

และหากพิจารณาผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ	(Gross	Regional	Product	per	Capita:	GRP/Capita) 

พบว่า	 การกระจายรายได้ในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของ	 GDP	 โดยในปี	 ๒๕๖๒	 GRP/Capita	 

ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	มีเพียงภาคตะวันออกและภาคกลางที่	GRP/Capita	ลดลงตามการชะลอลง

ของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมและการผลิตสาขาเกษตรตามล�าดับ	

ตารางที่	๒	ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ	(GRP/Capita)

ภาค
GRP/Capita	(บาทต่อปี) อัตราการขยายตัว	(ร้อยละ)

ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๒

ตะวันออก ๕๐๘,๕๖๘ ๕๐๒,๔๗๑ ๔.๗ -๑.๒

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๔๕๗,๓๙๙ ๔๗๔,๐๐๔ ๕.๑ ๓.๖

กลาง ๒๗๑,๗๕๙ ๒๗๑,๓๖๐ ๒.๘ -๐.๑

ตะวันตก ๑๕๘,๒๐๖ ๑๖๓,๑๒๙ ๕.๔ ๓.๑

ใต้ ๑๔๗,๑๑๕ ๑๕๓,๖๕๙ ๑.๗ ๔.๔

เหนือ ๑๑๐,๘๙๗ ๑๑๔,๒๘๗ ๗.๐ ๓.๑

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๓,๘๕๖ ๘๖,๑๗๑ ๓.๖ ๒.๘

เฉลี่ยทั้งประเทศ ๒๓๖,๘๑๕ ๒๔๓,๗๘๗ ๕.๒ ๒.๙

ที่มา	:	รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่	สศช.



(49)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑.๑.๓	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค ์

เพ่ือพฒันาคนในทุกมติิและในทกุช่วงวยัให้เป็นคนด	ีคนเก่ง	และมคีณุภาพในทกุมติ	ิมทีกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่๒๑ 

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	โดยมี	๒	เป้าหมายการพัฒนา	ประกอบด้วย	๑)	คนไทยเป็นคนดี	คนเก่ง 

มีคุณภาพพร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่	 ๒๑	 และ	 ๒)	 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน 

ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

	 	 	 ภาพรวมผลการพฒันา	ในปี	๒๕๖๓	คนไทยมคีณุภาพชวีติ	สขุภาวะ	และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	

โดยมีความก้าวหน้าการพัฒนามนุษย์ปรบัตวัดข้ึีน	รวมท้ังมอีายคุาดเฉลีย่ของการมีสขุภาพด	ีดกีว่าหลายประเทศทัว่โลก 

โดยมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรโลก	 อย่างไรก็ตาม	 คนไทยยังมีประเด็นความท้าทายของความพร้อม 

และมีสมรรถนะในการด�ารงชวีติในศตวรรษท่ี	๒๑	ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป 

ซ่ึงจะมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 รวมท้ังต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับครอบครวัไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวถีิการด�าเนินชีวติท่ีคนมกีารย้ายถ่ินในการท�างาน 

การอยู่เป็นโสดหรือหย่าร้างมากขึ้น	และการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	พบว่า	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในห้วงปีแรก

ของการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาตมีิการปรับตวัดีขึน้เลก็น้อย	โดยพจิารณาจากดชันีการพฒันามนษุย์	(Human	

Development	 Index:	 HDI)	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนามนุษย์	 จัดท�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	

(United	 Nations	 Development	 Programme:	 UNDP)	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ 

ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง	โดยมีดัชนี	HDI	เท่ากับ	๐.๗๗๗	เพิ่มขึ้นจาก	๐.๗๖๕	ในปี	๒๕๖๒	 

อยูใ่นอนัดบัที	่๗๙	แย่ลงจากอนัดบัที	่๗๗	ของปีก่อนหน้า	(จาก	๑๘๙	ประเทศ)	สะท้อนถงึการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

ของประเทศอื่น	ๆ	ที่มีพัฒนาการเร็วกว่าประเทศไทย	นอกจากนี้	เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม	

(Inequality-adjusted	Human	Development	 Index:	 IHDI)	ของ	UNDP	พบว่า	ในปี	๒๕๖๓	ดัชนี	 IHDI	 

ของไทยอยู่ที่	 ๐.๗๗๗	 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าดัชนีที่	 ๐.๖๓๕	 ในปีก่อนหน้า	 โดยในปี	 ๒๕๖๓	 

ค่าดัชนี	 IHDI	 สูงกว่าค่าดัชนี	 HDI	 เล็กน้อย	 (ปี	 ๒๕๖๒	 ค่าดัชนี	 IHDI	 มีค่าน้อยกว่าดัชนี	 HDI)	 สะท้อนให้เห็นถึง 

ปัญหาความเหลื่อมล�้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

	 	 	 ในส่วนของอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	 (Health	 Adjusted	 Life	 Expectancy:	

HALE)	 ที่สะท้อนถึงการมีชีวิตอยู ่ของประชากรอย่างมีสุขภาพดีนั้น	 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	 

(World	Health	Organization:	WHO)	พบว่า	ประชากรไทยมอีายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพดเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

โดยในปี	 ๒๕๖๒	 มีค่าเฉลี่ยที่	 ๖๘.๓	 ปี	 เพิ่มจาก	 ๖๘	 ปี	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิต	 สุขภาวะ	 

และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยที่ดีเพิ่มขึ้น



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(50)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 พิจารณาจากการประเมิน	

ของโปรแกรมประเมนิสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล	(Programme	for	International	Student	Assessment:	

PISA)	 ของประเทศไทยในปี	 ๒๕๖๑	พบว่า	 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน	๓๙๓	 คะแนน	 คณิตศาสตร์	 

๔๑๙	 คะแนน	 และวิทยาศาสตร์	 ๔๒๖	 คะแนน	 ซ่ึงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ 

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development:	 OECD)	 

และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน	 PISA	 ในปี	 ๒๕๕๘	พบว่า	 นักเรียนไทยมีคะแนนด้านการอ่านลดลงประมาณ	 

๑๖	คะแนน	ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ	๓	คะแนน	และ	๔	คะแนน	ตามล�าดับ	

ซึง่ในการทดสอบทางสถติถิอืว่าด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ไม่มีการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัรอบการประเมนิ

ที่ผ่านมา	

รูปที่ ๔ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ของประเทศไทย (ปี)

รูปที่ ๕ ผลการประเมิน PISA ของนักเรียนไทย

ที่มา	:	OECD	ประมวลผลโดย	สศช.

ที่มา	:	WHO
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(51)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ในส่วนของการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย	 ประเมินจากดัชนีความก้าวหน้าของคน	 

(Human	Achievement	 Index:	HAI)	 ในดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ครอบครัว	

และสงัคมไทยได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวถิกีารด�าเนนิชวีติทีค่นมกีารย้ายถิน่ในการท�างาน	

การอยู่เป็นโสดหรือหย่าร้างมากข้ึน	 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว	 ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็ง	

ของครอบครัวที่เป็นหน่วยผลิตและบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการดูแล

บคุคลในครอบครวัโดยเฉพาะผู้สงูอายท่ีุมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้	โดยมค่ีาดชันเีท่ากบั	๐.๖๔๗๐	เพิม่ข้ึนจากระดบั	๐.๖๒๗๖	

ในปี	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นผลจากครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว	 ผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพัง	 และการแจ้งความคดีความผิด 

เกีย่วกบัชวีติ	ร่างกาย	เพศ	และการประทุษร้ายต่อทรพัย์ลดลง	อย่างไรกด็	ีเดก็อาย	ุ๑๕-๑๗	ปี	ท่ีท�างานมจี�านวนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ	 ๔.๓๐	 ดังนั้น	 หากมีการสนับสนุนให้เด็กอายุ	 ๑๕-๑๗	 ปี	 ที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในระบบการศึกษามากขึ้น	 

โดยยังไม่ต้องท�างาน	 รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	 โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง 

และผู้สูงอายุที่อยู ่ล�าพัง	 ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าว	 จะส่งผลให้ประชากรไทย 

มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์และอยู่ในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

ตารางที่	๓	ดัชนีความก้าวหน้าของคน	ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๒

ดัชนี ปี	๒๕๕๘ ปี	๒๕๖๐ ปี	๒๕๖๒

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ๐.๖๒๒๐ ๐.๖๑๐๙ ๐.๖๒๑๙

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ๐.๖๕๒๗ ๐.๖๒๗๖ ๐.๖๔๗๐

-	เด็กอายุ	๑๕-๑๗	ปี	ที่ท�างาน	(ร้อยละ) ๑๑.๒๙ ๙.๓๑ ๙.๗๑

-	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว	(ร้อยละ) ๒๓.๐๒ ๒๔.๓๘ ๒๓.๕๐

-	ผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพังคนเดียว	(ร้อยละ) ๖.๐๓ ๗.๐๐ ๖.๕๒

การแจ้งความคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต	

ร่างกาย	เพศ	และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์	

(รายต่อประชากรแสนคน)

๑๐๑.๓๕ ๑๑๒.๖๓ ๑๐๕.๔๖

ที่มา	:	สศช.

	 	 ๑.๑.๔	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีวัตถุประสงค  ์

เพื่อดึงพลังของภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งภาคเอกชน	ประชาสังคม	และชุมชนท้องถิ่น	มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

เพือ่ให้การเติบโตของประเทศมีความยัง่ยนื	ทุกคนได้รบัประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม	โดยม	ี๓	เป้าหมายการพฒันา 

ประกอบด้วย	๑)	สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ในทกุมติ	ิ๒)	กระจายศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ

และสงัคม	เพิม่โอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลงัของการพฒันาประเทศในทุกระดบั	และ	๓)	เพิม่ขีดความสามารถ

ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา	การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

	 	 	 ภาพรวมการพัฒนา	 พบว่า	 ในภาพรวมปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น	

ทั้งการเข้าถึงการศึกษา	 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ	 นอกจากนี้	 คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม	 ความเหลื่อมล�้าในมิติต่าง	 ๆ	 ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีระดับรายได้และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน 

ยังคงมีอยู่	ซึ่งเป็นประเด็นที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา	โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบาง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(52)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 พิจารณาจากความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ 

ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร	โดยสะท้อนจากความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรกลุม่ท่ีรวยสดุกับกลุม่ท่ีจนสดุ 

พบว่า	ปี	๒๕๖๒	กลุม่ประชากรร้อยละ	๑๐	ทีม่รีายได้สงูสดุมร้ีอยละ	๓๓.๑๗	ของประชากรท้ังหมด	ส่วนกลุม่ประชากร 

ร้อยละ	 ๑๐	 ที่มีรายได้ต�่าสุดมีร้อยละ	 ๒.๐๘	 ของประชากรทั้งหมด	 โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประชากร 

กลุ่มที่มีรายได้สูงสุดและต�่าสุด	 พบว่า	 กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต�่าสุด	 

๑๕.๙๔	 เท่า	 ซ่ึงลดลงจากปี	 ๒๕๖๐	 ที่มีความแตกต่างทางรายได้ถึง	 ๑๙.๒๙	 เท่า	 สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่าง 

ของความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของประชากรที่เริ่มลดลง

	 	 	 ขณะที่การเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร	 สามารถสะท้อนผลการพัฒนา 

ได้จากข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐในมิติต่าง	ๆ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 มิติด้านการศึกษา	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๒	 กลุ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ท่ีจนสุดมีอัตรา 

การเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ	 ๖๓.๕	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 ๖๒.๙	 ในปี	 ๒๕๖๐	 และมีอัตรา 

การเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ	๔๘.๘	ปรับลดลงจากร้อยละ	๔๙.๗	ในปี	๒๕๖๐	ในขณะที ่

กลุ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ที่รวยสุดมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูงถึงร้อยละ	 ๗๔.๖	 

และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายร้อยละ	๗๗.๓	สะท้อนให้เหน็ว่ากลุม่คนทีม่รีายได้ระดบัต่างกนั	ยงัคงมคีวามเหลือ่มล�า้	

ในการเข้าถึงการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 ความเหลื่อมล�้าดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง	 โดยเฉพาะการศึกษา	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเป็นการศึกษาภาคบังคับ	 พบว่า	 มีช่องว่างระหว่างอัตราการเข้าเรียนสุทธิ 

ของกลุ ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ที่จนสุดกับกลุ ่มประชากรร้อยละ	 ๑๐	 ที่รวยสุดลดลงจากร้อยละ	 ๑๗.๘	 

(ร้อยละ	๖๒.๙-๘๐.๗)	เหลือร้อยละ	๑๓.๓	(ร้อยละ	๖๓.๕-๗๖.๘)

ตารางที่	๔	ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนสุทธิตามระดับการศึกษาในแต่ละระดับรายได้

กลุ่มประชากร
ตามระดับรายได้

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลาย

ปี	
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๑๐%	ที่	๓ ๘๗.๔ ๘๙.๐ ๘๔.๕ ๖๒.๖ ๖๗.๙ ๖๔.๗ ๕๗.๑ ๕๓.๔ ๕๒.๖

๑๐%	ที่	๔ ๘๘.๓ ๘๘.๑ ๘๖.๗ ๖๔.๙ ๖๖.๘ ๖๕.๕ ๕๔.๓ ๕๙.๐ ๕๕.๕

๑๐%	ที่	๕ ๘๘.๓ ๘๘.๑ ๘๘.๓ ๖๖.๗ ๖๙.๕ ๗๐.๐ ๕๘.๐ ๕๘.๐ ๖๕.๗

๑๐%	ที่	๖ ๘๗.๓ ๘๘.๖ ๘๙.๘ ๗๑.๘ ๖๗.๒ ๖๗.๘ ๕๙.๕ ๕๖.๗ ๖๖.๓

๑๐%	ที่	๗ ๘๗.๕ ๘๗.๐ ๘๗.๒ ๖๗.๑ ๗๑.๘ ๖๖.๐ ๖๐.๒ ๕๖.๕ ๖๘.๔

๑๐%	ที่	๘ ๘๙.๔ ๙๐.๘ ๘๘.๙ ๗๑.๓ ๖๗.๗ ๗๕.๕ ๖๙.๐ ๖๗.๘ ๕๘.๒

๑๐%	ที่	๙ ๘๘.๗ ๘๗.๙ ๘๗.๙ ๗๒.๘ ๗๖.๘ ๖๘.๗ ๖๖.๓ ๗๐.๙ ๗๔.๘

๑๐%	ที่	๑๐	รวยสุด ๙๒.๐ ๙๑.๘ ๘๔.๐ ๗๒.๗ ๘๐.๗ ๗๖.๘ ๗๔.๖ ๗๘.๒ ๗๗.๓

รวม ๘๗.๒ ๘๘.๓ ๘๖.๘ ๖๖.๔ ๖๘.๒ ๖๖.๔ ๕๗.๗ ๕๗.๘ ๖๐.๓

ที่มา	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ประมวลผลโดย	สศช.



(53)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 (๒)	 มิติด้านสาธารณสุข	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ครอบคลุมร้อยละ	 ๙๖.๘๙	 โดยเป็นผู้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 (สิทธิบัตรทอง)	 ร้อยละ	 ๙๓.๙๒	 ผู้เข้าถึง 

สทิธปิระกนัสงัคมร้อยละ	๒.๐๘	ผูเ้ข้าถึงสทิธข้ิาราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ข้าราชการการเมอืงร้อยละ	๐.๘๙	โดยในภาพรวม

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนจนมีแนวโน้มเข้าถึงเพิ่มขึ้น	เบี้ยผู้สูงอาย	ุเมื่อพิจารณาการได้รับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุที่ยากจน	พบว่า	 ผู้สูงอายุท่ียากจนได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 

ร้อยละ	 ๙๐	 ต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๗	 แต่ในปี	 ๒๕๖๒	 มีผู้สูงอายุยากจนท่ีได้รับเบ้ียยังชีพลดลงเล็กน้อย	 โดยมีจ�านวน	 

๙.๘๙	แสนคน	จากผู้สูงอายุยากจนทั้งหมด	๑.๑๓	ล้านคน	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๘๗.๔๖	

	 	 	 (๓)	 มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 เมื่อพิจารณาการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	 พบว่า	

หากจ�าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ	ประเทศไทยยงัมคีวามแตกต่างในการเข้าถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่ระหว่างครวัเรอืน

ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต�่าที่สุดกับครัวเรือนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

ตารางที่	๕	ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐานตามระดับรายจ่ายและเขตพื้นที่	ปี	๒๕๖๒ 

(บริการพื้นฐาน	:	ไฟฟ้าภายในบ้าน	น�้าประปาภายในบ้าน	โทรศัพท์พื้นฐาน	โทรศัพท์เคลื่อนที่	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต)

กลุ่มครัวเรือน	

ตามระดับรายได้	

ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐาน

ไฟฟ้า
ภายในบ้าน

น�้าประปา
ภายในบ้าน

โทรศัพท์
พื้นฐาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

๑๐%	ที่	๑	จนสุด ๙๙.๒๔ ๘๙.๓๑ ๐.๓๖ ๙๑.๔๗ ๑.๔๗ ๔๑.๓๙

๑๐%	ที่	๒ ๙๙.๗๕ ๙๑.๘๗ ๐.๖๕ ๙๓.๘๒ ๓.๒๔ ๔๙.๓๐

๑๐%	ที่	๓ ๙๙.๘๗ ๙๓.๓๖ ๐.๖๒ ๙๓.๔๓ ๕.๐๘ ๔๘.๓๐

๑๐%	ที่	๔ ๙๙.๙๑ ๙๔.๕๒ ๑.๒๑ ๙๕.๐๘ ๗.๔๗ ๕๒.๒๓

๑๐%	ที่	๕ ๙๙.๘๕ ๙๖.๑๘ ๑.๘๑ ๙๕.๕๔ ๙.๗๙ ๕๔.๖๘

๑๐%	ที่	๖ ๙๙.๙๕ ๙๖.๒๑ ๒.๑๘ ๙๖.๒๘ ๑๑.๔๖ ๕๖.๕๖

๑๐%	ที่	๗ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๓๕ ๓.๒๒ ๙๗.๔๐ ๑๖.๔๔ ๖๔.๑๑

๑๐%	ที่	๘ ๙๙.๙๘ ๙๘.๓๐ ๔.๒๒ ๙๘.๓๙ ๒๐.๐๗ ๖๙.๙๐

๑๐%	ที่	๙ ๙๙.๙๙ ๙๘.๓๔ ๖.๒๖ ๙๙.๐๓ ๒๗.๔๐ ๗๗.๗๑

๑๐%	ที่	๑๐	รวยสุด ๙๙.๙๙ ๙๙.๐๔ ๑๒.๓๑ ๙๙.๔๒ ๔๔.๗๔ ๘๓.๖๔

รวม ๙๙.๘๙ ๙๖.๐๔ ๓.๙๔ ๙๖.๔๙ ๑๗.๒๑ ๖๒.๔๗

ที่มา	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ประมวลผลโดย	สศช.	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(54)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในด้านความก้าวหน้าการพัฒนาคน	พิจารณาได้จากดัชนีความก้าวหน้าของคน	 (HAI)  

ทีส่ะท้อนความก้าวหน้าการพฒันาคนของประเทศ	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ค่าดชัน	ีHAI	ของประเทศไทยอยูท่ี	่๐.๖๒๑๙	

ดีขึ้นจากค่าดัชนีท่ี	 ๐.๖๑๐๙	 ในปี	 ๒๕๖๐	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับจังหวัด		

พบว่า	ยังมีความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาคนอยู่มาก	โดยในปี	๒๕๖๒	มีเพียง	๒๘	จังหวัด	ที่มีดัชนีความก้าวหน้า

ของคนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	และมีถึง	๔๙	จังหวัด	ที่มีดัชนีความก้าวหน้าของคนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	

โดยจังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด	 ได้แก่	 จังหวัดนนทบุรี	 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร	 ปทุมธานี	 ภูเก็ต 

และระยอง	 โดยทั้ง	 ๕	 จังหวัด	 มีดัชนี ย่อยในแต่ละด ้านที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเกินกว่า	 ๐.๖	 

ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมที่มีค่าดัชนีเพียง	๐.๓-๐.๔	เท่านั้น	และหากพิจารณาจังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด 

พบว่า	เป็นจังหวัดนราธิวาส	รองลงมาเป็นจังหวัดปัตตานี	แม่ฮ่องสอน	สุรินทร์	และบุรีรัมย์	โดยทั้ง	๕	จังหวัดดังกล่าว

มีดัชนีความก้าวหน้าในด้านการศึกษาน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง	 ๐.๑๕๙๑-๐.๓๕๗๔	 แต่ในทางกลับกันมีดัชน ี

ความก้าวหน้าในเรื่องที่อยู ่อาศัยและสภาพแวดล้อมอยู ่ในระดับสูง	 (มากกว่า	 ๐.๘)	 จากข้อมูลดังกล่าว 

ท�าให้เห็นถึงประเด็นท้าทายของการด�าเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล�้าดังกล่าว	เช่น	การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่	การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	การเร่งสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนทั้งในทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	

ตารางที่	๖	ดัชนีความก้าวหน้าของคน	(HAI)

ดัชนี ปี	๒๕๕๘ ปี	๒๕๖๐ ปี	๒๕๖๒

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ๐.๖๒๒๐ ๐.๖๑๐๙ ๐.๖๒๑๙

- ด้านสุขภาพ ๐.๖๐๙๕ ๐.๕๙๐๖ ๐.๕๘๔๓

- ด้านการศึกษา ๐.๔๖๘๖ ๐.๔๔๖๒ ๐.๔๗๔๓

- ด้านชีวิตการท�างาน ๐.๗๐๕๔ ๐.๗๐๙๕ ๐.๗๒๓๗

- ด้านรายได้ ๐.๕๙๑๖ ๐.๕๗๖๕ ๐.๕๖๘๙

- ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ๐.๘๓๒๘ ๐.๘๔๓๓ ๐.๘๕๙๕

- ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ๐.๖๕๒๗ ๐.๖๒๗๖ ๐.๖๔๗๐

- ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ๐.๕๗๐๗ ๐.๖๖๖๕ ๐.๖๗๗๔

- ด้านการมีส่วนร่วม ๐.๖๐๖๐ ๐.๕๑๐๓ ๐.๖๒๐๘

ที่มา	:	สศช.

	 	 	 ในส่วนของคณุภาพชีวติของประชากรผูส้งูอายุ	พจิารณาโดยใช้ข้อมลูผูส้งูอายท่ีุประสบปัญหา 

ความยากจนหลายมิติ	 ประมวลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า	 (Thai	 People	Map	 and	

Analytics	Platform:	TPMAP)	พบว่า	ปี	๒๕๖๒	ผูส้งูอายทุีไ่ม่มอีาชพีหรอืรายได้	จ�านวน	๘๐๘,๙๕๕	คน	เป็นผูส้งูอาย ุ

ทีย่ากจน	จ�านวน	๒๖๓,๕๙๖	คน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	๓๒.๕๘	ของผูส้งูอายทุีไ่ม่มอีาชพีหรอืรายได้	ลดลงจากปี	๒๕๖๑	

ที่มีสัดส่วนร้อยละ	๓๓.๐๐	แสดงให้เห็นถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพหรือรายได้	โดยเฉพาะที่มีความยากจนและต้องได้รับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ



(55)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑.๑.๕	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 ธรรมาภิบาล 

และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างกนัทัง้ภายในและภายนอกประเทศอย่างบรูณาการ	การใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

ในการก�าหนดกลยทุธ์และแผนงาน	โดยม	ี๔	เป้าหมายการพฒันา	ประกอบด้วย	๑)	อนรุกัษ์และรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน	มีสมดุล	๒)	ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิของประเทศ	๓)	ใช้ประโยชน์และสร้างการเตบิโต 

บนฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้สมดลุภายในขีดความสามารถของระบบนเิวศ	และ	๔)	ยกระดบักระบวนทศัน์ 

เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม 

และธรรมาภิบาล

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนาของปี	 ๒๕๖๓	 ประเทศไทยมีการด�าเนินการเพื่ออนุ รักษ์	 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจากปี	๒๕๖๒	เป็นผลให้ผลกระทบทางลบที่เกิดจากการพัฒนา 

ทางเศรษฐกจิของประเทศมีการควบคมุและจดัการทีด่มีากขึน้	ทัง้การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของพืน้ทีป่่าไม้	การฟ้ืนฟคูณุภาพ

ของแม่น�า้ล�าคลอง	พืน้ทีท่างทะเลและชายฝ่ัง	การใช้พลังงานทดแทน	และการบรหิารจดัการมลภาวะและขยะของประเทศ 

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 ผลการพฒันาตามเป้าหมาย	ในส่วนของพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	พจิารณาจากข้อมลู 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของประเทศของกรมป่าไม้	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๒	 มีพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 จ�านวน	 ๑๐๒.๔๘๔	 ล้านไร่	 

(ร้อยละ	๓๑.๖๘	ของพืน้ทีป่ระเทศ)	ลดลงจากปี	๒๕๖๑	ทีมี่พืน้ทีป่่าธรรมชาต	ิจ�านวน	๑๐๒.๔๘๘	ล้านไร่	และเม่ือพจิารณา

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค	พบว่า	 ภาคเหนือมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด	 (ร้อยละ	๖๓.๙๙	 ของพื้นท่ีท้ังหมด)	 

รองลงมาเป็นภาคตะวนัตก	(ร้อยละ	๕๙.๑๕	ของพืน้ทีท่ัง้หมด)	ส่วนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นภาคทีม่พีืน้ท่ีป่าไม้น้อยทีส่ดุ 

(ร้อยละ	๑๕.๐๓	ของพื้นที่ทั้งหมด)	

รูปที่ ๖ พื้นที่ป่าธรรมชาติ (ล้านไร่) รูปที่ ๗ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค (ร้อยละ)

ที่มา	:	กรมป่าไม้ ที่มา	:	กรมป่าไม้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาตตะวันตก

ภาตใต้

ภาคเหนือ

ประเทศไทย

๑๐๒.๖๐

๑๐๒.๕๐

๑๐๒.๔๐

๑๐๒.๓๐

๑๐๒.๒๐

๑๐๒.๑๐

๑๐๒.๐๐

๑๐๑.๙๐
๑๐๐

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐

๑๐๒.๒๘๕

๑๐๒.๒๔๑

๑๐๒.๑๗๕
๑๐๒.๑๕๖

๑๐๒.๔๘๘ ๑๐๒.๔๘๔

๒๑.๔๗

๑๕.๐๓

๒๑.๙๓

๕๙.๑๕

๖๓.๙๙



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(56)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื ้นฟู		

โดยประเมินจากสถานการณ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง	ๆ	 ทั้งแหล่งน�้าผิวดิน	

น�้าบาดาล	 และน�้าทะเลชายฝั่ง	 และการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน�้าส�าคัญท่ัวประเทศ	 ในปี	 ๒๕๖๒	พบว่า	 

มีดัชนีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ	๔๖	 เกณฑ์พอใช้ร้อยละ	๓๔	 และคุณภาพเสื่อมโทรมที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

จากปี	 ๒๕๖๑	 เป็นร้อยละ	 ๑๘	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๒	 มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าในเกณฑ์ดีมาก 

ทีร้่อยละ	๒	เป็นครัง้แรก	ซึง่แสดงถงึคณุภาพน�า้ทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้	ทัง้นี	้เมือ่เทยีบกบัปี	๒๕๖๑	แหล่งน�า้ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์

พอใช้ถึงดีมาก	ลดลงจากร้อยละ	๙๑	เป็นร้อยละ	๘๒	เนื่องจากการขยายตัวของจ�านวนประชากรและนักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 อีกทั้งการระบายน�้าเสียและระบบบ�าบัดน�้าเสียของประเทศยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เพียงพอ 

ขณะทีค่ณุภาพน�า้ทะเลชายฝ่ัง	พบว่า	ในปี	๒๕๖๒	ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ดถึีงดมีาก	คดิเป็นร้อยละ	๖๑	เพิม่ข้ึนจากปี	๒๕๖๑ 

ที่มีเพียงร้อยละ	 ๕๙	 ในขณะที่คุณภาพน�้าทะเลชายฝั ่งท่ีเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากลดลงจากร้อยละ	 ๖ 

เหลือร้อยละ	๕	ในปี	๒๕๖๒

รูปที่ ๘ สถานการณ์คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง (ร้อยละ) รูปที่ ๙ สถานการณ์คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน (ร้อยละ)

ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ

คุณ
ภา

พน
�้าท

ะเ
ลช

าย
ฝั่ง

	(ร
้อย

ละ
)

คุณ
ภา

พน
�้าท

ะเ
ลช

าย
ฝั่ง

	(ร
้อย

ละ
)

เสื่อมโทรมมาก

เสื่อมโทรม

พอใช้

ดี

ดีมาก

เสื่อมโทรมมาก

พอใช้

ดี

	 	 	 ในส่วนของการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเทียบเคียงจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ 

พบว่า	ปี	๒๕๖๓	ปรมิาณการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า	ลดลงร้อยละ	๑.๑๑	จากปี	๒๕๖๒	เป็นร้อยละ	๕๖.๓๕	 

เมือ่เทยีบกบัสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลติไฟฟ้าในปี	๒๕๖๒	ทีร้่อยละ	๕๗.๔๖	อย่างไรกต็าม	เมือ่เทยีบเคยีง

จากสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	๒๕๖๓	

จากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม	๒๕๖๓	 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย

ประมาณร้อยละ	๑๕.๕๔	และเมือ่พจิารณาร่วมกบัสถานการณ์เชงิคณุภาพในมติต่ิาง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	พบว่า	คณุภาพอากาศ 

ที่ประเมินจากข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง	 ในปี	๒๕๖๒	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	๑๐	 ไมครอน	 (PM
10
)	 มีค่าเฉลี่ยรายปี

ทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๖๑	 เป็น	 ๔๕.๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 ในปี	 ๒๕๖๑	 เปรียบเทียบกับ	๔๑.๐	

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 (PM
2.5
)	 มีค่าเฉลี่ยรายปี 

ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปี	 ๒๕๖๑	ที่	 ๒๔.๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 เป็น	 ๒๕.๖	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 

ในปี	๒๕๖๑	แต่อย่างไรก็ตาม	ค่าฝุ่นละอองทั้งสองขนาดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

๒๕๕๗ ๒๕๕๗

๑
๔

๒ ๑ ๑

๑๓ ๘

๒๕

๗

๒๐
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๕ ๙
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๗๒
๔๑

๓๐

๔๖

๓๕

๕๕

๓๕

๔๕

๕๒

๔๙

๒๙

๓๔
๒๘

๔๖

๑๖

๖๐ ๖๑
๕๘

๑๑

๒๕๕๘ ๒๕๕๘๒๕๕๙ ๒๕๕๙๒๕๖๐ ๒๕๖๐๒๕๖๑ ๒๕๖๑

๑๐๐ ๑๐๐

๖๐ ๖๐

๘๐ ๘๐

๔๐ ๔๐

๑๐ ๑๐

๙๐ ๙๐

๕๐ ๕๐

๒๐ ๒๐

๗๐ ๗๐

๓๐ ๓๐

๐ ๐

๒๒

๓๔



(57)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 สถานการณ์ขยะมลูฝอยชมุชน	ของเสียอนัตราย	และสารอนัตราย	ซึง่สะท้อนความสามารถ 
ในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	 จากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 การอุปโภคบริโภค	 
และการท่องเที่ยว	 พบว่า	 การจัดการขยะมูลฝอย	 ในปี	 ๒๕๖๒	มีแนวโน้มดีขึ้นแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น 
เป็น	 ๒๘.๗๑	 ล้านตัน	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๓	 จากปี	 ๒๕๖๑	 โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก	ณ	 ต้นทาง 
และน�ากลบัไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	๑๒.๕๒	ล้านตนั	(ร้อยละ	๔๔	ของปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้)	ทัง้นี	้ขยะมูลฝอย
ที่เหลือจากการคัดแยกและน�าไปใช้ประโยชน์แล้วจะถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง	จ�านวน	๙.๘๑	ล้านตัน	(ร้อยละ	๓๔	
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น)	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	๑๓	ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล
และท�าปุ๋ยอินทรีย์	และขยะมูลฝอยชุมชนถูกก�าจัดอย่างถูกต้อง	จ�านวน	๑๐.๘๘	ล้านตัน	(ร้อยละ	๓๙	ของปริมาณ
ขยะมลูฝอยท่ีเกดิขึน้)	อย่างไรกต็าม	ของเสยีอนัตรายชมุชนปรมิาณ	๖๔๘,๒๐๘	ตนั	เพิม่ข้ึนจากปี	๒๕๖๑	ร้อยละ	๑.๖ 
โดยพบว่าร้อยละ	 ๖๕	 เป็นซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 และร้อยละ	 ๓๕	 เป็นของเสียอันตราย 
จากชุมชนประเภทอื่น	ๆ 	เช่น	แบตเตอรี่	ถ่านไฟฉาย	ภาชนะบรรจุสารเคมี	และกระป๋องสเปรย์	ทั้งนี้	ปริมาณของเสีย 
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๑๖.๑๒	 จากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด	 หรือประมาณ	
๑๐๔,๕๒๖	ตัน	ส�าหรับกากอตุสาหกรรมอนัตรายปรมิาณ	๑.๓๔	ล้านตนั	ในแต่ละภมูภิาคของประเทศมกีารกระจายตวั 
ของโรงงานบ�าบัดก�าจัดกากอุตสาหกรรม	 ซึ่งศักยภาพการบ�าบัดก�าจัดมีมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออก	 รองลงมา 

เป็นภาคกลาง	ภาคตะวันตก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้	และภาคเหนือ

ที่มา	:	กรมควบคุมมลพิษ

ค่า
เฉ

ลี่ย
รา

ยป
ี	(ม

คก
./ล

บ.
ม.
)

๒๕๕๔

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๒

ปริมาณฝุ่นละออง	PM
2.5
	เฉลี่ยรายปี	๒๕๕๔-๒๕๖๒

รูปที่	๑๐	คุณภาพอากาศ

ปริมาณฝุ่นละออง	PM
10
	เฉลี่ยรายปี	๒๕๕๔-๒๕๖๒

๐

๐

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๓๐

๓๐

๔๐

๔๐

๕๐

๕๐

ค่า
เฉ

ลี่ย
รา

ยป
ี	(ม

คก
./ล

บ.
ม.
) ช่วงค่าสูงสุด	-	ต�่าสุด

กทม.	+	ปริมณฑล

สระบุรี	(หน้าพระลาน)

ภาคเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งประเทศ

ค่ามาตรฐาน

ช่วงค่าสูงสุด	-	ต�่าสุด

กทม.	+	ปริมณฑล

สระบุรี	(หน้าพระลาน)

ภาคเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งประเทศ

ค่ามาตรฐาน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(58)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

รูปที่ ๑๑ สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายสาขาเศรษฐกิจ (ล้านตัน)

  	 ในส่วนของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก	มลูค่าเศรษฐกจิฐานราก	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

(CO
2
)	จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน	๒๕๖๓	มีปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO

2 
ลดลง 

คดิเป็นร้อยละ	๑๐.๘	จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	และลดลงในทกุสาขาเศรษฐกจิ	โดยในปี	๒๕๖๓	ภาคการผลติไฟฟ้า 

มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ	 CO
2
	 สูงสุด	 ร้อยละ	 ๔๑	 ของการปล่อยก๊าซ	 CO

2
	 ท้ังหมด	 ขณะท่ีภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรม	ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ	CO
2
	 ร้อยละ	๒๕	และร้อยละ	๒๘	ตามล�าดับ	รวมถึงภาคอื่น	ๆ	 

เช่น	ภาคครวัเรือน	เกษตรกรรม	และพาณชิยกรรม	มกีารปล่อยก๊าซ	CO
2
	คดิเป็นร้อยละ	๖	ของการปล่อยก๊าซทัง้หมด	

ทั้งน้ี	 การปล่อย	 CO
2
	 ต่อการใช้พลังงาน	 (การใช้พลังงานขั้นต้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทน)	 ของประเทศไทย 

อยู่ที่	๑.๘๖	พันตัน	(CO
2
/KTOE)	ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

ที่มา	:	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

	 	 ๑.๑.๖	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

	 	 	 ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัมวีตัถปุระสงค์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีมาตรฐาน	 ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 และมีความทันสมัย	 ระบบงานภาครัฐมีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ปราศจากการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม	 ประชาชน

สามารถเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีมและทัว่ถึง	โดยจะส่งผลให้เกดิกลไกทีส่นบัสนนุการขับเคลือ่นประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติ

ในด้านอืน่	ๆ 	ให้สามารถด�าเนนิการจนบรรลเุป้าหมายการพฒันาประเทศตามทีก่�าหนด	โดยม	ี๔	เป้าหมายการพฒันา	

ประกอบด้วย	๑)	 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม	ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	 โปร่งใส	๒)	ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง	พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	

๓)	ภาครัฐมีความโปร่งใส	ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และ	๔)	กระบวนการยุติธรรม	เป็นไปเพื่อประโยชน์

ต่อส่วนรวมของประเทศ

อื่น ๆ 
๙.๔
๖%

ภาคการผลิตไฟฟ้า ๖๘.๙
๔๑%

ภาคอุตสาหกรรม ๔๘.๑
๒๘%

ภาคการขนส่ง ๔๓.๒
๒๕%



(59)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ภาพรวมผลการพัฒนาของปี	 ๒๕๖๓	ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนมกีารพฒันาทีค่่อนข้างจะคงที	่จงึจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคญักบัการปรบักระบวนงานให้มุง่ผลสมัฤทธิ์

และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป	รวมท้ังการพฒันาภาครัฐให้มคีวามโปร่งใส	ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน	 และการปรับเปล่ียนกระบวนการท�างานให้มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว	 สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยค�านึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึง 

ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ ่มเปราะบางหรือกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส	 พร้อมท้ังการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

และพัฒนาทักษะบุคลากรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี

	 	 	 ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย	 พิจารณาจากมิติด้านต่าง	 ๆ	 ของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก	

(Worldwide	 Governance	 Index:	WGI)	 ซ่ึงในปี	 ๒๕๖๓	พบว่า	 ดัชนีด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ	

ของไทยที่สะท้อนความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐและประสิทธิภาพ 

การบริการของภาครัฐอยูท่ีร่ะดับ	๖๕.๘๗	ลดลงจากปี	๒๕๖๒	ทีม่ค่ีาดชันอียูท่ี	่๖๖.๘๓	ทัง้นี	้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน	 พบว่า	 ประเทศไทยจัดอยู่ในล�าดับที่	 ๔	 รองจากประเทศสิงคโปร์	 เนการาบรูไนดารุสซาลาม	 

และประเทศมาเลเซีย

ที่มา	:	รายงานดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก	(WGI)

	 	 	 ในส่วนของระดบัความโปร่งใส	การทจุรติ	ประพฤตมิชิอบ	พจิารณาจากมติด้ิานการควบคมุ

ปัญหาทุจริต	 ประพฤติมิชอบ	 พบว่า	 ประเทศไทยมีค่าคะแนนอยู่ท่ี	 ๓๙.๔๒	 ลดลงจากปี	 ๒๕๖๒	 ท่ีมีค่าคะแนน	

๔๐.๘๗	 โดยเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคอาเซียน	 ประเทศไทยอยู่เป็นล�าดับที่	 ๔	 รองจากประเทศสิงคโปร์	 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม	และประเทศมาเลเซยี	ตามล�าดบั	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถของภาครัฐในการควบคุม 

ไม่ให้ใช้อ�านาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ท้ังในรูปแบบของการทุจริต 

ประพฤติมชิอบเพยีงเลก็น้อยหรอืขนาดใหญ่	รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยกลุม่ผูม้อี�านาจทีมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์

รูปที่ ๑๒ คะแนนดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลกด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ

สถิติคะแนนมิติด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ
ของประเทศไทย

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

มิติด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ ปี ๒๕๖๓

๖๖.๓๕
๖๖.๘๓ ๖๖.๘๓

๖๕.๘๗
๑๑.๕๔

๒๐.๖๗

๓๑.๗๓

๕๓.๘๕

๖๐.๑๐

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

Myanmar

Lao	PDR

Cambodia

Vietnam

Philippines

Indonesia

Thailand

Malaysia

Brunei	Darussalam

Singapore

๖๕.๘๗

๗๙.๓๓

๘๗.๐๒

๑๐๐.๐๐

๕๔.๘๑



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(60)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 หากประเมินจากมิติด้านหลักนิติธรรม	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๖๓	 ประเทศไทยมีค่าคะแนน 

อยู่ที่	๕๗.๖๙	เพิ่มขึ้นจาก	๕๔.๘๑	ในปีก่อนหน้า	ในส่วนของความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม	พิจารณาจาก 

มิติของคุณภาพของกฎระเบียบ	พบว่า	 ประเทศไทยมีคะแนน	๖๐.๕๘	 เพิ่มข้ึนจากระดับ	๕๙.๑๓	 ในปีก่อนหน้า	 

และอยูใ่นล�าดบัที	่๔	ของภมูภิาคอาเซยีน	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบค่าดชันมีตินิติธิรรมและมติคิณุภาพของมาตรการควบคุม

กบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน	พบว่า	ประเทศทีอ่ยูใ่น	๓	ล�าดบัแรกมคีะแนนทัง้	๒	มติค่ิอนข้างสงู	ได้แก่	ประเทศสงิคโปร์ 

(๙๖.๖๓	และ	๑๐๐	คะแนน)	เนการาบรูไนดารุสซาลาม	(๗๔.๐๔	และ	๗๓.๐๘	คะแนน)	ประเทศมาเลเซีย	(๗๓.๐๘	

และ	๗๔.๕๒	คะแนน)	อย่างไรก็ดี	ในปี	๒๕๖๓	ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	

ท�าให้ภาครัฐมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานให้มคีวามเป็นดจิทิลัเพิม่มากขึน้	ดงันัน้	ดชันรีฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	

(e-Government	Development	Index:	EGDI)	จัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ	(United	Nations:	UN)	

ของประเทศไทย	ในปี	๒๕๖๓	ได้ถกูจัดให้อยูใ่นกลุม่ของ	Very	High	EDGI	เป็นครัง้แรก	โดยมค่ีาคะแนน	๐.๗๕๕๕	

อยู่ในอันดับที่	๕๗	จาก	๑๙๓	ประเทศ	เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๖๑	ที่มีคะแนน	๐.๖๕๔๓	และอยู่ในอันดับที่	๗๓	อย่างไรก็ด ี

เมื่อพิจารณาในส่วนประกอบที่ส�าคัญ	 ๓	 ด้าน	 ได้แก่	 การให้บริการออนไลน์	 (Online	 Service	 Index:	 OSI)	 

โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม	(Telecommunication	Infrastructure	Index:	TII)	และทนุมนษุย์	(Human	Capital	

Index:	HCI)	พบว่าประเทศไทยมีค่าคะแนนเท่ากับ	๐.๗๙๔๑	๐.๗๐๐๔	และ	๐.๗๗๕๑	ตามล�าดับ	ซึ่งยังคงห่างจาก

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	เช่น	ประเทศสิงค์โปร์ที่อยู่ในอันดับ	๑๑	และมีค่าคะแนน	๐.๙๑๕๐

	 ๑.๒	 ผลการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมายในช่วงปี	๒๕๖๔	(ณ	เดือนมกราคม-

กรกฎาคม	๒๕๖๔)

	 	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู ่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ผ่านการสนับสนุนการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้	ดังนี้

	 	 ๑.๒.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนท่ี	 เนื่องจากแผนในระดับพื้นท่ีถือเป็นแผนท่ีม ี

ความส�าคัญในการเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่	 ๒	 ดังนั้น	 แผนการพัฒนาในระดับพื้นที่ 

จงึต้องสามารถถ่ายระดบัเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนระดบัที	่๒	ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม 

รูปที่ ๑๓ คะแนนดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลกด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ

ที่มา	:	รายงานดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก	(WGI)

สถิติคะแนนมิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของประเทศไทย

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

คะแนนมิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓

๔๒.๓๑
๔๒.๗๙

๔๐.๘๗
๓๙.๔๒

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

Myanmar

Lao	PDR

Cambodia

Vietnam

Philippines

Indonesia

Thailand

Malaysia

Brunei	Darussalam

Singapore



(61)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สามารถตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 

รัฐบาลจึงได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่	 ประกอบด้วย	 ๑)	 แผนระดับพื้นที่

ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของพ้ืนท่ี	 โดยสามารถถ่ายระดับเป้าหมาย 

จากยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล	 (XYZ)	 โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้ประสาน 

เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานของฝ่ายต่าง	ๆ	๒)	หน่วยงานในระดับพื้นที่จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง	

ที่ก�าหนดไว้	 ประกอบด้วย	การมองเป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อให้การท�างานในระดับพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	การวิเคราะห์ช่องว่างการบรรลุเป้าหมาย	(Gap	Analysis)	 เพื่อวางมาตรการ 

แก้ไขสถานการณ์และจัดท�าข้อเสนอ/โครงการส�าคัญร่วมกัน	 โดยใช้ข้อมูลสถิติ	 สถานการณ์	 และงานวิจัย 

ประกอบการวิเคราะห์	 การจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการ	 โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อเป้าหมาย 

และระยะห่างจากเป้าหมายของแผนในระดบัพืน้ท่ี	และจดัท�าเป็นแผนปฏิบตัริาชการราย	๕	ปี และรายปี	เพือ่เป็นข้อมลู 

ประกอบกระบวนการงบประมาณ	และ	๓)	การตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผล	การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

และแผนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จะต้องใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	 (Electronic	Monitoring	 

and	 Evaluation	 System	 of	 National	 Strategy	 and	 Country	 Reform:	 eMENSCR)	 เป็นระบบหลัก 

ในการด�าเนินงาน	

	 	 ๑.๒.๒	 การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตไิปสูก่ารปฏบิตับินฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์	เนือ่งจากทีผ่่านมา	

การด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์ชาตขิองหน่วยงานภาครัฐยงัไม่ได้ด�าเนนิการบนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์	

(Evidence	Base)	ประกอบกับข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินการต่าง	ๆ 	เช่น	ข้อมูลสถิติ	สถานการณ์	ข้อมูลเชิงวิชาการ 

และงานวิจัยที่จัดเก็บอยู ่ในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกน�าไปใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้การรายงานผลการด�าเนนิการของหน่วยงานรัฐ 

ในระบบ	 eMENSCR	 ยังไม่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ของแผนระดบัต่าง	ๆ 	ดงันัน้	รฐับาลจงึได้เหน็ชอบแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตไิปสูก่ารปฏบิตับินฐานข้อมลู 

เชิงประจักษ์	 ประกอบด้วย	 ๑)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท�าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน	

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต	ิโดยจัดท�าและปรับปรุงข้อมูลสถิติ	สถานการณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ของยทุธศาสตร์ชาติ	และน�าเข้าข้อมลูดังกล่าวบนฐานข้อมลูเปิดภาครฐัให้เป็นปัจจบัุน	นอกจากนี	้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

กับการให้ทุนและการก�ากับงานวิจัยจะต้องจัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒)	 ในการด�าเนินงาน/การจัดท�าโครงการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องน�าข้อมูลสถิติ	

สถานการณ์	 และงานวิจัยมาประกอบการด�าเนินงาน/การจัดท�าโครงการ	 และด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล	 (XYZ)	 ๓)	 การจัดท�าแผนระดับที่	 ๓ จะต้องด�าเนินการเป็นไป	

ตามแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่	 ๓	 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน…	 เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	อย่างเคร่งครัด	และ	๔)	การติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	

การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม	 ตรวจสอบ	 

และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพื่อให้การติดตาม 

และประเมินผลครอบคลุมการด�าเนินงานในทุกระดับ

	 	 ๑.๒.๓	 การจดัตัง้ศนูย์อ�านวยการขจดัความยากจนและพฒันาคนทกุช่วงวยัอย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล�้าของประชาชน 

ในประเทศรวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย	 จึงได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

อย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	หรอื	ศจพ.	ขึน้	เพือ่เป็นกลไกหลกัในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

และการพฒันาคน	ซึง่เป็นการวางรากฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศ	โดยภารกจิทีส่�าคญัของ	ศจพ.	คอืการขจดัความยากจน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(62)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

และพัฒนาคนทุกช่วง วัยเพื่อน�าไปสู่การบรรลุ เ ป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่ งยืน	 

โดยน�าระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า	 (TPMAP)	 มาใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการด�าเนินการ	 

โดยในเดือนเมษายน	 ๒๕๖๔	 ได้มีการมอบหมายให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู ้ว ่าราชการ	

กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด	 (ศจพ.จ.)	 ศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร	 (ศจพ.กทม.)	 ศูนย์อ�านวยการขจัดความยากจน 

และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ�าเภอ	 (ศจพ.อ.)	 ศูนย์อ�านวยการ 

ขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต	 (ศจพ.ข.)	 

และทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่	 พร้อมทั้งเตรียมวางแผนการด�าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ด้วยระบบ	TPMAP	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

๒.	 ผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๒.๑	 ภาพรวม/บทน�า

	 	 ๒.๑.๑	 ที่มา	ความส�าคัญ	และเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 การปฏิรูปประเทศ	 ตามบทบัญญัติ ท่ีได ้ก�าหนดไว ้ในหมวด	 ๑๖	 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยถือเป็นกลไกส�าคัญให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญและจ�าเป็นให้สามารถ 

ขบัเคลือ่นประเทศไปได้อย่างมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	ให้สมัฤทธิผ์ลอย่างแท้จรงิ	ท�าให้ประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปสู่สิง่ทีด่ขีึน้ 

โดยหลักการของการปฏิรูป	 คือ	 การปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด 

ความเหมาะสมหรือสมควรกับบริบทและยุคสมัย	ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายหลักไว้	๓	ประการ	ได้แก่	๑)	ประเทศชาต ิ

มีความสงบเรียบร้อย	 มีความสามัคคีปรองดอง	 มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

และมคีวามสมดลุระหว่างการพฒันาด้านวตัถกุบัการพฒันาด้านจติใจ	๒)	สงัคมมคีวามสงบสขุ	เป็นธรรม	และมโีอกาส 

อนัทดัเทยีมกนัเพ่ือขจดัความเหลือ่มล�า้	และ	๓)	ประชาชนมคีวามสขุ	มคีณุภาพชวีติทีด่	ีและมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	ซึง่ก�าหนดให้การด�าเนนิการปฏิรปูประเทศ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยก�าหนดให้เริ่มด�าเนินการ 

ปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน	 ๑	 ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ	 โดยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเจตนารมณ์ 

ของรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลา	๕	ปี

	 	 	 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	บัญญัติให้ 

การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ	 และให้มีแผนการปฏิรูปประเทศ 

เพื่อใช้ในการก�าหนดกลไก	วิธีการ	และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน	รวมทั้งผลอันพึงประสงค์

ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น	 ๆ	 ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยหน่วยงานของรัฐ 

ทุกหน่วยมีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 

ไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ

แต่ละด้านขึ้น	 โดยเมื่อวันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 ได้ประกาศบังคับใช้แผนการปฏิรูปประเทศ	 จ�านวน	 ๑๑	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านการเมือง	 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 ด้านกฎหมาย	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	 ด้านเศรษฐกิจ	 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านสาธารณสุข	 ด้านสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านสังคม	 

ด้านพลงังาน	และด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	นอกจากนี	้ยงัมแีผนการปฏิรปูประเทศ 



(63)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ด้านกระบวนการยุติธรรม	 (ต�ารวจ)	 ซึ่งจัดท�าตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๒๕๘	 ง.	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	 

เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ	และแผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา	ซึง่จดัท�าขึน้โดยคณะกรรมการอสิระ 

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา	และได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	

	 	 	 การด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์

จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	ด้านการเมืองมุ่งหวัง

ให้ประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคงภายใต้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีมาตรฐานภายใต้การเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล

ของทุกภาคส่วน	 ด้านกฎหมายมุ่งหวังให้มีกฎหมายที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิต	 ด้านกระบวนการยุติธรรมมุ่งหวัง 

ให้ประชาชนได้รบัความยตุธิรรมอย่างเท่าเทียม	ไม่เลือกปฏบิติั	และเข้าถึงได้โดยง่าย	ด้านเศรษฐกิจมุง่หวงัให้เศรษฐกจิไทย 

มีความสามารถในการแข่งขัน	 มีการขยายตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน	 และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน 

ของรัฐท่ีจะต้องด�าเนินงานตามแผน	 ขั้นตอน	 และวิธีการด�าเนินการของกิจกรรมตามเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ทีก่�าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศแต่ละด้าน	เพือ่ให้บรรลผุลสมัฤทธิด์งัเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญฯ	 

ที่มุ ่งหวังให้	 “ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย	 สังคมเป็นธรรม	 ประชาชนมีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี		

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ”	

	 	 ๒.๑.๒	 การแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติ

	 	 	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด�าเนินการจะต้องมีการแปลงแผน	 ขั้นตอน	 

และวิธีการด�าเนินการปฏิรูปตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	 ๆ	 ไปสู่การก�าหนดแผนงาน/ 

โครงการเพื่อด�าเนินการภายในกรอบระยะเวลาของขั้นตอนและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ	 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ	 โดยอาจด�าเนินการในลักษณะแผนงาน/โครงการ	

หรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง	ๆ	หรืออาจเป็นการก�าหนดมาตรการ	การปรับปรุงกฎระเบียบ	

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการด�าเนนิงานขององค์กร	การปรับปรงุขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	ซึง่อาจไม่ต้องใช้วงเงนิ	

จากแหล่งเงินงบประมาณหรือแหล่งเงินใด	 รวมถึงการท�างานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน	 เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิ 

ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในปี	๒๕๖๕	เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน

	 	 ๒.๑.๓	 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัท่ี	๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	เหน็ชอบให้มกีารปรบัปรงุแผนการปฏริปูประเทศ 

ให ้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 และมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวข ้อง	 

โดยก�าหนดประเด็นในการปรับปรุงไว้	๖	ประเด็น	ได้แก่	๑)	การก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน 

สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ๒)	 การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน 

และคดัเลอืกเฉพาะกจิกรรมปฏิรูปประเทศทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมนียัส�าคัญ	(Big	Rock) 

๓)	การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความส�าคัญ	รวมทั้งจัดล�าดับ

ความส�าคัญของการเสนอกฎหมาย	 ๔)	 การทบทวนข้อเสนอในการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่	๒	มกราคม	๒๕๖๒	๕)	ปรับปรุงชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	โดยให้ระบุหน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก/รองที่ชัดเจน	 และ	 ๖)	 ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 เห็นชอบ	 (ร่าง)	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 

และได้มีการประกาศบังคับใช้แผนดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(64)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 ๒.๒	 ผลการประเมินการด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง	๑๓	ด้าน	(ณ	เดือนธันวาคม	๒๕๖๓)

	 	 ๒.๒.๑	 ด้านการเมือง

	 	 	 เป้าหมาย	 เพ่ือการธ�ารงไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ	เป็นการปกครองทีม่คีวามมัน่คง	มคีวามชอบธรรม	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ก่อให้เกดิประโยชน์สขุ 

แก่ประเทศชาติ	 บ้านเมืองและประชาชน	 สร้างการมีส่วนร่วม	 รู้จักยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างกัน	 พรรคการเมือง

ด�าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	 

และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

   สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๕	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	๑	เรือ่ง	เรือ่งและประเด็นปฏริปูทีอ่ยูใ่นระดับยังคงมคีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง	และเรือ่ง 

และประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง	โดยทัง้	๕	เรือ่งมีสถานะการบรรลเุป้าหมาย 

เทียบเท่ากับปี	๒๕๖๒	

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	 ด้านการเมือง

ได้ก�าหนดให้จัดท�ากฎหมายหรือปรับปรุง	 จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	พ.ศ.	....	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

	 	 ๒.๒.๒	 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

	 	 	 เป้าหมาย	เพ่ือให้องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน	กะทัดรัดแต่แข็งแรง	บูรณาการ 

ความร่วมมือของทกุภาคส่วนในการท�างานเพือ่ประชาชนเชงิพืน้ทีเ่ป็นหลกั	จดัระบบบรหิารและบรกิารให้เป็นดจิทิลั	

จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง	มีคุณธรรมและจริยธรรม	และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏริปู	รวม	๖	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๕	เร่ือง 

และเร่ืองและประเดน็ปฏริปูทีย่งัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง	ทัง้นี	้มเีรือ่งและประเด็นปฏริปู 

ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายปรับลดลง	 คือ	 (๐๒๐๔)	 ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 

พร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งจากเดิมที่มีสถานะใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 ปรับลดมาเป็นยังคงม ี

ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการเมือง

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย								ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย											ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย										บรรลุเป้าหมาย

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓
เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

๓ ๑
๕

๓ ๑

อยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 1 เร่ือง 

ได้แก่

(0102) กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 โดยสนัตวิิธีและการรูร้กัสามคัคีของสังคมไทย

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง 

ได้แก่

(0101)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
 และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยงัคงมคีวามเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เรือ่ง  

ได้แก่

(0103) การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน
 และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
(0104)  การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
 เพื่อการปฏิรูปประเทศ
(0105)  การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย



(65)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านการบรหิาร 

ราชการแผ่นดินได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๕	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	 

จ�านวน	๓	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑	พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

และมีกฎหมายที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการ	 คือ	 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต	 พ.ศ.	 ....	 

และกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ

	 	 ๒.๒.๓	 ด้านกฎหมาย

	 	 	 เป้าหมาย	เพื่อให้มีกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม	สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	เพื่อเป็นเครื่องมือ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	โดยไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน	และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	

ประชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัท�ากฎหมายอย่างเหมาะสม	มคีวามรูค้วามเข้าใจ	และสามารถเข้าถงึกฎหมาย

ได้โดยง่าย	และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๑๐	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	๔	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีอยู่ในระดับยังคงมีความเส่ียง 

ในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง	และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูใ่นข้ันวกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง 

ทั้งน้ี	 มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีข้ึน	 จ�านวน	 ๕	 เรื่อง	 เช่น	 (๐๓๐๒)	 ยกเลิกหรือ

ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย	และเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน	และ	 (๐๓๐๓)	 

มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง	 คือ	 (๐๓๑๐)	 มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖3
เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

๖
๖

1 ๕

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่

(0204)  ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่

(0201) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

(0202)  ระบบข้อมลูภาครฐัมมีาตรฐาน ทนัสมยั และเชือ่มโยงกนัก้าวสูร่ฐับาลดิจทัิล

(0203)  โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

(0205)  ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐ

(0206)  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต

 ทุกขั้นตอน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(66)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านกฎหมาย 

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๒๑	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๑๓	 ฉบับ	 

เช่น	 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๓	และพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๔	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	

จ�านวน	๘	 ฉบับ	 เช่น	 ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดท�าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

และร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 

	 	 ๒.๒.๔	 ด้านกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 เป้าหมาย	 เพื่ออ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	 แล้วเสร็จ 

ตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดและเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค	 และบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 

และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๑๐	เรือ่ง	โดยมเีร่ืองและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูร่ะดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๗	 เรื่อง	 ทั้งนี้	 มีเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปูทีม่สีถานะการบรรลเุป้าหมายดขีึน้	จ�านวน	๒	เรือ่ง	ได้แก่	(๐๔๐๕)	การพฒันากลไกการบงัคบัการ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	ซึ่งปรับสถานะดีขึ้นจากปี	๒๕๖๒	ที่อยู่ในขั้นวิกฤต	และ	(๐๔๑๐)	 

การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่ปรับสถานะ 

เป็นใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านกฏหมาย

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

3 2 4 1
๑๐

๑ ๓ 24

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่

(0308) ปฏิรูปการเรียนการสอน
  และการศึกษาอบรม
  วิชากฎหมาย เพื่อพัฒนา
  นักกฎหมายให้เป็น
  ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี

ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 
จ�านวน 3 เรื่อง เช่น

(0302) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
 ที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
 ต่อการด�ารงชีวิตและการ
 ประกอบอาชีพของประชาชน
(0304)  มีกลไกให้มีการตรากฎหมาย
 เพื่อเพิ่มความสามารถ
 ในการแข่งขันของประเทศ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย
จ�านวน 4 เรื่อง เช่น

(0306) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 ในการจัดท�าและเสนอ
 ร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญ 
 และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
 ประชาชนในการจัดท�า
 และเสนอร่างกฎหมาย 
 รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ 
 ทางกฎหมายแก่ประชาชน

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่

(0301) มีกลไกให้การออกกฎหมายที่ดี
 และเท่าทีจ่�าเป็น รวมทัง้มกีลไก
 ในการทบทวนกฎหมาย
 ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
 เพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรา 77 
 ของรัฐธรรมนูญฯ
(0305)  พัฒนากระบวนการจัดท�าและ
 ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้
 รวดเรว็ รอบคอบและสอดคล้อง
 กบัเงือ่นเวลาในการตรากฎหมาย
 ตามรัฐธรรมนูญฯ



(67)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านกระบวนการ

ยุติธรรมได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๔๑	ฉบับ	โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	จ�านวน	๕	ฉบับ	

ได้แก่	พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๖๒	

พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต�ารวจศาล	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	 (ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่าง 

การด�าเนินการ	เช่น	ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	....	

	 	 ๒.๒.๕	 ด้านเศรษฐกิจ

	 	 	 เป้าหมาย	มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทย	“แข่งขันได้	กระจายประโยชน์สู่ประชาชน	เติบโตยั่งยืน”	

โดยมีผลิตภาพสูงขึ้น	 มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น	 รวมทั้งมีการเติบโตอย่างครอบคลุม 

ทั่วทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน	และสถาบันเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๕๕	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๘	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๒๑	เรื่อง	เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยง 

ในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๒๒	 เร่ือง	 และเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในขั้นวิกฤต	 จ�านวน	 ๔	 เร่ือง	 

ทั้งน้ี	 มีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ีมีสถานะการบรรลุเป้าหมายลดลง	 จ�านวน	 ๕	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๐๕๑๘)	 Regional	 

Integration	 Committee:	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค	 (๐๕๒๓)	 ขจัดอุปสรรค 

ด้านการเคลือ่นย้ายคน	(๐๕๒๙)	การปฏริปูกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	(๐๕๔๘)	ระบบภาษ	ี(๐๕๕๔)	การปฏริปูสถาบนั

ทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	(SMEs)	และมีเรื่องและประเด็นอื่นมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้น	 จ�านวน	 ๑๒	 เรื่อง	 เช่น	 (๐๕๑๑)	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-อุดมศึกษา	 (สนับสนุน)	

(๐๕๔๒)	 การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหล่ือมล�้า	 ในขณะที่เรื่องและประเด็นอื่น

มีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒	

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านกระบวนการยุติธรรม

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

71 2
๑๐

7 3

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 7 เรื่อง เช่น

(0401)  การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
 ยตุธิรรมทีช่ดัเจนเพือ่ให้ประชาชนได้รบัความยตุธิรรมโดยไม่ล่าช้า
(0403)  การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
(0404)  การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่

(0402)  การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
 เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(0407)  การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
(0410)  การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(68)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านเศรษฐกิจ 

ได้ก�าหนดให้จดัท�ากฎหมายหรอืปรบัปรงุกฎหมาย	จ�านวน	๓๕	ฉบบั	โดยมกีฎหมายทีจ่ดัท�าแล้วเสรจ็	จ�านวน	๘	ฉบบั	

เช่น	พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	

และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 	 ๒.๒.๖	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 เป้าหมาย	เพือ่ให้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้รบัการรักษา	ฟ้ืนฟ	ูท�าให้เกิดความยัง่ยนื 

เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ	ทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ ์

และการใช้ประโยชน์	ทัง้ทรพัยากรทางบก	ทรพัยากรทางน�า้	ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ความหลากหลายทางชวีภาพ 

สิ่งแวดล้อม	และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๓๖	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๑	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๑๕	 เร่ือง	 เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในระดับยังคงมี 

ความเสีย่งในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๑๖	เรือ่ง	และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูใ่นข้ันวกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน	๔	เรื่อง	ทั้งนี	้มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น	จ�านวน	๖	เรื่อง	เช่น	(๐๖๐๒)	

การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน�้า	 (๐๖๐๘)	 การปรับสมดุลโครงสร้าง

องค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	และ	(๐๖๑๒)	การบริหารจัดการการประมงทะเล	ในขณะที่เรื่อง

และประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านเศรษฐกิจ

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

2 30 18 5
๕๕

4 22 21

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย 
จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่

(0518) Regional Integration Committee:
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
 ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
(0520)  พัฒนาเมืองหลัก/
 เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
(0523)  ขจัดอุปสรรคด้าน
 การเคลื่อนย้ายคน
(0553)  การปฏรูิปสถาบนัด้านการส่งเสรมิ 
 ผลิตภาพ การมาตรฐาน
 และนวัตกรรม

ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 
จ�านวน 22 เรื่อง เช่น

(0502) อุตสาหกรรมการเกษตร
(0519) Clusters and Hubs:
 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(0534) ส่งเสริม Smart farmer
 และ Precision farming
(0542) การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการ
 การแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้

ใกล ้ เคียงในการบรรลุเป ้าหมาย
จ�านวน 21 เรื่อง เช่น

(0511) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 -อุดมศึกษา (สนับสนุน)
(0527)  Connectivity: 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระดับภูมิภาค
(0532) การสร้างและใช้ Big Data 
 ภาคเกษตร
(0547) การบริหารจัดเก็บภาษี

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 8 เรื่อง เช่น

(0514) การเพิ่มระดับการแข่งขัน
 ทางธุรกิจ-หน่วยงานดูแล
 ควบคุมด้านกฎหมาย
 ด้านการแข่งขันทางการค้า 
 และตลาดเสรี (สนับสนุน)
(0516)  การเพิ่มระดับการแข่งขัน
 ทางธุรกิจ-วิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อม (สนับสนุน)
(0529) การปฏิรูปกรมทรัพย์สิน
 ทางปัญญา



(69)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ในส่วนของการจัดท� าหรือปรับปรุ งกฎหมายภายใต ้แผนการปฏิรูปประเทศ		

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก�าหนดให้จัดท�ากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๓๕	 ฉบับ	 

โดยมกีฎหมายทีจ่ดัท�าแล้วเสรจ็	จ�านวน	๑๓	ฉบบั	เช่น	พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	๒๕๖๒	และพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	จ�านวน	๒๒	ฉบับ	เช่น	กฎหมายว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ	 และกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

  ๒.๒.๗	 ด้านสาธารณสุข

	 	 	 เป้าหมาย	เพือ่ให้ประชาชนทกุภาคส่วนมคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ	มส่ีวนร่วมในการวางระบบ 

ในการดูแลสุขภาพ	 สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ�าเป็นได้อย่างเสมอภาค	 และอยู ่ในสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๑๐	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	 ๖	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๒	 เรื่อง	 

และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรื่อง	ทั้งนี้	มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 

ที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น	 จ�านวน	๕	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๐๗๐๒)	 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ	

(๐๗๐๕)	 การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ	 (๐๗๐๖)	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 (๐๗๐๗)	 

การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค	และ	(๐๗๐๘)	ความรอบรูด้้านสขุภาพ	ในขณะทีเ่รือ่งและประเดน็ปฏริปูอืน่ 

มีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

19 1๒
3๖

16 115

อ ยูใ่ น ขัน้ วิก ฤ ต ใ น ก า ร บ ร ร ลเุป้าหมาย 

จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่

(0601) ทรัพยากรทางบก
(0609) การบรหิารจัดการขยะในทะเล
 และชายฝั่ง
(0614)  การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
 จากทรัพยากรทางทะเล
 และชายฝั่งตามแนวคิด
 การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
(0621) ปฏิรูประบบการวิจัย
 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน 16 เรื่อง เช่น

(0603)  การบริหารเชิงพื้นที่

(0611)  การบริหารจัดการมลพิษ

 ในทะเลและชายฝั่ง

(0633) ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตร์

 เพื่อสิ่งแวดล้อม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย

จ�านวน 15 เรื่อง เช่น

(0605)  ระบบขยายผลแบบอย่าง

 ความส�าเร็จ

(0620)  ปฏริปูกลไกด้านความหลากหลาย

 ทางชีวภาพทั้งระดับชาติ

 และพื้นที่

(0631)  ปฏรูิประบบการบรหิารจดัการ

 เขตควบคุมมลพิษ

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 1 เรื่อง ได้แก่

(0608)  การปรบัสมดุลโครงสร้างองค์กร

 ในการรักษาผลประโยชน์

 ของชาติทางทะเล



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(70)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านสาธารณสขุ

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๑๔	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 

คือ	 พระราชบัญญัติระบบบริการปฐมภูมิ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และมีกฎหมายที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการ	 เช่น	 

กฎหมายว่าด้วยการจัดหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงินส�าหรับคนต่างชาติและกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจัดตั้งกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต	

	 	 ๒.๒.๘	 ด้านสื่อสารมวลชน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 เป้าหมาย	 เพ่ือมุ ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท�าหน้าที่ของสื่อ 

บนความรับผิดชอบกับการก�ากับที่มีความชอบธรรม	 และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ	 

ด�ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก	 การรับรู้ของประชาชน	 ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ

ของประชาชน	ตามแนวทางของประชาธปิไตย	และมุง่เน้นให้สือ่เป็นโรงเรยีนของสงัคมในการให้ความรูแ้ก่ประชาชน	

ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ	และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏิรปู	รวม	๖	เร่ือง	โดยมเีร่ืองและประเดน็ปฏริปูท่ีอยูร่ะดบัใกล้เคียงในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๔	เร่ือง 

และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นระดบัยงัคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรือ่ง	ท้ังนี	้มเีรือ่งและประเดน็ 

ปฏิรูปทีมี่สถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึน้	จ�านวน	๔	เรือ่ง	ได้แก่	(๐๘๐๒)	แนวทางการส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐาน

วิชาชีพสื่อ	(๐๘๐๓)	การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ	(๐๘๐๕)	การปฏิรูป

การบริหารจดัการความปลอดภยัไซเบอร์/กจิการอวกาศ	และระบบเคร่ืองมอืด้านการสือ่สารมวลชนและโทรคมนาคม

เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	 และประโยชน์สาธารณะ	 และ	 (๐๘๐๖)	 การปฏิรูประบบ 

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านสาธารณสุข

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

4 4 2
๑๐

2 2 6

อยู่ในขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 2 เรือ่ง 
ได้แก่

(0701) ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ

(0703)  ก�าลังคนด้านสุขภาพ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 6 เรื่อง
ได้แก่

(0702)  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ
(0704)  ระบบบริการปฐมภูมิ
(0705)  การแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพรไทย
 เพื่อเศรษฐกิจ
(0706)  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(0708)  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(0710)  ระบบหลักประกันสุขภาพ

ยังคงมคีวามเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย จ�านวน 2 เรือ่ง 
ได้แก่

(0707)  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

(0709)  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 



(71)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรือปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านสือ่สารมวลชน	

เทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้ก�าหนดให้จดัท�ากฎหมายหรอืปรับปรงุกฎหมาย	จ�านวน	๗	ฉบับ	โดยมกีฎหมายท่ีจดัท�าแล้วเสรจ็ 

จ�านวน	๒	ฉบบั	ได้แก่	พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	๒๕๖๒	และพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	จ�านวน	๕	ฉบับ	เช่น	ร่างพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	 พ.ศ.	 ....	 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	พ.ศ.	๒๕๕๑	และร่างพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการกระท�าผดิต่อเด็ก

โดยใช้สื่อออนไลน์	พ.ศ.	....

	 	 ๒.๒.๙	 ด้านสังคม

	 	 	 เป้าหมาย	 เพื่อให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต 

อย่างมคีณุภาพ	สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก	ภาครฐัมข้ีอมลูและสารสนเทศด้านสงัคมทีบ่รูณาการ

ทกุหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้	ชุมชนและท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง	โดยสามารถจดัการกนัเอง 

และท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ได้	และคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏริปู	รวม	๕	เรือ่ง	โดยทัง้	๕	เรือ่ง	มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมาย 

ทั้งนี้	 มีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้ค่าเป้าหมายดีขึ้น	 คือ	 (๐๙๐๓)	 การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ 

ด้านสังคม	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านสื่อสารมวลชน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านสังคม

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

2

1

2

4

๖

๕

2 4

5

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

(0803)   การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(0806)   การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(0801)   การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
(0802)   แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ 
(0804)   การปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
(0805)   การปฏริปูการบรหิารจัดการความปลอดภยัไซเบอร์/กจิการอวกาศ 
  และระบบเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม
  เครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

(0901)  การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม 
(0902)  กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
(0903)  การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 
(0904)  ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
(0905)  การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

2



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(72)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	 ด้านสังคม 

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๒๒	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายท่ีจัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๘	 ฉบับ	 

ได้แก่	 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ประกาศกระทรวงแรงงาน	 เรื่อง	 ขอความร่วมมือ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท�า	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบัญญัต ิ

การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๖๒	กฎกระทรวงก�าหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน	พ.ศ.	๒๕๖๑	 

พระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ๘)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

และพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒	และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	เช่น	ร่างระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม 

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	พ.ศ.	....		

	 	 ๒.๒.๑๐	 ด้านพลังงาน

	 	 	 เป้าหมาย	 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ 

ของประชาชน	ส่งเสริมด้านเทคโนโลยแีละการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจัดการด้านพลงังาน	มธีรรมาภบิาล 

มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน	และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเดน็ปฏริปู	รวม	๑๗	เรือ่ง	โดยมเีรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีบ่รรลคุ่าเป้าหมาย	จ�านวน	๕	เรือ่ง	เรือ่งและประเดน็ปฏริปู 

ที่อยู ่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๗	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู ่ในระดับยังคงมี 

ความเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย	จ�านวน	๓	เรือ่ง	และเรือ่งและประเดน็ปฏริปูทีอ่ยูใ่นขัน้วกิฤตในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน	 ๒	 เรื่อง	 ทั้งน้ี	 มีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้วเพิ่มขึ้น	 จ�านวน	 ๕	 เรื่อง	 

ได้แก่	 (๑๐๐๓)	 ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน	 (๑๐๑๐)	 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค 

ในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า	 (๑๐๑๔)	การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน	 

(๑๐๑๕)	 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน	 (ESCO)	 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 และ	 (๑๐๑๖)	 การส่งเสริม 

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	ในขณะที่เรื่องและประเด็นปฏิรูปอื่นมีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านพลังงาน

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

4 5 4 4
๑7

2 3 57

อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย

จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก ่

(1006)  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
 กิจการไฟฟ้า 
(1011) การส่งเสริมการติดตั้ง
 โซลาร์รูฟอย่างเสรี

ยงัคงมีความเสีย่งในการบรรลเุป้าหมาย 

จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก ่

(1005) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 
 เพื่อเพิ่มการแข่งขัน
 (1016)  การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
 ในประเทศไทย 
(1017) การส่งเสริมเทคโนโลยี
 ระบบการกักเก็บพลังงาน

ใกล้เคยีงในการบรรลเุป้าหมายจ�านวน 
7 เรื่อง ได้แก ่

(1001)  การปฏรูิปองค์กรด้านพลังงาน 
(1002)  การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
 พลังงานแห่งชาติ 
(1003)  ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล
 ในทุกภาคส่วน 
(1004)  โครงสร้างแผนพัฒนา
 ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
(1008)  การพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4 
(1010) แนวทางส่งเสรมิและขจดัอปุสรรค 
 ในการน�าขยะมูลฝอย
 ไปเป็นเช้ือเพลิง เพือ่ผลติไฟฟ้า 
(1015)  การใช้มาตรการบรษิทัจัดการ
 พลังงาน (ESCO) 
 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

บรรลุเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

(1007)  การพัฒนาอุตสาหกรรม
 ก๊าซ ธรรมชาติ 
(1009) ปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
 เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 
 ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(1012) ปฏริปูโครงสร้างการใช้พลงังาน 
 ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี 
(1013)  การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พลังงานและการใช้พลังงาน 
 อย่างคุม้ค่า ในกลุ่มอตุสาหกรรม 
(1014)  การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์ 
 มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน



(73)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 	 การจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านพลังงานได้ก�าหนดให ้

จัดท�ากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมาย	 จ�านวน	 ๑๖	 ฉบับ	 โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๒	 ฉบับ	 

ได้แก่	พระราชบญัญติัส่งเสรมิวิสาหกจิเพือ่สงัคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	และกฎกระทรวงก�าหนดประเภท	หรอืขนาดของอาคาร 

และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 นอกจากนี้	 

ได้มกีารก�าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัระหว่างหน่วยนโยบาย	ก�ากบั	และปฏบิตัขิองกระทรวงพลงังาน	(Code	of	Conduct) 

เพื่อก�าหนดขอบเขตภารกิจให้มีความชัดเจน	สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 	 ๒.๒.๑๑	 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	 	 	 เป้าหมาย	เพ่ือให้เกดิความโปร่งใส	ปราศจากการทจุรติและประพฤตมิชิอบในหน่วยงานภาครัฐ 

ผ่านการปลูกและปลุกจิตส�านึกของคนในชาติให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏบัิตหิน้าทีแ่ละการด�าเนนิชวีติ	มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและภาคเีครอืข่าย 

ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และมีการปราบปรามด้วยความรวดเร็ว	เด็ดขาด	และเป็นธรรม

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๖	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	๔	เรื่อง	และเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	จ�านวน	๒	เรื่อง	 

ทั้งนี้	 เป็นเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่มีสถานะเข้าใกล้เป้าหมายดีขึ้น	จ�านวน	๕	เรื่อง	ได้แก่	 (๑๑๐๒)	ประเด็นปฏิรูป 

ด้านการป้องปราม	(๑)	(๑๑๐๓)	ประเด็นปฏริปูด้านการป้องปราม	(๒)	(๑๑๐๔)	ประเดน็ปฏริปูด้านการปราบปราม	(๑) 

(๑๑๐๕)	ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม	(๒)	และ	(๑๑๐๖)	ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ	ส�าหรับเรื่อง	

(๑๑๐๑)	ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง	มีสถานะเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

	 	 	 ในส่วนของการจดัท�าหรอืปรบัปรงุกฎหมายภายใต้แผนการปฏริปูประเทศ	ด้านการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบได้ก�าหนดให้จดัท�าหรอืปรบัปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๒๕	ฉบบั	โดยมกีฎหมาย 

ที่จัดท�าแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๑	 ฉบับ	 ได้แก่	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง	 การรับเงิน 

การจ่ายเงิน	 การเก็บรักษาเงินและการน�าเงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

เช่น	 การปรับปรุงระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	การปรับปรงุระเบยีบ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

1
๖

2 4

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

(1102)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (1)

(1103)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม (2)

อยู่ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(1101)  ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง

(1104)  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (1) 

(1105)  ประเด็นปฏิรูปด้านการปราบปราม (2) 

(1106)  ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ

4 1



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(74)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 การปรับปรุงพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 กฎหมายให้ประชาชนสามารถได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล 

หรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรฐัและกฎหมายการพยายามกระท�าความผดิ	การเตรยีมการ 

กระท�าความผิดฐานทุจริต	(Conspiracy	Theory)	เป็นความผิดทางอาญา

	 	 ๒.๒.๑๒	 ด้านการศึกษา

	 	 	 เป้าหมาย	 เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา	 ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 

มุง่ความเป็นเลิศและสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและปรบัปรงุระบบการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ

ในการใช้ทรพัยากร	เพิม่ความคล่องตัวในการรองรบัความหลากหลายของการจดัการศกึษาและสร้างเสรมิธรรมาภบิาล

	 	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูป	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดเรื่อง 

และประเด็นปฏิรูป	 รวม	 ๗	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย	 

จ�านวน	 ๓	 เรื่อง	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่อยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย	 จ�านวน	 ๔	 เรื่อง	 

โดยทั้ง	๗	เรื่อง	มีสถานะการบรรลุเป้าหมายเทียบเท่าปี	๒๕๖๒

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านการศึกษา	 

ได้ก�าหนดให้จัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๗	ฉบับ	 โดยมีกฎหมายที่จัดท�าแล้วเสร็จ	จ�านวน	๔	ฉบับ	 ได้แก่	 

พระราชบญัญัตกิารพฒันาเดก็ปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๒	พระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๖๑	 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม	พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 และมีกฎหมาย 

ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนินการ	คือ	กฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาต	ิกฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบังคับ	และกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ

	 	 ๒.๒.๑๓	 ด้านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 เป้าหมาย	ประกอบด้วย	 ๑)	 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม	๒)	 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ฐานวัฒนธรรม	 ๓)	 ประชาชนออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ	 รวมถึงมีความรอบรู ้ด้านสุขภาพ	 

เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง	 และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ	 และ	 ๔)	 ก�าลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอื้อต่อ 

การสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปประจ�าปี	๒๕๖๓	-	ด้านการศึกษา

เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป

3
7

4 3

ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

(1201) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ  

 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมาย 

 ล�าดับรอง 

(1205)  การปฏรูิปการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลง

 ในศตวรรษที่ 21 

(1206)  การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 

 เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

 และยกระดับคุณภาพของการศึกษา 

(1207)  การปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยการพลกิโฉมด้วยระบบดจิทิลั

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

(1202)  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

(1203)  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

(1204)  การปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนา

 ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
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(75)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   ความก้าวหน้าการปฏริปูประเทศด้านวฒันธรรม	กฬีา	แรงงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์	

		 	 	 (๑)	 ด้านวัฒนธรรม	 โดยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย	 และมีการติดตาม 

โครงการทีส่�าคัญ	เช่น	โครงการสมชัชาคณุธรรม	โครงการสือ่สร้างสรรค์ด้านคณุธรรมอวอร์ด	โดยคาดว่าการด�าเนนิงาน 

จะเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้	 การพัฒนาการเรียนรู ้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ  

มีโครงการที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีด้านศาสนา	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	ซึ่งกรมศิลปากร 

ได้มีการจัดท�า	QR/AR	ในโบราณวัตถุไปแล้ว	๑,๙๒๘	รายการ	โบราณสถาน	๓๘๓	รายการ	รวมถึงมีระบบบริหาร

ทรพัยากรเอกสารโบราณและจารึกในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์	ตลอดจนจะมกีารพัฒนาระบบ	d	Library	ห้องสมดุ	digital 

ของ	๑๒	ห้องสมุดแห่งชาติทั่วประเทศต่อไป	

	 	 	 (๒)	 ด้านกีฬา	มคีวามคบืหน้าของโครงการถนนกฬีา	ซึง่จะได้มกีารด�าเนนิงานในพืน้ทีน่�าร่อง 

๒๕	จังหวัด	โดยพื้นที่น�าร่องที่ได้มีการด�าเนินการแล้ว	คือ	โครงการถนนกีฬา	จังหวัดภูเก็ต	(Phuket	Sports	Roads)	

ในบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน	จังหวัดภูเก็ต	

	 	 	 (๓)	 ด้านแรงงาน	 อยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการ	 Big	 Rock	 การพัฒนาระบบ 

การบริหารก�าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ	และจัดท�าระบบ	 E-Workforce	 Ecosystem	 โดยจะมีการท�า	 

Sandbox	 จากข้อมูลรายบุคคลของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	

จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	ราย	ทั้งในเรื่อง	Skill	Analytic/Job	Guidance/Training	Requirement	ที่จะสามารถน�าไปสู่ 

การเชือ่มโยงกบัระบบการหางานท�า	(Job	Matching)	ของกรมการจดัหางาน	รวมถงึเช่ือมโยงกบัส�านกังานประกนัสงัคม 

เพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตน

	 	 	 (๔)	 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เช่น	 การพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากร	

ทางการศึกษา	 พัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล	(Digital	Competency:	DC)	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ตั้งเป้าหมาย 

ในการวัดประเมินและพัฒนาสมรรถนะ	 DC	 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	 ประมาณ	 ๓๐๐,๐๐๐	 คน	 ท้ังนี้	 ในระยะต่อไปจะมีการจัดท�าประกาศ	 สพฐ.	 

ในการก�าหนดสมรรถนะดิจิทัลดังกล่าว	 เพ่ือให้หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา	 โรงเรียน	 และภาคเอกชนสามารถ 

น�าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม	 และการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ	 เริ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปลงสู่โรงเรียนต้นแบบ 

โดยน�าร่องที่โรงเรียนเมืองพัทยา	๑๑	เป็นที่แรก	

	 	 	 ในส่วนของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านวัฒนธรรม 

กีฬา	 แรงงาน	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 มีข ้อเสนอปรับปรุงกฎหมาย	 ๑	 ฉบับ	 คือ	 ร ่างระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาก�าลังคน	พ.ศ.	....	

	 ๒.๓	 การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ

  ๒.๓.๑	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๘	ธนัวาคม	๒๕๖๓	เหน็ชอบแผนการปฏริปูประเทศ	(ฉบบัปรบัปรงุ) 

และแนวทางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(76)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

  ๒.๓.๒	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่๑๘	พฤษภาคม	๒๕๖๔	รับทราบแผนขับเคลือ่นกจิกรรมปฏรูิปประเทศ 

ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	 Rock)	 ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ	 

(ฉบบัปรับปรุง)	และมอบหมายให้	สศช.	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเร่งด�าเนนิการตามแผนขับเคลือ่นกจิกรรม	Big	Rock	

อย่างเคร่งครัด	โดยให้ความส�าคญักบัการบรูณาการการด�าเนนิงานระหว่างหน่วยงานในทกุระดบัอย่างมปีระสทิธภิาพ	

ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน	 ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนด	 ซึ่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 ประกอบด้วยโครงการ/การด�าเนินงาน	

จ�านวน	๖๒	กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	๘๘๑	โครงการ

  ๒.๓.๓	 การรายงานสรปุผลการด�าเนนิการแผนการปฏรูิปประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	คณะรฐัมนตรมีมีติ

เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	รับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว	และได้มีการน�าเสนอรายงานฯ	ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

เมือ่วนัที	่๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	โดยสภาผูแ้ทนราษฎรได้มข้ีอเสนอแนะ	ดงันี	้๑)	ควรปรบัปรงุการท�างานของหน่วยงานรฐั 

โดยน�าเป้าหมายของแผนการปฏรูิปประเทศเป็นกรอบในการบรกิารสาธารณะ	และให้ความส�าคญักบัโครงการทีข่บัเคลือ่น 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 ๒)	 การด�าเนินการในเป้าหมายที่อยู ่ในขั้นวิกฤต	 โดยน�าบริบทของความขัดแย้ง 

ทางการเมือง	การร่วมกลุ่มธุรกิจระดับภูมิภาค	และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	มาพิจารณาปรับปรุง

การด�าเนินการ	๓)	ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการสาธารณะ	๔)	ให้ความส�าคัญ 

กับการทบทวนและแก้ไขกฎหมาย	 ๕)	 ควรปรับปรุงการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างส่วนท้องถ่ิน 

และส่วนภูมิภาค	 โดยเฉพาะการมีฐานข้อมูลร่วมกัน	 และ	๖)	 ข้อเสนอแนะอื่น	 ๆ	 ต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	โดย	สศช.	จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปด�าเนินการต่อไป	ทั้งนี้	ในส่วนของการรายงาน

สรุปผลการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ต่อสมาชกิวฒิุสภา	จะด�าเนนิการเมือ่สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	คลี่คลาย

	 ๒.๔	 ประเด็นท้าทายและการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป	(Big	Rock)

	 	 ภาพรวมของประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	

ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้	สรปุได้ดังน้ี	๑)	การสร้างความรูค้วามเข้าใจถงึการด�าเนินการของหน่วยงานผูร้บัผิดชอบ	

เนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบบางคร้ังขาดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรมปฏิรูป	 

ท�าให้การด�าเนินการยังคงขาดสาระส�าคัญที่แท้จริงและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	

ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ	๒)	 ความชัดเจนของเป้าหมาย

และตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ	 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนการปฏิรูปประเทศบางอย่างมีลักษณะ 

ที่เป็นนามธรรมและเชิงคุณภาพ	 ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุเป้าหมายและผลิตผลของการด�าเนินงาน 

ได้อย่างชัดเจน	 ๓)	 ความซ�้าซ้อนของแผนการปฏิรูปประเทศและภารกิจปกติของหน่วยงาน	 การด�าเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศบางกิจกรรมมีความคล้ายคลึงกับภารกิจปกติของหน่วยงาน	 ส่งผลให้หน่วยงานยึดการด�าเนินงาน 

ตามภารกิจปกติของตนเอง	 ซึ่งอาจท�าให้ขั้นตอนและวิธีการบางอย่างท่ีเป็นการปฏิรูปประเทศไม่สัมฤทธ์ิผล	 

ตลอดจนบางกจิกรรมเป็นภารกจิปกติของหน่วยงาน	ซึง่อาจไม่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยัส�าคญั	 

และ	 ๔)	 ประเด็นการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรมปฏิรูปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 ส่งผลให้เกิดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 

เนื่องจากขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 ขาดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนและบูรณาการ 

กิจกรรมปฏรูิปกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	ให้บรรลเุป้าหมาย	ตลอดจนหน่วยงานผูร้บัผดิชอบบางหน่วยงานไม่สามารถด�าเนนิงาน 

ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปได้อันเนื่องมาจากภารกิจและหน้าที่ของตนเองไม่สอดคล้องกับกิจกรรมปฏิรูปนั้น	ๆ	



(77)รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 การด�าเนนิการระยะต่อไปนบัจากนี	้แผนการปฏริปูประเทศ	(ฉบับปรบัปรงุ)	จะเป็นกรอบในการด�าเนนิการ 

ที่ส�าคัญ	 โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการด�าเนินการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

ต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 หรือกิจกรรม	 Big	 Rock	 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ตามเป้าประสงค์ที่คาดหวังภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย	 ซึ่งก�าหนดเวลาสิ้นสุดไว้ในปี	 ๒๕๖๕	 ท้ังนี้	 

ส�าหรับเรือ่งและประเดน็ปฏริปูอืน่	ๆ 	ของแผนการปฏริปูประเทศฉบบัเดมิทีไ่ม่ได้น�ามาก�าหนดเป็นกจิกรรม	Big	Rock	

เน่ืองจากเป็นภารกจิปกต	ิให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบรับไปด�าเนนิการเพือ่ให้ได้ผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ	และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	

	 	 การขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศสู ่การบรรลุเป ้าหมาย	 ตามแนวทางการขับเคลื่อน 

แผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี	 ๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 

ซ่ึงประกอบด้วย	 การด�าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิมในลักษณะภารกิจปกติ	 โดยให้ด�าเนินการ 

คู่ขนานกับกิจกรรม	 Big	 Rock	 ส่ือสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม	 Big	 Rock	 เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้เกิด 

การน�าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง	 จัดท�าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ		

ที่แสดงรายการโครงการ/การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	ที่สนับสนุนการด�าเนินงานตามกิจกรรม	Big	 Rock	และขับเคลื่อน	

ประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ	 โดยระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

เพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด�าเนนิงานทีม่คีวามสอดคล้องเชือ่มโยงให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	และให้ความส�าคญั

กบัการจัดสรรงบประมาณเพือ่ใช้ในการด�าเนนิโครงการภายใต้กจิกรรม	Big	Rock	และตดิตามเร่งรดัการด�าเนนิงาน	

ตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 หน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลัก	 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และ	 สศช.	 ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายใน 

กรอบระยะเวลาที่ก�าหนด	 โดย	 สศช.	 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม	 Big	 Rock	 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ของแต่ละขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม	 Big	 Rock	 โดยมีการระบุเป้าหมายความส�าเร็จ	 (Milestone:	 MS)	 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ	 

(ฉบบัปรับปรงุ)	ไปสูก่ารปฏบัิตไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	โดยแผนขบัเคลือ่นกจิกรรม	Big	Rock	ดงักล่าว	จะเป็นเครือ่งมอืส�าคัญ 

ในการติดตามเร่งรัดความคืบหน้าในการด�าเนินงานได้อย่างตรงจุด



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(78)
ผลการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ


