
ผลการดำาเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศ



ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ

๑.	 ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติ
	 ยุทุธศาสตรช์าต	ิ๒๐	ป	ี(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เปน็ิแผนิระดบัท่�	๑ ที่่�ใช้เ้ป็น็กรอบในการจัดัที่ำแผนต่า่ง ๆ  ให้ส้อดคล้อ้ง 

แล้ะบรูณาการกนัอย่า่งเป็น็เอกภาพ ป็ระกอบดว้ย่ ๖ ย่ทุี่ธศาสต่ร ์ไดแ้ก ่(๑) ย่ทุี่ธศาสต่รด์า้นความมั�นคง (๒) ย่ทุี่ธศาสต่ร ์

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่่งขั่น (๓) ยุ่ที่ธศาสต่ร์ด้านการพัฒนาแล้ะเสริมสร้างศักย่ภาพที่รัพย่ากรมนุษย่์  

(๔) ยุ่ที่ธศาสต่ร์ด้านการสร้างโอกาสแล้ะความเสมอภาคที่างสังคม (๕) ยุ่ที่ธศาสต่ร์ด้านการสร้างการเต่ิบโต่ 

บนคณุภาพช้ว่ติ่ที่่�เป็็นมิต่รต่่อสิ�งแวดล้้อม แล้ะ (๖) ย่ทุี่ธศาสต่ร์ด้านการป็รับสมดุล้แล้ะพฒันาระบบการบรหิ้ารจัดัการภาครัฐ  

มเ่ป้็าห้มาย่เพ่�อมุง่ไป็สูก่ารเป็็น “ประเทศชาติมั�นิคง	ประชาชนิมค่วามสุข	เศรษฐกิจพฒันิาอยุ่างต่อเนิ่�อง	สังคมเป็นิธรรม		

ฐานิทรพัยุากรธรรมชาตยิุั�งยุน่ิ” ที่ั�งน่� ในการขั่บเคล่้�อนย่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่ไิป็สูเ่ป็า้ห้มาย่ดงักล้า่วจัะต่อ้งอาศัย่การสง่ผ่าน 

ป็ระเด็นภาย่ใต้่ย่ทุี่ธศาสต่ร์ช้าติ่ไป็สูแ่ผนิระดบัท่�	๒	ซึ่่�งเปน็ิแผนิท่�ใชใ้นิการขบัเคล่�อนิประเทศในิมติติา่ง	ๆ  ป็ระกอบด้วย่  

(๑)	 แผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ ซึ่่�งเป็็นแผนที่่�กำห้นดป็ระเด็นการพัฒนาในลั้กษณะที่่�ม่การบูรณาการ 

แล้ะเช้่�อมโย่งระห้ว่างยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิในด้านที่่�เก่�ย่วข่้อง (๒)	แผนิการปฏิิรูปประเทศ เป็็นแผนที่่�มุ่งเน้นการป็รับป็รุง 

ห้ร่อแก้ไข่ป็ระเด็นปั็ญห้าแล้ะอุป็สรรคเร่งด่วนเชิ้งโครงสร้างในห้้วง ๕ ปี็แรกข่องยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าติ่ เพ่�อให้้รากฐานการพัฒนา 

ม่ความมั�นคง เห้มาะสมกับบริบที่ข่องป็ระเที่ศ (๓)	 แผนิพัฒนิาเศรษฐกิจและสังคมแห่่งชาติ เป็็นแนวที่าง 

ในการพัฒนาป็ระเที่ศ โดย่เป็น็แผนช้่�นำป็ระเด็นการพฒันาที่่�จัะต่อ้งให้ค้วามสำคญัในแต่ล่้ะห้ว้งระย่ะเวล้า ๕ ป็นีั�น ๆ   

แล้ะ (๔)	นิโยุบายุและแผนิระดับชาติวา่ดว้ยุความมั�นิคงแห่ง่ชาต ิเป็็นแผนท่ี่�กำห้นดที่ศิที่างการป็อ้งกนั แจัง้เต่อ่น แกไ้ข่  

ห้รอ่ระงบัยั่บย่ั�งภยั่คกุคาม นอกจัากน่� แผนระดบัที่่� ๒ ดงักล้า่ว ย่งัที่ำห้น้าท่ี่�เป็็นกล้ไกสำคญัในการถา่ย่ที่อดยุ่ที่ธศาสต่รช์้าต่ิ 

ไป็สู่การป็ฏิิบัต่ิในแผนระดับท่ี่� ๓ ที่่�จััดที่ำข่่�นโดย่ห้น่วย่งานข่องรัฐ ม่ล้ักษณะเป็็นแผนป็ฏิิบัต่ิการ (Action Plan)  

ระบแุนวที่างป็ฏิบิตั่ทิี่่�ช้ดัเจันในการสนบัสนนุแผนระดบัที่่� ๒ แล้ะระดบัที่่� ๑ ให้้สามารถบรรล้ผุล้สมัฤที่ธิ�ได้อย่่างเป็็นรปู็ธรรม 

การขับเคล่�อนิยุุทธศาสตร์ชาติผ่านิแผนิ	๓	ระดับ

 ที่่�มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจัแล้ะสังคมแห้่งช้าต่ิ (สศช้.)

(42) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ

ยุุทธศาสตร์ชาติแผนิระดบัท่�	๑

แผนิระดบัท่�	๒

แผนิระดบัท่�	๓ แผนิปฏิิบัติการด้านิ... แผนิอ่�นิ	ๆแผนิปฏิิบัติราชการ	(รายุ	๕	ปี	และรายุปี)

นิโยุบายุและแผนิ
ระดบัชาตว่ิาด้วยุ

ความมั�นิคงแห่่งชาติ

แผนิพฒันิาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่่งชาติ

แผนิการปฏิรูิปประเทศ
ด้านิ...

แผนิแม่บท
ภายุใต้ยุทุธศาสตร์ชาติ

แผนิแม่บทเฉพาะกจิ
ภายุใต้ยุทุธศาสตร์ชาติ

แผนิการปฏิรูิปประเทศ
(ฉบบัปรับปรุง)



 การขั่บเคล่้�อนแผนที่ั�ง ๓ ระดับดังกล่้าว อยู่บ่นห้ลั้กการความสัมพันธ์เชิ้งเห้ตุ่แล้ะผล้ (Causal Relationships: XYZ)  

ซึ่่�งเป็็นห้ล้ักการสำคัญในการถ่าย่ที่อดเป็้าห้มาย่ข่องยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิทัี่�ง ๖ ด้าน (Z) ไป็สู่เป็้าห้มาย่ข่องแผนแม่บที่ 

ภาย่ใต่ย้่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่ ิ(Y) แล้ะแป็ล้งไป็สูก่ารป็ฏิบิตั่ขิ่องห้นว่ย่งานข่องรฐัผา่นการดำเนนิโครงการต่่าง ๆ  (X) นอกจัากน่�  

ย่งัไดม้ก่ารกำห้นด ๓ กล้ไกห้ล้กัในการข่บัเคล้่�อนย่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่สิูก่ารป็ฏิบิตั่ ิป็ระกอบดว้ย่ (๑)	การมอบห่มายุห่น่ิวยุงานิ	

ขับเคล่�อนิแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาต ิโดย่ม่ภารกิจัห้ล้ักในการป็ระสานแล้ะบูรณาการห้น่วย่งานที่่�เก่�ย่วข่้อง  

แล้ะให้้ข่้อเสนอแนะในการจััดที่ำแผนระดับที่่� ๓ ให้้เป็็นไป็ต่ามห้ล้ักการ XYZ (๒)	 การขับเคล่�อนิยุุทธศาสตร์ชาต	ิ

ผา่นิแผนิระดบัท่�	๓ โดย่จัดักลุ้ม่แผนระดับท่ี่� ๓ เพ่�อล้ดความซึ่�ำซ้ึ่อนแล้ะกำห้นดให้แ้ผนระดับท่ี่� ๓ ต่อ้งสามารถขั่บเคล่้�อน 

ยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าติ่แล้ะแผนระดับที่่� ๒ ไป็สู่การป็ฏิิบัต่ิได้อย่่างชั้ดเจัน แล้ะ (๓)	 การจัดทำโครงการเพ่�อขับเคล่�อนิ	

ยุุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิิบัติ โดย่จััดล้ำดับความสำคัญข่องโครงการ (X) ท่ี่�เช่้�อมโย่งกับการจััดสรรงบป็ระมาณ 

ราย่จั่าย่ป็ระจัำป็ี 

การขับเคล่�อนิยุุทธศาสตร์ชาติผ่านิแผนิ	๓	ระดับ	

บนิห่ลักการความสัมพันิธ์เชิงเห่ตุและผล	(Causal	Relationships:	XYZ)

 ที่่�มา : สศช้.

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(43)

ยุทุธศาสตร์ชาติ

แผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

แผนิแม่บทฯ	
ประเด็นิ...Y2

แนวที่างการพฒันา AAA n

เป้าห่มายุ	(Y2)*
ค่าเป้าห่มายุ	ระยุะ	๕	ปี*

เป้าห่มายุ	(Y1)*
ค่าเป้าห่มายุ	ระยุะ	๕	ปี*

ตวัช่�วดั	(Y2)*

ตวัช่�วดั	(Y1)*

แผนิระดบัท่�	๒

แผนิระดบัท่�	๓

แผนิการปฏิิรปู	
ประเทศด้านิ...

แผนิพฒันิาเศรษฐกจิ	
และสงัคมแห่่งชาติ

แผนิความมั�นิคงฯ

ห้มาย่เห้ตุ่ ทีุ่กแผนระดับ ๓ แล้ะทุี่กโครงการ (x) จัะต่้องต่อบเป็้าห้มาย่
อย่่างน้อย่ ๑ แผนแม่บที่ฯ (Y) แล้ะ/ห้รอ่แผนระดบั ๒ อ่�นๆ ที่่�เก่�ย่วข้่อง (ถ้าม่)

ห้มาย่เห้ต่ ุ* ถกูกำห้นดไว้แล้้ว

โครงการ/	
การดำเนินิิงานิ

แผนิปฏิบัิติราชการ...รายุ	๕	ปี	(ช่วงแรก	๓	ปี) แผนิปฏิบิตักิารด้านิ...	(ถ้้าม)่

แผนิปฏิบิตัริาชการ...รายุปี

ปี็ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี็ ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี็ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี็ ๒๕๗๖-๒๕๘๐

ปี็ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี็ ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี็ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี็ ๒๕๗๖-๒๕๘๐

Y1

Z

X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn

แผนิยุ่อยุ...



 ที่ั�งน่� การข่บัเคล้่�อนย่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่ผิา่นที่ั�ง ๓ กล้ไกข่า้งต่น้ ห้นว่ย่งานท่ี่�เก่�ย่วข่อ้งจัะต่อ้งดำเนนิการบนฐานข่อ้มลู้ 

เช้ิงป็ระจัักษ์ (Evidence Base) ผ่าน ๔ แนวที่าง ได้แก่ (๑)	การจัดทำและพัฒนิาข้อมูลสนิับสนิุนิ โดย่ห้น่วย่งาน 

ที่่�เก่�ย่วข่้องจัะต่้องจััดที่ำข่้อมูล้สถิต่ิ สถานการณ์ แล้ะงานวิจััย่ต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกับเป็้าห้มาย่ต่ามยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิ  

(๒)	การจดัทำโครงการของห่นิว่ยุงานิภาครฐั จัะต่อ้งจัดัที่ำโครงการ (X) โดย่นำข่อ้มลู้ สถติ่ ิสถานการณ์ แล้ะงานวจิัยั่  

มาป็ระกอบการจัดัที่ำโครงการภาย่ใต้่ห้ลั้กการ XYZ (๓)	การจัดทำแผนิระดับท่�	๓ จัะต้่องนำข้่อมูล้สถิต่ ิสถานการณ์  

แล้ะงานวิจัยั่ มาเป็็นข้่อมลู้ในการจัดัที่ำแผนระดับที่่� ๓ เพ่�อให้้สามารถขั่บเคล่้�อนเป้็าห้มาย่ต่ามยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าติ่ได้อย่่าง 

เป็็นรปู็ธรรม แล้ะ (๔)	การตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมินิผลการดำเนินิิการตามยุทุธศาสตร์ชาต ิให้ย้่ด่ห้ลั้กวงจัร 

การบริห้ารงานคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) ที่่�ป็ระกอบด้วย่ ๔ ข่ั�นต่อน ได้แก่ (๔.๑)	การวางแผนิ	(Plan)  

ที่่�ม่การจััดที่ำยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิแล้ะแผนระดับที่่� ๒ เพ่�อใช้้เป็็นกรอบในการจััดที่ำแผนระดับท่ี่� ๓ แล้ะการป็ฏิิบัต่ิ 

ให้ม้ค่วามสอดคล้อ้งแล้ะบรูณาการกนัอย่า่งเป็น็รปู็ธรรม (๔.๒)	การปฏิบิตั	ิ(Do) ห้นว่ย่งานข่องรฐัจัดัที่ำแผนระดบัที่่� ๓  

แล้ะจััดที่ำโครงการ/การดำเนินงานที่่�ต่ั�งอยู่่บนฐานข้่อมูล้เชิ้งป็ระจัักษ์ (๔.๓)	 การติดตาม	 ตรวจสอบ	ประเมินิผล		

(Check) ที่่�กล้ไกการต่ิดต่าม ต่รวจัสอบ แล้ะป็ระเมินผล้แล้ะภาคส่วนที่่�เก่�ย่วข่้อง ดำเนินการร่วมกันอย่่างบูรณาการ 

แล้ะเป็็นไป็ในที่ิศที่างเด่ย่วกันในการต่ิดต่าม ต่รวจัสอบ ป็ระเมินผล้การดำเนินงานต่ามเป็้าห้มาย่การพัฒนาป็ระเที่ศ 

บนฐานข่้อมูล้เด่ย่วกันอย่่างม่ป็ระสิที่ธิภาพ แล้ะ (๔.๔)	การปรับปรุงการดำเนิินิงานิ	(Act) โดย่ป็รับป็รุง แก้ไข่แผน 

แล้ะการดำเนินงานให้้สอดคล้้องกับเป็้าห้มาย่แล้ะที่ิศที่างการพัฒนาป็ระเที่ศ เพ่�อให้้สามารถบรรลุ้ผล้สัมฤที่ธิ� 

ต่ามเป็้าห้มาย่ข่องยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิได้อย่่างเป็็นรูป็ธรรม

 จัากแนวที่างการข่ับเคล้่�อนยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิข่้างต่้น จัะเห้็นได้ว่า การดำเนินงาน/โครงการ (X) ท่ี่�สอดคล้้อง 

แล้ะสามารถสนับสนุนการข่ับเคล้่�อนการบรรลุ้เป้็าห้มาย่ต่ามยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิ ถ่อเป็็นป็ัจัจััย่แห้่งความสำเร็จั 

ในการข่ับเคล้่�อนการบรรลุ้ผล้ล้ัพธ์ต่ามเป็้าห้มาย่แผนแม่บที่ภาย่ใต่้ยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิ (Y) แล้ะผล้สัมฤที่ธิ�ต่ามเป็้าห้มาย่ 

ข่องย่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่ ิ(Z) ดงันิั�นิ	ในิปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	เปน็ิตน้ิไป	ทกุโครงการของห่นิว่ยุงานิรฐัจะตอ้งเปน็ิ	

โครงการท่�สามารถ้สง่ผลต่อการบรรลุเป้าห่มายุแผนิแม่บทฯ	และยุุทธศาสตร์ชาติไดอ้ยุ่างเป็นิรูปธรรม ซึ่่�งรัฐบาล้ 

ห้วังเป็็นอย่่างย่ิ�งว่าโครงการต่่าง ๆ ท่ี่�จััดที่ำข่่�นย่่ดโย่งกับเป็้าห้มาย่ข่องแผนแม่บที่ฯ ผ่านกระบวนการท่ี่�กำห้นดไว้ 

อย่่างเป็็นระบบ จัะสามารถข่บัเคล้่�อนการพฒันาป็ระเที่ศให้้เป็็นไป็ต่ามเป็า้ห้มาย่ในย่ทุี่ธศาสต่ร์ช้าต่ไิด้ต่ามท่ี่�ได้กำห้นดไว้

	 ๑.๑	 สรุปผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติ

	 	 ๑.๑.๑	 ผลสัมฤทธิ�การดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติ	 ในิส่วนิของผลการพัฒนิาตามเป้าห่มายุ	

ภาพรวมของยุุทธศาสตร์ชาติทั�ง	๖	มิต ิม่ราย่ล้ะเอ่ย่ดสรุป็ได้ ดังน่�

   (๑) ความอยุู่ด่ม่สุขของคนิไทยุ พิจัารณาจัากราย่งาน World Happiness Report พบว่า  

ในป็ ี๒๕๖๔ คะแนนความอยู่ด่ม่ส่ขุ่ข่องคนไที่ย่อยู่ท่ี่่� ๕.๙๘๕ แล้ะอยู่ใ่นอนัดบัที่่� ๕๔ จัากการจัดัอนัดบั ๑๔๙ ป็ระเที่ศ  

ล้ดล้งเล้็กน้อย่จัาก ๕.๙๙๙ คะแนน ป็ี ๒๕๖๓ โดย่การล้ดล้งข่องคะแนนความอยู่่ด่ม่สุข่ดังกล้่าว มาจัากการล้ดล้ง 

ข่องคะแนนในด้าน (๑) การได้รบัสวสัดิการแล้ะการสนับสนนุจัากภาครฐั (๒) การมอ่ายุ่คาดเฉล้่�ย่ข่องการมสุ่ข่ภาวะท่ี่�ด่  

(๓) ความเอ่�ออาที่รต่่อกัน แล้ะ (๔) การอยู่่ในสังคมท่ี่�ป็ล้อดการทุี่จัริต่ ในข่ณะท่ี่�คะแนนด้าน (๑) ราย่ได้ต่่อหั้ว  

แล้ะ (๒) ดา้นการมส่ทิี่ธเิสรภ่าพ พบวา่ เพิ�มข่่�นจัากป็กีอ่นห้นา้ ที่ั�งน่� ห้ากพจิัารณาอนัดบัเที่ย่่บกบัป็ระเที่ศในอาเซึ่ย่่น  

พบว่า ป็ระเที่ศไที่ย่อยู่่ในอันดับที่่� ๒ รองจัากสาธารณรัฐสิงคโป็ร์ที่่�อยู่่ในอันดับที่่� ๓๒ (๖.๓๗๗ คะแนน) 

(44) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



คะแนินิความอยุู่ด่ม่สุขของคนิไทยุ	(คะแนินิ)

ปี ภาพรวม รายุได้ต่อห่วั

การได้รบั
สวสัดกิาร	

และการสนิบัสนินุิ
จากภาครฐั

การมอ่ายุุ	
คาดเฉล่�ยุของการ
มส่ขุภาวะท่�ด่

การมส่ทิธิ
เสรภ่าพ

ความเอ่�อ
อาทรต่อกันิ

การอยุู	่
ในิสงัคม	

ท่�ปลอดการ
ทจุรติ

๒๕๖๑ ๖.๐๗๒ ๑.๐๑๖ ๑.๔๑๗ ๐.๗๐๗ ๐.๖๓๗ ๐.๓๖๔ ๐.๐๒๙

๒๕๖๒ ๖.๐๐๘ ๑.๐๕๐ ๑.๔๐๙ ๐.๘๒๘ ๐.๕๕๗ ๐.๓๕๙ ๐.๐๒๘

๒๕๖๓ ๕.๙๙๙ ๑.๐๐๗ ๑.๓๔๘ ๐.๗๙๔ ๐.๖๐๙ ๐.๓๗๗ ๐.๐๓๒

๒๕๖๔ ๕.๙๘๕ ๑.๑๐๗ ๐.๙๕๗ ๐.๕๙๖ ๐.๖๑๑ ๐.๓๗๕ ๐.๐๒๘

 ที่่�มา : World Happiness Report 2021

	 	 	 (๒)	 ข่ดความสามารถ้ในิการแข่งขันิ	 การพัฒนิาเศรษฐกิจ	 และการกระจายุรายุได้		

โดย่ข้่อมูล้ผลการจดัอนัิดบัความสามารถ้ในิการแข่งขนัิของประเทศ จัดัที่ำโดย่ World Competitiveness Center  

ข่อง International Institute for Management Development ห้ร่อสถาบัน IMD ที่่�ราย่งานในป็ี ๒๕๖๕  

ซึ่่�งเป็็นข่้อมูล้ข่องป็ี ๒๕๖๔ พบว่า ป็ระเที่ศไที่ย่ม่คะแนนเฉล้่�ย่ท่ี่� ๖๘.๖๗ คะแนน ล้ดล้งจัาก ๗๒.๕๒ คะแนน  

ในป็ีก่อนห้น้า ส่งผล้ให้้อันดับข่องป็ระเที่ศไที่ย่ล้ดล้งจัากอันดับที่่� ๒๘ มาเป็็นอันดับที่่� ๓๓ จัากที่ั�งห้มด ๖๓ ป็ระเที่ศ  

ที่ั�งน่� เม่�อพจิัารณาป็จััจัยั่ห้ล้กั ๔ ดา้น ที่่�สะที่อ้นถ่งความสามารถในการแข่่งข่นัข่องป็ระเที่ศ พบวา่ มอ่นัดบัท่ี่�ล้ดล้งที่กุดา้น  

โดย่เฉพาะดา้นสมรรถนะที่างเศรษฐกจิั (Economic Performance) ที่่�อยู่อ่นัดบัที่่� ๓๔ (จัากอนัดบัที่่� ๒๑) ล้ดล้งมากถง่  

๑๓ อนัดบั จัากป็จััจััย่ย่อ่ย่ดา้นเศรษฐกจิัในป็ระเที่ศแล้ะดา้นการคา้ระห้วา่งป็ระเที่ศที่่�มอ่นัดบัล้ดล้ง ข่ณะที่่�ป็จััจัยั่ห้ล้กั 

ดา้นโครงสร้างพ่�นฐาน (Infrastructure) พบว่า มอ่นัดับท่ี่�ล้ดล้งเพย่่ง ๑ อนัดับ จัากการล้ดล้งข่องปั็จัจัยั่ย่อ่ย่ด้านสุข่ภาพ 

แล้ะสิ�งแวดล้้อม (Health and Environment) เป็็นสำคัญ ข่ณะที่่�ป็ัจัจััย่ย่่อย่ด้านโครงสร้างพ่�นฐานด้านเที่คโนโล้ย่่ 

(Technological Infrastructure) การศ่กษา (Education) แล้ะด้านสาธารณูป็โภคพ่�นฐาน (Basic Infrastructure) 

ม่อันดับที่่�ด่ข่่�น

การจัดอันิดับความสามารถ้ในิการแข่งขันิของประเทศไทยุจากรายุงานิของ	IMD	ประจำปี	๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(45)
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	 	 	 	 สำห่รบัการพฒันิาเศรษฐกจิ พบว่า เศรษฐกจิัไที่ย่เริ�มฟ้ื้�นต่วัจัากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ข่องโรคติ่ดเช้่�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดย่ในปี็ ๒๕๖๔ อตั่ราการข่ย่าย่ตั่วข่องผลิ้ต่ภณัฑ์ม์วล้รวมภาย่ในป็ระเที่ศ  

(Gross Domestic Product: GDP) ข่ย่าย่ต่วัรอ้ย่ล้ะ ๑.๖ ดข่่่�นจัากการล้ดล้งรอ้ย่ล้ะ ๖.๒ ในป็กีอ่นห้นา้ ต่ามการข่ย่าย่ต่วั 

ข่องมลู้คา่การสง่ออกสนิคา้ (รอ้ย่ล้ะ ๑๘.๘) การอปุ็โภคบรโิภคภาคเอกช้น (รอ้ย่ล้ะ ๐.๓) แล้ะการล้งที่นุรวม (รอ้ย่ล้ะ ๓.๔)  

ในิส่วนิของการกระจายุรายุได้	(Income	Distribution) พบว่า ในป็ี ๒๕๖๓ ราย่ได้ป็ระช้าช้าต่ิ (NI per capita)  

เฉล้่�ย่ต่่อคนต่่อปี็อยู่่ที่่� ๒๑๙,๗๙๖ บาที่ ล้ดล้งจัาก ๒๓๔,๖๕๒ บาที่ ในปี็ ๒๕๖๒ ห้ร่อล้ดล้งร้อย่ล้ะ ๖.๓  

ข่ณะที่่�ผล้ติ่ภณัฑ์ภ์าคต่่อห้วัเฉล้่�ย่ข่องป็ระเที่ศ (Gross Regional Product per Capita: GRP/Capita) ซ่ึ่�งเป็็นเคร่�องช่้�วดั 

ภาวะเศรษฐกจิัในระดบัภมูภิาค พบวา่ ป็ ี๒๕๖๓ จัังห้วดัที่่�มผ่ล้ติ่ภณัฑ์จ์ังัห้วดัต่อ่ห้วัอยู่ใ่นระดบัสงูสว่นให้ญอ่ยู่ใ่นพ่�นที่่� 

ภาคต่ะวนัออก เข่ต่กรงุเที่พกรงุเที่พมห้านครแล้ะป็ริมณฑ์ล้ แล้ะภาคกล้าง จัง่มค่วามจัำเป็็นต่อ้งเรง่กระจัาย่การพฒันา 

ที่างเศรษฐกจิัให้ม้ค่วามครอบคลุ้มที่ั�วที่กุภมูภิาคข่องป็ระเที่ศ รวมถง่ล้ดช่้องวา่งข่องการพฒันาระห้วา่งภาคแล้ะจังัห้วัด 

ให้้ม่ความสมดุล้แล้ะสอดคล้้องกัน 

ผลิตภัณฑ์์ภาคต่อห่ัวเฉล่�ยุของประเทศ	(GRP/Capita)

ภาค
GRP/Capita	(บาทต่อปี) อัตราการขยุายุตัว	(ร้อยุละ)

ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๓ ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๓

ต่ะวันออก ๕๐๑,๔๒๙ ๔๓๖,๒๕๕ -๑.๒ -๑๓.๐

กรุงเที่พมห้านครแล้ะป็ริมณฑ์ล้ ๔๗๕,๐๔๑ ๔๓๕,๓๕๖ ๓.๕ -๘.๔

กล้าง ๒๗๓,๕๑๗ ๒๖๕,๖๖๓ -๐.๖ -๒.๙

ต่ะวันต่ก ๑๖๑,๒๑๔ ๑๕๓,๗๙๐ ๑.๔ -๔.๖

ใต่้ ๑๕๒,๑๑๒ ๑๓๒,๘๕๗ ๔.๐ -๑๒.๗

เห้น่อ ๑๑๔,๒๒๕ ๑๐๘,๔๗๒ ๒.๕ -๕.๐

ต่ะวันออกเฉ่ย่งเห้น่อ ๘๖,๑๐๕ ๘๖,๒๓๓ ๒.๑ ๐.๑

เฉล่�ยุทั�งประเทศ ๒๔๓,๗๐๕ ๒๒๔,๙๖๒ ๒.๙ -๗.๗

 ที่่�มา : ราย่งานผล้ิต่ภัณฑ์์ภาคแล้ะจัังห้วัดแบบป็ริมาณลู้กโซึ่่ สศช้.

   (๓) การพัฒนิาทรัพยุากรมนิุษยุ์ของประเทศ พิจัารณาจัากดัช้น่ความก้าวห้น้าข่องคน  

(Human Achievement Index: HAI)* พบว่า ในป็ี ๒๕๖๓ ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ความก้าวห้น้าข่องคนในภาพรวมอยู่่ที่่� 

๐.๖๕๐๑ ดข่่่�นระดบั ๐.๖๔๕๗ ในปี็ ๒๕๖๒ ซึ่่�งเป็น็ผล้จัากการปรบัตวัดข่่�นิของ	๕	ดชันิยุ่อ่ยุ (จัากที่ั�งห้มด ๘ ดชั้น่ย่อ่ย่)  

ไดแ้ก ่(๑)	ดา้นิการศก่ษา จัากการเพิ�มข่่�นข่องคะแนนเฉล้่�ย่การที่ดสอบ O-NET ระดบัมธัย่มศก่ษาต่อนป็ล้าย่ เดก็อาย่ ุ๐-๕ ป็ี  

ม่พัฒนาการสมวัย่ แล้ะจัำนวนป็ีการศ่กษาเฉล้่�ย่ข่องป็ระช้ากรอายุ่ ๑๕ ป็ีข่่�นไป็ (๒)	ด้านิช่วิตครอบครัวและชุมชนิ  

จัากการล้ดล้งข่องจัำนวนการแจ้ังความคดช่่้วติ่ ร่างกาย่ เพศ แล้ะคดป่็ระที่ษุร้าย่ต่่อที่รพัย์่ เดก็แล้ะเย่าวช้นที่่�เข้่าสูส่ถานพนิจิั 

แล้ะคุ้มครองเด็กแล้ะเย่าวช้น ต่ล้อดจันครัวเร่อนที่่�ม่หั้วห้น้าครัวเร่อนเด่�ย่วป็รับต่ัวล้ดล้ง (๓)	 ด้านิการคมนิาคม	

และการส่�อสาร จัากอัต่ราการต่าย่จัากอุบัติ่เห้ตุ่บนที่้องถนนท่ี่�ล้ดล้ง (๔)	 ด้านิท่�อยุู่อาศัยุและสภาพแวดล้อม		

จัากครัวเร่อนที่่�ม่ที่่�อยู่่อาศัย่ใช้้วัสดุคงที่นแล้ะเป็็นข่องต่นเอง แล้ะ (๕)	ด้านิการม่ส่วนิร่วม จัากจัำนวนองค์กรชุ้มช้น 

*จััดที่ำโดย่ สศช้. ที่่�ป็ระยุ่กต่์แล้ะพัฒนามาจัากดัช้น่การพัฒนาคน (Human Development Index: HDI) ข่องโครงการพัฒนา 
แห้่งสห้ป็ระช้าช้าต่ิ (United Nations Development Programme: UNDP)

(46) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



ต่อ่ป็ระช้ากรที่่�เพิ�มข่่�น อย่า่งไรกต็่าม ป็ระเที่ศไที่ย่ย่งัคงต่อ้งให้ค้วามสำคญักบัการสรา้งเสรมิสขุ่ภาวะแล้ะคณุภาพช้ว่ติ่ 

ที่่�ด่ที่ั�งในด้านร่างกาย่แล้ะจัิต่ใจั การย่กระดับราย่ได้ให้้สอดคล้้องกับการดำรงช่้วิต่ข่องคนในแต่่ล้ะพ่�นท่ี่�อย่่างที่ั�วถ่ง 

แล้ะเป็็นธรรม แล้ะการข่ย่าย่ระบบป็ระกนัสงัคมให้้ครอบคล้มุกำล้งัแรงงานข่องป็ระเที่ศ โดย่เฉพาะในกลุ้ม่แรงงานนอกระบบ

   (๔) ความเทา่เทยุ่มและความเสมอภาคของสังคม พจิัารณาจัาก ดชันิค่วามกา้วห่นิา้ทางสงัคม		

(Social	Progress	Index:	SPI)	จัดทำโดยุองค์กร	Social	Progress	Imperative พบว่า ในปี็ ๒๕๖๔ ป็ระเที่ศไที่ย่ 

มค่่าคะแนน SPI ที่่� ๗๐.๙๖ คะแนน อยู่ใ่นอนัดบัที่่� ๗๑ จัาก การจัดัล้ำดบัที่ั�งห้มด ๑๖๘ ป็ระเที่ศ ป็รบัต่วัดข่่่�นจัาก ๗๐.๒๒ คะแนน  

(อันดับที่่� ๗๙) ในป็ี ๒๕๖๓ ซึ่่�งเป็็นผล้มาจัากการป็รับต่ัวด่ข่่�นข่ององค์ป็ระกอบด้าน (๑) ท่ี่�อยู่่อาศัย่ (Shelter)  

(๒) ด้านโภช้นาการแล้ะการแพที่ย์่ข่ั�นพ่�นฐาน (Nutrition and Basic Medical Care) (๓) ด้านสุข่าภิบาล้  

(Water and Sanitation) (๔) ดา้นคุณภาพสิ�งแวดล้อ้ม (Environmental Quality) (๕) ดา้นการเข้่าถง่ความรูข้่ั�นพ่�นฐาน  

(Access to Basic Knowledge) แล้ะ (๖) ด้านสุข่ภาพแล้ะความกินด่อยู่่ด่ และเม่�อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ�	

ความไม่เสมอภาคของรายุจ่ายุเพ่�ออุปโภคบริโภค	(Gini	Coefficient) พบว่า ในป็ี ๒๕๖๔ ม่ค่าเที่่ากับ ๐.๓๕๐  

เที่า่กบัป็กีอ่นห้น้า อย่า่งไรก็ด่ สถานการณ์ความแต่กต่า่งข่องราย่จ่ัาย่เพ่�อการบริโภคเฉล่้�ย่ข่องกลุ้ม่ป็ระช้าการท่ี่�รวย่ที่่�สุด  

(decile 10) ต่่อกลุ้่มป็ระช้ากรที่่�จันที่่�สุด (decile 1) พบว่า ม่ช้่องว่างที่่�ล้ดล้งจัาก ๘.๖๒ เที่่า ในป็ี ๒๕๖๓ มาอยู่่ที่่� 

๘.๖๑ เที่่าในป็ี ๒๕๖๔ 

   (๕) ความห่ลากห่ลายุทางชว่ภาพ	คณุภาพสิ�งแวดล้อม	และความยุั�งยุน่ิของทรพัยุากรธรรมชาติ		

พิจัารณาจัากดัชนิ่การช่�วัดการดำเนิินิการด้านิสิ�งแวดล้อม	 (Environmental	 Performance	 Index:	 EPI)  

ที่่�เป็็นการป็ระเมินใน ๒ มิติ่ ได้แก่ คุณภาพสิ�งแวดล้้อม (Environmental Health) แล้ะคุณภาพระบบนิเวศ  

(Ecosystem Vitality) โดย่ในปี็ ๒๕๖๕ ป็ระเที่ศไที่ย่มค่่าดชั้นเ่ท่ี่ากบั ๓๘.๑๐ (คุณภาพสิ�งแวดล้อ้ม ๔๓.๘ แล้ะคุณภาพ 

ระบบนิเวศ ๓๗.๓) ล้ดล้งจัากป็ี ๒๕๖๓ ท่ี่�ค่าดัช้น่อยู่่ท่ี่� ๔๕.๔ ทัี่�งน่� เม่�อเป็ร่ย่บเท่ี่ย่บกับ ๑๐ ป็ระเที่ศในอาเซึ่่ย่น  

พบวา่ ป็ระเที่ศไที่ย่อยู่่ในอนัดบัที่่� ๓ รองจัากสาธารณรฐัสงิคโป็รแ์ล้ะเนการา บรไูน ดารสุซึ่าล้าม เม่�อพจิัารณาดชันิช่่�วดั	

เศรษฐกิจส่เข่ยุว	 (The	Global	Green	Economy	 Index:	GGEI) พบว่า ในป็ี ๒๕๖๕ ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ค่าดัช้น ่

เที่า่กบั ๓๘.๑ ล้ดล้งจัากระดบั ๔๙.๔ ในป็ ี๒๕๖๓ จัดัอยู่ใ่นอนัดบัที่่� ๘ ข่องภมูภิาคเอเช้ย่่แป็ซึ่ฟิื้กิ ดข่่่�นจัากอนัดบัที่่� ๙  

ในป็กีอ่นห้น้า โดย่ ๓ อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ป็ระเที่ศญ่�ปุ็�น (๕๗.๒) สาธารณรฐัสงิคโป็ร ์(๕๐.๙) แล้ะสาธารณรฐัคริบิาส (๔๙.๐)  

แล้ะเม่�อพจิารณาคูกั่บ	Green	Growth	Index ซึ่่�งเป็็นการวัดการเติ่บโต่ส่เข่่ย่วข่อง ๑๑๕ ป็ระเที่ศ ทัี่�วโล้กผ่าน ๔ มติ่ิ  

ได้แก่ (๑) ป็ระสทิี่ธภิาพแล้ะความย่ั�งย่น่ในการใช้้ที่รพัย่ากร (๒) การป็กป้็องที่นุที่างธรรมช้าต่ ิ(๓) โอกาสที่างเศรษฐกจิัสเ่ข่่ย่ว  

แล้ะ (๔) ความครอบคลุ้มที่างสังคม พบว่า ในปี็ ๒๕๖๓ ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ค่าดัช้น่เท่ี่ากับ ๔๙.๓๘ อยู่่ในอันดับที่่� ๙  

จัาก ๓๓ ป็ระเที่ศ ในเอเช้่ย่ ด่ข่่�นจัากป็ี ๒๕๖๒ ที่่�ระดับ ๔๔.๓๖ (อันดับที่่� ๑๒)

   (๖) ประสทิธภิาพการบรหิ่ารจดัการและการเขา้ถ้ง่การให่บ้รกิารของภาครฐั พจิัารณาจัาก  

ดัชน่ิช่�วัดธรรมาภิบาลโลก	 (Worldwide	Governance	 Index:	WGI) พบว่า ในปี็ ๒๕๖๔ (ข้่อมูล้ปี็ ๒๕๖๓)  

ป็ระเที่ศไที่ย่มค่่าคะแนนเฉล้่�ย่เที่า่กบั ๔๔.๘๑ คะแนน ล้ดล้ง ๐.๙๕ คะแนน จัากป็ ี๒๕๖๓ ซึ่่�งเป็น็ผล้จัากคะแนนท่ี่�ล้ดล้ง 

ข่องปั็จัจัยั่ย่อ่ย่ด้านความมเ่สรภ่าพที่างการเมอ่ง ดา้นการป็ราศจัากความรุนแรง/ก่อการร้าย่ แล้ะด้านความมป่็ระสิที่ธิผล้ 

ข่องรัฐบาล้ อย่่างไรก็ต่าม ป็ระช้าช้นม่เสร่ภาพในการแสดงความคิดเห้็นเพิ�มมากข่่�น สะท้ี่อนจัากค่าคะแนน 

ข่ององคป์็ระกอบเสร่ภาพข่องป็ระช้าช้นในการแสดงความคดิเห้น็ท่ี่�มค่ะแนนป็รบัเพิ�มข่่�นจัากปี็กอ่นห้นา้ ๒.๔๒ คะแนน  

นอกจัากน่� เม่�อพจิัารณาอนัิดบัความสามารถ้ในิการแข่งขนัิ ข่องสถาบัน IMD จัาก ๖๓ ป็ระเที่ศ ที่ั�วโล้กในปี็ ๒๕๖๕  

พบว่า ปัจจัยุด้านิประสิทธิภาพของภาครัฐข่องป็ระเที่ศไที่ย่ม่อันดับล้ดล้งจัากอันดับท่ี่� ๒๐ ในป็ีก่อนห้น้า  

มาอยู่ใ่นอันดบัที่่� ๓๑ จัากป็จััจัยั่ย่อ่ย่ที่างด้านฐานะการคลั้ง (Public Finance) ที่่�มอั่นดบัล้ดล้ง ต่ามการล้ดล้งข่องตั่วช้่�วดั 

ด้านการใช้้จั่าย่ภาครัฐห้ร่องบป็ระมาณแล้ะต่ัวช้่�วัดด้านการข่ย่าย่ตั่วข่องห้น่�สาธารณะ ซึ่่�งเป็็นผล้จัากการกู้เงิน 

เพ่�อการฟ้ื้�นฟูื้เศรษฐกิจั รกัษาระดับการจ้ัางงาน แล้ะกระตุ่น้เศรษฐกิจัท่ี่�ได้รบัผล้กระที่บจัากการแพร่ระบาดข่องโควิด-๑๙  

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(47)



แล้ะเม่�อพจิัารณาดชันิเ่สรภ่าพทางเศรษฐกิจ	(Index	of	Economic	Freedom) พบว่า ในปี็ ๒๕๖๔ ป็ระเที่ศไที่ย่ 

อยู่่ในกลุ้่มที่่�ป็ระเที่ศที่่�ม่ระบบเศรษฐกิจัเสร่ภาพป็านกล้าง (Moderately Free) ม่ค่าคะแนนอยู่่ที่่� ๖๙.๗ คะแนน  

เพิ�มข่่�นจัากป็กีอ่นห้นา้ ๐.๓ คะแนน ข่ณะที่่�ป็ระเที่ศในอาเซ่ึ่ย่น เช้น่ สาธารณรฐัสงิคโป็รอ์ยู่ใ่นอนัดบัท่ี่� ๑ (๘๙.๗ คะแนน)  

มาเล้เซึ่่ย่อยู่่ในอันดับที่่� ๒๒ (๗๔.๔ คะแนน) ข่ณะที่่�สาธารณรัฐอินโดน่เซึ่่ย่อยู่่ในอันดับที่่� ๕๖ (๖๖.๙ คะแนน) 

ดัชนิ่เสร่ภาพทางเศรษฐกิจ	(Index	of	Economic	Freedom)

   ที่่�มา : The Heritage Foundation 

	 	 ๑.๑.๒	 ผลสัมฤทธิ�การดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติ	 ในิส่วนิของผลการพัฒนิาตามเป้าห่มายุ	

ของประเด็นิการพัฒนิารายุยุุทธศาสตร์ชาติทั�ง	๖	ยุุทธศาสตร์ชาต ิม่ราย่ล้ะเอ่ย่ดสรุป็ได้ ดังน่�

   (๑) ยุุทธศาสตร์ชาติด้านิความมั�นิคง ม่วัต่ถุป็ระสงค์เพ่�อบริห้ารจััดการสภาวะแวดล้้อม 

ข่องป็ระเที่ศให้้มค่วามมั�นคง ป็ล้อดภยั่ มค่วามสงบเร่ย่บร้อย่ในที่กุระดบั สามารถรบัมอ่กบัภยั่คกุคามแล้ะภยั่พบิตั่ไิด้ที่กุรปู็แบบ  

โดย่ม่ ๕ เป็้าห้มาย่การพัฒนา ป็ระกอบด้วย่ (๑) ป็ระช้าช้นอยู่่ด่ กินด่ แล้ะม่ความสุข่ (๒) บ้านเม่องม่ความมั�นคง 

ในทีุ่กมิต่ิแล้ะทีุ่กระดับ (๓) กองที่ัพ ห้น่วย่งานด้านความมั�นคง ภาครัฐ ภาคเอกช้น แล้ะภาคป็ระช้าช้น ม่ความพร้อม 

ในการป็อ้งกนัแล้ะแกไ้ข่ป็ญัห้าความมั�นคง (๔) ป็ระเที่ศไที่ย่มบ่ที่บาที่ดา้นความมั�นคงเป็็นท่ี่�ช้่�นช้มแล้ะไดร้บัการย่อมรบั 

โดย่ป็ระช้าคมระห้ว่างป็ระเที่ศ แล้ะ (๕) การบริห้ารจัดัการความมั�นคงมผ่ล้สำเร็จัที่่�เป็น็รูป็ธรรมอย่า่งมป่็ระสิที่ธภิาพ

    ผลการพัฒนิา พิจัารณาจัากราย่งานดัช้น่สันต่ิภาพโล้ก (Global Peace Index: GPI)  

ป็ระกอบด้วย่ปั็จัจััย่ห้ลั้ก ๓ ป็ระการ ได้แก่ ป็ัจัจััย่ความป็ล้อดภัย่แล้ะมั�นคงในสังคม ป็ัจัจััย่ความขั่ดแย่้งที่่�เกิดข่่�น 

ภาย่ในแล้ะระห้วา่งป็ระเที่ศ แล้ะป็จััจัยั่การข่ย่าย่อทิี่ธพิล้ที่างที่ห้าร โดย่ในป็ ี๒๕๖๔ พบวา่ ป็ระเที่ศไที่ย่อยู่ใ่นอนัดบั ๑๑๓  

จัากที่ั�งห้มด ๑๖๓ ป็ระเที่ศ ด่ข่่�นจัากปี็ ๒๕๖๓ ที่่�อยู่่ในอันดับ ๑๑๔ อย่่างไรก็ต่าม ป็ระเที่ศไที่ย่ยั่งจัำเป็็นต้่อง 

เร่งให้้ความสำคัญกับการดำเนินการต่่าง ๆ โดย่เฉพาะการที่ำให้้ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ความเอ่�ออาที่รระห้ว่างคนในสังคม  

การล้ดความขั่ดแย้่งในสังคม แล้ะการแก้ไข่ปั็ญห้าทุี่จัริต่ข่องภาครัฐ ซ่ึ่�งจัะสามารถช่้วย่เพิ�มความอยู่่ด่ม่สุข่ 

ข่องป็ระช้าช้นไที่ย่ แล้ะความมั�นคงในมิต่ิอ่�น ๆ อย่่างย่ั�งย่่นต่่อไป็

   (๒) ยุทุธศาสตรช์าตดิา้นิการสรา้งความสามารถ้ในิการแขง่ขนัิ มว่ตั่ถุป็ระสงค์เพ่�อย่กระดับ 

ศักย่ภาพข่องป็ระเที่ศในห้ล้ากห้ล้าย่มิต่ิ บนพ่�นฐานแนวคิด ๓ ป็ระการ ได้แก่ “ต่่อย่อดอด่ต่” “ป็รับป็ัจัจัุบัน”  

แล้ะ “สรา้งคณุคา่ให้มใ่นอนาคต่” โดย่ม ่๒ เป็า้ห้มาย่การพฒันา ป็ระกอบดว้ย่ (๑) ป็ระเที่ศไที่ย่เป็็นป็ระเที่ศพฒันาแล้ว้  

เศรษฐกิจัเต่ิบโต่อย่่างม่เสถ่ย่รภาพแล้ะย่ั�งย่่น แล้ะ (๒) ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ข่่ดความสามารถในการแข่่งข่ันสูงข่่�น

    ผลการพฒันิา อ้างอิงจัากข้่อมูล้ผลการจดัอนัิดบัความสามารถ้ในิการแข่งขนัิของประเทศ		

โดย่สถาบัน IMD พบว่า ในป็ี ๒๕๖๕  ป็ระเที่ศไที่ย่อยู่่ในอันดับที่่� ๓๓ จัากที่ั�งห้มด ๖๓ ป็ระเที่ศ ที่ั�งน่� เม่�อพิจัารณา 

(48) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๒๐๑๗ ๒๐๑๘ ๒๐๑๙ ๒๐๒๐ ๒๐๒๑

๖๖.๒ ๖๗.๑ ๖๘.๓ ๖๙.๔ ๖๙.๗

คะแนน

ปี



ป็ัจัจััย่ห้ล้ัก ๔ ด้าน ที่่�สะที่้อนถ่งความสามารถในการแข่่งข่ันข่องป็ระเที่ศ พบว่า ม่อันดับที่่�ล้ดล้งทีุ่กด้าน โดย่เฉพาะ 

ดา้นสมรรถนะที่างเศรษฐกจิั (Economic Performance) ที่่�อยู่อ่นัดบัท่ี่� ๓๔ (จัากอนัดบัที่่� ๒๑) ล้ดล้งมากถง่ ๑๓ อนัดบั  

จัากปั็จัจััย่ย่่อย่ด้านเศรษฐกิจัในป็ระเที่ศแล้ะด้านการค้าระห้ว่างป็ระเที่ศท่ี่�ม่อันดับล้ดล้ง แล้ะเม่�อพิจัารณาข้่อมูล้ 

ด้านิการลงทุนิเพ่�อการวิจัยุและพัฒนิา	 (Research	 and	Development:	 R&D) พบว่า เพิ�มข่่�นอย่่างต่่อเน่�อง  

โดย่ในป็ี ๒๕๖๔ (สำรวจัรอบป็ี ๒๕๖๓) ม่มูล้ค่าการล้งทีุ่นรวมที่ั�งสิ�น ๒๐๘,๐๑๐ ล้้านบาที่ เพิ�มข่่�นร้อย่ล้ะ ๗.๗๔  

จัากป็ีก่อนห้น้า ห้ร่อคิดเป็็นร้อย่ล้ะ ๑.๓๓ ข่อง GDP เพิ�มข่่�นจัากร้อย่ล้ะ ๑.๑๔ ในป็ี ๒๕๖๒ โดย่แบ่งเป็็นการล้งทีุ่น 

ข่องภาคเอกช้น จัำนวน ๑๔๑,๗๐๖ ล้้านบาที่ แล้ะการล้งทีุ่นข่องภาครัฐ จัำนวน ๖๖,๓๐๔ ล้้านบาที่

   (๓) ยุทุธศาสตร์ชาติดา้นิการพัฒนิาและเสริมสร้างศักยุภาพทรัพยุากรมนุิษย์ุ มว่ตั่ถุป็ระสงค์ 

เพ่�อพัฒนาคนในทีุ่กมิต่ิแล้ะในทีุ่กช้่วงวัย่ให้้เป็็นคนด่ เก่ง แล้ะม่คุณภาพในทีุ่กมิต่ิ ม่ที่ักษะที่่�จัำเป็็นในศต่วรรษที่่� ๒๑  

ม่การพัฒนาต่นเองอย่่างต่่อเน่�องต่ล้อดช้่วิต่ โดย่ม่ ๒ เป้็าห้มาย่การพัฒนา ป็ระกอบด้วย่ (๑) คนไที่ย่เป็็นคนด ่ 

คนเก่ง ม่คุณภาพพร้อมสำห้รับวิถ่ช้่วิต่ในศต่วรรษที่่� ๒๑ แล้ะ (๒) สังคมไที่ย่ม่สภาพแวดล้้อมที่่�เอ่�อแล้ะสนับสนุน 

ต่่อการพัฒนาคนต่ล้อดช้่วงช้่วิต่

    ผลการพัฒนิา ในป็ี ๒๕๖๔ คนิไทยุม่คุณภาพช่วิต	สุขภาวะ	และความเป็นิอยุู่ท่�ด่ข่�นิ  

โดย่ความก้าวห้น้าข่องคน มค่วามก้าวห้น้าในภาพรวมป็รับต่วัดข่่่�น โดย่เฉพาะความก้าวห้น้าในการพฒันาคนด้านการศก่ษา  

ดา้นช้ว่ติ่ครอบครวัแล้ะช้มุช้น ดา้นคมนาคมแล้ะการส่�อสาร ดา้นที่่�อยู่อ่าศยั่แล้ะสภาพแวดล้อ้ม แล้ะดา้นการมส่ว่นรว่ม  

อย่่างไรก็ต่าม ผล้สัมฤที่ธิ�ที่างการศ่กษาแล้ะการเร่ย่นรู้ต่ล้อดช่้วิต่ พบว่า ย่ังม่ความแต่กต่่างข่องคุณภาพการศ่กษา 

ที่่�สะที่้อนจัากค่าคะแนน PISA (Programme for International Student Assessment) แล้ะค่าคะแนน O-NET  

ระห้ว่างกลุ้่มโรงเร่ย่นในแต่่ล้ะสังกัดแล้ะในบริบที่พ่�นท่ี่� ส่วนในด้านครอบครัวแล้ะสังคมไที่ย่ม่การเป็ล่้�ย่นแป็ล้ง 

ในการดำเนินช้่วิต่ที่่�ด่ข่่�น ส่งผล้ให้้สมาช้ิกในครอบครัวอยู่่ร่วมกันอย่่างอบอุ่น สงบสุข่ ผู้สูงอายุ่ไม่อยู่่เพ่ย่งล้ำพัง  

ม่สภาพแวดล้้อมที่่�ป็ล้อดภัย่ รวมที่ั�งการล้ดล้งข่องครัวเร่อนเด่�ย่ว อย่่างไรก็ต่าม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ข่องโควิด-๑๙ เป็็นป็ัจัจััย่สำคัญที่่�ที่้าที่าย่ แล้ะต่้องเร่งสร้างความเข่้มแข่็งให้้ครอบครัวไที่ย่ โดย่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระห้ว่างสมาช้ิกในครอบครัวที่่�อาจัจัะได้รับผล้กระที่บจัากการเป็ล่้�ย่นแป็ล้งที่างด้านเศรษฐกิจั สังคม  

แล้ะอ่�น ๆ อันเป็็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้้สามารถพ่�งพาต่นเองได้ภาย่ใต่้บริบที่ที่่�เป็ล้่�ย่นแป็ล้งไป็

   (๔) ยุุทธศาสตร์ชาติด้านิการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ม่วัต่ถุป็ระสงค์ 

เพ่�อด่งพล้ังข่องภาคส่วนต่่าง ๆ ที่ั�งภาคเอกช้น ป็ระช้าสังคม ชุ้มช้นท้ี่องถิ�น มาร่วมข่ับเคล้่�อนการพัฒนาป็ระเที่ศ 

เพ่�อให้ก้ารเต่บิโต่ข่องป็ระเที่ศมค่วามย่ั�งย่น่ ที่กุคนไดร้บัป็ระโย่ช้นอ์ย่า่งทัี่�วถ่งแล้ะเป็็นธรรม โดย่ม ่๓ เป็า้ห้มาย่การพฒันา  

ป็ระกอบด้วย่ (๑) สร้างความเป็น็ธรรมแล้ะล้ดความเห้ล่้�อมล้�ำในทุี่กมติ่ ิ(๒) กระจัาย่ศูนย่ก์ล้างความเจัริญที่างเศรษฐกิจั 

แล้ะสงัคม เพิ�มโอกาสให้ท้ี่กุภาคสว่นเข่า้มาเป็น็กำลั้งข่องการพฒันาป็ระเที่ศในทุี่กระดบั แล้ะ (๓) เพิ�มข่ด่ความสามารถ 

ข่องชุ้มช้นที่้องถิ�นในการพัฒนา การพ่�งต่นเองแล้ะการจััดการต่นเองเพ่�อสร้างสังคมคุณภาพ

    ผลการพฒันิา ในปี็ ๒๕๖๔  ป็ญัห้าความเห้ล่้�อมล้�ำระห้ว่างกลุ้ม่ป็ระช้ากร มแ่นวโน้มเพิ�มสูงข่่�น  

ครัวเร่อนย่ากจันเพิ�มข่่�น โดย่เฉพาะครัวเร่อนเป็ราะบาง ความสามารถในการห้าราย่ได้ล้ดล้งจัากการล้ดช้ั�วโมง 

การที่ำงานข่องแรงงานอย่่างต่่อเน่�อง แล้ะกิจักรรมที่างเศรษฐกิจัที่่�ล้ดล้งมาอยู่่ในระดับต่�ำกว่าช้่วงก่อนม่การบริโภค 

ข่องป็ระช้ากรในช่้วงสถานการณ์การระบาดข่องโควิด-๑๙ รวมที่ั�งต้่นทุี่นด้านราย่จ่ัาย่เพ่�อการอุป็โภคบรโิภคข่องป็ระช้ากร 

สูงข่่�น โดย่เฉพาะกลุ่้มที่่�ม่สถานะที่างเศรษฐกิจัต่�ำม่ราย่จ่ัาย่ด้านการอุป็โภคบริโภคล้ดล้ง ถ่งแม้การเข้่าถ่งโอกาส 

ด้านการศ่กษา การเข้่าถ่งห้ลั้กป็ระกันสุข่ภาพ แล้ะการเข่้าถ่งโครงสร้างพ่�นฐานจัะม่แนวโน้มด่ข่่�น แต่่ยั่งม่ป็ัญห้า 

เร่�องความแต่กต่่างข่องคุณภาพในการเข้่าถ่งระห้ว่างกลุ้่มที่่�ม่ฐานะด่แล้ะฐานะด้อย่กว่า รวมที่ั�งบริบที่ข่องพ่�นท่ี่� 

ซึ่่�งเป็็นป็ระเด็นที่้าที่าย่ที่่�ป็ระเที่ศไที่ย่จัะต้่องให้้ความสำคัญกับการสร้างความเป็็นธรรมแล้ะความเห้ล่้�อมล้�ำระห้ว่าง 

กลุ้่มป็ระช้ากรแล้ะพ่�นที่่�ให้้เกิดความเที่่าเที่่ย่มกัน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(49)



   (๕) ยุุทธศาสตร์ชาติด้านิการสร้างการเติบโตบนิคุณภาพช่วิตท่�เป็นิมิตรต่อสิ�งแวดล้อม  

ม่วัต่ถุป็ระสงค์เพ่�อนำไป็สู่การพัฒนาที่่�ย่ั�งย่่นในทีุ่กมิต่ิ ที่ั�งด้านสังคม เศรษฐกิจั สิ�งแวดล้้อม ธรรมาภิบาล้  

แล้ะความเป็็นหุ้้นส่วนความร่วมม่อระห้ว่างกันที่ั�งภาย่ในแล้ะภาย่นอกป็ระเที่ศอย่่างบูรณาการ ใช้้พ่�นที่่�เป็็นต่ัวต่ั�ง 

ในการกำห้นดกล้ย่ทุี่ธแ์ล้ะแผนงาน โดย่ม ่๔ เป็า้ห้มาย่การพฒันา ป็ระกอบดว้ย่ (๑) อนรุกัษแ์ล้ะรกัษาที่รพัย่ากรธรรมช้าต่ิ 

สิ�งแวดล้้อมแล้ะวัฒนธรรมให้้คนรุ่นต่่อไป็ได้ใช้้อย่่างย่ั�งย่่น ม่สมดุล้ (๒) ฟื้้�นฟืู้แล้ะสร้างให้ม่ฐานที่รัพย่ากรธรรมช้าต่ ิ

แล้ะสิ�งแวดล้้อมเพ่�อล้ดผล้กระที่บที่างล้บจัากการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิัข่องป็ระเที่ศ (๓) ใช้้ป็ระโย่ช้นแ์ล้ะสร้างการเต่บิโต่ 

บนฐานที่รัพย่ากรธรรมช้าต่ิแล้ะสิ�งแวดล้้อมให้้สมดุล้ภาย่ในข่่ดความสามารถข่องระบบนิเวศ แล้ะ (๔) ย่กระดับ 

กระบวนทัี่ศน์เพ่�อกำห้นดอนาคต่ป็ระเที่ศด้านที่รัพย่ากรธรรมช้าติ่ สิ�งแวดล้อ้ม แล้ะวัฒนธรรมบนห้ลั้กข่องการมส่่วนร่วม 

แล้ะธรรมาภิบาล้

    ผลการพฒันิา ในปี็ ๒๕๖๔ การฟื้้�นฟูื้ข่องระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อ้ม แล้ะที่รัพย่ากรธรรมช้าติ่ 

ข่องป็ระเที่ศไที่ย่เพิ�มมากข่่�นจัากป็ ี๒๕๖๓ จัากกจิักรรมที่างเศรษฐกจิัแล้ะการที่อ่งเท่ี่�ย่วล้ดล้ง อนัเป็็นผล้มาจัากการแพร ่

ระบาดข่องโควิด-๑๙ ป็ระกอบกับป็ระเที่ศไที่ย่ได้มก่ารดำเนินการเพ่�ออนุรกัษ ์ฟื้้�นฟูื้ที่รพัย่ากรธรรมช้าติ่ แล้ะสิ�งแวดล้อ้ม 

มาอย่่างต่่อเน่�อง ส่งผล้ให้้ผล้กระที่บที่างล้บที่่�เกิดจัากการพัฒนาที่างเศรษฐกิจัข่องป็ระเที่ศในห้ล้าย่ป็ระเด็นได้รับ 

การควบคุมแล้ะจัดัการที่่�ดม่ากข่่�น การฟื้้�นฟูื้คณุภาพข่องแม่น�ำล้ำคล้อง พ่�นท่ี่�ที่างที่ะเล้แล้ะช้าย่ฝัั่�ง การใช้้พลั้งงานที่ดแที่น  

แล้ะการบริห้ารจััดการมล้ภาวะแล้ะข่ย่ะข่องป็ระเที่ศ เพ่�อให้้เกิดการใช้้ป็ระโย่ช้น์แล้ะการสร้างสมดุล้ข่องที่รัพย่ากร 

แล้ะสิ�งแวดล้้อมอย่่างย่ั�งย่่นต่่อไป็ อย่่างไรก็ต่าม ป็ระเที่ศไที่ย่ย่ังต่้องให้้ความสำคัญกับการฟื้้�นฟืู้ แล้ะอนุรักษ์ 

ที่รัพย่ากรธรรมช้าติ่ รวมถ่งควบคุมคุณภาพสิ�งแวดล้้อมท่ี่�คาดว่าจัะเกิดข่่�นห้ล้ังจัากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดข่องโควิด-๑๙ คล้่�คล้าย่ล้ง ที่่�จัะเกิดผล้จัากกิจักรรมที่างเศรษฐกิจัแล้ะการที่่องเที่่�ย่วที่่�จัะฟื้้�นต่ัวในอนาคต่

   (๖) ยุุทธศาสตร์ชาติด้านิการปรับสมดุลและพัฒนิาระบบการบริห่ารจัดการภาครัฐ  

ม่วัต่ถุป็ระสงค์เพ่�อพัฒนาป็ระสิที่ธิภาพในการบริห้ารจััดการภาครัฐให้้ม่มาต่รฐาน ต่อบสนองความต่้องการ 

ข่องป็ระช้าช้นได้อย่า่งสะดวก รวดเร็ว แล้ะทัี่นสมัย่ ระบบงานภาครัฐมค่วามโป็ร่งใส ต่รวจัสอบได้ ป็ราศจัากการทุี่จัริต่ 

ป็ระพฤติ่มิช้อบ ต่ล้อดจันการบังคับใช้้กฎห้มาย่แล้ะการอำนวย่ความยุ่ต่ิธรรมเป็็นไป็ต่ามห้ลั้กนิต่ิธรรม  

ป็ระช้าช้นสามารถเข้่าถ่งได้อย่่างเท่ี่าเที่่ย่มแล้ะที่ั�วถ่ง โดย่จัะส่งผล้ให้้เกิดกล้ไกที่่�สนับสนุนการขั่บเคล้่�อนป็ระเด็น 

ยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิในด้านอ่�น ๆ ให้้สามารถดำเนินการจันบรรลุ้เป็้าห้มาย่การพัฒนาป็ระเที่ศต่ามท่ี่�กำห้นด  

โดย่ม ่๔ เป็า้ห้มาย่การพฒันา ป็ระกอบด้วย่ (๑) ภาครฐัมว่ฒันธรรมการที่ำงานที่่�มุง่ผล้สัมฤที่ธิ�แล้ะผล้ป็ระโย่ช้นส์ว่นรวม  

ต่อบสนองความต้่องการข่องป็ระช้าช้นได้อย่่างสะดวก รวดเร็ว โป็ร่งใส (๒) ภาครัฐม่ข่นาดท่ี่�เล็้กล้ง พร้อมป็รับตั่ว 

ให้ท้ี่นัต่อ่การเป็ล่้�ย่นแป็ล้ง (๓) ภาครฐัมค่วามโป็ร่งใส ป็ล้อดการที่จุัริต่แล้ะป็ระพฤต่มิชิ้อบ แล้ะ (๔) กระบวนการย่ตุ่ธิรรม 

เป็็นไป็เพ่�อป็ระโย่ช้น์ต่่อส่วนรวมข่องป็ระเที่ศ

    ผลการพัฒนิา ในป็ี ๒๕๖๔ ป็ระสิที่ธิภาพการบริการข่องภาครัฐในการต่อบสนอง 

ความต่อ้งการข่องป็ระช้าช้นคอ่นข่า้งจัะคงที่่� สะที่อ้นจัากดชั้นช่้่�วดัธรรมาภบิาล้โล้ก โดย่เฉพาะในมติ่ดิา้นการควบคมุ 

ป็ัญห้าทีุ่จัริต่ ป็ระพฤต่ิมิช้อบ ด้านห้ล้ักนิต่ิธรรม มิต่ิด้านคุณภาพข่องกฎระเบ่ย่บ ข่ณะที่่�มิต่ิด้านความม่ป็ระสิที่ธิผล้ 

ข่องภาครัฐระดับความพง่พอใจัข่องป็ระช้าช้นล้ดล้ง นอกจัากน่� การพัฒนารัฐบาล้อิเล็้กที่รอนิกส์ข่องป็ระเที่ศไที่ย่มแ่นวโน้ม 

การเป็น็รฐับาล้ดจิัทิี่ลั้เพิ�มข่่�น ที่ั�งในดา้นการใช้บ้รกิารออนไล้น ์โครงสรา้งพ่�นฐานดา้นคมนาคมแล้ะการพฒันาที่นุมนษุย่์  

ป็ระกอบกับป็ระเที่ศไที่ย่ม่ความพร้อมในการพัฒนารัฐบาล้ดิจิัที่ัล้ ที่ั�งในห้น่วย่งานระดับกรมแล้ะระดับจัังห้วัด  

อย่่างไรก็ต่าม ป็ระเที่ศไที่ย่ต้่องเร่งให้้ความสำคัญกับการป็รับกระบวนงานให้้มุ่งผล้สัมฤที่ธิ� แล้ะผล้ป็ระโย่ช้น์ส่วนรวม 

ในระย่ะต่่อไป็ รวมที่ั�งการพัฒนาภาครัฐให้้ม่ความโป็ร่งใส ป็ล้อดการทุี่จัริต่แล้ะป็ระพฤติ่มิช้อบ สร้างความน่าเช่้�อถ่อ 

ให้้กับป็ระช้าช้น แล้ะการป็รับเป็ล้่�ย่นกระบวนงานให้้ม่ความเป็็นดิจัิที่ัล้เพิ�มมากย่ิ�งข่่�น เพ่�ออำนวย่ความสะดวก 

แล้ะรวดเร็ว สร้างความพ่งพอใจัแก่ป็ระช้าช้น โดย่ต่้องคำน่งถ่งความครอบคลุ้มในการเข่้าถ่งข่องป็ระช้าช้นทีุ่กระดับ

(50) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



	 	 ๑.๑.๓	 ผลการดำเนิินิการตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาต ิ

   แผนแมบ่ที่ภาย่ใต่ย้่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่ม่ิที่ั�งห้มด ๒๓ ป็ระเดน็ ป็ระกอบดว้ย่เป็า้ห้มาย่ป็ระเดน็ รวมที่ั�งสิ�น  

๓๗ เป็า้ห้มาย่ แล้ะเป็า้ห้มาย่แผนแมบ่ที่ย่อ่ย่ รวมที่ั�งสิ�น ๑๔๐ เป็า้ห้มาย่ โดย่ผล้การดำเนนิการสามารถพจิัารณาไดจ้ัาก 

เป็้าห้มาย่ระดับป็ระเด็นแผนแม่บที่ฯ แล้ะระดับเป็้าห้มาย่แผนแม่บที่ย่่อย่ สรุป็ได้ดังน่�

   (๑) ความก้าวห่น้ิาการดำเนินิิการตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุทุธศาสตร์ชาต	ิตามการบรรลเุป้าห่มายุ	

ระดับประเด็นิ	 รวม	 ๓๗	 เป้าห่มายุ พบว่า ม่การพัฒนาล้ดล้งเล้็กน้อย่เม่�อเที่่ย่บกับป็ี ๒๕๖๓ โดย่ม่การป็รับ 

สถานะการบรรลุ้เป้็าห้มาย่ จัาก ต่�ำกว่าค่าเป้็าห้มาย่ เป็็น ต่�ำกว่าค่าเป้็าห้มาย่ระดับเส่�ย่ง แล้ะต่�ำกว่าค่าเป้็าห้มาย่ 

ระดบัวกิฤต่ แล้ะย่งัพบวา่บางเปา้ห่มายุในิระดับประเดน็ิมก่ารพฒันิาท่�ดข่่�นิโดย่ป็รบัสถานะ จัาก ต่�ำกวา่คา่เป็า้ห้มาย่ 

ระดับเส่�ย่ง เป็็น ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ แล้ะเป็้าห้มาย่ระดับป็ระเด็นที่่�บรรลุ้ค่าเป็้าห้มาย่ที่่�กำห้นดในป็ี ๒๕๖๕ แล้้ว  

ม่ ๗ เป็้าห้มาย่ ราย่ล้ะเอ่ย่ดสรุป็ได้ ดังน่�

สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุของแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ	

ระดับเป้าห่มายุประเด็นิ	เปร่ยุบเท่ยุบระห่ว่างปี	๒๕๖๒–๒๕๖๔

    (๑.๑) สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุท่�ต�ำกว่าเป้าห่มายุท่�กำห่นิดในิปี	 ๒๕๖๕		

(ต�ำกวา่คา่เปา้ห่มายุ)	ท่�มท่ศิทางการพฒันิาท่�ดข่่�นิ โดย่ป็รับสถานะบรรลุ้เป้็าห้มาย่ จัาก ต่�ำกว่าค่าเป้็าห้มาย่ระดับเส่�ย่ง  

เป็็น ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ จัำนวน ๓ ป็ระเด็น ได้แก่ ประเด็นิ	(๕)	การท่องเท่�ยุว เป็้าห้มาย่ ราย่ได้จัากการที่่องเที่่�ย่ว 

ข่องเม่องรองเพิ�มข่่�น ประเด็นิ	 (๑๗)	 ความเสมอภาคและห่ลักประกันิทางสังคม เป็้าห้มาย่ คนไที่ย่ทีุ่กคนได้รับ 

การคุ้มครองแล้ะม่ห้ลั้กป็ระกันที่างสังคมเพิ�มข่่�น แล้ะประเด็นิ	 (๑๙)	 การบริห่ารจัดการนิ�ำทั�งระบบ เป็้าห้มาย่  

ความมั�นคงด้านน�ำข่องป็ระเที่ศเพิ�มข่่�น

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(51)

ปี	๒๕๖๔

ปี	๒๕๖๓

ปี	๒๕๖๒

ส่แดง	(ต่ำากว่าค่าเป้าห่มายุขั�นิวิกฤต)

ส่เห่ล่อง	(ต่ำากว่าค่าเป้าห่มายุ)

ส่ส้ม	(ต่ำากว่าค่าเป้าห่มายุระดับเส่�ยุง)

ส่เข่ยุว	(บรรลุค่าเป้าห่มายุ)

๑๑ ๔

๘

๑๑

๑๕

๑๓

๑๓

๗

๗

๔

๙

๙



แผนิแม่บทระดับประเด็นิท่�ม่สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุต�ำกว่าเป้าห่มายุท่�กำห่นิดในิปี	๒๕๖๕

แผนิแม่บทฯ เป้าห่มายุแผนิแม่บทระดับประเด็นิ

ป็ระเด็น (๒) การต่่างป็ระเที่ศ การต่่างป็ระเที่ศไที่ย่ม่เอกภาพ ที่ำให้้ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ความมั�นคง มั�งคั�ง 
ย่ั�งย่่น ม่มาต่รฐานสากล้ แล้ะม่เก่ย่รต่ิภูมิในป็ระช้าคมโล้ก

ป็ระเด็น (๕) การที่่องเที่่�ย่ว รายุได้จากการท่องเท่�ยุวของเม่องรองเพิ�มข่�นิ

ความสามารถที่างการแข่่งข่ันด้านการที่่องเที่่�ย่วข่องป็ระเที่ศไที่ย่ด่ข่่�น

ป็ระเดน็ (๖) พ่�นที่่�แล้ะเมอ่งน่าอยู่อ่จััฉรยิ่ะ ป็ระเที่ศไที่ย่มพ่่�นที่่�มแ่ผนผังภูมนิเิวศเพ่�อเป็็นกรอบในการพัฒนาเมอ่งน่าอยู่ ่
ช้นบที่มั�นคง เกษต่รย่ั�งย่่น แล้ะอุต่สาห้กรรมเช้ิงนิเวศ รวมที่ั�งผังพ่�นที่่�
อนุรักษ์ที่รัพย่ากรธรรมช้าต่ิแห้ล้่งโบราณคด่

ป็ระเด็น (๘) ผู้ป็ระกอบการแล้ะ 
วสิาห้กจิัข่นาดกล้างแล้ะข่นาดย่่อมย่คุให้ม่

ผู้ป็ระกอบการในทีุ่กระดับเป็็นผู้ป็ระกอบการยุ่คให้ม่ที่่�ม่บที่บาที่ 
ต่่อระบบเศรษฐกิจัเพิ�มมากข่่�น

ป็ระเด็น (๙) เข่ต่เศรษฐกิจัพิเศษ การเจัริญเต่ิบโต่ข่องผล้ิต่ภัณฑ์์มวล้รวมข่องพ่�นที่่�เข่ต่เศรษฐกิจัพิเศษ 
ที่ั�งห้มดเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๑๐) การป็รับเป็ล้่�ย่นค่านิย่ม
แล้ะวัฒนธรรม

คนไที่ย่ม่คุณธรรม จัริย่ธรรม ค่านิย่มที่่�ด่งาม แล้ะม่ความรักแล้ะภูมิใจั 
ในความเป็็นไที่ย่มากข่่�น นำห้ล้ักป็รัช้ญาข่องเศรษฐกิจัพอเพ่ย่งมาใช้ ้
ในการดำรงช้่วิต่ สังคมไที่ย่ม่ความสุข่แล้ะเป็็นที่่�ย่อมรับ 
ข่องนานาป็ระเที่ศมากข่่�น

ป็ระเด็น (๑๑) การพัฒนาศักย่ภาพคน
ต่ล้อดช้่วงช้่วิต่

คนไที่ย่ทีุ่กช้่วงวัย่ม่คุณภาพเพิ�มข่่�นได้รับการพัฒนาอย่่างสมดุล้ 
ที่ั�งด้านร่างกาย่ สต่ิป็ัญญา แล้ะคุณธรรมจัริย่ธรรมเป็็นผู้ที่่�ม่ความรู ้
แล้ะที่ักษะในศต่วรรษที่่� ๒๑ รักการเร่ย่นรู้อย่่างต่่อเน่�อง

ป็ระเด็น (๑๒) การพัฒนาการเร่ย่นรู้ คนไที่ย่ได้รับการพัฒนาเต่็มต่ามศักย่ภาพต่ามความถนัด 
แล้ะความสามารถข่องพหุ้ป็ัญญาด่ข่่�น

ป็ระเด็น (๑๖) เศรษฐกิจัฐานราก ราย่ได้ข่องป็ระช้ากรกลุ้ม่ราย่ได้น้อย่เพิ�มข่่�นอย่่างกระจัาย่แล้ะอย่่างต่่อเน่�อง

ป็ระเด็น (๑๗) ความเสมอภาค 
แล้ะห้ล้ักป็ระกันที่างสังคม

คนิไทยุทกุคนิได้รบัการคุม้ครองและมห่่ลกัประกนัิทางสงัคมเพิ�มข่�นิ

ป็ระเด็น (๑๙) การบริห้ารจััดการน�ำ
ที่ั�งระบบ

ความมั�นิคงด้านินิ�ำของประเทศเพิ�มข่�นิ

แม่น�ำล้ำคล้องแล้ะแห้ล้่งน�ำธรรมช้าต่ิได้รับการอนุรักษ์แล้ะฟื้้�นฟืู้สภาพ
ให้้ม่ระบบนิเวศที่่�ด่

ป็ระเด็น (๒๐) การบริการป็ระช้าช้น 
แล้ะป็ระสิที่ธิภาพภาครัฐ

บรกิารข่องรฐัมป่็ระสิที่ธิภาพแล้ะมค่ณุภาพเป็็นท่ี่�ย่อมรบัข่องผู้ใช้้บริการ

ป็ระเด็น (๒๓) การวิจััย่แล้ะพัฒนา
นวัต่กรรม

มูล้ค่าการล้งทีุ่นวิจััย่แล้ะพัฒนานวัต่กรรมต่่อผล้ิต่ภัณฑ์์มวล้รวมภาย่ใน
ข่องป็ระเที่ศเพิ�มข่่�น

ห้มาย่เห้ตุ่ :      เป็้าห้มาย่ระดับป็ระเด็นที่่�ม่ที่ิศที่างการพัฒนาท่ี่�ด่ข่่�น โดย่ป็รับสถานะการบรรลุ้เป็้าห้มาย่ จัาก ต่�ำกว่า 

ค่าเป็้าห้มาย่ระดับเส่�ย่ง เป็็น ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่

(52) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



    (๑.๒) สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุท่�ต�ำกว่าเป้าห่มายุท่�กำห่นิดในิปี	 ๒๕๖๕		

(ต�ำกว่าค่าเป้าห่มายุขั�นิวิกฤต)	 ท่�ม่ทิศทางการพัฒนิาท่�แยุ่ลง โดย่ป็รับสถานะการบรรลุ้เป็้าห้มาย่ จัาก ต่�ำกว่า 

ค่าเป็้าห้มาย่ เป็็น ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ข่ั�นวิกฤต่ จัำนวน ๒ ป็ระเด็น ได้แก่ ประเด็นิ	(๔)	อุตสาห่กรรมและบริการ	

แห่ง่อนิาคต เป็า้ห้มาย่ การข่ย่าย่ตั่วข่องผล้ติ่ภณัฑ์ม์วล้รวมในป็ระเที่ศในสาข่าอุต่สาห้กรรมแล้ะบรกิาร แล้ะประเด็นิ		

(๑๙)	 การบริห่ารจัดการนิ�ำทั�งระบบ เป้็าห้มาย่ ผล้ิต่ภาพข่องน�ำที่ั�งระบบเพิ�มข่่�นในการใช้้น�ำอย่่างป็ระห้ย่ัด 

แล้ะสร้างมูล้ค่าเพิ�มจัากการใช้้น�ำ

    (๑.๓) สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุในิระดับวิกฤต	 (ต�ำกว่าค่าเป้าห่มายุขั�นิวิกฤต)		

ท่�แสดงสถ้านิะดังเดิม จัำนวน ๘ ป็ระเด็น ได้แก่ ป็ระเด็น (๑) ความมั�นคง ป็ระเด็น (๓) การเกษต่ร  

ป็ระเด็น (๔) อตุ่สาห้กรรมแล้ะบริการแห่้งอนาคต่ ป็ระเด็น (๕) การท่ี่องเที่่�ย่ว ป็ระเด็น (๖) พ่�นที่่�แล้ะเมอ่งน่าอยู่อั่จัฉริย่ะ  

ป็ระเด็น (๑๒) การพัฒนาการเร่ย่นรู้ ป็ระเด็น (๒๒) กฎห้มาย่แล้ะกระบวนการยุ่ต่ิธรรม แล้ะป็ระเด็น (๒๓) การวิจััย่ 

แล้ะการพัฒนานวัต่กรรม

แผนิแม่บทระดับประเด็นิท่�ม่สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุระดับวิกฤต

แผนิแม่บทฯ เป้าห่มายุแผนิแม่บทระดับประเด็นิ

ป็ระเด็น (๑) ความมั�นคง ป็ระเที่ศช้าต่ิม่ความมั�นคงในทีุ่กมิต่ิแล้ะทีุ่กระดับเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๓) การเกษต่ร ผล้ิต่ภัณฑ์์มวล้รวมในป็ระเที่ศในสาข่าเกษต่รเพิ�มข่่�น

ผล้ิต่ภาพการผล้ิต่ข่องภาคเกษต่รเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๔) อตุ่สาห้กรรมแล้ะบริการแห่้งอนาคต่ การข่ย่าย่ต่วัข่องผล้ติ่ภณัฑ์์มวล้รวมในป็ระเที่ศในสาข่าอตุ่สาห้กรรม
แล้ะบริการ

ผล้ติ่ภาพการผล้ติ่ข่องภาคอตุ่สาห้กรรมแล้ะภาคบรกิารเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๕) การที่่องเที่่�ย่ว ผล้ิต่ภัณฑ์์มวล้รวมในป็ระเที่ศด้านการที่่องเที่่�ย่ว
ต่่อผล้ิต่ภัณฑ์์มวล้รวมในป็ระเที่ศเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๖) พ่�นที่่�แล้ะเมอ่งน่าอยู่อั่จัฉริย่ะ ช้่องว่างความเห้ล้่�อมล้�ำระห้ว่างพ่�นที่่�ล้ดล้ง

ป็ระเด็น (๑๒) การพัฒนาการเร่ย่นรู้ คนไที่ย่ม่การศ่กษาที่่�ม่คุณภาพต่ามมาต่รฐานสากล้เพิ�มข่่�น  
ม่ที่ักษะที่่�จัำเป็็นข่องโล้กศต่วรรษที่่� ๒๑ สามารถแก้ไข่ป็ัญห้า  
ป็รบัตั่ว ส่�อสาร แล้ะที่ำงานร่วมกับผู้อ่�นได้อย่่างม่ป็ระสิที่ธผิล้เพิ�มข่่�น 
ม่นิสัย่ใฝั่�เร่ย่นรู้อย่่างต่่อเน่�องต่ล้อดช้่วิต่

ป็ระเด็น (๑๙) การบรหิ้ารจัดัการน�ำที่ั�งระบบ ผล้ิต่ภาพข่องน�ำที่ั�งระบบเพิ�มข่่�นในการใช้้น�ำอย่่างป็ระห้ย่ัด 
แล้ะสร้างมูล้ค่าเพิ�มจัากการใช้้น�ำ

ป็ระเด็น (๒๑) การต่่อต่้านการทีุ่จัริต่แล้ะ
ป็ระพฤต่ิมิช้อบ

ป็ระเที่ศไที่ย่ป็ล้อดการทีุ่จัริต่แล้ะป็ระพฤต่ิมิช้อบ

ป็ระเด็น (๒๓) การวิจัยั่แล้ะพฒันานวตั่กรรม ความสามารถในการแข่่งข่ันด้านโครงสร้างฐานที่างเที่คโนโล้ย่่  
แล้ะด้านโครงสร้างพ่�นฐานที่างวิที่ย่าศาสต่ร์ข่องป็ระเที่ศเพิ�มสูงข่่�น

ห้มาย่เห้ตุ่ :      เป็้าห้มาย่ระดับป็ระเด็นที่่�ม่ที่ิศที่างการพัฒนาที่่�ล้ดล้ง โดย่ป็รับสถานะการบรรลุ้เป็้าห้มาย่ จัาก ต่�ำกว่า 

ค่าเป็้าห้มาย่ระดับเส่�ย่ง เป็็น ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ข่ั�นวิกฤต่

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(53)



   (๒) ความก้าวห่น้ิาการดำเนินิิการตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุทุธศาสตร์ชาติตามการบรรลเุป้าห่มายุ	

ระดับแผนิแม่บทยุ่อยุ	 รวม	 ๑๔๐	 เป้าห่มายุ พบว่า ในป็ี ๒๕๖๔ ม่เป็้าห้มาย่ท่ี่�บรรลุ้ต่ามท่ี่�กำห้นดไว้ 

ในป็ ี๒๕๖๕ แล้ว้ จัำนวน ๓๙ เป้็าห้มาย่ คดิเป็็นร้อย่ล้ะ ๒๗.๘๖ ข่องเป้็าห้มาย่แผนย่อ่ย่ที่ั�งห้มด เพิ�มข่่�นจัากปี็ ๒๕๖๓  

ท่ี่�ม ่๓๐ เป็า้ห้มาย่ ขณะท่�เปา้ห่มายุระดบัแผนิแม่บทยุ่อยุ	จำนิวนิ	๗๘	เปา้ห่มายุยุงัคงมส่ถ้านิะการบรรลุเปา้ห่มายุ	

ในิระดับท่�ต�ำกว่าค่าเป้าห่มายุ แต่่คาดว่าจัะสามารถบรรลุ้เป็้าห้มาย่ต่ามที่่�กำห้นดไว้ในป็ี ๒๕๖๕ ป็ระกอบด้วย่  

เป็้าห้มาย่ที่่�ม่สถานะการบรรลุ้เป็้าห้มาย่เป็็น (๑) ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ จัำนวน ๔๓ เป็้าห้มาย่ คิดเป็็นร้อย่ล้ะ ๓๐.๗๑  

ข่องเป็้าห้มาย่แผนแม่บที่ย่่อย่ แล้ะ (๒) ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ระดับเส่�ย่ง จัำนวน ๓๕ เป็้าห้มาย่ คิดเป็็นร้อย่ล้ะ ๒๕.๐๐  

ข่องเป็้าห้มาย่ระดับแผนแม่บที่ย่่อย่ 

    อย่่างไรก็ต่าม เน่�องจัากม่การป็รับป็รุงข้่อมูล้ต่ัวช่้�วัดในบางเป็้าห้มาย่แผนแม่บที่ย่่อย่ 

จั่งที่ำให้้สถานะการบรรลุ้เป็้าห้มาย่ข่องป็ีที่่�ผ่านมาม่การป็รับป็รุงเป็ล่้�ย่นแป็ล้ง รวมทัี่�งยั่งคงม่เป็้าห้มาย่ระดับ 

แผนแม่บที่ย่่อย่ ที่่�ม่สถานะการบรรลุ้เป้็าห้มาย่ต่�ำกว่าค่าเป็้าห้มาย่ขั่�นวิกฤต่ โดย่สรุป็รวมทัี่�งสิ�น ๒๓ เป็้าห้มาย่  

คิดเป็็นร้อย่ล้ะ ๑๖.๔๓ ข่องเป็้าห้มาย่แผนย่่อย่ที่ั�งห้มด ซึ่่�งเที่่ากับป็ี ๒๕๖๓ ดังน่�

เป้าห่มายุระดับแผนิแม่บทยุ่อยุฯ	ท่�ม่สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุขั�นิวิกฤต

แผนิแม่บทฯ เป้าห่มายุแผนิแม่บทระดับประเด็นิ

ป็ระเด็น (๓) การเกษต่ร สินค้าเกษต่รแป็รรูป็แล้ะผล้ิต่ภัณฑ์์ที่่�ม่มูล้ค่าเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๕) การที่่องเที่่�ย่ว ราย่ได้จัากการที่่องเที่่�ย่วเช้ิงสร้างสรรค์แล้ะวัฒนธรรมเพิ�มข่่�น

ราย่ได้จัากการที่่องเที่่�ย่วเช้ิงธุรกิจัเพิ�มข่่�น

ราย่ได้จัากการท่ี่องเที่่�ย่วเชิ้งสขุ่ภาพ ความงาม แล้ะแพที่ย์่แผนไที่ย่เพิ�มข่่�น

ราย่ได้จัากการที่่องเที่่�ย่วสำราญที่างน�ำเพิ�มข่่�น

ป็ระเที่ศไที่ย่เป็็นจัุดเช้่�อมต่่อการเดินที่างข่องนักที่่องเที่่�ย่ว 
ในภูมิภาคอาเซึ่่ย่น

ป็ระเด็น (๖) พ่�นที่่�แล้ะเมอ่งน่าอยู่อั่จัฉริย่ะ ความย่ั�งย่่นที่างภูมินิเวศ ภูมิสังคม แล้ะภูมิวัฒนธรรม

ป็ระเด็น (๗) โครงสร้างพ่�นฐาน 
ระบบโล้จัิสต่ิกส์แล้ะดิจัิที่ัล้

ต่้นทีุ่นโล้จัิสต่ิกส์ข่องป็ระเที่ศไที่ย่ต่่อผล้ิต่ภัณฑ์์มวล้รวม 
ในป็ระเที่ศไที่ย่ล้ดล้ง

การข่นส่งสินค้าที่างรางเพิ�มข่่�น

ผู้เส่ย่ช้่วิต่จัากอุบัต่ิเห้ตุ่ที่างถนนล้ดล้ง

ป็ระเด็น (๘) ผู้ป็ระกอบการแล้ะวิสาห้กิจั
ข่นาดกล้างแล้ะข่นาดย่่อมยุ่คให้ม่

การข่ย่าย่ต่ัวข่องวิสาห้กิจัเริ�มต่้นในป็ระเที่ศไที่ย่เพิ�มข่่�น

มูล้ค่าการระดมทีุ่นผ่านต่ล้าดทีุ่นข่องกิจัการที่่�เริ�มต่ั�งต่้น 
แล้ะวิสาห้กิจัข่นาดกล้างแล้ะข่นาดย่่อมเพิ�มข่่�น

ความสามารถในการแข่่งข่ันด้านการค้าระห้ว่างป็ระเที่ศ 
ข่องป็ระเที่ศไที่ย่ด่ข่่�น

(54) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



แผนิแม่บทฯ เป้าห่มายุแผนิแม่บทระดับประเด็นิ

ป็ระเด็น (๑๑) การพัฒนาศักย่ภาพคนต่ล้อด
ช้่วงช้่วิต่

วัย่เร่ย่น/วัย่รุ่น ม่ความรู้แล้ะที่ักษะในศต่วรรษที่่� ๒๑ ครบถ้วน  
รู้จัักคิดวิเคราะห้์ รักการเร่ย่นรู้ ม่สำน่กพล้เม่อง ม่ความกล้้าห้าญ
ที่างจัริย่ธรรม ม่ความสามารถในการแก้ป็ัญห้า ป็รับต่ัว ส่�อสาร 
แล้ะที่ำงานร่วมกับผู้อ่�นได้อย่่างม่ป็ระสิที่ธิผล้ต่ล้อดช้่วิต่ด่ข่่�น

แรงงานม่ศักย่ภาพในการเพิ�มผล้ผล้ิต่ ม่ที่ักษะอาช้่พสูง ต่ระห้นัก 
ในความสำคัญที่่�จัะพัฒนาต่นเองให้้เต่็มศักย่ภาพ สามารถป็รับต่ัว 
แล้ะเร่ย่นรู้สิ�งให้ม่ต่ามพล้วัต่ข่องโครงสร้างอาช้่พแล้ะความต่้องการ 
ข่องต่ล้าดแรงงานเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๑๒) การพัฒนาการเร่ย่นรู้ ป็ระเที่ศไที่ย่ม่ระบบข่้อมูล้เพ่�อการส่งเสริมการพัฒนาศักย่ภาพ 
ต่ามพห้ปัุ็ญญาเพ่�อป็ระโย่ช้น์ในการพัฒนาแล้ะการส่งต่่อการพัฒนา
ให้้เต่็มต่ามศักย่ภาพเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๑๔) ศักย่ภาพการก่ฬา บคุล้ากรด้านการกฬ่าแล้ะนนัที่นาการมค่ณุภาพแล้ะมาต่รฐานเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๑๖) เศรษฐกิจัฐานราก ศักย่ภาพแล้ะข่่ดความสามารถข่องเศรษฐกิจัฐานรากเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๑๙) บริห้ารจััดการน�ำที่ั�งระบบ ผล้ิต่ภาพจัากการใช้้น�ำเพิ�มข่่�น

ป็ระเด็น (๒๐) การบริการป็ระช้าช้น
แล้ะป็ระสิที่ธิภาพภาครัฐ

งานบริการภาครัฐที่่�ป็รับเป็ล้่�ย่นเป็็นดิจัิที่ัล้เพิ�มข่่�น

ห้น่วย่งานภาครัฐบรรลุ้ผล้สัมฤที่ธิ�ต่ามเป็้าห้มาย่ยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิ

เป็ิดโอกาสให้้ภาคส่วนต่่าง ๆ ม่ส่วนร่วมในการจััดบริการสาธารณะ
แล้ะกิจักรรมสาธารณะอย่่างเห้มาะสม

ป็ระเดน็ (๒๒) กฎห้มาย่แล้ะกระบวนการยุ่ต่ธิรรม การป็ฏิบัิติ่ต่ามแล้ะการบงัคบัใช้้กฎห้มาย่มค่วามคุม้ค่า 
ที่างเศรษฐกิจั ที่ั�วถ่ง ไม่เล้่อกป็ฏิิบัต่ิ แล้ะเป็็นธรรม

   (๓) แนิวทางการปรับปรุงแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

    การแพร่ระบาดข่องโควิด-๑๙ ต่ั�งแต่่ช่้วงต่้นป็ี ๒๕๖๓ เป็็นต่้นมา ได้ส่งผล้กระที่บ 

ต่่อป็ระเที่ศไที่ย่อย่่างกว้างข่วางแล้ะรุนแรงไป็ยั่งห้ล้าย่ภาคส่วน นอกเห้น่อไป็จัากวิกฤต่การณ์ด้านสาธารณสุข่  

ไมว่่าจัะเป็น็การห้ย่ดุช้ะงกัข่องห้ว่งโซึ่ก่ารผล้ติ่แล้ะการคา้ระห้วา่งป็ระเที่ศ การห้ดต่วัข่องราย่ไดจ้ัากภาคการที่อ่งเที่่�ย่ว  

แล้ะความผันผวนรุนแรงในต่ล้าดการเงินโล้ก ซึ่่�งส่งผล้กระที่บต่อ่การพัฒนาป็ระเที่ศในห้ล้าย่มิต่ ิดงันั�น จัง่มค่วามจัำเป็น็ 

ที่่�จัะต้่องพิจัารณาที่บที่วนแผนการพัฒนาป็ระเที่ศเพ่�อให้ป้็ระเที่ศไที่ย่สามารถกลั้บสูร่ะดับการพัฒนาก่อนการระบาด 

ข่องโควิด-๑๙ แล้ะสามารถพัฒนาป็ระเที่ศให้้เป็็นไป็ต่ามเป้็าห้มาย่ข่องยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าติ่ได้ต่่อไป็ โดย่ป็รับเป็ล่้�ย่น  

“แนวที่าง/วิธก่าร” (Ways) ในการขั่บเคล่้�อนการพัฒนาป็ระเที่ศ ในรูป็แบบข่องการป็ระกาศใช้ ้“แผนิแมบ่ทเฉพาะกจิ	

ภายุใต้ยุทุธศาสตร์ชาติอนัิเป็นิผลมาจากสถ้านิการณ์โควิด-๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๕” ที่่�มุง่เน้นการพัฒนาต่ามห้ลั้ก 

ป็รชั้ญาข่องเศรษฐกจิัพอเพย่่ง ภาย่ใต่แ้นวคดิ “ล้ม้แล้ว้ ล้กุไว (Resilience)” อนัป็ระกอบดว้ย่ การพรอ้มรบั (Cope)  

การป็รับตั่ว (Adapt) แล้ะการเป็ล่้�ย่นแป็ล้งเพ่�อพร้อมเติ่บโต่อย่่างย่ั�งย่่น (Transform) โดย่ม่เป้็าห้มาย่ห้ลั้กเพ่�อให้้  

“คนสามารถย่ังช้่พอยู่่ได้ ม่งานที่ำ กลุ้่มเป็ราะบางได้รับการดูแล้อย่่างที่ั�วถ่ง สร้างอาช้่พแล้ะกระจัาย่ราย่ได้สู่ที่้องถิ�น  

เศรษฐกิจัป็ระเที่ศฟื้้�นตั่วเข่้าสู่ภาวะป็กต่ิ แล้ะม่การวางรากฐานเพ่�อรองรับการป็รับโครงสร้างเศรษฐกิจัให้ม่”  

ผ่านแนวที่างการพัฒนา ๔ ป็ระเด็น ดังน่�

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(55)



    (๓.๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานิรากภายุในิประเทศ		

(Local	Economy) เพ่�อล้ดความเส่�ย่งในการพ่�งพาต่่างป็ระเที่ศ โดย่มุง่เน้นการกระจัาย่ความเจัริญแล้ะโอกาสที่างเศรษฐกิจั 

ไป็ย่ังระดับที่้องถิ�นผ่านการส่งเสริมการจ้ัางงาน โดย่เฉพาะในระดับพ่�นท่ี่�แล้ะชุ้มช้น ร่วมกับการให้้ความช่้วย่เห้ล้่อ 

แล้ะพฒันาศักย่ภาพข่องวิสาห้กิจัข่นาดกล้างแล้ะข่นาดย่อ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้ส้ามารถ 

ป็รบัต่วัสูธ่รุกจิัให้มท่่ี่�มแ่นวโนม้ความต้่องการมากข่่�นในอนาคต่ เพ่�อให้เ้ศรษฐกจิัฐานรากเป็็นกำล้งัห้ลั้กในการขั่บเคล้่�อน 

เศรษฐกิจัข่องป็ระเที่ศ

    (๓.๒) การยุกระดับข่ดความสามารถ้ของประเทศเพ่�อรองรับการเติบโตอยุ่างยัุ�งยุ่นิ	

ในิระยุะยุาว	 (Future	 Growth) โดย่มุ่งเน้นด้านการเต่ร่ย่มความพร้อมแล้ะส่งเสริมความสามารถในการแข่่งขั่น 

ข่องเคร่�องย่นต์่ที่างเศรษฐกิจัห้ล้ักที่่�ป็ระเที่ศไที่ย่ม่โอกาสแล้ะม่ศักย่ภาพภาย่ใต่้ภูมิทัี่ศน์ข่องเศรษฐกิจัโล้กแบบให้ม่  

ไดแ้ก ่อตุ่สาห้กรรมแล้ะบรกิารที่างการแพที่ย์่ครบวงจัร การที่อ่งเท่ี่�ย่วเช้งิสรา้งสรรคแ์ล้ะเนน้คณุภาพ การเกษต่รมลู้ค่าสงู  

อุต่สาห้กรรมอาห้าร แล้ะอุต่สาห้กรรมย่านย่นต่์สมัย่ให้ม่

    (๓.๓) การพฒันิาศกัยุภาพและคณุภาพชว่ติของคนิให่เ้ปน็ิกำลงัห่ลกัในิการขบัเคล่�อนิ	

การพฒันิาประเทศ	(Human	Capital) โดย่การย่กระดับแล้ะป็รับที่กัษะแรงงานให้ส้นับสนุนอตุ่สาห้กรรมแล้ะบริการ 

เป็า้ห้มาย่ที่่�ป็ระเที่ศไที่ย่มโ่อกาสแล้ะมศ่กัย่ภาพต่ล้อดจันสอดคล้อ้งกบัความต่อ้งการข่องต่ล้าดแรงงานแล้ะโครงสรา้ง 

เศรษฐกิจัที่่�ป็รับเป็ล่้�ย่นไป็ พร้อมที่ั�งเย่ย่่วย่าผูท้ี่่�ได้รับผล้กระที่บจัากภาวะวิกฤต่ แล้ะจัดัสวัสดิการที่างสังคมให้เ้ห้มาะสม  

เพ่ย่งพอกับความจัำเป็็นในการดำรงช้่วิต่โดย่เฉพาะในด้านราย่ได้แล้ะสุข่ภาพ

    (๓.๔) การปรบัปรงุและพฒันิาปจัจยัุพ่�นิฐานิเพ่�อสง่เสรมิการฟื้้�นิฟื้แูละพฒันิาประเทศ		

(Enabling	 Factors) ให้้สอดรับกับกระแสการเป็ล่้�ย่นแป็ล้งท่ี่�จัะส่งผล้กระที่บต่่อศักย่ภาพข่องป็ระเที่ศ เช่้น  

การเรง่รดัพฒันาแล้ะใช้ป้็ระโย่ช้นจ์ัากโครงสรา้งพ่�นฐานที่่�สำคญั การป็รับป็รุงกฎห้มาย่แล้ะการดำเนนิงานข่องภาครฐั 

ให้้ที่ันสมัย่ การพัฒนาแล้ะป็ระยุ่กต่์ใช้้องค์ความรู้แล้ะนวัต่กรรม การเสริมสร้างความมั�นคงแล้ะศักย่ภาพ 

ในการบรหิ้ารจัดัการความเส่�ย่ง รวมถง่การสง่เสรมิการมร่ว่มจัากภาคเ่ครอ่ข่า่ย่การพฒันาต่า่ง ๆ  เพ่�อล้ดอปุ็สรรค ข่อ้จัำกดั  

แล้ะส่งเสริมการฟื้้�นฟืู้แล้ะพัฒนาป็ระเที่ศด้วย่ความร่วมม่อจัากทีุ่กภาคส่วน

    การข่บัเคล้่�อนการพฒันาป็ระเที่ศต่ามแนวที่างข่องแผนแมบ่ที่เฉพาะกจิัฯ จัะดำเนนิการ 

คูข่่นานไป็กบัแผนแมบ่ที่ที่ั�ง ๒๓ ป็ระเดน็ เพ่�อให้ส้ามารถเย่ย่่วย่าช้ว่ย่เห้ล้อ่ผูไ้ดร้บัผล้กระที่บ ฟื้้�นฟื้กูจิักรรมที่างเศรษฐกจิั 

แล้ะสังคมได้อย่่างที่ั�วถ่ง นอกจัากน่� รัฐบาล้ย่ังให้้ความสำคัญกับการที่บที่วนยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิให้้สอดคล้้อง 

กับความเป็ล้่�ย่นแป็ล้งห้ร่อความจัำเป็็นข่องป็ระเที่ศต่ามบริบที่แล้ะเง่�อนไข่ที่่�เป็ล้่�ย่นไป็เช่้นกัน โดย่ในระย่ะต่่อไป็ 

จะม่การปรับแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ	 (Ways) ๒๓ ป็ระเด็น ในส่วนข่อง “ตัวช่�วัด	 ค่าเป้าห่มายุ		

และแนิวทางการพฒันิา” เน่�องจัากตั่วช้่�วดัเดิมอาจัไม่สามารถสะท้ี่อนต่อ่เป้็าห้มาย่ข่องแผนแม่บที่ภาย่ใต้่ย่ทุี่ธศาสต่ร์ช้าติ่ 

ได้อ่กต่่อไป็ ที่ั�งน่� คาดว่าจัะสามารถป็ระกาศใช้้แผนแม่บที่ฯ ฉบับป็รับป็รุงได้ในเด่อนกันย่าย่น ๒๕๖๕ 

(56) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



ห่ลักการและแนิวทางการปรับแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

๒.	 ผลการดำเนิินิการตามแผนิการปฏิิรูปประเทศ

	 ๒.๑	 ภาพรวม/บทนิำ

	 	 ๒.๑.๑	 ท่�มา	ความสำคัญ	และเป้าห่มายุของการปฏิิรูปประเทศ

   แผนิการปฏิรูิปประเทศ เป็น็แผนระดับที่่� ๒ ต่ามมต่คิณะรฐัมนต่รเ่ม่�อวนัที่่� ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐  

ที่่�แสดงข่ั�นต่อนแล้ะวิธ่การในการดำเนินการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศด้านต่่าง ๆ ให้้เกิดการป็รับป็รุง เป็ล้่�ย่นแป็ล้ง ห้ร่อแก้ไข่ 

ป็ระเดน็ป็ญัห้าแล้ะอปุ็สรรคเช้งิโครงสรา้ง วธิแ่ล้ะกระบวนการ กล้ไก ห้รอ่กฎระเบย่่บ ให้้เกดิป็ระโย่ช้นต์่อ่ป็ระช้าช้น  

แล้ะป็ระเที่ศม่รากฐานที่่�มั�นคงแล้ะเห้มาะสมกับบริบที่การพัฒนาป็ระเที่ศในช้่วง ๕ ป็ีแรก ให้้พร้อมข่ับเคล้่�อน 

การพัฒนาป็ระเที่ศให้้บรรลุ้เป็้าห้มาย่แล้ะวิสัย่ทัี่ศน์ต่ามยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิ ซึ่่�งเป็็นการดำเนินการต่ามเจัต่นารมณ์ 

ข่องรัฐธรรมนูญแห่้งราช้อาณาจักัรไที่ย่ท่ี่�ให้ด้ำเนินการป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศให้บ้รรลุ้เป้็าห้มาย่ ๓ ป็ระการ ได้แก ่(๑) ป็ระเที่ศช้าติ่ 

ม่ความสงบเร่ย่บร้อย่ ม่ความสามัคค่ป็รองดอง ม่การพัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นต่ามห้ล้ักป็รัช้ญาข่องเศรษฐกิจัพอเพ่ย่ง  

แล้ะม่ความสมดุล้ระห้ว่างการพัฒนาด้านวัต่ถุกับการพัฒนาด้านจิัต่ใจั (๒) สังคมม่ความสงบสุข่ เป็็นธรรม  

แล้ะมโ่อกาสอนัที่ดัเที่ย่่มกนัเพ่�อข่จัดัความเห้ล้่�อมล้�ำ แล้ะ (๓) ป็ระช้าช้นมค่วามสขุ่ มค่ณุภาพช้ว่ติ่ที่่�ด ่ แล้ะมส่่วนร่วม 

ในการพัฒนาป็ระเที่ศแล้ะการป็กครองในระบอบป็ระช้าธิป็ไต่ย่อันม่พระมห้ากษัต่ริย์่ที่รงเป็็นป็ระมุข่ โดย่กำห้นดให้้ม่ 

แผนการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศข่่�นเพ่�อใช้้เป็็นกล้ไกให้้ที่กุห้น่วย่งานข่องรฐัดำเนนิการให้้บรรล้ผุล้สมัฤที่ธิ�ที่่�คาดห้วงัภาย่ในระย่ะเวล้า ๕ ปี็  

ต่ามที่่�กำห้นดไว้ในแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ ซึ่่�งเป็็นไป็ต่ามเจัต่นารมณ์ข่องรัฐธรรมนูญฯ

   แผนิการปฏิิรูปประเทศ ได้ม่การป็ระกาศราช้กิจัจัานุเบกษาเพ่�อบังคับใช้้ข่่�นเป็็นครั�งแรก 

เม่�อวันที่่� ๖ เมษาย่น ๒๕๖๑ แล้ะได้ม่การป็รับป็รุงโดย่ป็ระกาศใช้้แผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง) เม่�อวันที่่�  

๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ เพ่�อให้ส้อดคล้อ้งกบัย่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่แิล้ะแผนแมบ่ที่ภาย่ใต่ย้่ทุี่ธศาสต่รช์้าต่ทิี่่�ไดม้ก่ารป็ระกาศ 

ใช้้ห้ล้ังจัากแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศฉบับแรกป็ระกาศใช้้ โดย่ป็รับล้ดกิจักรรมที่่�ม่ล้ักษณะเป็็นภารกิจัป็กต่ิแล้ะม่มาก 

เกนิความจัำเป็น็ มาพจิัารณาเพ่�อนำมากำห้นดกจิักรรมท่ี่�เห้น็วา่มค่วามสำคญัแล้ะสง่ผล้ให้เ้กดิการเป็ล้่�ย่นแป็ล้งโดย่ต่รง 

ข่่�นกับป็ระช้าช้น รวมถ่งม่การกำห้นดผล้สัมฤที่ธิ�ท่ี่�คาดห้วัง โดย่สะท้ี่อนให้้เห็้นถ่งป็ระโย่ช้น์ท่ี่�ป็ระช้าช้นทุี่กระดับ 

จัะไดร้บัพรอ้มที่ั�งกำห้นดคา่เป็า้ห้มาย่แล้ะต่วัช้่�วดัในป็ ี๒๕๖๔ แล้ะป็ ี๒๕๖๕ ไวอ้ย่า่งช้ดัเจัน โดย่คำนง่ถง่คา่เป็า้ห้มาย่ 

ในห้้วง ๕ ป็ีแรกข่องแผนแม่บที่ภาย่ใต่้ยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ิที่่�กำห้นดไว้ให้้ม่ความสอดคล้้องแล้ะเป็็นไป็ในที่ิศที่างเด่ย่วกัน  

เพ่�อให้้สามารถต่ิดต่ามแล้ะป็ระเมินผล้สัมฤที่ธิ�ได้

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(57)



	 	 ๒.๑.๒	 การขับเคล่�อนิการปฏิิรูปประเทศไปสู่การปฏิิบัติ

   การขับเคล่�อนิการปฏิิรูปประเทศไปสู่การปฏิิบัติ ถ่อเป็็นการดำเนินงานที่่�สำคัญในช่้วงเวล้า 

ท่ี่�เห้ล่้ออยู่ ่กอ่นแผนการป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศจัะสิ�นสดุล้งในป็ ี๒๕๖๕ ต่ามกรอบระย่ะเวล้าที่่�กำห้นดไว้ โดย่ทุี่กห้นว่ย่งานข่องรัฐ 

ม่ห้น้าที่่�ในการดำเนินการให้้เป็็นไป็ต่ามข่ั�นต่อนแล้ะวิธ่การท่ี่�กำห้นดไว้ในแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศแต่่ล้ะด้าน  

โดย่ใช้แผนิการปฏิริปูประเทศ	(ฉบบัปรบัปรงุ)	เป็นิกรอบในิการดำเนินิิงานิคูข่นิานิไปกับแผนิการปฏิริปูประเทศฉบบัเดมิ		

และมุง่เนิน้ิการดำเนินิิงานิและให่ค้วามสำคญัไปท่�กจิกรรมปฏิริปูท่�จะสง่ผลให่เ้กดิการเปล่�ยุนิแปลงตอ่ประชาชนิ	

อยุ่างม่นิัยุสำคัญ	ห่ร่อท่�เร่ยุกกันิว่า	“กิจกรรม	Big	Rock” ซึ่่�งได้ถูกกำห้นดไว้ไม่เกินกว่า ๕ กิจักรรม ในแต่่ล้ะด้าน  

รวมแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศที่ั�ง ๑๓ ด้าน ม่กิจักรรม Big Rock ที่ั�งสิ�น ๖๒ กิจักรรม ที่่�มุ่งเน้นดำเนินการให้้แล้้วเสร็จั 

ในช้่วงเวล้าที่่�เห้ล้่อข่องแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ โดย่ดำเนินการผ่านเคร่�องม่อที่่�ถูกกำห้นดข่่�น เพ่�อใช้้ในการถ่าย่ระดับ 

การดำเนนิงานต่ามข่ั�นต่อนแล้ะวธิก่ารข่องกจิักรรม Big Rock ข่องแผนการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศ (ฉบบัป็รบัป็รงุ) ไป็สูก่ารป็ฏิบิตั่ ิ

ให้้เห้็นเป็็นรูป็ธรรมมากย่ิ�งข่่�น ซึ่่�งได้กำห่นิดให่้ม่การจัดทำแผนิขับเคล่�อนิกิจกรรม	 Big	 Rock	 ข่�นิเพ่�อใช้เป็นิ	

แผนิปฏิบิตังิานิท่�ใช้ถ่้ายุทอดการดำเนินิิงานิตามแผนิการปฏิริปูประเทศ	(ฉบบัปรบัปรงุ)	ได้อยุ่างแท้จรงิ ซ่ึ่�งคณะรัฐมนต่ร ่

เม่�อวันที่่� ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔ รบัที่ราบในห้ลั้กการแผนขั่บเคล่้�อนฯ โดย่ทุี่กห้น่วย่งานท่ี่�เก่�ย่วข้่องกับกิจักรรม Big Rock  

จัำเป็็นต่้องเข่้าใจัในเป็้าห้มาย่ ผล้ล้ัพธ์ แล้ะการดำเนินการ เพ่�อข่บัเคล้่�อนกิจักรรม Big Rock ให้้บรรลุ้ผล้ แล้ะที่ำงาน 

ป็ระสานการบูรณาการร่วมกันระห้ว่างห้น่วย่งานรับผิดช้อบห้ล้ักแล้ะห้น่วย่งานร่วมดำเนินการอย่่างต่่อเน่�อง  

โดย่ในแผนขั่บเคล่้�อนกิจักรรม Big Rock ได้มก่ารกำห้นดเป้็าห้มาย่ย่่อย่ กจิักรรม/โครงการ ระย่ะเวล้าดำเนินการแล้ะผูเ้ก่�ย่วข้่อง 

ในการดำเนนิการข่บัเคล้่�อนแต่ล่้ะกจิักรรม Big Rock รวมถง่เป็า้ห้มาย่ความสำเรจ็ัที่่�คาดวา่จัะไดร้บัในแต่ล่้ะช้ว่งเวล้า  

เพ่�อใช้เ้ป็น็ข่อ้มูล้ในการกำกบั ต่ดิต่าม แล้ะราย่งานความคบ่ห้นา้การดำเนนิการต่ามแผนการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศต่อ่รฐัสภา 

ที่กุ ๓ เดอ่น ต่ามมาต่รา ๒๗๐ ข่องรัฐธรรมนญูแห้ง่ราช้อาณาจักัรไที่ย่ แล้ะให้ผู้ท่้ี่�มส่่วนเก่�ย่วข้่องในการติ่ดต่าม ต่รวจัสอบ  

แล้ะป็ระเมินผล้การดำเนินงานต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศม่ข้่อมูล้ป็ระกอบการพิจัารณาท่ี่�ม่ความชั้ดเจัน 

แล้ะแสดงให้้เห้น็ความสำเรจ็ัในการดำเนนิงานในแต่่ล้ะช่้วงเวล้า โดย่แสดงให้้เห็้นถง่ความก้าวห้น้าในการดำเนินงานสะสม 

แล้ะป็ระเด็นป็ัญห้าการดำเนินการที่่�แที่้จัริงเพ่�อนำไป็แก้ไข่ได้อย่่างที่ันการณ์แล้ะต่รงจัุด แล้ะสามารถกำกับ  

ต่ิดต่ามการดำเนินงานต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศให้้เป็็นไป็ได้อย่่างม่ป็ระสิที่ธิภาพต่่อไป็

	 	 ๒.๑.๓	 การติดตาม	ประเมินิผลการดำาเนิินิงานิตามแผนิการปฏิิรูปประเทศ

   สศช้. ในฐานะสำนักงานเล้ข่านุการข่องคณะกรรมการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศม่ห้น้าที่่�รับผิดช้อบจััดที่ำ 

ราย่งานความค่บห้น้าการดำเนินการต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศเสนอต่่อคณะรัฐมนต่ร่เพ่�อราย่งานต่่อรัฐสภาที่ราบ 

ที่กุ ๓ เดอ่นต่ามมาต่รา ๒๗๐ ข่องรฐัธรรมนญูฯ แล้ะจัดัที่ำราย่งานสรปุ็ผล้การดำเนนิการป็ระจัำปี็ต่ามแผนการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศ 

เพ่�อป็ระโย่ช้น์ในการติ่ดต่ามผล้การดำเนินการต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ โดย่ราย่งานความก้าวห้น้า 

ข่องการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศ ป็ญัห้า อปุ็สรรค แล้ะข่อ้เสนอแนะการแกไ้ข่ปั็ญห้าในการดำเนนิการต่ามแผนการป็ฏิิรปู็ป็ระเที่ศ  

โดย่จัะต่้องเสนอต่่อที่่�ป็ระชุ้มร่วมป็ระธานกรรมการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศเพ่�อพิจัารณาให้้ความเห้็นช้อบราย่งาน 

ต่อ่คณะกรรมการยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าต่ ิคณะรัฐมนต่ร ่ห้วัห้นา้ห้นว่ย่งานข่องรัฐในฝั่�าย่นิต่บัิญญตั่ ิฝั่�าย่ต่ลุ้าการ องค์กรอสิระ  

องค์กรอัย่การ แล้ะรัฐสภาที่ราบ ต่ล้อดจันเผย่แพร่ต่่อป็ระช้าช้นที่่�สนใจัแล้ะภาคส่วนต่่าง ๆ ในสังคมได้ใช้้เป็็นข่้อมูล้ 

ในการเข่้ามาม่ ส่วนร่วมข่ับเคล้่�อนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศให้้บรรลุ้ เป็้าห้มาย่ท่ี่�กำห้นดไว้ต่ามรัฐธรรมนูญฯ  

แล้ะแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศต่่อไป็

(58) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ



	 ๒.๒	 ผลการดำเนิินิการตามแผนิการปฏิิรูปประเทศ	ประจำปี	๒๕๖๔ 

  ราย่งานสรปุ็ผล้การดำเนินการต่ามแผนการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศ ป็ระจัำปี็ ๒๕๖๔ แสดงให้้เห้น็ถง่ผล้การดำเนนิการ 

ป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศต่ามเป้็าห้มาย่ที่่�บัญญัติ่ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ รวมที่ั�งได้แสดงผล้การป็ระเมินความสำเร็จัโดย่เที่่ย่บ 

กบัเป้็าห้มาย่อันพง่ป็ระสงค์ข่องปี็ ๒๕๖๔ แล้ะปี็ ๒๕๖๕ ที่่�กำห้นดไว้ในแผนการป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง) แต่ล่้ะด้าน  

เพ่�อให้้เห็้นถ่งสถานะการบรรลุ้เป็้าห้มาย่ ผล้การดำเนินงานท่ี่�ผ่านมา ป็ระเด็นท้ี่าที่าย่ รวมถ่งข้่อเสนอแนะ 

เพ่�อใช้ใ้นการขั่บเคล่้�อนการดำเนินงานในระย่ะต่่อไป็ ให้ก้ารป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศสามารถบรรล้ผุล้ไดภ้าย่ในห้ว้งเวล้าที่่�กำห้นด  

โดย่ไดส้รปุ็ป็ระมวล้ผล้ข่อ้มลู้การดำเนนิงานแล้ะสถานะความสำเรจ็ัข่องกจิักรรม Big Rock เที่ย่่บกบัห้ว้งเวล้าดำเนนิการ 

ที่่�กำห้นดไว้ในแผนขั่บเคล่้�อนกิจักรรม Big Rock จัากข้่อมูล้ท่ี่�ห้น่วย่งานมก่ารราย่งานผล้การดำเนินงาน/โครงการท่ี่�เก่�ย่วข้่อง 

แล้ะเป็็นไป็ต่ามข่้อกำห้นดข่องแผนข่ับเคล้่�อนฯ ผ่านระบบต่ิดต่ามแล้ะป็ระเมินผล้แห้่งช้าต่ิ (Electronic  

Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ป็ระกอบกับ 

ในห้้วงปี็ ๒๕๖๔ ที่่�ผ่านมา เป็็นช่้วงเป็ล้่�ย่นผ่านระห้ว่างแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศฉบับเดิมแล้ะฉบับป็รับป็รุง  

จั่งได้ม่การอธิบาย่ความต่่อเน่�องระห้ว่างเร่�องแล้ะป็ระเด็นป็ฏิิรูป็ข่องแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศฉบับเดิมกับกิจักรรม 

ป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศที่่�จัะส่งผล้ให้เ้กิดการเป็ล่้�ย่นแป็ล้งต่อ่ป็ระช้าช้นอย่า่งมนั่ย่สำคัญ (Big Rock) ข่องแผนการป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศ  

(ฉบับป็รับป็รุง) เพ่�อให้้เห็้นความต่่อเน่�องแล้ะการส่งต่่อการดำเนินงานข่องแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศทัี่�งสองฉบับ  

ซึ่่�งม่เป็้าห้มาย่สุดที่้าย่ที่่�มุ่งห้วังเด่ย่วกัน ค่อ สามารถดำเนินการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศให้้เกิดป็ระโย่ช้น์ต่่อป็ระช้าช้น 

แล้ะบรรลุ้ผล้สัมฤที่ธิ�ได้ต่ามเจัต่นารมณ์ข่องรัฐธรรมนูญฯ ที่่�กำห้นดไว้

  สำห่รับสถ้านิะการดำเนิินิงานิเพ่�อการบรรลุเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ของการปฏิิรูปประเทศ		

แผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง) ที่ั�ง ๑๓ ด้าน ได้กำห้นดเป็้าห้มาย่อันพ่งป็ระสงค์ไว้รวมที่ั�งสิ�น ๓๑ เป็้าห้มาย่  

โดย่ได้กำห้นดค่าเป็้าห้มาย่ที่่�คาดห้วังไว้ทัี่�งในป็ี ๒๕๖๔ แล้ะป็ี ๒๕๖๕ ดังนั�น จั่งได้ดำเนิินิการประเมินิสถ้านิะ	

การบรรลุเป้าห่มายุ	โดยุเท่ยุบกับค่าเป้าห่มายุท่�ต้องบรรลุในิปี	๒๕๖๔	และปี	๒๕๖๕	สรุปได้	ดังนิ่�

	 	 ๒.๒.๑	 เท่ยุบสถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุกับค่าเป้าห่มายุค่าคาดห่วังในิปี	๒๕๖๔

   สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุส่วนิให่ญ่ใกล้เค่ยุงห่ร่อบรรลุค่าเป้าห่มายุท่�กำห่นิดไว้	

จำนิวนิทั�งสิ�นิ	๒๖	จาก	๓๑	เป้าห่มายุ	ห่รอ่คดิเปน็ิรอ้ยุละ	๘๔	ของเปา้ห่มายุทั�งห่มด โดย่อยู่ใ่นระดบับรรลเุปา้ห่มายุแลว้		

จัำนวน ๑๐ เป็า้ห้มาย่ (รอ้ย่ล้ะ ๓๒) อยู่ใ่นระดบัใกลเ้คยุ่งในิการบรรลเุปา้ห่มายุ จัำนวน ๑๖ เป็า้ห้มาย่ (รอ้ย่ล้ะ ๕๒)  

แล้ะนอกจัากน่� ย่ังม่ระดับยุังคงม่ความเส่�ยุงในิการบรรลุเป้าห่มายุ จัำนวน ๓ เป็้าห้มาย่ (ร้อย่ล้ะ ๑๐) แล้ะม่ระดับ	

ยุังคงม่ความเส่�ยุงในิขั�นิวิกฤตในิการบรรลุเป้าห่มายุ จัำนวน ๒ เป็้าห้มาย่ (ร้อย่ล้ะ ๖)

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(59)

สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุเม่�อเท่ยุบค่าเป้าห่มายุในิปี	๒๕๖๔

๑๐ เป้าหมายอันพึงประสงค์

๑๖ เป้าหมายอันพึงประสงค์

๓ เป้าหมายอันพึงประสงค์

๒ เป้าหมายอันพึงประสงค์

รวม ๓๑ เป้าหมายอันพึงประสงค์

สแีดง 
๖%สีส้ม 

๑๐%
สีเขียว 
๓๒%

สีเหลือง 
๕๒%



	 	 ๒.๒.๒	 เท่ยุบสถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุกับค่าเป้าห่มายุค่าคาดห่วังในิปี	๒๕๖๕

   ม่เปา้ห่มายุบรรลุคา่เป้าห่มายุแล้ว จัำนวน ๗ เป็า้ห้มาย่ (รอ้ย่ล้ะ ๒๓) แล้ะอยู่ใ่นระดับใกลเ้ค่ยุง	

ในิการบรรลุเป้าห่มายุ จัำนวน ๑๕ เป็้าห้มาย่ (ร้อย่ล้ะ ๔๘) ที่ั�งน่� ระดับยุังคงม่ความเส่�ยุงในิการบรรลุเป้าห่มายุ  

จัำนวน ๗ เป้็าห้มาย่ (ร้อย่ล้ะ ๒๓) แล้ะอยุูใ่นิขั�นิวกิฤต	

ในิการบรรลุ เป้าห่มายุ จัำนวน ๒ เป้็าห้มาย่  

(ร้อย่ล้ะ ๖) ซ่ึ่�งจากสถ้านิะการดำเนิินิงานิปัจจุบันิ

เท่ยุบกับการบรรลุค่าเป้าห่มายุประจำปี	 ๒๕๖๕  

พบว่า ม่เป็้าห้มาย่ที่่�ม่ความเส่�ย่งห้ร่ออยู่่ในข่ั�นวิกฤต่

ในการบรรลุ้เป็้าห้มาย่ในป็ี ๒๕๖๕ รวม	๙	เป้าห่มายุ 

ได้แก่

   (๑) ประเด็นิปฏิิรูปท่�ยุังคงม่ความเส่�ยุงและอาจไม่สามารถ้ดำเนิินิการให้่บรรลุเป้าห่มายุ	

อนัิพง่ประสงค์ในิปี	 ๒๕๖๕ ได้ต่ามที่่�กำห้นดไว้ในแผนการป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รบัป็รงุ) จำเป็นิต้องให้่ความสำคัญ		

เร่งรัด	 และแก้ปัญห่าเพ่�อให้่สามารถ้ดำเนิินิการได้บรรลุผลภายุในิปี	 ๒๕๖๕ โดย่เฉพาะในประเด็นิปฏิิรูปท่�ม	่

สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์อยุู่ในิขั�นิวิกฤตท่�จะบรรลุเป้าห่มายุได้ภายุในิปี	๒๕๖๕ ได้แก่ 

    (๑.๑) ด้านิกฎห่มายุ ในเป็้าห้มาย่อันพ่งป็ระสงค์ที่่� ๒ ความสะดวกในการเข่้าถ่ง รับรู้  

แล้ะป็ฏิบิตั่ติ่ามกฎห้มาย่ข่องป็ระช้าช้นที่่�ต่อ้งเรง่สรา้งความรูค้วามเข่า้ใจัเก่�ย่วกบักฎห้มาย่แกห่้นว่ย่งานข่องรฐัที่่�มห่้นา้ที่่� 

ออกกฎห้มาย่เพ่�อให้้ป็ระช้าช้นสามารถเข่้าถ่งต่ัวบที่กฎห้มาย่ได้โดย่สะดวก เพ่�อให้้พระราช้บัญญัต่ิว่าด้วย่การจััดที่ำ 

ป็ระมวล้กฎห้มาย่แล้ะกฎเพ่�อให้ป้็ระช้าช้นเข้่าถง่ได้โดย่สะดวก สามารถบังคับใช้้ได้ภาย่ในปี็ ๒๕๖๕ ต่ามกรอบระย่ะเวล้า 

ข่องแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ

    (๑.๒) ด้านิวัฒนิธรรม	 ก่ฬา	 แรงงานิ	 และการพัฒนิาทรัพยุากรมนิุษยุ ์ ในเป็้าห้มาย่ 

อันพ่งป็ระสงค์ที่่� ๒ เพิ�มมูล้ค่าที่างเศรษฐกิจัฐานวัฒนธรรมที่่�ต้่องเร่งรัดดำเนินการส่งเสริมแล้ะสนับสนุนการนำทุี่น 

ที่างวฒันธรรมมาต่่อย่อดแล้ะสรา้งสรรค์เพ่�อสร้างมลู้ค่าเพิ�มที่างเศรษฐกจิัฐานวฒันธรรม ป็ระกอบกบัส่งเสรมิการนำวถ่ิช้ว่ติ่  

ศิล้ป็วัฒนธรรมภูมิป็ัญญาที่้องถิ�นมาสร้างผล้ิต่ภัณฑ์์แล้ะบริการด้านวัฒนธรรมพ่�นถิ�นให้้เป็็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

ที่่�มศ่กัย่ภาพ เพ่�อกระตุ่น้มลู้ค่าที่างเศรษฐกจิัฐานวัฒนธรรมให้้มก่ารข่ย่าย่ต่วัสูงข่่�นอย่่างก้าวกระโดด จัากการห้ดต่วัอย่่างมาก

ในป็ีก่อนห้น้าอันเน่�องมาจัากสถานการณ์แพร่ระบาดข่องโควิด-๑๙ 

ประเด็นิปฏิิรูปท่�อยุู่ในิขั�นิวิกฤตในิการบรรลุเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ในิปี	๒๕๖๕

ด้านกฎห้มาย่ CR03G02 ความสะดวกในการเข่้าถ่ง รับรู้ แล้ะป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย่
ข่องป็ระช้าช้น

ด้านวัฒนธรรม ก่ฬา แรงงาน  
แล้ะการพัฒนาที่รัพย่ากรมนุษย่์

CR13G02 เพิ�มมูล้ค่าที่างเศรษฐกิจัฐานวัฒนธรรม

   (๒) ประเด็นิปฏิรูิปท่�ยุงัคงม่ความเส่�ยุงในิการบรรลุเป้าห่มายุอันิพง่ประสงค์ได้ในิปี	๒๕๖๕	

    (๒.๑) ด้านิการเม่อง	ในิเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ท่�	๑ ป็ระช้าช้นม่ความรู้ ความเข่้าใจั 

ในการป็กครองในระบอบป็ระช้าธปิ็ไต่ย่อนัมพ่ระมห้ากษตั่รยิ่ท์ี่รงเป็็นป็ระมขุ่ มส่ว่นรว่มที่างการเมอ่งแล้ะกระบวนการ

นโย่บาย่สาธารณะ การเม่องม่เสถ่ย่รภาพแล้ะความมั�นคงต่ล้อดจันเกิดความป็รองดองสมานฉันท์ี่ข่องคนในช้าติ่  

แล้ะพรรคการเมอ่งแล้ะนักการเมอ่งย่ด่มั�นในป็ระโย่ช้น์ข่องป็ระเที่ศช้าติ่ แล้ะป็ระช้าช้นเป็น็ห้ลั้กที่่�ต้่องเร่งให้ห้้น่วย่งาน 

(60) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ

สถ้านิะการบรรลุเป้าห่มายุเม่�อเท่ยุบค่าเป้าห่มายุในิปี	๒๕๖๕

๗ เป้าหมายอันพึงประสงค์

๑๕ เป้าหมายอันพึงประสงค์

๗ เป้าหมายอันพึงประสงค์

๒ เป้าหมายอันพึงประสงค์

รวม ๓๑ เป้าหมายอันพึงประสงค์

สีแดง 
๖%

สีส้ม 
๒๓%

สีเขียว 
๒๓%

สีเหลือง 
๔๘%



ภาครัฐแล้ะทุี่กภาคส่วนส่งเสริมการคุ้มครองเสร่ภาพการแสดงออกแล้ะแสดงความคิดเห้็นข่องป็ระช้าช้นให้้ดำเนิน 

ต่ามกรอบข่องรฐัธรรมนญูฯ ห้รอ่กฎห้มาย่โดย่สนัต่วิธิ ่ป็ล้กูฝั่งัให้ป้็ระช้าช้นไดต้่ระห้นกัถ่งความรูท้ี่างการเมอ่งท่ี่�ถกูต่อ้ง  

แล้ะสร้างระบบห้ร่อกล้ไกที่่�ผล้ักดันให้้พรรคการเม่องแล้ะนักการเม่องม่ความรับผิดช้อบต่่อนโย่บาย่ 

ที่่�ใช้้ในการห้าเส่ย่งเล้่อกต่ั�ง 

    (๒.๒) ด้านิกระบวนิการยุตุธิรรม	ในิเป้าห่มายุอนัิพง่ประสงค์ท่�	๑ การอำนวย่ความยุ่ต่ธิรรม 

ในแต่่ล้ะข่ั�นต่อนเป็็นไป็อย่่างโป็ร่งใสแล้้วเสร็จัต่ามกรอบระย่ะเวล้าท่ี่�กำห้นด แล้ะเข้่าถ่งง่าย่โดย่เสมอภาค  

แล้ะเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ท่�	๒ การบงัคบัการต่ามกฎห้มาย่เพ่�อล้ดความเห้ล้่�อมล้�ำ แล้ะพฒันาระบบการบรหิ้ารงานย่ตุ่ธิรรม 

เป็น็ไป็อย่า่งมป่็ระสิที่ธิภาพไม่เล้อ่กป็ฏิบัิต่แิล้ะเป็น็ธรรมที่่�ต้่องเร่งรัดให้ป้็ระช้าช้นสามารถเข้่าถง่กระบวนการยุ่ต่ธิรรม  

ต่ล้อดจันการพิจัารณาคดไ่ด้อย่่างสะดวก รวดเร็ว แล้ะไม่เสย่่ค่าใช้้จ่ัาย่ที่่�สูงเกนิสมควร รวมที่ั�งการสร้างระบบการต่รวจัสอบ  

ต่ดิต่าม แล้ะแจัง้ความความคบ่ห้นา้โดย่มก่ารนำเที่คโนโล้ย่ม่าใช้ใ้นการดำเนนิการเพ่�อให้เ้กดิป็ระสทิี่ธภิาพมากย่ิ�งข่่�น 

    (๒.๓) ดา้นิเศรษฐกจิ	ในิเปา้ห่มายุอนัิพง่ประสงคท์่�	๑ ย่กระดบัศกัย่ภาพที่างเศรษฐกจิั 

ข่องป็ระเที่ศ แล้ะเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ท่�	๒ กระจัาย่ความเจัริญแล้ะความเข่้มแข่็งข่องภาคสังคมที่่�ต่้องเร่งฟื้้�นฟืู้ 

ภาคเศรษฐกิจั เร่งป็รับป็รุงกิจักรรม/โครงการให้้สอดคล้้อง แล้ะเห้มาะสมกับสถานการณ์ป็ัจัจัุบัน แล้ะสนับสนุน 

การฟื้้�นฟูื้เศรษฐกิจัการค้า การล้งทุี่นข่องป็ระเที่ศ ต่ล้อดจันบูรณาการความร่วมม่อระห้ว่างห้น่วย่งานทัี่�งภาย่ใน 

แล้ะภาย่นอกป็ระเที่ศ เพ่�อล้ดความซึ่�ำซึ่้อนในการดำเนินการแล้ะอำนวย่ความสะดวกในการเข่้าถ่งบริการต่่าง ๆ  

ข่องภาครัฐด้วย่ระบบดิจัิที่ัล้ 

    (๒.๔) ด้านิสังคม	 ในิเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ท่�	 ๑ ม่ระบบการออมทัี่�งภาคสมัครใจั 

แล้ะภาคบงัคับแกป่็ระช้าช้นที่กุกลุ้ม่เพ่�อเพิ�มความสามารถในการพ่�งพาต่นเองห้ล้งัเกษย่่ณที่่�ต่อ้งเรง่สรา้งการต่ระห้นกั 

ถ่งความสำคัญในการออมเงินเพ่�อให้้สามารถพ่�งพาต่นเองได้ในวัย่ห้ล้ังเกษ่ย่ณ แล้ะด้วย่สถานการณ์แพร่ระบาด 

ข่องโควิด-๑๙ ส่งผล้ให้้สภาวะที่างการเงินแล้ะการงานม่ความสั�นคล้อน โดย่จัำเป็็นต่้องให้้ความช้่วย่เห้ล้่อ 

ด้านสวสัดกิารที่่�เพย่่งพอ ให้้สามารถรบัม่อกบัสถานการณ์แล้ะกล้บัมาดำเนนิช้ว่ติ่แล้ะสร้างราย่ได้ให้้เพย่่งพอในการออมเงนิ 

เพ่�ออนาคต่ 

    (๒.๕) ด้านิการป้องกันิและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ในิเป้าห่มายุ	

อันิพ่งประสงค์ท่�	 ๒ ห้น่วย่งานภาครัฐม่วัฒนธรรมแล้ะพฤต่ิกรรมซึ่่�อสัต่ย่์สุจัริต่ท่ี่�ต่้องเร่งส่งเสริมแล้ะสนับสนุน 

ให้้ป็ระช้าช้น แล้ะเจ้ัาห้น้าที่่�ข่องรฐัมส่่วนร่วมในการป้็องกนัแล้ะเฝ้ั่าระวงัการที่จุัรติ่ โดย่เร่งผล้กัดนัการแก้ไข่พระราช้บญัญตั่ิ  

ข่้อมูล้ข่่าวสารข่องราช้การ พ.ศ. ๒๕๔๐ ควบคู่ไป็กับการเต่ร่ย่มช่้องที่างให้้สามารถแจ้ังเบาะแสได้อย่่างสะดวก 

แล้ะป็ล้อดภัย่ โดย่ผู้ให้้เบาะแสจัะต่้องได้รับการป็กป็้องคุ้มครองอย่่างเห้มาะสม

    ดังนั�น จัะเห้็นได้ว่าป็ระเด็นป็ฏิิรูป็ส่วนห้น่�งยั่งคงม่ความเส่�ย่งแล้ะอาจัไม่สามารถ 

บรรลุ้เป็้าห้มาย่อันพ่งป็ระสงค์ในป็ี ๒๕๖๕ ได้ต่ามที่่�กำห้นดไว้ในแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง) จัำเป็็นต่้อง 

ห้ย่ิบย่กป็ระเด็นดังกล้่าวมาเร่งรัด กำกับ ต่ิดต่ามการดำเนินงานอย่่างใกล้้ช้ิดเพ่�อกำห้นดมาต่รการเฉพาะ 

ให้้เกดิการนำไป็ข่บัเคล้่�อนได้อย่่างแท้ี่จัรงิ รวมถ่งสรปุ็ป็ระเดน็ปั็ญห้าท่ี่�ที่ำให้้ไม่สามารถดำเนนิการให้้เป็็นไป็ต่ามท่ี่�กำห้นด  

เพ่�อนำไป็ที่บที่วนแล้ะกำห้นดแนวที่าง วธิก่ารดำเนินงานที่่�เห้มาะสม แล้ะมค่วามเป็น็ไป็ได้ในการดำเนินการให้ส้ำเร็จั 

ต่ามเป็้าป็ระสงค์ที่่�มุ่งห้วังไว้

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(61)



ประเด็นิปฏิิรูปท่�ม่ความเส่�ยุงในิการบรรลุเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์ในิปี	๒๕๖๕

ด้านการเม่อง CR01G01 ป็ระช้าช้นม่ความรู้ความเข่้าใจัในการป็กครองในระบอบ
ป็ระช้าธิป็ไต่ย่อันม่พระมห้ากษัต่ริย่์ที่รงเป็็นป็ระมุข่ม่ส่วนร่วม
ที่างการเม่องแล้ะกระบวนการนโย่บาย่สาธารณะ การเม่อง
ม่เสถ่ย่รภาพแล้ะความมั�นคง ต่ล้อดจันเกิดความป็รองดอง
สมานฉันที่์ข่องคนในช้าต่ิแล้ะพรรคการเม่องแล้ะนักการเม่อง
ย่่ดมั�นในป็ระโย่ช้น์ข่องป็ระเที่ศช้าต่ิแล้ะป็ระช้าช้นเป็็นห้ล้ัก

ด้านกระบวนการยุ่ต่ิธรรม CR04G01 การอำนวย่ความยุ่ต่ิธรรมในแต่่ล้ะข่ั�นต่อนเป็็นไป็อย่่างโป็ร่งใส 
แล้้วเสร็จัต่ามกรอบระย่ะเวล้าที่่�กำห้นด แล้ะเข่้าถ่งง่าย่ 
โดย่เสมอภาค

CR04G02 การบังคับการต่ามกฎห้มาย่เพ่�อล้ดความเห้ล้่�อมล้�ำ 
แล้ะพัฒนาระบบการบริห้ารงานยุ่ต่ิธรรมให้้เป็็นไป็ 
อย่่างม่ป็ระสิที่ธิภาพ ไม่เล้่อกป็ฏิิบัต่ิแล้ะเป็็นธรรม

ด้านเศรษฐกิจั CR05G01 ย่กระดับศักย่ภาพที่างเศรษฐกิจัข่องป็ระเที่ศ

CR05G02 กระจัาย่ความเจัริญแล้ะความเข่้มแข่็งข่องภาคสังคม

ด้านสังคม CR09G01 ม่ระบบการออมที่ั�งภาคสมัครใจั แล้ะภาคบังคับแก่ป็ระช้าช้น
ทีุ่กกลุ้่มเพ่�อเพิ�มความสามารถในการพ่�งพาต่นเองห้ล้ังเกษ่ย่ณ

ด้านการป็้องกันแล้ะป็ราบป็ราม
การทีุ่จัริต่แล้ะป็ระพฤต่ิมิช้อบ

CR011G02 ห้น่วย่งานภาครัฐม่วัฒนธรรมแล้ะพฤต่ิกรรมซึ่่�อสัต่ย่์สุจัริต่

	 ๒.๓	 สถ้ านิะคว ามค่ บห่ น้ิ า ในิก า รด ำ เ นิิ นิ ง านิ	

ตามกิจกรรม	Big	Rock

  ภาย่ใต่้แผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง)  

ที่ั�ง ๑๓ ด้าน โดย่ป็ระเมินความสำเร็จัในภาพรวมข่องกิจักรรม  

Big Rock จัากการบรรลุ้เป้็าห้มาย่ย่่อย่ที่่�กำห้นดต่ามช้่วงเวล้า 

ท่ี่�ระบุไว้ในแผนขั่บเคล่้�อนกิจักรรม Big Rock เพ่�อให้้เห็้นว่า

กิจักรรม Big Rock ม่สถานะการดำเนินการเป็็นไป็ต่ามแผน 

ห้ร่อล้่าช้้ากว่าแผนที่่�กำห้นด

	 	 โดยุกิจกรรม	 Big	 Rock	 ทั�ง	 ๖๒	 กิจกรรม	 ม่สถ้านิะความค่บห่น้ิาในิการดำเนิินิงานิสิ�นิสุด		

ณ	 เด่อนิกันิยุายุนิ	 ๒๕๖๔ ม่กิจักรรมที่่�ดำเนินการได้เป็็นไป็ต่ามแผน ๕๓ กิจักรรม ห้ร่อคิดเป็็นร้อย่ล้ะ ๘๕  

แล้ะกิจักรรมที่่�ดำเนินการได้ล้่าช้้ากว่าแผน จัำนวน ๙ กิจักรรม ห้ร่อคิดเป็็นร้อย่ล้ะ ๑๕ ซ่ึ่�งกิจักรรมท่ี่�ดำเนินการ 

ไดล้้า่ช้า้กว่าแผน ป็ระกอบดว้ย่ (๑) ดา้นิการเม่อง	จำนิวนิ	๒	กิจกรรม ไดแ้ก่ BR0103 การสรา้งความสามคัคป่็รองดอง  

สมานฉนัที่ข์่องคนในช้าต่ ิแล้ะ BR0104 การสง่เสริมการพฒันาพรรคการเมอ่ง (๒) ดา้นิกฎห่มายุ	จำนิวนิ	๒	กิจกรรม 

ได้แก่ BR0302 จััดให้้ม่กล้ไกที่างกฎห้มาย่เพ่�อให้้ม่การพิจัารณาป็รับเป็ล่้�ย่นโที่ษที่างอาญาที่่�ไม่ใช้่ความผิดร้าย่แรง 

ให้เ้ป็น็โที่ษป็รบัเป็น็พนิยั่เพ่�อล้ดผล้กระที่บต่่อสทิี่ธแิล้ะเสรภ่าพข่องป็ระช้าช้น แล้ะ BR0305 จัดัที่ำป็ระมวล้กฎห้มาย่ 

เพ่�อรวบรวมกฎห้มาย่เร่�องเด่ย่วกันไว้ด้วย่กันเพ่�อความสะดวกในการใช้้งาน (๓) ด้านิกระบวนิการยุุติธรรม		

จำนิวนิ	 ๑	 กิจกรรม ได้แก่ BR0403 การจััดห้าที่นาย่ความอาสาป็ระจัำสถาน่ต่ำรวจัให้้ครบทีุ่กสถาน่ที่ั�วป็ระเที่ศ  

(๔) ด้านิทรัพยุากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม	 จำนิวนิ	 ๒	 กิจกรรม ได้แก่ BR0601 เพิ�มแล้ะพัฒนาพ่�นท่ี่�ป็�าไม ้

(62) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ

เป็นไปตามแผน 
๕๓ กิจกรรม

๘๕%

ล่าช้ากว่าแผน 
๙ กิจกรรม

๑๕%



ให้้ได้ต่ามเป้็าห้มาย่ แล้ะ BR0603 การบริห้ารจััดการน�ำเพ่�อสร้างเศรษฐกิจัชุ้มช้นในพ่�นท่ี่�นอกเข่ต่ช้ล้ป็ระที่าน  

(๕) ด้านิการป้องกันิและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 จำนิวนิ	 ๒	 กิจกรรม ได้แก่ BR1102  

การพัฒนาการเข่้าถ่งข่้อมูล้ข่่าวสารแล้ะระบบคุ้มครองผู้แจั้งเบาะแสการทีุ่จัริต่ท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพ แล้ะ BR1105  

การพัฒนามาต่รการสกัดกั�นการทีุ่จัริต่เช้ิงนโย่บาย่ในการดำเนินโครงการข่นาดให้ญ่ ซ่ึ่�งจัะต่้องป็ระสานห้น่วย่งาน 

รบัผิดช้อบห้ลั้กแล้ะห้น่วย่งานร่วมดำเนินการเพ่�อเร่งรัดขั่บเคล่้�อนให้เ้กิดการดำเนินงานแล้ะกำกับติ่ดต่ามอย่า่งใกล้ชิ้้ด 

เพ่�อให้้การดำเนินการเป็็นไป็ต่ามเป้็าห้มาย่แล้ะระย่ะเวล้าท่ี่�กำห้นดไว้ในแผนขั่บเคล่้�อนกิจักรรม Big Rock  

ซึ่่�งจัะนำไป็สู่การบรรลุ้เป็้าห้มาย่ต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศได้อย่่างเป็็นรูป็ธรรมต่่อไป็

	 ๒.๔	 ประเด็นิท้าทายุและการดำเนิินิงานิในิระยุะต่อไป

	 	 ๒.๔.๑	 ประเด็นิท้าทายุของการดำเนิินิงานิท่�ผ่านิมา 

   ห้น่วย่งานภาครัฐได้ดำเนินโครงการแล้ะกิจักรรมต่่าง ๆ เพ่�อขั่บเคล่้�อนการดำเนินการ 

ให้บ้รรล้เุป็า้ห้มาย่อันพง่ป็ระสงค์ต่ามที่่�กำห้นดไว้ในแผนการป็ฏิริปู็ป็ระเที่ศ (ฉบบัป็รบัป็รงุ) ที่ั�ง ๑๓ ด้าน พร้อมกบัได้ราย่งาน 

ผล้การดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR โดย่ได้ระบุผล้การดำเนินการ ป็ัญห้า อุป็สรรค แล้ะความที่้าที่าย่ 

ในการดำเนินโครงการแล้ะกิจักรรมต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง) โดย่ป็ระเด็นป็ัญห้าที่่�พบส่วนให้ญ่ 

ที่่�ส่งผล้ให้้การข่ับเคล้่�อนการดำเนินการเพ่�อบรรลุ้เป็้าห้มาย่อันพ่งป็ระสงค์ ได้แก่ 

   (๑) สถ้านิการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผล้ให้้การดำเนินงานต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ 

ป็ระเที่ศเกิดความล้่าช้้า เน่�องจัากสถานการณ์ดังกล้่าวที่ำให้้ห้น่วย่งานภาครัฐต่้องป็รับต่ัวในการที่ำงานให้้สอดคล้้อง 

แล้ะเป็็นไป็ต่ามมาต่รการการป็้องกันแล้ะควบคุมโรคต่ิดต่่อ ห้น่วย่งานจั่งไม่สามารถจััดกิจักรรม/การดำเนินงาน 

ได้ที่ั�งห้มดต่ามแผนที่่�วางไว้ 

   (๒) การเ ร่งรัดดำเนิินิโครงการท่�ส่ งผลต่อการบรรลุเป้าห่มายุอันิพ่งประสงค์  

โครงการที่่�สามารถส่งผล้ต่่อการบรรลุ้ค่าเป็้าห้มาย่อันพ่งป็ระสงค์ท่ี่�กำห้นดไว้ในแผนข่ับเคล้่�อนกิจักรรม Big Rock  

ภาย่ใต่แ้ผนการป็ฏิรูิป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รบัป็รงุ) บางโครงการยั่งมก่ารดำเนินการที่่�ล่้าช้า้กว่าห้ว้งระย่ะเวล้าที่่�กำห้นดไว้ 

ในแผนข่บัเคล้่�อนกจิักรรม Big Rock จ่ังสง่ผล้ให้ก้ารดำเนนิการไมบ่รรล้คุา่เป็า้ห้มาย่อนัพง่ป็ระสงคต์่ามกรอบระย่ะเวล้า 

ที่่�กำห้นด 

   (๓) การผลักดันิกฎห่มายุท่�เอ่�อต่อการพัฒนิาประเทศ	 กฎห่มายุและกระบวนิงานิท่�ม่	

ความล้าสมัยุทำให่้เกิดอุปสรรคในิการพัฒนิาประเทศ ทัี่�งน่� การป็รับป็รุงกฎห้มาย่ การจััดระเบ่ย่บกฎห้มาย่ 

ให้้อยู่่ในแห้ล่้งเด่ย่วกัน แล้ะการเผย่แพร่ผ่านระบบเที่คโนโล้ย่่สารสนเที่ศต้่องใช้้ระย่ะเวล้าดำเนินการเป็็นอย่่างมาก  

ส่งผล้ให้้การดำเนินงานข่องห้น่วย่งานภาครัฐย่ังคงเป็็นไป็อย่่างล้้าช้้า 

   (๔) การบูรณาการการทำงานิระห่ว่างห่น่ิวยุงานิท่�เก่�ยุวข้อง ห้น่วย่งานภาครัฐยั่งข่าด 

การบูรณาการร่วมกันที่ั�งในส่วนข่องการร่วมวางแผน การแก้ไข่ปั็ญห้า ต่ล้อดจันการพัฒนาไป็ในที่ิศที่างเด่ย่วกัน  

เน่�องจัากห้น่วย่งานยั่งคงย่่ดติ่ดกับภารกิจัห้น้าที่่�ข่องต่นเอง จั่งอาจัยั่งไม่ได้ม่การบูรณาการกันอย่่างครอบคลุ้ม 

ระห้ว่างห้น่วย่งานที่่�เก่�ย่วข่้องกันในป็ระเด็นต่่าง ๆ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(63)



	 	 ๒.๔.๒	 การดำเนิินิการในิระยุะต่อไปก่อนิแผนิการปฏิิรูปประเทศจะสิ�นิสุดลง

   ห้น่วย่งานรับผิดช้อบห้ล้ัก ห้น่วย่งานร่วมดำเนินการ แล้ะห้น่วย่งานที่่�เก่�ย่วข่้อง จัำเป็็นต่้องให้้ 

ความสำคัญในการดำเนินงาน/โครงการที่่�ส่งผล้ต่่อการบรรลุ้เป้็าห้มาย่อันพ่งป็ระสงค์ข่องการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ  

โดย่ให้ม้ก่ารประสานิและบรูณาการรว่มกนัิอยุา่งใกลช้ดิเพ่�อเร่งรัดขั่บเคล่้�อนการดำเนินการให้เ้กิดผล้ต่ามเป้็าห้มาย่ 

อนัพง่ป็ระสงค์อย่า่งแท้ี่จัริง โดยุใชป้ระโยุชนิแ์ผนิขบัเคล่�อนิกจิกรรม	Big	Rock	ในิการกำกบั	ตดิตามการดำเนินิิงานิ	

ต่ามแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ (ฉบับป็รับป็รุง) ให้้การดำเนินเป็็นไป็อย่่างต่่อเน่�อง สามารถแก้ไข่ปั็ญห้า อุป็สรรค  

แล้ะข้่อจัำกดัไดอ้ย่า่งไมล่้า่ช้า้ รวมที่ั�งให้ค้วามสำคญัในป็ระเดน็ป็ฏิริปู็ท่ี่�มค่วามเส่�ย่งในการบรรล้เุป็า้ห้มาย่อันพง่ป็ระสงค์  

แล้ะกิจักรรม Big Rock ที่่�มค่วามล่้าช้้า มาวเิคราะห่ห์่าสาเห่ตขุองปญัห่าเพ่�อเรง่รดั	กำกบั	และตดิตามการดำเนินิิงานิ	

อยุ่างใกล้ชิดผ่านกล้ไกเคร่อข่่าย่ข่องสำนักงานขั่บเคล่้�อนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ ยุ่ที่ธศาสต่ร์ช้าติ่ แล้ะการสร้าง 

ความสามัคค่ป็รองดอง แล้ะ สศช้. ในฐานะสำนักงานเล้ข่านุการคณะกรรมการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศเพ่�อกำห้นดแนวที่าง  

วิธ่การดำเนินงานที่่�เห้มาะสมแล้ะเป็็นไป็ได้ ให้้ม่มาต่รการเป็็นการเฉพาะเพ่�อขั่บเคล้่�อนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศไป็สู ่

การดำเนินการให้้สัมฤที่ธิ�ผล้ต่ามเป็้าป็ระสงค์ที่่�มุ่งห้วังไว้ภาย่ในกรอบระย่ะเวล้าข่องแผนการป็ฏิิรูป็ป็ระเที่ศ 

ได้ต่ามเจัต่นารมณ์ข่องรัฐธรรมนูญฯ

(64) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
ผลการดำเนิินิการตามยุุทธศาสตร์ชาติและแผนิการปฏิิรูปประเทศ
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