


 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	มีเป้าหมายอันพึงประสงค์	คือ	ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม	และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไก
สถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม	ที่ก�าหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูป	ไว้จ�านวน	55	เรื่อง	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2563	ในระดับบรรลุเป้าหมาย (สีเขียว) 8 เรื่อง 
อยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 21 เรื่อง	อยู่ในระดับยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุ 
เป้าหมาย (สีส้ม) 22 เร่ือง	 และอยู ่ในระดับข้ันวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย (สีแดง) 4 เรื่อง	 ได้น�ามา 
ด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ผ่านกิจกรรม	 Big	 Rock	 จ�านวน	 35	 เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป	 และอีก	 20	 เร่ืองและประเด็นปฏิรูป	 เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคล่ือน 
กิจกรรม	Big	Rock	 ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้อง 
ของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับเดิม)	กับกิจกรรม	Big	Rock	ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้
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ดา้นเศรษฐกจิ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 05

05

เพ่ือยกระดบัศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ กระจายความเจรญิ 
และความเขม้แขง็ของภาคสงัคม และปรบับทบาท โครงสรา้ง 

และกลไกสถาบันบรหิารจดัการเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามหลกั PDCA ทีม่บีทบาทส�าคญัตอ่การขับเคลือ่นประเดน็ปฏิรปู 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
และลดความเหล่ือมล�า้ให้เกดิผลสมัฤทธิ์

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................
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สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	1	มีระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ในการบรรลุ เป ้ าหมาย ในป ี 	 2564	 และป ี 	 2565	 เนื่ องจากการจัดอันดับความสามารถในการแข ่ งขัน 

โดย	 IMD	 ในปี	 2564	พบว่า	 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่	 28	 จากการจัดอันดับจ�านวน	 64	ประเทศ	 โดยมีอันดับ 

สูงขึ้นจากอันดับที่ 	 29	 ในปี	 2563	 ซึ่งเป ็นผลจากการปรับตัวดี ข้ึนของประสิทธิภาพภาครัฐ	 (Government	 

Efficiency)	 ที่ปรับตัวดีขึ้น	 3	 อันดับ	 มาอยู ่ที่อันดับ	 20	 ในขณะที่ป ัจจัยหลักด ้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจ	 

(Business	Efficiency)	มีการปรับตัวดีขึ้น	2	อันดับ	มาอยู่ที่อันดับ	21	และการศึกษา	(Infrastructure)	ยังคงปรับตัวดี	1	

อันดับมาอยู่ที่อันดับ	43	อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ	(Economic	Performance)	มีอันดับลดลง

ถึ ง 	 7 	 อั นดั บ 	 มาอยู ่ ที่ อั น ดับ 	 21 	 จากอั นดั บ ท่ี 	 14 	 ในป ี 	 2563 	 โดยสา เหตุ หลั กมาจากสถานการณ ์ 

การค้าและการลงทุนของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	 ท่ีส่งผลต่อตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับ

การน�าเข้าและการส่งออกสินค้า	และสถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ
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	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	2	มีระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ในการบรรลุเป้าหมายในปี	2564	และปี	2565	 เนื่องจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	Coefficient)	ด้านรายได	้ 

จะมีการจัดท�าทุก	 2	 ปี	 ดังนั้นการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในปี	 2563	 จึงเป็นการเทียบเคียงจาก 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่าย	 ซึ่งมีการจัดท�าข้อมูลเป็นรายปี	 เป็นการสะท้อนรายจ่ายด้านอุปโภค 

และบริโภคหรือรายจ่ายพื้นฐานที่จ�าเป็น	ซึ่งพบว่า	 ในปี	2563	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่ายอยู่ท่ี	0.350	 

โดยเพ่ิมขึ้นจาก	0.348	 ในปี	 2562	แสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมด้านรายจ่ายมีการเพิ่มขึ้นในปี	2563	ซึ่งเป็นผล 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนในทุกภาคส่วน	อย่างไรก็ด	ี 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้และรายจ่ายในช่วงกว่า	10	ปีที่ผ่านมา	แม้ว่าจะมีทิศทาง

เดียวกันและมีแนวโน้มลดลงแต่เม่ือพิจารณาจากค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปี	 2565	ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค 

ด้านรายได้อยู่ที่	0.41	นับว่ายังมีความท้าทายอย่างสูงในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR05G03 ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุ เป ้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมายอันพึงประสงค ์ที่ 	 3	 มีการบรรลุเป ้าหมาย 

ในปี	 2564	 และปี	 2565	 เนื่องจากในปี	 2564	 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ	 20	 

ปรับอันดับดีขึ้นจากปีก ่อนที่ อันดับ	 23	 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน	 ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์ 

อันดับที่	 5	อินโดนีเซียอันดับที่	 26	มาเลเซียอันดับที่	 30	และฟิลิปปินส์อันดับที่	 45	ตามล�าดับ	พบว่า	ประเทศไทย 

อยู่ในอันดับที่	 2	 ของอาเซียน	ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐดังกล่าวประกอบด้วย 

ปัจจัยย่อย	 คือ	 ฐานะการคลัง	 (Public	 Finance)	 นโยบายภาษี	 (Tax	 Policy)	 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	 

(Institutional	 Framework)	 กฎหมายด้านธุรกิจ	 (Business	 Legislation)	 และกรอบการบริหารด้านสังคม	 

(Societal	 Framework)	 ที่สะท้อนภาพกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจในมิติต ่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย 

ที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะด้านนโยบายภาษีที่อยู่ในอันดับสูง	 ในขณะที่อันดับของปัจจัยย่อยกฎหมายด้านธุรกิจ	อาทิ	

พ .ร .บ .การประกอบธุรกิ จของคนต ่ า งด ้ าว 	 การจดทะเ บียนจัดตั้ ง ธุ ร กิจ ใหม ่ 	 และกฎหมายการแข ่ งขัน 

ทางการค้า	 ถูกจัดอันดับอยู ่ในล�าดับท้าย	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข ่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล�้ าในสังคม	 เพื่อให ้สามารถรักษาอันดับของประเทศไทย 

ด้านประสิทธิภาพภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR05G02 กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 2564 2565

ป ี2565ป ี2564
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สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง (High Value Added)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นการปรับโครงสร้างจากเกษตรแบบดั้งเดิม
พัฒนาไปสู ่ เกษตรสมัยใหม ่ที่มี มูลค ่าสูง	 พัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร 
และต ่ อยอดการพัฒนาไปสู ่ เ ศรษฐ กิจชี วภาพ		 
(B ioeconomy)	 โดยการใช ้ท รัพยากรชีวภาพ 
เพื่อสร ้างมูลค ่าเพิ่ม	 และพัฒนาเป ็นผลิตภัณฑ  ์
มูลค ่าสูง	 ซึ่งจะสร ้างมูลค ่าเพ่ิมกับห่วงโซ ่คุณค่า 
ภาคเกษตร	 เชื่ อม โยงกับ เศรษฐกิจห มุน เ วียน	 
(Circular	 Economy)	ที่ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่าง	 ๆ	
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดภายใต้เศรษฐกิจ 
สีเขียว	 (Green	Economy)	 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ค วบคู ่ ไ ป กั บก า ร พัฒนา สั ง คมและก า ร รั กษ า 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล	มั่นคง	และเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน	 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจ	BCG	ที่สามารถ
แข ่ ง ขั น ได ้ ใ น ระดั บ โ ลก 	 ตลอดจนยั ง จะ เป ็ น 
การกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

การด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด
ไว ้ ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และคณะท�างานด้านการประสาน
การขับเคลื่อนและติดตามการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด ้านเศรษฐกิจประเด็นการสร ้ าง เกษตรมูลค ่ าสู ง 	 โดยมี 
ความก ้ า วหน ้ าการด� า เนิ น งานในภาพรวมสรุป ได ้ ดั งนี้	 
(1)	ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท�าเกษตรมูลค่าต�่า	และไม่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยง	 ปศุสัตว์และประมงท่ีมีมูลค่าสูง	
ด�าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม	Agri-Map	จ�านวน	93,297	ไร่	 ในพื้นที	่ 
49	 จังหวัด	 (2)	 สนับสนุนการท�าการเกษตรแบบรวมผลิต 
และรวมจ�าหน่าย	 	 มีการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพดินในระบบ 
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จ�านวน	74,667	 ไร่	ถ่ายทอด
ความรู ้แก ่ เกษตรกรในแปลงใหญ่ด ้านพืชเน ้นการพัฒนา 
คุณภาพการตลาด	และการเช่ือมโยงตลาด	จ�านวน	2,395	แปลง	
และส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมง	จ�านวน	2	กลุ่มสัตว์น�้า	
(3 ) 	 ขยายพื้ นที่ ชลประทานให ้ เกษตรกรมีน�้ า ใช ้ ส� าหรับ 
การผ ลิต สินค ้ า เ กษตรอย ่ า ง เหมาะสม เ พีย งพอ 	 ทั่ ว ถึ ง	 
และเป็นธรรม	 ได ้ด�าเนินโครงการด้านชลประทานจ�านวน 
รวมกว่า	 9,547	รายการงาน	 มีรายการที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่	 (ด ้านพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน)	 13	 โครงการ	 (4)	 พัฒนาคลัสเตอร ์พันธุ ์พืช	 
พันธุ ์สัตว ์ 	 และส ่งเสริมให ้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร	 มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
การผลิต	การอนุรักษ์เพื่อด�ารงรักษาพันธุ์ดี	 พันธุ์เฉพาะ	รวมท้ัง 
ส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร	(5)	พัฒนา
สหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู ้ให้
บริการด้านการจัดการสมัยใหม่	 มีการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการองค์กร 
และพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	จ�านวน	12,473	
แห่ง	 (6)	 สร้างผู้ประกอบการเกษตร	 (Smart	 Farmer)	 ได้มี 
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือพัฒนาเป็น	 Smart	
Farmer	 และ	 Young	 Smart	 Farmer	 รวม	 31,138	 ราย	 
(7)	 ส ่งเสริมเกษตรกรให ้สามารถเข ้าถึงข ้อมูล	 Big	 Data	 
ด ้านการเกษตร	 และใช ้ประโยชน ์จากดิ จิทัลแพลตฟอร ์ม	 
มีการผลักดันการด�าเนินงานของศูนย์ข ้อมูลเกษตรแห่งชาต	ิ 
(National	Agriculture	Big	Data	Center:	NABC)	 โดยพัฒนา
ฐานข้อมูล	Big	Data	 ร่วมกับกระทรวงต่าง	 ๆ	และหน่วยงาน 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรสร้ำงเกษตรมูลค่ำสูง (High Value Added)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ที่ เกี่ ยวข ้องด ้ านการจัดท� าข ้อ มูลด ้ านการเกษตร	 โดยมี 
การรวบรวมเชื่อมโยงข ้อมูลและการด�าเนินงานทุกอย ่าง 
ที่ เ ก่ียวข ้องกับภาคเกษตรให ้ครอบคลุมทุกด ้านทั้ งสินค ้า	 
การตลาด	 ทรัพยากร	 ความต ้องการคุณภาพและปริมาณ 
ของตลาดทั้ ง ในและต ่ า งประ เทศ	 และครอบคลุมพื้ นที ่
ทั้ง	77	จังหวัด	เพื่อน�าไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ	

BR0501

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวคุณภำพสูง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ	ผ่านโมเดลอารมณ์ดี 
มี ค ว า ม สุ ข 	 ( H a pp y 	 Mode l ) 	 กิ น ดี 	 อ ยู ่ ดี	 
ออกก�าลังกายดี	แบ่งปันสิ่งดี	ๆ	 โดยจะเป็นแนวทาง
และเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง	 โดยเฉพาะในการขับเคล่ือน	Medical	&	
Wel lness 	 Hub	 ที่ จะช ่ วยสร ้ างความเ ช่ือ ม่ัน 
ต ่อนั กท ่ อง เที่ ย วและผสานภูมิป ัญญาท ้องถิ่ น	 
โ ดยกา รส ่ ง เ ส ริ ม พัฒนาการท ่ อ ง เที่ ย ว ชุ ม ชน	 
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 เพื่อสร้างงานและกระจาย
รายได ้สู ่ท ้องถิ่นและชุมชน	 ตลอดจนยังสามารถ 
น�าแนวคิดเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์มาใช ้ควบคู ่กับ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 ซึ่งจะก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น	 
อ า ทิ 	 อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ 	 แ ฟ ชั่ น 	 อ า ห า ร	 
และความงาม

การด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด
ไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 
ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก	ร่วมกับคณะท�างานด้านการประสาน 
ขับเคล่ือนและติดตามการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
คุณภาพสู ง 	 ได ้ ด� า เนินงานตามแผนขับ เคลื่ อนฯ	 โดยมี 
การด� า เ นิ นก า รที่ ส� า คัญ 	 อ าทิ 	 ( 1 ) 	 โ ค ร งกา รส ่ ง เ ส ริ ม 
และพัฒนาการท ่องเ ท่ียววิ ถี เกษตร	 เป ็นการด�า เนินการ 
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/จุดเรียนรู้	 และซ่อมแซม 
ภู มิทัศน ์ ให ้สวยงาม	 เพื่ อยกระดับแหล ่ งท ่อง เที่ ยวที่ ได  ้
มาตรฐานและมีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม	 
(2 ) 	 โครงการพัฒนาศูนย ์ข ้อ มูลดิจิทัล เพื่อการท ่องเที่ ยว 
และบริการของประเทศไทย	 ได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลดิจิทัล 
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	 (3)	 โครงการ
พัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู ่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ	์ 
(Storytelling	 To	branding)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
และยกระดับพื้นท่ีเมืองที่มี ศักยภาพ	 และน�าไปสู ่การเพิ่ม 
จ�านวนเมืองสร ้างสรรค ์	 เพื่อจัดท�าโครงการและกิจกรรม 
น�าร่องเพื่อพัฒนาเมืองสร้างสรรค์	(4)	ปรับปรุงหลักเกณฑ์	วิธีการ	
และเงื่อนไขเก่ียวกับเรือส�าราญ	และกีฬา	ตามประเภท	3	 (ค)	 
ภาค	 4	 ของที่ได ้รับการยกเว้นอากร	 โดยให้สิทธิประโยชน  ์
ทางภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งน�าเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร	
ด้านการขยายระยะการจอดเรือ
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรเพ่ิมโอกำสของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ในอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน ้นผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก	
(SMEs)	 ที่เป็นแกนกลางส�าคัญของเศรษฐกิจไทย	 
มีความ เชื่ อม โยงกับการพัฒนา เศรษฐ กิจและ 
ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ	และเป็นภาคส่วน
ส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ตลอดจน 
มีบทบาทในการสร ้างสรรค ์นวัตกรรมที่ 	 SMEs	
ประเทศไทยประสบปัญหาในการแข่งขันกับธุรกิจ
ขนาดใหญ ่ เนื่ อ งจากการผลิตขนาด เล็ กท� า ให  ้
ไม ่ ได ้รับประโยชน ์จากการประหยัดต ้นทุนจาก 
การขยายขนาด	 (Economy	 of	 Scale)	 รวมทั้ง 
ไม ่มีอ�านาจต ่อรองและไม ่สามารถเข ้าถึงตลาด 
ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่

การด�าเนินงานเป ็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยเฉพาะในสถานการณ  ์
ปัจจุบันที่ยั งคงมีการแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19	 ซ่ึงได  ้
ด� า เ นิ นม าตรกา รด ้ า นสิ น เ ชื่ อ 	 เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ ป ร ะกอบการ 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน	 การเพิ่มสภาพคล่อง 
ในการด�าเนินธุรกิจ	 การเพิ่มโอกาสทางการค ้ากับภาครัฐ	 
การพัฒนาผู ้ประกอบการในการใช้ดิจิทัลในการด�าเนินธุรกิจ	 
และการ พัฒนาระบบนิ เ วศ ให ้ เ อ้ื อต ่ อการด� า เนิ นธุ รกิ จ	 
ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร ์มความรู ้ 	 และการพัฒนาระบบ 
ผู ้ ให ้บริการทางธุรกิจ	 โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	 อาทิ	 
(1)	 โครงการ	DR	BIZ	การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีธุรกิจ 
ที่มีเจ้าหนี้หลายราย	 (2)	 โครงการค�้าประกันสินเช่ือ	Portfolio	
Guarantee	 Scheme	 ระยะที่ 	 9	 (PGS	 9)	 (3)	 โครงการ 
ค�้าประกันสินเชื่อเพ่ือผู ้ประกอบการ	Micro	 Entrepreneurs	 
ระยะที่ 	 4	 (Micro	 4)	 (4)	 โครงการยกระดับสมรรถนะ 
ก�าลังคนสู ่ผู ้ประกอบการมืออาชีพ	 (From	 Professional	 
to	 MSME)	 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (5)	 โครงการเพิ่ม 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
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สสว.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
ของไทยในภูมิภำค (Regional Trading/Investment Center)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน ้นการวางยุทธศาสตร ์เชิงรุกเพื่อผลักดันให ้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในต่างประเทศ	และส่งเสริม
หรือปรับปรุงกฎระเบียบต ่าง 	 ๆ	 ที่ จะสามารถ 
เอื้ อ ให ้ เ กิ ดการพัฒนาต ่ อยอด	 ในการอ� านวย 
ความสะดวกของการประกอบธุรกิจในประเทศ	
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน	 รวมทั้ง
พัฒนาหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ก้าวสู ่ความ
เป็นสากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินงานเป ็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ	 โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง	 ได ้ด�าเนินการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 
เพื่อสร ้างความเชื่อมโยง	 (Connectivity)	 พร ้อมท้ังสร ้าง 
สภาพแวดล ้อมที่ เอื้ อต ่อการเป ็น ศูนย ์กลางด ้ านการค ้ า 
และการลงทุนในภูมิภาค	 มีการก�าหนดนโยบายและมาตรการ
ดึงดูดผู ้ เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข ้ามาในประเทศไทย	 
และอ�านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน	 การประกันภัย 
และการบริการ	ทั้งนี้	มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	อาทิ	(1)	ออกแบบ
และจัดท� าต ้นแบบของระบบการค ้ า ดิจิทั ลแพลตฟอร ์ม 
แห่งชาติ	 (National	Digital	Trade	Platform)	 (2)	 ผลักดัน 
ร ่ างพระราชบัญญัติส ่ ง เสริมการพาณิชย ์นาวี 	 พ .ศ . 	 . . . .	 
(3)	 การเชื่อมโยงข้อมูล	 ASEAN	 Customs	 Declaration	 
Document	 (ACDD)	 ผ ่าน	 ASEAN	 Single	 Window	 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
ของไทยในภูมิภำค (Regional Trading/Investment Center)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ได ้ เชื่ อมโยงข ้อ มูลระหว ่างกันแล ้ว 	 จ� านวน	 5	 ประเทศ	 
ด้านการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการเป ็นศูนย ์กลาง 
ด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	 มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	 
(4)	การจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 economy)	 
ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (5)	 การก�าหนด 
มาตรการจูงใจให้ผู ้เชี่ยวชาญ	กลุ ่มสตาร์ทอัพ	 และนักลงทุน 
จากต่างประเทศเข้ามาท�างานและพักอาศัยในประเทศไทย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกระดับ 
และทุกมิติ	 ไม่ว ่าจะเป็นเกษตรกรผู ้ประกอบการ	
วิสาหกิจชุมชน	หรือแรงงาน	 โดยพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะที่จ�าเป็น	 เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ	และการน�าระบบทวิภาคีที่มีการผสมผสาน
ระหว ่างการเรียนในห ้องเรียนกับการฝ ึกปฏิบัต ิ
งานจริงในสถานประกอบการมาใช ้ในการศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษาทุกแห่ง	 เพื่อให ้เกิดการท�างาน 
ร ่วมกันระหว ่างภาครัฐและเอกชนในการผลิต 
ก�าลังคนให ้มีทักษะสอดคล ้องกับความต ้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป็นเป้าหมาย 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมท้ังการให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาแรงงานผู้สูงวัยที่สามารถ
ท�างานได้ตามศักยภาพ	ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ก�าลังคนที่ออกจากระบบการศึกษามาแล ้วเพื่อ 
ยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพเดิม	 
และสร ้ า ง โอกาสในการประกอบอาชีพ อ่ืน 	 ๆ	 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และบริการ

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะก�าหนดไว้
ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
เศรษฐกิจ	 มีเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนาก�าลังคนที่มีทักษะ 
และความพร ้อมเพื่อเป ็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 
มีการด�าเนินการออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร	
(degree	 และ	 non	 degree)	 ออกแบบกาพัฒนาทักษะ 
ก�าลงัคน	(Up	Skill,	Re	Skill	and	New	Skill)	ตลอดจนการสร้าง
ความร ่วมมือระหว ่ างภาคส ่วนต ่ างๆ	 ในการสร ้ างกลุ ่ ม 
ภาคีการศึกษาและท�างานส�าหรับตอบโจทย ์ภาคการผลิต 
และการบริหารอย่างเป็นระบบ	โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	
ดังนี้ 	 (1)	 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่	 และโครงการผลิต 
บัณฑิตพัน ธุ ์ ใหม ่ เพื่ อรอง รับการพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษ 
ภาคตะวันออก	 (EEC)	 โดยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว	ทัง้หมด	37	แห่ง	 (2)	สนบัสนนุการเพิม่ 
ขีดความสามารถในการผลิตก�าลังคนอาชีวะพันธุ ์ใหม่ท่ีเป็น 
ช่างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความช�านาญขั้นสูง	ตามมาตรฐาน
สากล	 (3)	 ขับเคลื่อนก�าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห ่งชาติ	 
(NQF)	 จ�านวน	 8	 สาขาวิชาชีพ	 ภายใต้การด�าเนินโครงการ 
พัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพก�าลังคนของประเทศด ้วย 
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	 รวมทั้งได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	จ�านวน	4	สาขา
วิชาชีพ	 และ	 1	 มาตรฐานสมรรถนะ	 และได้พัฒนาโมเดล 
หลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปรกติใหม่	 (New	normal)	 
เพื่อการสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต	 (Credit	 bank) 
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรพัฒนำศักยภำพคนเพ่ือเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

(4)	จัดท�าชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐาน
อาชีพ	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
ในการเข้าสู ่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	 และพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์	 (5)	 ประเมินสมรรถนะ 
ของบุคคลตามคุณวุฒิมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ	 ในโครงการ 
สร ้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู ้ประกอบอาชีพ	 
(6)	 ฝึกอบรมแรงงานภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน 
ด้านเทคโนโลยีรองรับการท�างานในศตวรรษที่	 21	 เพื่อให้แรงงาน 
มีความสามารถ	 เข้ามาท�างานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึน้	
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 7 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	 อยู่ระหว่างหน่วยงานด�าเนินการปรับปรุง

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

2.	พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน
			ของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560

อยู่ระหว่างหน่วยงานด�าเนินการปรับปรุง

3.	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
			พ.ศ.	2542

มีการออกกฎกระทรวง	 3	 ฉบับ	 เกี่ยวกับ 
การขออนุญาตท�างาน	 การออกใบอนุญาต
ท�างานและการแจ ้งการท�างานของคน
ต ่างด ้าว	 ซึ่ งรวมถึงคนต ่างด ้าวท่ีเข ้ามา 
ท� า ง านตามกฎหมาย 	 BO I 	 กฎหมาย
ปิโตรเลียม	หรือกฎหมายอื่น

4.	ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ	
				พ.ศ.	....

อยู่ระหว่างหน่วยงานด�าเนินการปรับปรุง
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รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

5.	ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.	.... เมื่อวันที่	23	กันยายน	2564	ส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี	อยู่ระหว่างด�าเนินการสอบถาม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

6.	พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2560 ร ่ า งพ ระ ร าชบัญญั ติ ภ าษี ส ร รพสามิ ต 
(ฉบับที่	 ...)	 ที่ส�านักงานปลัดส�านักนายก 
รัฐมนตรี	 (โดยส�านักงานคณะกรรมการ
กระจายอ� านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถิ่น	 เป ็นผู ้ เสนอคณะรัฐมนตรี	 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ส่งออก
ตั้งแต่มีนาคม	 2564	 เกี่ยวกับการอนุญาต 
ให้ขายสุราและยาสูบ)

7.	พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2562 เม่ือวันที่	 10	สิงหาคม	2564	คณะรัฐมนตรี 
มี มติ อนุ มั ติ หลั กการร ่ า งกฎกระทรวง 
ว ่ าด ้ วยห ลัก เกณฑ ์ และ วิ ธี ก าร ในการ 
ยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัย
อุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวม	 และผังเมือง
เฉพาะ	พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอและให้ส ่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้พิจารณา 
ตามประ เ ด็นข ้ อ สั ง เกตของส� านั ก งาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาและให้รับความเห็น
ของก รุ ง เทพมหานครไปประกอบการ
พิจารณาด้วย	แล้วด�าเนินการต่อไปได้	 ท้ังนี้	
กระทรวงมหาดไทย	เสนอว่า	พระราชบัญญัติ
การผังเมือง	 พ.ศ.	 2562	 ได้มีผลใช้บังคับ 
ในวันที่ 	 25	 พฤศจิกายน	 2562	 บัญญัติ 
ให ้ ยก เลิ กพระราชบัญญั ติการผั ง เมื อง	 
พ.ศ.	 2518	 ทั้งฉบับ	 และได้ก�าหนดเรื่อง 
กา รอุ ท ธ รณ ์ ใ นส ่ วนขอ งผั ง เ มื อ ง ร วม 
และผังเมืองเฉพาะ	 ในกรณีที่คณะกรรมการ
ผั ง เ มืองคณะกรรมการผั ง เ มืองจั งหวัด	 
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วน	 5	 
ท้องถิ่น	 เจ้าพนักงานการผังหรือเจ้าหน้าท่ี
ด�าเนินการ	แล้วแต่กรณี	 มีค�าสั่งหรือหนังสือ
แจ้งไปยังบุคคลเกี่ยวกับผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะ	 บุคคลน้ันมีสิทธิอุทธรณ  ์
ค�าสั่งหรือหนังสือแจ้งดังกล่าวได้ประกาศ	
เผยแพร่	 รวมถึงการก�ากับ	 ดูแล	 ฝึกอบรม 
ให ้ เจ ้าพนักงานท ้องถิ่น	 ให ้ เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	2562
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1. การฟื้ นฟูเศรษฐกิจผ่านกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป

ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ท�าให้มีข้อจ�ากัด	ส่งผลให้แผนการด�าเนินงาน 
ไม ่ เป ็นไปตามท่ีก�าหนด	 หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข ้องหรือทุกภาคส่วน	 จึงควรเร ่งฟ ื ้นฟูภาคเศรษฐกิจ 
โดยการปรับปรุงกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	และสนับสนุนการฟื้นฟู 
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศ	 เช่น	การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวย 
ความสะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน	การประกันภัย	และการบริการ	รวมถึงการเตรียมการรองรับเครื่อง
มือทางการเงินรูปแบบใหม่	ๆ	ตลอดจนการก�าหนดมาตรการจูงใจและอ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาต ิ
ที่เข้ามาท�างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย	โดยเร่งปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่าประเภทพิเศษ	“SMART	Visa”	
และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ	SMART	Visa	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้สะดวกและรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

2. การปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการเศรษฐกิจ

โดยแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ เ ก่ียวข ้อง	 และรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย	 รวมท้ัง 
การหารือเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการที่เหมาะสม	 ใช้ระยะเวลานานในการด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วง	 
ฉะนั้น	 ประเทศไทยต้องให ้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร ่วมมืออย่างใกล ้ชิดระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ	 การอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง
บริการต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล	 รวมทั้งหารือแนวทางและปรับแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสม 
กับกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด



ที่มา:	IMD

สถานการณ์ปี 2564

ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

1)	 ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไม ่ต�่ากว ่า 
ร้อยละ	2.5	ต่อป	ี
2 ) 	 อั น ดั บ ค ว ามส าม า ร ถ ใ นก า ร แข ่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศไทย	 โดยสถาบันการจัดการนานาชาต	ิ 
( International	 Institute	 for	 Management	
Development:	 IMD)	อยู่ในกลุ่มท่ี	 1	 ใน	25	ของ
ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับท้ังหมด

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย	 IMD	 
ในปี	 2564	 พบว่า	 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่	 28	 
จากการจัดอันดับจ� านวน	 64	 ประ เทศ	 โดยมี 
อันดับสูงขึ้นจากอันดับท่ี	 29	 ในปี	 2563	ซึ่งเป็นผล
จากการปรับตั วดี ขึ้ นของประสิทธิภาพภาค รัฐ	 
(Government	Efficiency)	ที่ปรับตัวดีขึ้น	3	อันดับ	
ม า อ ยู ่ ที่ อั น ดั บ 	 2 0 	 เ ป ็ น ผ ล จ า กภ าพลั ก ษณ ์ 
ความโปร ่ ง ใสในการด� า เ นินงานของภาครั ฐที่ ม ี
การปรับตัวดีขึ้น	 และการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บการด� า เนิ นธุ รกิ จที่ ไ ด ้ 
ด� า เ นินการมาอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง 	 ในขณะที่ ป ั จ จั ย 
หลักด ้ านประสิทธิภาพภาคธุ ร กิจ 	 (Bus iness	 
Efficiency)	 มีการปรับตัวดีข้ึน	 2	 อันดับ	 มาอยู ่ที่
อันดับ	 21	 เนื่องจากความพยายามของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจที่สนับสนุนการจ ้างงานและการพัฒนา
บุคลากรให้อยู่รอดในตลาดแรงงานและโครงสร้างพ้ืน
ฐานเพื่ อการสาธารณูปโภค	 โครงสร ้ างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยี	 และการศึกษา	 (Infrastructure)	 
ยั ง ค ง ป รั บ ตั ว ดี 	 1 	 อั น ดั บ ม า อ ยู ่ ที่ อั น ดั บ 	 4 3	 
เน่ืองจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR05G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

1)	 ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไม ่ต�่ากว ่า 
ร้อยละ	2.5	ต่อปี	
2 ) 	 อั น ดั บ ค ว ามส าม า ร ถ ใ นก า ร แข ่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศไทย	 โดยสถาบันการจัดการนานาชาต	ิ 
( International	 Institute	 for	 Management	
Development:	 IMD)	อยู่ในกลุ่มที่	 1	 ใน	25	ของ
ประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยสถาบัน IMD

อย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักด้านสมรรถนะ 
ทางเศรษฐกิจ	 (Economic	Performance)	มีอันดับ
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 โดยลดลงถึง	7	อันดับ	มาอยู่ที่
อันดับ	 21	จากอันดับที่	 14	 ในปี	 2563	 โดยสาเหตุ
หลักมาจากสถานการณ์การค้าและการลงทุนของ
ประเทศในช ่วงสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เ ช้ือโควิด-19	 ที่ส ่ งผลต ่อตัว ช้ีวัดที่ เกี่ ยวข ้องกับ 
การน�าเข้าและการส่งออกสินค้า	 และสถานการณ  ์
การลงทุนจากต่างประเทศ
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ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศในส ่ วนของผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศ 
ในปี	 2563	 อยู ่ที่ร ้อยละ	 -5.53	 	 โดยภาคเกษตร	
อุตสาหกรรม	 และบริการ	 อยู ่ที่ ร ้อยละ	 -2.45,	 
-5.03	 และ	 -6.20	ตามล�าดับ	 ในขณะท่ีปีก่อนหน้า 
ผลิตภาพการผลิตรวมอยู่ที่ร้อยละ	1.67	ภาคเกษตร	
อุตสาหกรรม	และ	บริการ	อยู่ท่ีร้อยละ		0.63,	2.31,	
และ	 2.31	 ตามล�าดับ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภาพรวม
และผลิตภาพในสาขาต่าง	 ๆ	 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
อันเป ็นผลจากสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของ 
เช้ือโควิด-19	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการที่ได ้รับผลกระทบมากที่ สุดอันเป็นผลจากมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดในการจ�ากัดการเดินทางท�าให้นักท่องเที่ยวลดลงไปเป็นจ�านวนมาก	 ดังนั้นจากสถานการณ์ 
ตัวชี้วัดดังกล ่าวผนวกกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยเฉพาะทาง 
ด้านเศรษฐกิจท่ีแม ้ว ่าจะมีการปรับตัวดีขึ้น	 แต ่ยังคงต ้องใช ้เวลาในการฟื ้นตัวทั้งเศรษฐกิจในประเทศ 
และระหว่างประเทศ	จึงเป็นความท้าทายอย่างสูงส�าหรับประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ในการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	ผ่านกิจกรรมที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 	 (1)	การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่รวบรวม
งานบริการด้านการเกษตร	องค์ความรู้ด้านการเกษตร	และเชื่อมโยงบริการโมบายแอปพลิเคชันของทุกหน่วย
งานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ในแอปพลิเคชัน	 “เกษตรดิจิทัล”	 เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่าง	 ๆ	 รวมถึงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐที่ได้ 
จัดท�าชุดโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตร	 (Farmer	ONE)	 รองรับข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร	กรมประมง	และกรมปศุสัตว์	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร
ของประเทศ	 (2)	การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก	โดยการสนับสนุนให้	SME	 เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 ของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 ซึ่งมีจ�านวนการ 
ขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ	100,752	ราย	จ�านวนสินค้า/บริการ	661,492	รายการ	และมีมูลค่าการจัดซื้อจัด
จ้างจากผู้ประกอบการ	SME	ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ	สสว.	จ�านวน	551,306	ล้านบาท	รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย	Digital	Marketing	ส่งเสริมการท�าธุรกิจออนไลน์	อาทิ	ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การท�าธุรกิจออนไลน์	การเปิดร้านค้าออนไลน์	และการพัฒนา	Application	 :	SME	CONNEXT	โดยการสร้าง
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ	ผลิตภัณฑ์	หรือการบริการแบบออนไลน์	 (Market	Place	Online)	 เป็นการส่งเสริม 
ให้เกิดระบบนิเวศส�าหรับ	 SME	ท�าให้ผู ้ประกอบการ	 SME	 มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน	 (3)	 การพัฒนาและ 
ปรับปรุงกฎหมาย	และกฎระเบียบเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค	และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในภาคส่วนต่าง	ๆ	เช่น	
ด้านการท่องเที่ยวได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเง่ือนไขเกี่ยวกับเรือส�าราญ	 โดยให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งน�าเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร	ด้านการขยายระยะเวลาการจอดเรือ	 
โดยกรมศุลกากรมีประกาศกรมศุลกากร	 ท่ีได้มีผลบังคับใช้เมื่อกุมภาพันธ์	 2564	 	 ด้านการส่งเสริมการค้า 
และการลงทุน	 ได้มีการทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย	 พ.ร.บ.	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 
พ.ศ.	 2542	อีกท้ัง	ทบทวนสิทธิประโยชน์การลงทุนในทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือจูงใจนักลงทุน	และปรับปรุง
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนให้เทียบเท่าประเทศคู ่แข่ง	 ซึ่งจะช่วยสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศให้สูงข้ึน	
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	อย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเดินทางข้ามจังหวัด	 และมีข้อบังคับในการรวมตัวอย่างเข้มงวด	ส่งผลให้การด�าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม	Big	Rock	ท้ัง	5	ประเด็น	ไม่เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด	แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด�าเนินกิจกรรมไปสู ่การด�าเนินการแบบออนไลน์	 แต่ในบางกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องลงพื้นที่ยังต้อง 
ชะลอออกไปก่อน	 อย่างไรก็ดี	 การฟื ้นฟูเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 จากผลกระทบที่ได้รับ 
อย่างรุนแรงก่อนหน้ามีการปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่องแม้ว ่าจะเป็นไปอย่างช้า	 ๆ	 ไม่ว ่าจะเป็นการฟื ้นตัว 
ของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการผลิต	การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบาย
การเปิดประเทศของภาครัฐ	 รวมถึงการฟื ้นตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	จะเป็นปัจจัยบวก 
ที่มีส่วนสนับสนุนส�าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง	ๆ	 เพ่ือให้เข้าใกล้เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 แม้ว่าอาจยัง 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาท่ีก�าหนด		
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในการบรรลุเป้าหมายการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	
ควรให้ความส�าคัญกับประเด็นขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ	 ดังนี้	 (1)	 เร ่งฟื ้นฟูภาคเศรษฐกิจจริงให้เกิดการฟื ้นตัว 
ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้	 Big	 Rock	ทั้ง	 5	 โดยเม่ือมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	 แล้วหน่วยงานควรเร่งปรับปรุงกิจกรรมโครงการให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 รวมทั้งเร่งรัดด�าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาโดยเร็ว	 เพ่ือให้
สามารถด�าเนินกิจกรรมภายใต้	 Big	Rock	ทั้ง	 5	 ได้ตามที่ก�าหนดไว้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง	 
และ	(2)	เร่งรัดการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศ	เช่น	การด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอ�านวยความสะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน	การประกันภัย	
และการบริการ	รวมถึงการเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่	ๆ		ตลอดจนการก�าหนดมาตรการ
จูงใจและอ�านวยความสะดวกแก ่นักลงทุนต ่างชาติที่ เข ้ามาท�างานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 
โดยเร่งปรับปรุงเง่ือนไขวีซ่าประเภทพิเศษ	“SMART	Visa”	และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ	 SMART	
Visa	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให ้สะดวกและรวดเร็วยิ่ งขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ควรให ้ความส�าคัญ 
ในการร่วมกับเอกชนในการขับคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	ทั้ง	5	กิจกรรม
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สถานการณ์ปี 2564

กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	Coefficient)	 
ด้านรายได้ลดลงเหลือ	0.41	

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR05G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	Coefficient)	 
ด้านรายได้ลดลงเหลือ	0.41	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
เนื่ องจากสัมประสิทธิ์ ความไม ่ เสมอภาค	 (G in i	 
Coefficient)	 ด้านรายได้	 จะมีการจัดท�าทุก	 2	 ปี	 
ดังนั้นการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ในปี	 2563	 จึงเป็นการเทียบเคียงจากสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายจ่าย	ซึ่งมีการจัดท�าข้อมูล
เป ็นรายป ี	 เป ็นการสะท้อนรายจ ่ายด ้านอุปโภค 
และบริโภคหรือรายจ่ายพื้นฐานท่ีจ�าเป็น	 ซ่ึงพบว่า	 
ในป ี 	 2563	 ค ่ า สัมประสิทธิ์ ความไม ่ เสมอภาค 
ด้านรายจ่ายอยู ่ที่ 	 0.350	 โดยเพิ่มขึ้นจาก	 0.348	 
ในป ี 	 2562	 แสดงให ้ เห็นถึ งความไม ่ เท ่ า เ ทียม 
ด้านรายจ่ายมีการเพิ่มขึ้นในปี	 2563	ซึ่งเป็นผลจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท่ีส ่งผลกระทบ 
ต่อรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนในทุกภาคส่วน	
อย่างไรก็ดี	 เมื่อพิจารณาแนวโน้มค ่าสัมประสิทธิ ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้และรายจ่ายในช่วงกว่า	
10	 ป ีที่ ผ ่ านมา	 แม ้ว ่ าจะมีทิศทางเดียวกันและ 
มีแนวโน้มลดลงแต่เมื่อพิจารณาจากค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ในปี	 2565	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ด ้านรายได ้อยู ่ที่ 	 0 .41	 นับว ่ายังมีความท ้าทาย 
อย่างสูงในการบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) 
ของรายได้และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 การขับเคลื่อนเพื่อมุ ่งเน ้นให ้เกิดการกระจายความเจริญและความเข ้มแข็ง 
ของภาคสังคม	 ได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นท่ีต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 (1)	 การผลักดัน 
ให้เกษตรกรด�าเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท�าเกษตรมูลค่าต�่าและไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปสู ่การปลูกพืช	
การปศุสัตว์	 และประมงที่มีมูลค่าสูงขึ้น	 โดยได้ด�าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม	Agri-Map	จ�านวน	93,297	 ไร่	 ในพื้นที่	 49	จังหวัด	 (2)	การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
แปลงใหญ่จ�านวน	4,209	แปลง	โดยพัฒนาคุณภาพดิน	ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในเกษตรแปลงใหญ่ด้านพืช	
เน้นการพัฒนาคุณภาพการตลาด	การบริหารจัดการกลุ่ม	การลดต้นทุน	การเพิ่มผลผลิต	และการเชื่อมโยงตลาด	
การผลักดันแปลงใหญ่ท่ีมีความพร้อมมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต	 การลดต้นทุนโดยใช ้เกษตรสมัยใหม่	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมและ 
เชื่อมโยงตลาด	 (3)	การสร้างผู้ประกอบการเกษตร	 (Smart	 Farmer)	 โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร/ 
ผู ้ประกอบการในแต่ละชนิดสินค้าและยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมในเชิงธุรกิจมากขึ้น	 
โดยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น	 Smart	 Farmer	และ	Young	Smart	 Farmer	 
รวม	31,138	ราย	และ	 (4)	การสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย	
วิสาหกิจชุมชน	และผู้ประกอบการ	OTOP	ด้วยวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ชุมชนจ�านวน	 80	 ผลิตภัณฑ์	 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย	และของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย	 การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ในช ่วงที่ผ ่านมา 
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมภายใต้	 Big	 Rock	 ทั้ง	 5	 ประเด็น	 เนื่องจากมาตรการการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ได้มีข ้อจ�ากัดในการเดินทางระหว่างพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่าง	ๆ	 
และการรวมกลุ่มในการท�ากิจกรรม	จึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้	 แม้ว่าจะได้มี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ ้างแล้ว	 แต่ยังคงมีหลายกิจกรรม 
ที่ไม่สามารถด�าเนินการได้	 นอกจากนี้	 หลายกิจกรรมภายใต้แผนฯ	 เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเกษตร	ท่องเที่ยว	หรือ	SMEs	
ซึ่งอาจกลายเป ็นข ้อจ�ากัดในการได ้รับความช่วยเหลือของภาครัฐ	 เนื่องจากยังมีกลุ ่มคนที่ ไม ่สามารถ 
เข ้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได ้	 อย ่างไรก็ดี 	 สถานการณ์การแพร ่ระบาดภายในประเทศท่ีคล่ีคลายลง	 
ท�าให้สามารถผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดลงได้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่าย
ของประชาชนมีแนวโน้มกลับมาด�าเนินได้เป็นปกติมากข้ึน	 รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการด�าเนินนโยบาย 
เพ่ือส่งเสริมก�าลังซื้อของรัฐบาลซึ่งช่วยลดภาระด้านรายจ่ายให้แก่ประชาชน	จะเป็นส่วนช่วยให้สามารถ 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีก�าหนดไว้ตามเป้าหมาย	 แม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านการกระจายความเจริญและ 
ความเข้มแข็งของภาคสังคม	 โดยเฉพาะภายใต้ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19	 ควรให้ความส�าคัญกับ	 
(1)	 การเร่งรัดขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้	 Big	 Rock	ทั้ง	 5	ด้านโดยปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	 และปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และพื้นที่เพื่อเร่งรัดการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 (2)	 เร่งรัดการด�าเนินกิจกรรมที่มี 
ส่วนช่วยในการสร ้างงาน	 สร ้างรายได ้	 และพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันให ้เกษตรกร 
และผู้ประกอบการรายย่อย	 เช่น	 การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินงานท่ีเน้นการลดต้นทุน	 การเพ่ิมผลผลิต	 
การพัฒนาคุณภาพ	 มีช่องทางตลาดท่ีหลากหลาย	 และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	และ	(3)	การผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ	BCG	Model	โครงการปฏิบัติการ
เร่งรัด	(Quick	Win	Project)	ท่ีสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญในพื้นที่น�าร่อง	BCG	Value	Chain	ใน	5	จังหวัด	
ประกอบด้วย	ขอนแก่น	จันทบุรี	พัทลุง	 ราชบุรี	 และล�าปาง	และคัดเลือกสินค้าน�าร่องในแต่ละพ้ืนท่ี	 โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	และภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
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ที่มา:	IMD

สถานการณ์ปี 2564

ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ

อั นดั บประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ 	 โ ดยสถา บันการ
จัดการนานาชาติ	 (International	 Institute	 for	 
Management	 Development:	 IMD)	 อยู ่ ใน 
อันดับท่ี	2	ของอาเซียน	

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ใ นป ี 	 2 564 	 อั นดั บประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ขอ ง
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ 	 20 	 ปรับอันดับดี ขึ้ น 
จากปีก ่อนที่ อันดับ	 23	 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์อันดับ 
ท่ี	 5	 อินโดนีเซียอันดับท่ี	 26	 มาเลเซียอันดับท่ี	 30	 
และฟ ิลิปป ินส ์อันดับที่ 	 45 	 ตามล� าดับ 	 พบว ่ า	
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 2	 ของอาเซียน	ซึ่งถือว่า
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้	โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยย่อย	คือ	 ฐานะการคลัง	
(Public	 Finance)	 นโยบายภาษี	 (Tax	 Policy)	 
กรอบการบริหารด ้ านสถาบัน	 ( Inst i tut ional	 
Framework) 	 กฎหมายด ้านธุรกิจ 	 (Bus iness	 
Legislat ion)	 และกรอบการบริหารด ้านสังคม	 
(Societal	Framework)	ที่สะท้อนภาพกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจในมิติต่าง	ๆ	ของประเทศไทย
ที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะด้านนโยบายภาษีที่อยู ่ 
ในอันดับสูง	 ในขณะท่ีอันดับของปัจจัยย่อยกฎหมาย
ด้านธุรกิจ	 อาทิ	 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR05G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

อั นดั บประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ 	 โ ดยสถาบั นการ
จัดการนานาชาติ	 (International	 Institute	 for	 
Management	 Development:	 IMD)	 อยู ่ ใน 
อันดับท่ี	2	ของอาเซียน	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ต ่ า ง ด ้ า ว 	 ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใ ห ม ่	 
และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	 ถูกจัดอันดับ 
อยู ่ ในล�าดับท ้าย	 ซ่ึงจ�าเป ็นต ้องมีการขับเคลื่อน
ประเ ด็นดั งกล ่ าว 	 เ พ่ือ เพิ่ มขีดความสามารถใน 
การแข ่งขันทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล�้า 
ในสังคม	 เพ่ือให้สามารถรักษาอันดับของประเทศไทย
ด้านประสิทธิภาพภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ในด้านการปรับปรุงกลไกและกระบวนการการจัดการเศรษฐกิจของประเทศ	ภาครัฐ 
ได้ด�าเนินการส�าคัญ	ดังนี้	(1)	การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ	อาทิ	ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ	SMEs	และการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านนิติบุคคลท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง
กรมสรรพากรและส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (2)	 การเชื่อมโยงข้อมูล	 ASEAN	Customs	 
Declaration	Document	ผ่าน	ASEAN	Single	Window	จ�านวน	5	ประเทศ	 ได้แก่	ประเทศไทย	มาเลเซีย	 
เมียนมา	กัมพูชา	และสิงคโปร์	 (3)	การออกแบบและจัดท�าต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ	
(National	Digital	Trade	Platform)	 เพื่อทดสอบกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ	 (4)	การยกระดับการให้บริการ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	 อาทิ	 การพัฒนา	 Application	 
การแจ้ง	 ตม.6	ออนไลน์	 และการพัฒนาระบบ	Biz	 Portal	 เพื่ออ�านวยความสะดวกการยื่นค�าขอ	การช�าระ 
ค่าธรรมเนียม	การรับรอง/การออกใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 และในส่วนของการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข ้อง	 ภาครัฐได ้ด�าเนินการส�าคัญ	 ดังนี้ 	 (1)	 การออกประกาศ 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	 เรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา 
การให้สินเช่ือการค้า	(Credit	Term)	กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ	
เพื่อออกเกณฑ์มาตรฐานเรื่องระยะเวลาในการช�าระหนี้ทางการค้าให้แก่	 SMEs	 (2)	การทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีแนบท้าย	พ.ร.บ.	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	 2542	 เพื่อก�าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้อง 
ขออนุญาตภายใต้	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	 (3)	 การทบทวนขอบข่ายธุรกิจประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ	 (IBC)	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือทั้งในและต่างประเทศ	และ	 
(4)	 การทบทวนสิทธิประโยชน์การลงทุนและการก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	
อุตสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช	และมาตรการจูงใจให้ผู้เช่ียวชาญ	กลุ่มสตาร์ทอัพ	และนักลงทุน
จากต่างประเทศเข้ามาท�างานและพักอาศัยในประเทศไทย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การปรับเปล่ียนกลไกการบริหารจัดการเศรษฐกิจของภาครัฐ
และการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง	 ๆ	จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 และมีขั้นตอน 
การด�าเนินงานท่ีซับซ้อน	อาทิ	การพิจารณากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
และการหารือเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการที่เหมาะสม	จึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการด�าเนินการ 
ให้ส�าเร็จลุล่วง	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะบรรลุเป้าหมายแล้ว	 แต่ยังคงมีความท้าทายในการด�าเนินการขับเคลื่อน 
เพ่ือรักษาระดับอันดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปีถัดไป	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพภาครัฐ
ของไทยให้คงอยู ่ในอันดับ	 2	 ของอาเซียนได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนายกระดับไปสู ่อันดับที่ดีขึ้นในอนาคต	
ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ	เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ	การอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง	ๆ	
ของภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล	รวมทั้งหารือแนวทางและปรับแผนการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	 นอกจากนี้ 	 ควรมีการส�ารวจความต้องการและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน 
เป็นระยะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการจากภาครัฐ	 รวมทั้งการเฝ้าระวังการปรับเปลี่ยนหรือ 
ยกระดับมาตรฐานทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่	 อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19
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