


พัฒนาทรพัยากรมนษุยท์ัง้รา่งกาย จติใจ ความคิด ความสามารถ 
ในการสรา้งโอกาสใหก้บัชีวิตในทุกช่วงวัย รวมทัง้สร้างชุมชน

ทีเ่ขม้แขง็ทัง้ดา้นวฒันธรรม คณุธรรม และเศรษฐกจิ 
ภายใต้บรบิทของสถานการณโ์ลกในปัจจบุนั  

ตลอดจนมคีวามพรอ้มตอ่การเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มีเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์	ประกอบด้วย (1) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม (2) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม  
(3) ประชาชนออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพ 
ให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และ (4) ก�าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้าง 
ผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี	25	
กุมภาพันธ์	 2564	ซึ่งเป็นการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	 เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง	ๆ	(ฉบับที่	2)	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2563	

	 โดยแผนการปฏิรูปประเทศ	ด้านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ได้ก�าหนด
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส ่งผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	 (Big	 Rock)	 
จ�านวน	5	กิจกรรม	ดังนี้
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ดา้นวฒันธรรม กฬีา 
แรงงาน และการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 13

13
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



264

แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

CR13

สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน 
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 1	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	และปี	 2565	 โดยจากการประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของประชากรไทยในด้านการมีจิตสาธารณะ	 และด้านวินัยการออม	 ทักษะทางการเงิน	 และการสร ้าง 
ภูมิคุ ้มกันทางการเงินท่ีดี	พบว่า	มีความก้าวหน้ามากข้ึน	อย่างไรก็ตาม	ผลการส�ารวจสถานการณ์ต้นทุนชีวิต 
ของเด็กและเยาวชนไทย	 (อายุ	 12-18	ปี)	 ประจ�าปี	 2564	พบว่า	 ต้นทุนชีวิตในพลังตัวตน	พลังครอบครัว	 
พลังเพื่อนและกิจกรรม	 และพลังสร้างปัญญา	 แม้จะอยู ่ในระดับที่ผ ่านเกณฑ์แต่จัดอยู ่ในระดับปานกลาง 
และระดับดี	 ส�าหรับด้านทักษะทางการเงินและการมีภูมิคุ ้มกันทางการเงินท่ีดี	 พบว่า	 คนไทยมีระดับทักษะ 
ทางการเงินท้ัง	 3	 ด้าน	 (ความรู ้ทางการเงิน	 พฤติกรรมทางการเงิน	 และทัศนคติทางการเงิน)	 ดีข้ึนอยู ่ที ่
ร้อยละ	71.0	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	66.2	 ในปี	 2561	ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลด้านการบริหารจัดการเงินให้พร้อม 
รับมือกับทุกสถานการณ์	พบว่า	 ร้อยละ	74.7	ของคนไทยมีเงินออม	แต่ยังมีความท้าทายในการบริหารจัดการ 
เงินให้เพียงพอกับรายจ่ายและภาระผ่อนหน้ี	และการออมเงินเผื่อฉุกเฉินอย่างเพียงพอ	 ในด้านความพอเพียง	 
พบว่า	คนไทยมีการยึดหลักพอเพียงในการด�ารงชีวิตสูงสุดมากเป็นอันดับหนึ่ง	หรือคิดเป็นร้อยละ	83.56	รองลงมา
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	มีน�้าใจให้แก่กัน	ร้อยละ	78.67	มีสติ	มีความอดทน	ร้อยละ	74.67	มีความสามัคคี	ร่วมแรง
ร่วมใจ	ร้อยละ	73.78	และเคารพพฤติการสังคม	ร้อยละ	67.33	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (Corruption	Perceptions	 Index:	CPI)	 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ	ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่	101	ในปี	2562	เป็นอันดับที่	104	จาก	180	ประเทศ	ในปี	2563	
โดยประเทศไทยได้คะแนน	36	คะแนน	ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่	43	คะแนน	และอยู่ในอันดับที่	5	 ในภูมิภาค
อาเซียน	รองจากสิงคโปร์	บรูไน	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	
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แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

CR13

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR13G02 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 2	มีระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ขั้นวิกฤต	 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	 และปี	 2565	 โดยจากผลการส�ารวจรายได้จากการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (องค์การมหาชน)	 (อพท.)	ซึ่งม ี
แนวคิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	 ในปีงบประมาณ	2564 
พบว่า	 รายได้จากการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบของ	อพท.	จ�านวน	20	ชุมชน	หดตัวถึงร้อยละ	40.30	ต่อเนื่อง 
จากปี	 2563	 ซึ่งลดลงอยู ่แล้วร้อยละ	 46.54	 จากปีก่อนหน้า	 โดยในช่วงที่ผ ่านมาหน่วยงานของภาครัฐ 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ฐานวัฒนธรรม	 ประกอบกับส่งเสริมการน�าวิถีชีวิต	 ศิลปวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มาสร้างผลิตภัณฑ  ์
และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ	ทั้งนี้	 การส�ารวจชุดข้อมูลมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมยังอยู ่ ในระหว่างการพัฒนา 
ดัชนีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดังกล่าว	

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR13G03
ประชาชนออกก�าลังกายและ เล่นกีฬาอย่างสม่�าเสมอรวมถึง มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 3	มีระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	 2565	ซึ่งได้ก�าหนดตัวชี้วัดในการประเมินสถานะการบรรลุ 
เป ้าหมาย	 ได ้แก ่ 	 (1) อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี (อายุ เฉลี่ย) 	 โดยจากข ้อมูลอายุคาดเฉลี่ย 
ของการมีสุขภาพดี	 (Healthy	 life	expectancy	 (HALE))	ขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	ที่มีการจัดเก็บล่าสุด 
จาก	 183	ประเทศ	พบว่า	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ตั้งแต่แรกเกิด) ในปี	 2564	 อยู ่ท่ี	 68.3	ปี	 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก	ปี	 2558	และปี	 2553	ที่	 68	ปี	 และ	67.1	ปี	ตามล�าดับ	ซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
ในขณะที่อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี (คนไทยตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป)	 ในปี	2562	อยู่ที่	18	ปี	ซึ่งเพิ่มข้ึน	 
จากปี	2558	และปี	2553	ที่	17.9	ปี	และ	15.6	ปี	ตามล�าดับ	และ (2) ตัวชี้วัดนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถ 
มีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มข้ึน	 (ตัวแทนทีมชาติไทย)	พบว่า	จากข้อมูลของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย	ในปี	2564	นักกีฬาทีมชาติใหม่จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.4
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แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

CR13

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR13G04 ก�าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 4	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	2565	สะท้อนได้จาก	 (1) ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมง
ท�างาน พบว่า	 ไตรมาสที่	2	ของปี	2564	เท่ากับ	122.56	ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า	ร้อยละ	2.71	 
ซึ่งอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	 ในปี	2564	ทั้งนี้	 อาจจะมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	 (2) อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ซ่ึงเทียบเคียงจากอัตรา 
การว่างงานเป็นรายภาค	พบว่า	 ไตรมาสที่	 2	ของปี	 2564	 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าอัตรา 
การว่างงานท่ัวประเทศลดลงร้อยละ	0.1	ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในปี	2564	 (อัตราการว่างงานลดลง 
จากปีก่อนหน้า)	 และเม่ือพิจารณาตามภาค	พบว่า	 กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.8	 และภาคใต้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	0.7	ซึ่งอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย	 ในขณะที่ภาคกลางลดลงร้อยละ	0.6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลดลงร้อยละ	0.3	 และภาคเหนือลดลงร้อยละ	0.2	 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 และ	 (3) การเพิ่มขึ้น 
ของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME,SME)	พบว่า	 ในช่วง	7	 เดือนแรกของปี	 2564	 (เดือนมกราคม	–	
กรกฎาคม	2564)	จ�านวนผู้ประกอบการรายย่อย	 (Micro SMEs) มีจ�านวนทั้งสิ้น	36,055	ราย	 โดยเมื่อจ�าแนก 
ตามประเภทธุรกิจ	พบว่า	ส่วนใหญ่จะเป็นภาคบริการ	(คิดเป็นร้อยละ	46.55)		ภาคการค้า	(คิดเป็นร้อยละ	36.85)	
ภาคการผลิต	 (คิดเป็นร้อยละ	 9.74)	 และภาคธุรกิจการเกษตร	 (คิดเป็นร้อยละ	 6.86)	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงจ�านวน 
ผู้ประกอบการรายย่อยเฉลี่ยต่อเดือนของปี	2564	สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี	2563	คิดเป็นร้อยละ	35.28	



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

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่ำนกำรปฏิรูป 
อุตสำหกรรมบันเทิงและกำรใช้กลไกร่วมระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรขับเคลื่อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้สมดุล 
ทั้ งทางวัตถุและจิตใจควบคู ่ กันไป	 ให ้คุณธรรม 
น� า ก า ร พัฒนาสร ้ า ง สั ง คมแห ่ ง คุณ ธ ร รมตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ไปสู ่การสร ้างสังคมไทย 
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นสังคมคุณธรรมอย่างเป็น 
รูปธรรมต ่อไป	 ประกอบด ้วยกลไกที่ส�าคัญหลัก	 
4	 กลไก	 (1)	 การเสริมความเข ้มแข็งให ้ท ้องถิ่น 
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม	 (2)	การยกย่อง
เชิดชูเกยีรติบคุคล	หน่วยงาน	องค์กร	และสือ่เสรมิสร้าง 
คุณธรรม	จริยธรรม	 (3)	การพัฒนากลไกใหม่	ๆ	อาทิ	
ระบบเครดิตสังคม	 (Social	 credit)	 เพื่อให้เกิด 
การขับเคล่ือนคุณธรรม	จริยธรรม	 ในระดับพื้นที่และ
ระดับบุคคล	และ	 (4)	การปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง 
เพื่อใช้พลังบวก	 (Soft	 power)	 ให้เกิดการผลิตส่ือ 
ที่เสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยที่ผ ่านมาได้มีการ 
ด� า เนินการเ พ่ือขับ เคลื่ อนกิจกรรมปฏิรูปดั งกล ่ าว 	 อาทิ	 
การรวบรวมและคัดเลือกชุมชนท้องถ่ินต้นแบบด้านคุณธรรม	
จ�านวน	714	แห่ง	ซึ่งมีชุมชนท้องถิ่น	ที่ได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 
การเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม	 5	 ข ้อ	 จ�านวน	 	 654	 แห่ง	 
การยก	 (ร่าง)	กรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้เครดิตทางสังคม 
ในประเทศไทย	 เพื่อเป ็นการสร ้างรากฐานของการแสดง 
พฤติกรรมเชิ งบวกในสังคม	 การด�า เนินการจัดท�า เกณฑ ์ 
และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/
อ งค ์ ก ร / สื่ อ 	 เ พื่ อ พัฒนาม าตร ฐ านด ้ า นคุณธ ร รมและ 
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม	และการคัดเลือก 
สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด	ประจ�าปี	2563	จ�านวน	9	ประเภท	 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	11

BR1301

ศคธ.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชน
บนฐำนวัฒนธรรมแบบบูรณำกำร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม	ผ่านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	การพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
รวมถึงยังมีการต่อยอดทุนวัฒนธรรม	 ให้เป็นมูลค่า 
กลับมาสู ่พื้นที่	 การน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด 
ประกอบด ้ วยองค ์ ป ระกอบที่ ส� า คัญ 	 3 	 ส ่ วน 
(1)	การพัฒนาศักยภาพ	แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 (2)	การสร้าง
ความตระหนักและ จูง ใจให ้ เด็ ก 	 และเยาวชน 
เห็นความส�าคัญของรากเหง ้าวัฒนธรรมในพื้นที ่
ขอ ง ตนและพื้ น ที่ อื่ น 	 ๆ 	 ข อ งป ร ะ เ ทศ 	 แ ล ะ	 
(3)	 การต ่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให ้ เป ็นสินค ้า 
ทางวัฒนธรรมที่ กลับมาสร ้ า งรายได ้ และชี วิต 
ความเป ็นอยู ่ที่ ดี ให ้ กับท ้องถิ่นผ ่านการท�างาน 
แบบบูรณาการ

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยที่ผ ่านมาได้มีการ 
ด� า เนินการเ พ่ือขับ เคลื่ อนกิจกรรมปฏิรูปดั งกล ่ าว 	 อาทิ	 
การศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลาง 
และส ่วนภูมิภาค	 สร ้างความตระหนักและจูงใจเยาวชน 
เห็นความส�าคัญ	 สืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในพ้ืนที่ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม	ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น	 
โดยได้มีการด�าเนินการผ่านโครงการขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู ้ภูมิภาค	 โครงการมิวเซียมติดล ้อและรวบรวม 
ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 (Muse	Mobile)	 และโครงการ 
กระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย	 (Community	Cultural	 Product	of	 
Thailand	 :	 CCPOT)	 สู ่สากล	 รวมทั้งได ้มีการขับเคลื่อน 
การปลดล็อกการใช ้อาคาร	 สถานที่ 	 เพื่อสนับสนุนการใช ้ 
ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

BR1302
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แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ดา้นวัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
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BR1303
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรส่งเสริมประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงวิถีชีวิต

ทำงกำรกีฬำ และกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
และกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำ และกำรพัฒนำนักกีฬำอำชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาการออกก�าลังกาย 
และการพัฒนานักกีฬา	 ที่ จะน� า ไปสู ่ สุขภาพที่ ดี 
ของคนในชาติ	 และการพัฒนาต่อยอดไปสู ่นักกีฬา
อาชีพผ ่านกลไกการด�าเนินการที่ส�าคัญ	 4	 กลไก 
ประกอบด้วย	 (1)	 การส่งเสริมการออกก�าลังกาย 
เพื่อมวลชน	 เพื่อให ้ประชาชนทุกคนและทุกพ้ืนที่ 
เ ห็นความส� าคัญและมีการออกก� าลั งกาย 	 และ 
เล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต	 โดยพัฒนา 
โครงสร ้ าง พ้ืนฐานด ้ านการกีฬาในการส ่ ง เสริม 
การออกก�าลังกาย	ทุกพื้นที่ที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
รวมถึงพัฒนามาตรการจูงใจในการออกก�าลังกาย 
(2)	การปฏิรูปการท�างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ
แบบองค ์รวม	 (3)	 การสร ้างโอกาสทางการกีฬา 
และพัฒนา นักกีฬ า 	 ซึ่ ง ต ้ อ งมี ก า รปฏิ รู ปตั้ ง แต  ่
ระบบการสรรหา 	 สร ้ า ง 	 คั ด เลื อก 	 และ พัฒนา 
ผู ้ ที่ มี ศั ก ยภ าพ ให ้ สู ่ เ ส ้ น ท า ง กี ฬ า อ า ชี พ 	 แ ล ะ	 
(4)	 การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู ้เพ่ือพัฒนา 
ความเข ้มแข็งของการกีฬา	 ซ่ึงต ้องมีการพัฒนา 
องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการพัฒนา 
ทั้งนักกีฬา	 บุคลากรกีฬา	 วิทยาศาสตร ์	 การกีฬา 
และการบริหารจัดการกีฬาของชาติให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ตามที่ ก� าหนดไว ้ ในแผนขับเคลื่ อนฯ	 โดยที่ ผ ่ านมาได ้ม ี
การด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว	 อาทิ	 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกก�าลังกายและเล ่นกีฬา 
ในชุ มชน เมื อ ง 	 และท ้ อ งถิ่ น 	 โ ดย ได ้ มี ก า รด� า เนิ นการ 
ผ ่ าน โครงการ พัฒนาการ กีฬาและนั นทนาการมวลชน 
เพื่ อส ่ ง เสริม	 สนับสนุนให ้ เด็ก 	 เยาวชน	 และประชาชน	 
ก า รพัฒนา ร ะบบแพลตฟอร ์ ม ก า รป ร ะมวลผลข ้ อ มู ล 
การออกก� า ลั งกายของประชาชน	 (Ca lo r i e s 	 C red i t	 
Cha l l enge ) 	 ก า รปฏิ รู ปก า รท� า ง านด ้ านความรอบ รู ้ 
ด้านสุขภาพแบบองค ์รวม	 ได ้มีการแต ่ง ต้ังคณะกรรมการ 
มูลนิธิสถาบันความรอบรู ้ไทยเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานของสถาบันความรอบรู ้ไทย	 การสร้างโอกาส 
ทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา	 เช ่น	 การพัฒนาทักษะ 
ผู ้ตัดสิน	 การจัดการแข ่งขันกีฬาระดับอ�าเภอ	 การจัดท�า 
ระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว	 การจัดท�าเส ้นทาง 
สายอาชีพของนักกีฬา	 เป ็นต ้น	 นอกจากนี้ 	 การพัฒนา 
ศูนย ์ฝ ึกกีฬาแห ่งชาติ ให ้ ได ้มาตรฐานศูนย ์ฝ ึกกีฬา	 NTC	 
(Nat ional	 Tra in ing	 Center ) 	 เพื่ อ พัฒนาศูนย ์พัฒนา 
นักกีฬาและวิทยาศาสตร ์การกีฬาเพื่อความเป ็นเลิศทาง 
การกีฬาของอาเซียนและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ
และภูมิภาค

สคช.

BR1304 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนของประเทศแบบบูรณำกำร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่าง	 ๆ	 ของ 
หน ่ วยงานที่ มี อยู ่ แล ้ ว ให ้บู รณาการอย ่ า ง เป ็น 
รูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
กา รด� า เ นิ น ง าน 	 โ ดย พัฒนากล ไกส� า คัญ 	 คื อ	 
คณะกรรมการอิสระเ พ่ือระบบการพัฒนาและ 
ยกระดับสมรรถนะก� าลั งคนของประ เทศไทย	 
(Thailand	Workforce	Agency:	TWA)	 เพื่อท�างาน 
ในลักษณะองค์กรเสมือนจริง	 (Virtual	organization)	
ที่มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย	 
รวบรวมข ้อมู ลและก� าหนดทิศทางการ พัฒนา 
แรงงานของประเทศไว ้ ในที่ เดียวกันเพื่อให ้ เ กิด 
การพัฒนา ไป ในทิ ศทา ง เ ดี ย วกั น 	 ทั้ ง ใ น เ ร่ื อ ง 

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	โดยที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการ 
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว	อาทิ	 การพัฒนาให้เกิด 
คณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
ก�าลั งคนของประเทศไทย	 ในลักษณะองค ์กรเสมือนจริง	 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก�าลังคนของประเทศในรูปแบบ
ของระบบ	 E	 -	 Workforce	 Ecosystem	 เช ่น	 โครงการ 
จัดท�าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก�าลังคน	 
ระยะที่	 1	 ส�าหรับการพัฒนาระบบฯ	 โครงการพัฒนาระบบ 
เ ช่ื อ ม โ ย ง ป ร ะ เ ภ ท ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ 	 ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )	 
และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพ 
และคุณวุฒิชาชีพ	 เป็นต้น	 และการพัฒนา	Concept	 Paper	
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนของประเทศแบบบูรณำกำร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

การบริหารจัดการห ่ วง โซ ่อุปสงค ์และอุปทาน	 
(Demand	&	Supply)	การสร้างโอกาสในการท�างาน
และพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนของประเทศ	การให ้
มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	Data)	ด้านตลาดแรงงาน	
อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน	และเปิดโอกาสให้บุคลากร
เข้าถึงข้อมูลที่สามารถเป็นทางเลือกสู ่การพัฒนา 
ในด้านการศึกษา	 การฝึกอบรม	 และการท�างาน	 
การสนับสนุนและส่งเสริมการรับรองผู้ประกอบการ
และการพัฒนาอาชีพบนฐานสมรรถนะ	 และ 
การผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่สนับสนุนและเชิดชู	 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผ่านการสนับสนุนทางการเงิน 
ในลั กษณะกองทุ น เพื่ อ ก าร เ รี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต 
ที่จะสามารถส่งเสริมให้ผู ้ที่อยู ่ในวัยท�างานสามารถ 
เข้าสู ่ช่องทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาของวัยการท�างานรองรับการพัฒนา
สมรรถนะให้สูงขึ้น	 การเปลี่ยนงาน	 หรือตกงาน 
ในสถานการณ์ที่ ผันแปรได ้ตามบริบททางสังคม 
และเศรษฐกิจ	ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการน�าแรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ระบบ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกคนในทุกกลุ่ม
อาชีพ	 ทั้งในส ่วนกลางและในส ่วนภูมิภาคทั้งใน 
ภาคเอกชนและในภาครัฐ	 ทั่ ว ถึงทุกกลุ ่มอาชีพ	 
รวมถึงผู ้มีความสามารถพิเศษที่จ�าเป็นต้องได้รับ 
การพัฒนาอย ่างเหมาะสมตั้งแต ่ เริ่มต ้น	 เพื่อให  ้
คนไทยทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ช้ันน�าระดับเหนือ
มาตรฐานสากล	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 โดยการพัฒนา 
ไป ยั ง 	 3 	 กลุ ่ ม เป ้ าหมายหลั ก 	 ประกอบด ้ วย	 
กลุ ่มบุคลากรภาครัฐ	 ซึ่ งถือว ่า เป ็นกลไกส�าคัญ 
ในการพัฒนา	 ขับเคลื่อน	 และติดตามนโยบาย 
แผนการพัฒนาต่าง	 ๆ	 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง 
ก า รพั ฒน า ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะทั น ต ่ อ 
การเปลีย่นแปลงกลุม่แรงงาน	 (คนท�างาน)	ในภาพรวม 
แบ่งเป็นแรงงานภาคเอกชนและแรงงานในชุมชน 
ท ้องถิ่นที่ควรเน ้นการพัฒนาทักษะ	 ดิจิทัลและ 

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยที่ผ ่านมาได้มีการ 
ด� า เนินการเ พ่ือขับ เคลื่ อนกิจกรรมปฏิรูปดั งกล ่ าว 	 อาทิ	 
การยกระดับทักษะด้านดิจิทัล	 ได ้ด�าเนินการพัฒนากรอบ 
แนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะส�าหรับครู	 และบุคลากร 
ทา งก า รศึ กษ า ระดั บก า รศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ านด ้ า นดิ จิ ทั ล	 
(Digital	Competency:	DC)	ที่มีองค์ประกอบ	3	ขั้น	7	ระดับ 
การจัดสรร ทุนรั ฐบาลในสาขา วิชาขาดแคลน	 (D ig i ta l 
Transformat ion)	 หรือทุนนวัตกรรมดิจิทัล	 เพื่ อดึ งดูด 
ผู ้มีศักยภาพสูงเข ้าสู ่ภาครัฐ	 การด�าเนินการจัดท�านิยาม 
ผู ้ มี ค ว ามสามารถพิ เ ศษ 	 และรวบรวมข ้ อมู ลก� า ลั ง คน 
ที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล 
และแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก�าลังคนที่มีความสามารถ	 
และได ้ มีการขับ เคลื่ อนการปฏิรูปลงสู ่ โ รง เรียนต ้นแบบ	 
โดยได้ริเริ่มจากโรงเรียนเมืองพัทยา	 11	 เพื่อพัฒนาให้เป็น 
โรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่
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คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม	
กีฬา	แรงงาน	
และการพัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย์

กองทุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอยู ่ ระหว ่างการด�า เนินการ 
เพื่อปรับปรุงหรือจัดตั้ งกองทุนใหม ่	 และปรับปรุงกองทุน 
ที่มีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 1 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	 ร ่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยฐานข้อมูล 
				เพ่ือการพัฒนาก�าลังคน		พ.ศ.	....

ป ัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การ
มหาชน)	 ยังไม ่มีการด�าเนินการยกร ่าง
ระ เบี ยบส� านั กนายกรั ฐมนตรี ว ่ า ด ้ ว ย 
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก�าลังคน	พ.ศ.	 ....	
และทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ด�าเนินการ
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือ 
ในเบื้องต้นแล้ว

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย

การประเมินสถานการณ์ด ้านคุณธรรมของประเทศไทยท�าได้ค ่อนข้างยาก	 เนื่องจากยังไม่มีการก�าหนด 
ค�านิยามของคุณธรรมที่ชัดเจน	ท�าให้การประเมินผลด้านคุณธรรมต้องอาศัยการใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง	 (Proxy	 
Indicator)	 มาทดแทนซึ่งอาจท�าให้ข้อมูลที่ได้ไม่อาจสะท้อนภาพสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทย 
ได้อย่างแท้จริง	 อีกท้ัง	 พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	 
การจัดท�าตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจึงต้องมีความยืดหยุ ่น	 และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย	ดังนั้น 
จึงควรเร ่ งรัดจัดท�าตัว ช้ีวัดคุณธรรมให ้แล ้วเสร็จเพื่อให ้มี เครื่องมือหลักในการประเมินสถานการณ ์ 
และความก้าวหน้าด้านคุณธรรมในสังคมไทย	ตลอดจนน�าผลไปประกอบการก�าหนดแนวทางการส่งเสริม 
คุณธรรมในทุกระดับในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	ทั้งในระดับชาติ	ระดับองค์กร	และชุมชน	ผ่านการมีส่วนร่วม
จากสถาบันต่าง	ๆ	ทางสังคม

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรศักยภำพบุคลำกรของประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

การสร ้างแหล ่งงานใหม ่ 	 ๆ	 เ พ่ือเป ็นทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ	 และกลุ ่มเด็กและเยาวชน	 
ซึ่งต้องปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ในระดับพลิกโฉม 
ทั้งในเรื่องการพัฒนาความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ
โดยการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก
ส� าหรับ เต รียมพร ้อมเ ด็กและเยาวชนไทยไปสู  ่
การเป็นก�าลังคนส�าหรับศตวรรรษที่	 22	 ที่ยังคงมี 
จิตวิญญาณของความเป็นไทย
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2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตเป็นวงกว้าง	 
ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามก�าลังซื้อที่อ ่อนแอและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น	 
ท�าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมลดลงตามภาวะอุปสงค์	 ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทาน 
เกิดภาวะชะงักงัน	ภาครัฐจึงควรก�าหนดยุทธศาสตร์และด�าเนินงานให้สอดรับกับความผันผวนในมิติต่าง	ๆ	 
รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในโลกเสมือน	 (Virtual	Reality)	 เพื่อให้มีเคร่ืองมือ 
ต่อยอดทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก	 ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้าง 
และใช้องค์ความรู้	ทักษะ	และความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการใหม่	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอีกช่องทางหนึ่งบนพื้นฐานของการต่อยอดทุน 
ทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่

3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก�าลังกาย 

ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 เป็นอุปสรรคต่อการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา 
ของประชาชนท่ีจ�าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการออกไปท�ากิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คน	 
จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนออกก�าลังกายในที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ	รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาที่ไม่มีการสัมผัส
หรือกีฬาที่มีผู ้เล่นเดี่ยวแทนการรวมกลุ ่มเป็นทีม	 ทั้งนี้	 หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 อาทิ	 การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช ้ทั้งในส่วนของการสร้างแรงจูงใจ	 
และการตระหนักถึงความส�าคัญในการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และนันทนาการ

4. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว	 และท�าให ้
สถานประกอบการปิดกิจการหรือลดจ�านวนลูกจ้างลง	ขณะที่ระบบรองรับการปรับเปลี่ยนงานใหม่	 การปรับ 
ทักษะ	 และระบบการหางานทดแทนยังขาดประสิทธิผล	 จึงควรมุ ่งเน้นการยกระดับทักษะและสมรรถนะ 
ของคนท�างานในทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	 รวมทั้งพัฒนาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดงาน 
และโอกาสการท�างานใหม่	 ๆ	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะตนเองให้เท่าทัน	 
และมีโอกาสทางอาชีพใหม่	ๆ	ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป		
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สถานการณ์ปี 2564

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาและประเมินดัชนีช้ีวัดคุณธรรมคนไทย

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสมัฤทธิอ์นัพงึประสงค์ การประเมนิการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของประชากรไทย 
ในด้านการมีจิตสาธารณะ	และด้านวินัยการออม	ทักษะทางการเงินและการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี	พบว่า	
มีความก้าวหน้ามากข้ึน	 โดยข้อมูลในรายงานสถานการณ์คุณธรรมปี	2564	ของศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน) 
สะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนต่าง	ๆ	ของสังคม	ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	องค์กรศาสนา	และสถาบัน
การศึกษา	 เข ้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการมีจิตอาสาช ่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 อย ่างไรก็ตาม	 ผลการส�ารวจสถานการณ์ต ้นทุนชีวิตของเด็ก 
และเยาวชนไทย	(อายุ	12-18	ปี)	ประจ�าปี	2564	ของศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	พบว่า	ต้นทุนชีวิตในพลัง
ตัวตน	พลังครอบครัว	พลังเพื่อนและกิจกรรม	และพลังสร้างปัญญา	แม้จะอยู่ในระดับท่ีผ่านเกณฑ์แต่จัดอยู่ใน
ระดับปานกลางและระดับดี	 และมีเพียงพลังชุมชนเท่าน้ันท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ซ่ึงควรเร่งเสริมสร้างพลังด้านนี ้
อย่างเร่งด่วน	 โดยส่งเสริมให้ชุมชนสอดส่องดูแลกัน	 มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความปลอดภัยในชุมชน	อันจะเป็นการหล่อหลอมพฤติกรรมในทางที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไปด้วย	 เนื่องจาก
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน1	 ส�าหรับด้านทักษะ 
ทางการเงิน	 และการมีภูมิคุ ้มกันทางการเงินที่ดี	 ผลการส�ารวจทักษะทางการเงินของไทยปี	 2563	 ท่ีจัดท�า 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานสถิติแห่งชาติ2	 ชี้ว่าคนไทยมีระดับทักษะทางการเงินทั้ง	 3	 ด้าน	 
(ความรู้ทางการเงิน	พฤติกรรมทางการเงิน	และทัศนคติทางการเงิน)	ดีขึ้นอยู่ท่ีร้อยละ	71.0	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	
66.2	 ในปี	 2561	ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลด้านการบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์	พบว่า 
ร้อยละ	 74.7	 ของคนไทยมีเงินออม	 แต่ยังมีความท้าทายในการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่าย 
และภาระผ่อนหนี	้และการออมเงินเผือ่ฉกุเฉนิอย่างเพยีงพอ	ในด้านความพอเพยีง	จากข้อมลูการส�ารวจความคดิเหน็ 
ของประชาชนของดุสิต3	พบว่า	 คนไทยมีการยึดหลักพอเพียงในการด�ารงชีวิตสูงสุดมากเป็นอันดับหนึ่ง	 
หรือคิดเป็นร้อยละ	83.56	ตามมาด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีน�้าใจให้แก่กัน	ร้อยละ	78.67	มีสติ	มีความอดทน	 
ร้อยละ	74.67	มีความสามัคคี	ร่วมแรงร่วมใจ	ร้อยละ	73.78	และเคารพกติการสังคม	ร้อยละ	67.33	ตามล�าดับ 
อย่างไรกต็าม	ด้านความซือ่สตัย์สจุรติท่ีสะท้อนผ่านดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ	 (Corruption	Perceptions	 Index:	CPI)	 
ขององค ์กรเ พ่ือความโปร ่งใสนานาชาติ 	 ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 	 101	 ในป ี 	 2562	 
เป็นอันดับท่ี	 104	จาก	180	ประเทศ	 ในปี	 2563	 โดยประเทศไทยได้คะแนน	36	คะแนน	ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 
ของโลกที่	43	คะแนน	และอยู่ในอันดับท่ี	5	ในภูมิภาคอาเซียน	รองจากสิงคโปร์	บรูไน	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR13G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ดั ชนี ชี้ วั ดคุณธรรมคนไทย เพิ่ มขึ้ น ร ้ อยละ 	 10 
จากค่าต้ังต้น	(baseline)

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

1		https://dl.moralcenter.or.th/แนะน�าหนังสือ/446-การส�ารวจสถานการณ์ต้นทุนชีวืตของเด็กและเยาวชนไทย-อายุ-12-18-ประจ�าปี-2564#prettyPhoto
2		https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n7764.aspx
3		ข้อมูลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง	ทางเลือกทางรอดประเทศไทย	ยุคโควิด-19	ของดุสิตโพลจากลุ่มตัวอย่าง	1,070	คน	

			ระหว่างวันที่	15	-19	มิถุนายน	2563	จัดท�าโดยสวนดุสิตโพล
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สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี	 2564	หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 
1)	ศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาตัวบ่งช้ีความก้าวหน้า 
ตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม	 5	ประการ	ประกอบด้วย	ความมีวินัย	 ความพอเพียง	 ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจิตอาสา	 
และกตัญญูรู ้คุณ	 ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานและเกณฑ์ปกติ	 (Norm)	 ส�าหรับประเมินคุณธรรมของ 
กลุ่มคนไทย	ช่วงอายุ	25	 -	40	ปี	 ท้ังนี้	คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	2564	2)	ศูนย์คุณธรรม 
ร ่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม	 โดยส�านักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 กรมการศาสนา	 กระทรวงมหาดไทย	 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 โดยส�านัก 
ปลัดกระทรวง	และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	ด�าเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมแล้วจ�านวน	200	แห่ง/ชุมชน	3)	ศูนย์คุณธรรมด�าเนินการจัดกิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม
ผ่านโครงการส่ือสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด	ตามเกณฑ์มาตรฐานสื่อคุณธรรมจ�านวน	9	ประเภท	 ได้แก่	 ละคร	
ภาพยนตร์	 คลิปวิดีโอสั้น	 โฆษณา	บทเพลง	 รายการวิทยุ	 รายการโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 และสื่อดิจิทัล	 และ	 
4)	พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม	(Social	Credit)	 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระบบเครดิตสังคม
ในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์	อาทิ	Moral	Club	แอพลิเคชั่น	Clubhouse	Moral	Podcast	และ	Facebook	
ของศูนย์คุณธรรม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย		ที่ผ่านมาการประเมินสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทย
ท�าได้ค่อนข้างยาก	 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดค�านิยามของคุณธรรมที่ชัดเจน	ท�าให้การประเมินผล 
ด้านคุณธรรมต้องอาศัยการใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียง	 (Proxy	 Indicator)	มาทดแทน	ซึ่งอาจท�าให้ข้อมูลท่ีได้ไม่อาจ
สะท้อนภาพสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง	อีกทั้ง	พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม 
ของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	 การจัดท�าตัวชี้ วัดด้านคุณธรรมจึงต้องมีความยืดหยุ ่น	 
และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย	

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	ควรเร่งรัดจัดท�าตัวชี้วัดคุณธรรมให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีเครื่องมือหลักในการ
ประเมินสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านคุณธรรมในสังคมไทย	 ตลอดจนน�าผลไปประกอบการก�าหนด
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	 ทั้งในระดับชาติ	 ระดับองค์กร	 
และชุมชน	 ผ่านการมีส่วนร่วมจากสถาบันต่าง	 ๆ	 ทางสังคมโดยการยกย่องผู ้กระท�าความดี	 คนเก่งที่ มี 
ความสามารถในองค์กร	มีจิตสาธารณะ	ท้ังนี้	การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น	จะต้องให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	 โดยการยกระดับต้นทุนชีวิต	 (Life	Assets)	 ของเด็ก 
และเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 ท้ังในครอบครัว	 โรงเรียน	 เพ่ือน	 ชุมชน	 อันจะส่งผลให้เด็ก 
และเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	ส�าหรับการแก้ปัญหาคอรัปชัน
ต้องเร่งแก้ไขโดยการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ทุกคนท�าตามกฎกติกาของสังคมและไม่ยอมให้ใครท�าผิด	 
ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส	มีการใช้อ�านาจและกฎหมายอย่างเท่าเทียมปราศจาก 
การแทรกแซง	ขณะท่ีภาคประชาชนต้องสามารถติดตาม	ตรวจสอบ	แสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระ
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สถานการณ์ปี 2564

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 

มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ
ไม่ลดลงจากปีก่อนหน้า

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ 
ในช ่วงที่ผ ่านมาหน่วยงานภาครัฐได ้ส ่งเสริมและ
สนับสนุนการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและ
สร้างสรรค์เพื่อสร ้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด ้วยนวัตกรรม	 สร ้างความเข ้มแข็ง 
จากภายใน	 และสามารถแข ่ง ขันได ้อย ่างยั่ งยืน	
ประกอบกับส่งเสริมการน�าวิถีชีวิต	 ศิลปวัฒนธรรม	
ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 มาสร ้างผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR13G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	จากปีก่อนหน้า

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ท่ีมีศักยภาพ	ทั้งนี้	 การส�ารวจชุดข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าหรือบริการทางวัฒนธรรมของส�านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังอยู ่ในระหว่างการพัฒนาดัชนีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว	อย่างไรก็ดี	จากผลการส�ารวจรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	 (องค์การมหาชน)	 (อพท.)	ซึ่งมีแนวคิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง
กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้	 โดยในปีงบประมาณ	2564	พบว่า	 รายได้จากการท่องเที่ยว 
ชุมชนต้นแบบของ	อพท.	 จ�านวน	20	ชุมชน	หดตัวถึงร้อยละ	40.30	ต่อเนื่องจากปี	 2563	 ซ่ึงลดลงอยู่แล้ว 
ร้อยละ	46.54	 จากปีก่อนหน้า	ทั้งนี้	 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ที่เข้มงวด	 
ส่งผลกระทบกับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 น�าไปสู่อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ฐานวัฒนธรรมที่ยังคงห่างไกลกับการบรรลุเป้าหมายให้ทันในระยะเวลาที่ก�าหนด

รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน (หน่วย: บาท)

ที่มา:	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			

							(องค์การมหาชน)	(อพท.)	
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สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการด้านพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรม	 เช่น	ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	และส�านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ด�าเนินการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม 
การน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศเพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	อาทิ	โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	(Cultural	Product	
of	 Thailand:	 CPOT)	 โครงการถนนสายวัฒนธรรม/ตลาดวัฒนธรรม	 การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค  ์
ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	 
(บวร	On	Tour)	 โครงการตลาดนัดศิลปะ/งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	นอกจากนี้	 กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น	ๆ	 เช่น	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 องค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกองการต่างประเทศ	 และหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 และกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับสากล	 และสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลก 
ด้วยเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศ	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	พ.ศ.	2561	-	2580	ได้แก่	การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน	 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
น�าไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเดินหน้าใช้มิติวัฒนธรรมขับเคลื่อน 
ความเป็นไทย	สร้างรายได้สู ่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยการน�าทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรม 
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	 ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่	 อย่างไรก็ตาม	 
นับตั้งแต่ในช่วงต้นปี	 2563	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ได้ทวีความรุนแรงและขยาย 
ขอบเขตเป ็นวงกว ้ าง 	 ส ่ งผลกระทบต ่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย ่างต ่อ เนื่ องและยาวนาน	 
การบริโภคภาคเอกชนลดลงตามก�าลังซื้อท่ีอ ่อนแอและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข ้มงวดขึ้น	 มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจของสินค ้าหรือบริการทางวัฒนธรรมจึงลดลงตามภาวะอุปสงค ์	 ส ่งผลให ้ห ่วงโซ ่อุปทาน 
เกิดภาวะชะงักงัน	(Supply	Chain	Disruption)

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในระยะต่อไปหน่วยงานภาครัฐจึงควรก�าหนดยุทธศาสตร์และด�าเนินงาน
ให้สอดรับกับความผันผวนในมิติต่าง	 ๆ	ดังกล่าว	 รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในโลกเสมือน	 (Virtual	Reality)	 เพื่อให้มีเคร่ืองมือต่อยอดทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก	
และน�าไปสู ่ความมั่ งคั่ งของประเทศอย ่างยั่ งยืน	 ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร ้าง 
และใช้องค์ความรู้	ทักษะ	และความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการใหม่	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอีกช่องทางหนึ่งบนพื้นฐานของการต่อยอดทุน 
ทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่
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สถานการณ์ปี 2564

ประชาชนออกก�าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ
รวมถึง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ

(1)	 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	 (อายุเฉลี่ย)	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
(2)	นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้
รับคัดเลือกเข้าสู ่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	5

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสมัฤทธิอ์นัพงึประสงค์ 
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย	ประชาชนออกก�าลงักาย 
และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอรวมถึง	 มีความรอบรู  ้
ด้านสุขภาพ	 เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง	 และ 
เป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ	 ได ้ก�าหนดตัวชี้วัด 
ในการประเมินสถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย 
ได ้ แก ่ 	 ( 1 ) 	 อายุ คาด เฉลี่ ยของการมี สุ ขภาพ ดี	 
(อายุเฉลี่ย)	 โดยจากข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี	(Healthy	life	expectancy	(HALE))	ของ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR13G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1)	 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	 (อายุเฉลี่ย)	 
ไม่น้อยกว่า	68	ปี
(2)	นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้
รับคัดเลือกเข้าสู ่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	10

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ท่ีมีการจัดเก็บล่าสุดจาก	 183	ประเทศ	พบว่า	 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	
(ตั้งแต่แรกเกิด)	ในปี	2564	อยู่ท่ี	68.3	ปี	ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก	ปี	2558	และปี	2553	ที่	68	ปี	และ	67.1	ปี	ตามล�าดับ	
ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	 (คนไทยตั้งแต่อายุ	 60	ปี	 
ขึ้นไป)	 ในปี	 2562	อยู่ท่ี	 18	ปี	 ซึ่งเพิ่มขึ้น	 จากปี	 2558	และปี	 2553	ที่	 17.9	ปี	 และ	15.6	ปี	 ตามล�าดับ 
ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายในปี	 2564	ที่ก�าหนดไว้ให้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้ว	 และ	 (2)	 ตัวชี้วัดนักกีฬา 
หน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพ่ิมขึ้น	 (ตัวแทนทีมชาติไทย)	
พบว่า	 จากข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ในปี	 2564	 นักกีฬา 
ทีมชาติใหม ่จากการแข ่งขันกีฬาเยาวชนแห ่งชาติ	 เ พ่ิมข้ึนร ้อยละ	 14.4	 ซ่ึงสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์	 ประชาชนออกก�าลังกาย	 และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ	 รวมถึงมีความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาพ	เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง	และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา:	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	(WHO))

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (ปี)

68.3
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายประชาชนออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ	 
รวมถึงมีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ	 เพื่อพัฒนาสุขภาพให ้แข็งแรง	 และเป ็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ	 
มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ	ดังนี้

1.	 ส ่งเสริมการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น	 การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ 
กรมพลศึกษา	และหน่วยงานอ่ืน	ๆ	 ได้ด�าเนินโครงการสปอร์ตซิตี้	 (Sport	City)	 	 ในจังหวัดน�าร่องเพื่อสนับสนุน 
ให ้ประชาชนใช้เป ็นสถานที่ ในการเล ่นกีฬาและออกก�าลังกายในพื้นที่ต ่าง	 ๆ	 โครงการพัฒนาการกีฬา 
และนันทนาการมวลชน	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก	 เยาวชน	และประชาชนในพ้ืนที่เล่นกีฬา	 ออกก�าลังกาย
อย่างต่อเน่ือง	 โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พลศึกษาเพื่อประจ�าในทุกจังหวัดและทุกอ�าเภอ	รวมทั้งได้ด�าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นก�าหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬาอย่างน้อย	 1	 แห่ง	 น�าร ่องใน	 25	 จังหวัด		 
นอกจากนี้กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุขยังมีการพัฒนา	 ระบบ	 E-learning	 การพัฒนาองค์ความรู  ้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (DPAC)	และระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลส่งเสริมการออกก�าลังกาย 
เ พ่ือสุขภาพและแพลตฟอร ์มก ้าวท ้าใจ	 Season	 3	 ซึ่ งป ัจจุบันมีจ�านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู  ้
สุขภาพ	5,750,625	บัญชี	 อีกทั้ง	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผล
ข้อมูลการออกก�าลังกายของประชาชน	 (Calories	Credit	Challenge)	 ซ่ึงอยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนา
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

2.	 การสร ้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา	 มีการด�าเนินการจัดให้มีห ้องเรียนกีฬาในโรงเรียน	 
รวมทั้งจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส�าหรับผู ้ ท่ีเป็นนักกีฬาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี	 ถึงปริญญาเอก	 นอกจากนั้น	 
กรมพลศึกษาได้มีการพัฒนาบุคลากรกีฬา	ประกอบด้วย	ผู้ตัดสิน	ผู้ฝึกสอน	และบุคลากรกีฬา	จ�านวน	1,298	คน	
ตลอดจนได้มีการสร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	
รวมถึงได้จัดท�าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว	 (Full	 time	athlete)	 รวมถึงจัดท�าเส้นทางสายอาชีพ 
ของนักกีฬา	(Athlete	pathway)

3.	 พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา	 ได ้มีการพัฒนา 
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติให้ได้มาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬา	NTC	 (National	 Training	 Center)	 จ�านวน	 10	 ศูนย์	 
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในภาพรวม 
ยังคงเป็นไปตามแผน	อย่างไรก็ตาม	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ท�าให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการออกก�าลังกาย	 และการเล่นกีฬาของประชาชนท่ีจ�าเป็นต้องหลีกเล่ียงการออกไปท�ากิจกรรมในพ้ืนที่
สาธารณะ	เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	รวมทั้งการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐยังมีความท้าทายในการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย 
เล่นกีฬาของประชาชนในเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	นอกจากนี้	 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง	 ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสากล 
ดังเช่นกรณีการก�าหนดบทลงโทษขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก	 (WADA)	 ต่อประเทศไทย 
เน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายเรื่องสารต้องห้ามของไทยบางประการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ	WADA 
ในเร่ืองบทลงโทษ	และประเด็นการแยกหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของไทยเป็นองค์กรอิสระ 
ในการบริหารจัดการจากการก�ากับของรัฐ	 โดยหากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมีความล่าช้าส่งผลให้ 
ประเทศไทยไม ่สามารถจัดการแข ่งขันระดับภูมิภาค	 ระดับทวีป	 ระดับชิงแชมป์โลก	 ในช ่วงเวลาที่ยัง 
ด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย	 รวมทั้งไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในทุกกรณ	ี 
ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายที่องค์กรทางด้านกีฬาของไทยจ�าเป็นต้องรู ้เท ่าทันและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขององค์กรทางด้านกีฬาระหว่างประเทศที่ ไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข ้มงวดและเคร ่งครัดเพื่อพัฒนา 
กีฬาไทยสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์	 
ให้ประชาชนออกก�าลังกายและ	 เล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมออย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19	จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนออกก�าลังกายในที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ	 รวมทั้งส่งเสริม 
การเล ่นกีฬาที่ ไม ่มีการสัมผัสหรือกีฬาท่ีมีผู ้ เล ่นเดี่ยวแทนการรวมกลุ ่มเป ็นทีม	 ทั้งนี้ 	 หน ่วยงานของรัฐ 
และภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องต้องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	 เช่น	 การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งในส่วน 
ของการสร้างแรงจูงใจ	 และการตระหนักถึงความส�าคัญในการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 และนันทนาการ	 
และในส่วนของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของไทยซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาได้รับผลกระทบ 
จากเช้ือโควิด-19	นอกจากนี้เพื่อพัฒนาการกีฬาของไทยให้ประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ	 หน่วยงาน 
ของรัฐและองค์กรด ้านการกีฬาของไทยต้องให ้ความส�าคัญกับการเร ่งทบทวน	 ปรับปรุงกฎหมายหรือ 
ระเบียบต่าง	ๆ	ด้านการกีฬาของไทยให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรด้านการกีฬาในระดับ
สากลก�าหนด	เพ่ือให้นักกีฬาของไทยมีโอกาสและสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง	ๆ	ได้อย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์ปี 2564

ก�าลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพ
แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

(1)	 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ	5	ก่อนปีหน้าน้ี	
(2)	อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่4CR13G04

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1)	 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	5	ก่อนปีหน้านี	้
(2)	อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	ก�าลังคนของประเทศ
มีทักษะที่ เอื้อต ่อการสร ้างผลิตภาพแรงงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี	 สะท้อนได้จาก	 (1)	 ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานต่อช่ัวโมงท�างาน	พบว่า	 ไตรมาส	2	ปี	 2564	
เท ่ากับ	 122.56	 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้า	 ร้อยละ	2.71	ซึ่งอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้เพิ่มข้ึนร้อยละ	5	ในปี	2564	ท้ังนี้	อาจจะ
มีผลมาจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19	 โดยกิจกรรมที่มีดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างาน

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต่อชั่วโมงท�างานหดตัวสูงสุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน	 กิจกรรม 
ด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์	 กิจกรรมการบริการด้านอื่น	 ๆ	 ในขณะที่กิจกรรมที่มีการขยายตัว 
ของดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	ศิลปะ	ความบันเทิง	 
และนันทนาการ	 และการท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน	 ตามล�าดับ	 (2)	 อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาค 

ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการว่างงาน เป็นรายภาค
ไตรมาส 2 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564

ของประเทศ	 ซึ่งเทียบเคียงจากอัตราการว ่างงาน 
เป็นรายภาค	พบว่า	ไตรมาส	2	ปี	2564	เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก ่อนหน้าอัตราการว่างงาน 
ทั่วประเทศลดลงร้อยละ	0.1	 (จากร้อยละ	20	 เป็น
ร ้อยละ	 1.9)	 ซึ่ งบรรลุค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ 
ในปี	 2564	 (อัตราการว่างงานลดลงจากปีก่อนหน้า)	
และเมื่อพิจารณาตามภาค	พบว่า	 กรุงเทพมหานคร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ	0.8	(จากร้อยละ	1.7	เป็นร้อยละ	2.5)	
และภาคใต้เพิ่มข้ึนร ้อยละ	 0.7	 (จากร้อยละ	 2.2	 
เป็นร้อยละ	2.9)	 ซึ่งอยู ่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย	
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ในขณะที่ภาคกลางลดลงร้อยละ	 0.6	 (จากร้อยละ	 2.0	 เป็นร้อยละ	 1.4)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 
ร้อยละ	0.3	(จากร้อยละ	1.8	เป็นร้อยละ	1.5)	และภาคเหนือลดลงร้อยละ	0.2	(จากร้อยละ	21	เป็นร้อยละ	1.9)	
ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 และ	 (3)	การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย	 (Micro	SME,SME)	พบว่า	 
ในช่วง	 7	 เดือนแรกของปี	 2564	 (เดือนมกราคม	 –	
กรกฎาคม	 2564)	 จ�านวนผู ้ประกอบการรายย่อย 
(M ic ro	 SMEs ) 	 มีจ� านวน ท้ังสิ้ น 	 36 ,055	 ราย	 
โดยเม่ือจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ	พบว่า	 ส่วนใหญ่ 
จะ เป ็ นภาคบริ ก าร 	 (คิ ด เป ็ นร ้ อยละ 	 46 .55 )	 
ภาคการค้า	 (คิดเป็นร้อยละ	 36.85)	 ภาคการผลิต	 
(คิดเป็นร ้อยละ	 9.74)	 และภาคธุรกิจการเกษตร	 
(คิ ด เป ็นร ้อยละ	 6 .86 ) 	 ตามล� าดับ 	 ซึ่ งจ� านวน 
ผู ้ประกอบการรายย่อยเฉลี่ยต่อเดือนของปี	 2564	 
สูงกว่าค่าเฉล่ียของปี	2563	คิดเป็นร้อยละ	35.28

จ�าแนกผู้ประกอบการรายย่อย จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี	 2564	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนการด�าเนินการเพ่ือให้บรรล ุ
ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ดังกล่าวที่ส�าคัญมี	 ดังนี้	 (1)	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก�าลังคนของประเทศ 
ในรูปแบบของระบบ	 E-Workforce	 Ecosystem	 โดยมีการด�าเนินการผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 อาทิ	 โครงการ 
จัดท�าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก�าลังคน	 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐาน
อาชีพ	 (ประเทศไทย)	 และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 โครงการ 
พัฒนาระบบ	 E-portfolio	 และระบบการเช่ือมโยงข้อมูลก�าลังคน	 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	ตลอดจนพัฒนาก�าลังคนแรงงานในทุกช่วงวัย
ทั้งในและนอกระบบด้านข้อมูลก�าลังคน	 (2)	พัฒนากรอบแนวคิดเกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะส�าหรับครู	 และ
บุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัล	 (Digital	Competency	 :	DC)	 ซ่ึงจะมีการจัดท�า
เป็นประกาศเพื่อให้หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา	 โรงเรียน	และภาคเอกชนสามารถน�าไปปรับใช้ได้ตามความ
เหมาะสม	และ	 (3)	วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลก�าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย	โดยมีการส�ารวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วได้	17,681	ชุดข้อมูล	ประมาณ	7,500	คน	จาก	234	สาขา	/1,717	สาขาย่อย	/	
4,064	ผลการประยุกต์ใช้	 โดยครอบคลุม	 10	อุตสาหกรรม	นอกจากน้ียังอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาคณะ
กรรมการอิสระ	 Thailand	Workforce	 Agency	 :	 TWA	 เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาระบบและยกระดับ 
สมรรถนะก�าลังของประเทศ	การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่
เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง	 และการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ	ทักษะ	
และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์	(Coding)	เพื่อให้สอดรับกับทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	20

ที่มา:	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ	ขนาดกลางและขนาดย่อม
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว	 และท�าให้สถานประกอบการปิดกิจการหรือลดจ�านวนลูกจ้างลง	 
ขณะท่ีระบบรองรับการปรับเปลี่ยนงานใหม่	 การปรับทักษะ	และระบบการหางานทดแทนยังขาดประสิทธิผล	
รวมถึงจ�านวนแหล่งงานลดลงท�าให้เกิดการว่างงานในกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่จากสถานการณ์เหล่านี้ส ่งผล 
ไปยังผลิตภาพแรงงานที่ลดลง	 นอกเหนือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 แล้ว	 อีกหนึ่ง 
ประเด็นความท้าทายส�าหรับปัจจุบันและอนาคต	 คือ	 ระบบที่สามารถรองรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ	 
(Upskill,	 Reskill)	 ได ้อย ่างทันท่วงทีกับบริบทตลาดงานที่จะเปล่ียนแปลงในอัตราเร ่งข้ึน	 นอกจากนี้	 
ยังมีข้อจ�ากัดในการบูรณาการฐานข้อมูลแรงงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เนื่องจากติดเงื่อนไขเรื่องการเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลให้การใช้และเช่ือมข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เกิดประสิทธิผลมากนัก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 มุ ่งเน้นการยกระดับทักษะและสมรรถนะของคนท�างานในทุกช่วงวัย	 
ทั้งที่อยู่ในตลาดงานและผู้ที่ก�าลังหางานท�าแบบมุ่งเป้าตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 โดยมีผลลัพธ์
คือการมีงานท�าท่ีสอดคล้องกับความสามารถของแรงงานและความต้องการของตลาดงาน	โดยสร้างความร่วมมือ
ระหว ่างหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อให ้เกิดการเชื่อมโยงข ้อมูลรายบุคคลของแรงงานถึงสถานะการท�างาน	 
การเปลี่ยนงาน	หรือภาวะตกงาน	 (อย่างกะทันหัน)	 และบูรณาการการด�าเนินงาน	 รวมถึงการมีสิทธิประโยชน์ 
ต่าง	 ๆ	 เพื่อลดความซ�้าซ้อนของมาตรการต่าง	 ๆ	 และน�าไปสู ่การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนารูปแบบ 
ความช่วยเหลือตามกลุ ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 ต่อไป	 นอกจากน้ี	 ควรขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนอื่น	 ๆ	 
และพิจารณาประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการยกระดับทักษะที่มีอยู่ของทั้งในและต่างประเทศ	มากกว่าการพัฒนา 
ขึ้นใหม่	 เพื่อให้การด�าเนินงานทันท่วงที	 เกิดความคุ้มค่า	 และสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการพัฒนา
ทักษะให้ได้มากยิ่งข้ึน	 	รวมถึงควรมุ่งพัฒนาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานและโอกาสการท�างานใหม่	ๆ	
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะตนเองให้เท่าทัน	 และมีโอกาสทางอาชีพใหม่	 ๆ	
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป		รวมท้ังปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการบูรณาการฐานข้อมูล
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