
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 
หลักการเหตุผลและสาระส าคัญของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีความรุนแรง
และเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงในหลากหลายมิติ โดยแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จ าเป็นเร่งด่วนต่อการเสริมสร้างความสามารถในการพร้อมรับ ปรับตัว 
และเปล่ียนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศฟ้ืนฟูเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว มีศักยภาพที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการพัฒนาภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

การด าเนินงานในระยะเวลา 2 ปีภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ได้แก่  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง (2) สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น (3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ (4) มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่ โดยขับเคลื่อนผ่านแนวทางการพัฒนา โดยด าเนินงานผ่านแนวทางการพัฒนา 4 ประการ 
ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (2) การยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว (3) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคน และ (4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มีการด าเนินการผ่าน 2 ช่องทางที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และแผนงานและโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
โดยโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับคัดเลือกและมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มี
จ านวน 250 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนรวม 237 โครงการ วงเงินงบประมาณ
รวม 38,303 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1 จ านวน 21 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
552 ล้านบาท โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 2 จ านวน 26 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,778 ล้านบาท 
โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3 จ านวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,626 ล้านบาท และโครงการ 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 จ านวน 171 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,347 ล้านบาท  
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เป้าหมายที่ 1 คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงศักยภาพ ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน 
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ได้แก่ อัตราการว่างงานไม่เกินกว่า
ร้อยละ 1 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 สัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40) ต่อก าลังแรงงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 48  
ความแตกต่างของทรัพยากรสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 และอัตรา 
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 โดยแนวทางการพัฒนาท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ครอบคลุมตั้งแต่การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะแรงงานและ
การเรียนรู้ให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยการพัฒนาระบบ
รับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าและการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
อัตราการว่างงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.23 ลดลงจากร้อยละ 1.93 ในปี 2564 แต่

ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ขณะที่ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการ
ความช่วยเหลือในปี 2564 
เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 ใน
ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย  โดย
เพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 20 ใน
กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ (ร้อย
ล ะ  17. 70 และร้ อ ย ล ะ 
17.35 ตามล าดับ) และถึง
ร้ อยละ 32.88 ในกลุ่ มผู้
พิการ สะท้อนถึงความขัด
สนที่ เ พ่ิมมากขึ้นในกลุ่ม
เปราะบางจากผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40) พบว่าการเพ่ิมข้ึนของผู้ประกันตนในมาตรา 40 เพ่ือ
รับสิทธิการเยียวยาจากผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้สัดส่วนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพ่ิมสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 43.02 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 59.63 ในปี 2564 และร้อยละ 60.47 ในปี 2565 ตามล าดับ จนสามารถ
บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 45 ในปี 2564 และร้อยละ 48 ในปี 2565 ในส่วนของความแตกต่างของ

ที่มา: Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) 
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ทรัพยากรสาธารณสุขเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของสัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่ลดลงเฉพาะสัดส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ (ลดลงร้อยละ 12) และสัดส่วน
ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ (ลดลงร้อยละ 3.13) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของสัดส่วนประชากรต่อเภสัช
กรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.03 และสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส าหรับอัตราความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะของประชากรนั้น มีการประเมินล่าสุดถึงเพียงปี 2562 และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชาชนที่เข้าถึง
บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 83.41 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 82.06 ใน
ปี 2564 และ ร้อยละ 80.70 ในปี 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของที่ก าหนดให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 1 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ในระดับเสี่ยงโดยมีเพียงสัดส่วนผู้เข้าระบบประกันสังคม (มาตรา 33 39 และ 40) ต่อก าลังแรงงานรวม
ที่บรรลุค่าเป้าหมาย 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการเยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ด้วยมาตรการช่วยเหลือเยียวยา อาทิ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง โดยจ่ายเงิน
เยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 
40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ซึ่งส่งผลให้มีผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 
40 เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมาตราการเพ่ิมก าลังซื้อและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ โครงการ 
เราชนะ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (ด้านไฟฟ้า) ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และ
โครงการเพิ่มก าลังซ้ือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

ที่มา: ส านักงานประกันสังคมและส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรโดย สสช. ประมวลผลโดย สศช. 
หมายเหตุ: ขอ้มูลผู้ประกันตนป ี2565 สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2565  
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มาตรการเยียวยาเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ในขณะที่
การลดผลกระทบทางสุขภาพก็ได้มีการด าเนินโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งมุ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ยารักษาโรค วัคซีน การ
ปรับปรุงสถานพยาบาลส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน  
ซึ่งผู้จบการศึกษาใหม่จะได้รับการช่วยเหลือให้ได้มีงานท า มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ และนายจ้าง/สถาน
ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม้ว่าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจะเป็นเป้าหมาย  

การพัฒนาที่ส าคัญ แต่การเยียวยาและฟ้ืนฟูในระยะสั้นจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างสอดคล้องและคู่ขนานกับ 
การพัฒนาเชิงโครงสร้างเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การเยียวยาในรูปแบบของตัวเงินท่ีผ่านมา
แม้ว่าจะช่วยให้กลุ่มเปราะบางอยู่รอดจากความเดือดร้อนในระยะสั้นได้ แต่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง และ
ดัชนีความยากจนหลายมิติยังคงเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพในการสร้างรายได้ยังมีจ ากัด และความขัดสน
ในมิติอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงินยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในขณะเดียวกัน แม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการให้สิทธิประโยชน์เงินชดเชยเยียวยาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ระบบประกันสังคมยัง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดึงดูดและรักษาให้แรงงานที่ตัดสินใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพ่ือได้รับเงินเยียวยา
ยังคงอยู่ในระบบประกันสังคมต่อได้ นอกจากนี้ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความเหลื่อมล้ าในการจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าอ่ืน ๆ 
ในอนาคต นอกเหนือจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันและบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19  

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบมาตรการดูแลและกลไกช่วยเหลือที่

เฉพาะเจาะจงกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมทั้งมิติของการสร้างงาน 
สร้างรายได้ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จ าเป็น การ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพทั้งเชิงรักษาและเชิงป้องกัน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกัน ควรเร่งรัดพัฒนาการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคมให้
มีความหลากหลายและยืดหยุ่น รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความจ าเป็นของการมีระบบประกันสังคม 
เพ่ือรักษาผู้ประกันตนให้คงอยู่ในระบบต่อได้และดึงดูดแรงงานนอกระบบเข้ามาในระบบประกันสังคมเพ่ิมเติม 
พร้อมกับการพฒันาระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต เพ่ือให้พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังควรมุ่งยกระดับ
ศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อาทิ การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคระบาดและ
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การประเมินแนวโน้มการเกิดโรคภัยโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ 
 
 
 
เป้าหมายที่ 2 สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย  
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และแนวโน้มการทวนกระแส 

โลกาภิวัตน์ที่ทวีความเข้มข้น ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาพ่ึงพาตนเองมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศจึงยิ่งทวีความส าคัญ โดยเป้าหมายที่ 2 มุ่งกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง ด้วยการส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิต 
และสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืน
ถิ่น โดยมีตัวชี้วัดที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาค
ลดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 และอัตราการขยายตัวของการบรรจุงานใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ภาคและ
จังหวัดมีการเผยแพร่ข้อมูลถึงเพียงปี 
2563 ซึ่ ง เ ป็ นปี ก่ อนหน้ าที่ จ ะมี ก า ร
ประกาศใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ในการ
ประเมินความก้าวหน้าการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นจึงใช้ความแตกต่างของ
รายได้ต่อหัวของประชากรในแต่ละ
จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาคเป็น
ตั ว ชี้ วั ด เ ที ย บ เ คี ย ง  โ ด ย พบ ว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์การแปรผันของรายได้ของ
ประชากรในแต่ละจังหวัดเปรียบเทียบใน
ภาค  ระหว่างปี  2562-2564 ลดลงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ และปริมณฑล แตใ่นหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออกและภาคกลางยังคงเพ่ิมสูงขึ้น และไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  ในขณะที่การบรรจุงานใหม่แม้ว่า
จะหดตัวลดลงจากร้อยละ 14.79 ในปี 2564 เหลือหดตัวร้อยละ 4.19 ในปี 2565 แต่ยังคงมีแนวโน้มหดตัวอย่าง
ต่อเนื่องและต่ ากว่าค่าเป้าหมายอย่างมาก สะท้อนว่าเป้าหมายในการสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน

-80.00
-60.00
-40.00
-20.00

 -
 20.00
 40.00

ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของรายได้ของประชากร
ในแต่ละจังหวัดเปรียบเทียบในภาค

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 1 
สีส้ม 
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ประเทศยังคงไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 
2 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง โดยไม่มีตัวชี้วัดใดเลยที่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

การด าเนินงานในหลายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 อาทิ โครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎี
ใหม่ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG Model ได้
น าไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น และช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฐานราก เช่นเดียวกันกับโครงการ
ส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565  ที่มีการด าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเมืองอัจฉริยะเดิมและสร้างเมือง
อัจฉริยะใหม่ ซึ่งเป็นการน าฐานข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ ส่งผล
ให้เมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาคมีศักยภาพรองรับการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึง โครงการบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ซ่ึงสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า 11,446 แห่งทั่วประเทศ 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นหนึ่งใน
ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ยังขาดเอกภาพ หน่วยงานและองค์กรท่ีมีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องยังคงท างานแบบแยกส่วนตาม
อ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น มีช่องว่างในบาง
ประเด็นการพัฒนา/พ้ืนที่ และมีความซ้ าซ้อนในบางประเด็นการพัฒนา/พ้ืนที่ ดังนั้น การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนจึงเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
นอกจากนี้ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นส่วนใหญ่มั กเป็นโครงการด้าน
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การเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนแบบดั้งเดิม การสร้างความหลากหลายทางอาชีพจะเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้มากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การด าเนินงานในระยะต่อไปควรเร่งรัดพัฒนากลไกและเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือมีโครงการที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ให้มีเอกภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างแรงจูงใจที่
เหมาะสมในการเข้ามาร่วมด าเนินการ พัฒนาช่องทางและเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
การลงทุนจากภาคเอกชนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สร้างการจ้างงานในระยะยาว โดยที่การสร้างงานและการจ้างงานนั้น ควรมุ่งเน้นสร้างความหลากหลายในอาชีพ 
และส่งเสริมภาคการเกษตรและท่องเที่ยวที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือภาคการ
ผลิตและบริการอ่ืนที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามที่ระบุไว้ใน แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 

ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย  
ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เศรษฐกิจไทยประสบภาวะหดตัวถึงร้อยละ 

6.3 การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้ผลกระทบเพ่ิมความรุนแรง
และขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อ SMEs ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปิดตัวมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  
โดยเป้าหมายที่ 3 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวหรือรายได้ประชาชาติตัวหัวในปี 
2564 ไม่ต่ ากว่า 236,000 ต่อคนต่อปี และในปี 2565 ไม่ต่ ากว่า 245,000 บาท ต่อคนต่อปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการจ้างงานของ SMEs 
ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี โดยมุ่งเน้นที่การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึง
สินเชื่อของ SMEs เพ่ือแก้ปัญหาสภาพคล่อง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
เติบโตมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการเสริมศักยภาพผ่านการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและการระดมทุนผ่าน
ช่องทางการเงินที่หลากหลาย  
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ฟ้ืนตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในปี 2564 เติบโตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2563 ที่ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดย
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สูงนักส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 231,483 บาทต่อคนต่อปี

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 2 
สีส้ม 
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ในปี 2563 เป็น 235,604 บาทต่อคนต่อปีในปี 2564 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 1.8 ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ 236,000 บาทต่อคนต่อปี และต่ ากว่ารายได้ประชาชาติต่อหัวในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 อยู่พอสมควร ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs ในปี 2564 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2563 เพียงร้อยละ 0.4 โดยปรับเพ่ิมจากร้อยละ 34.2 เป็นร้อยละ 34.6 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 42 
ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ค่าเป้าหมายของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs  
ที่ก าหนดไว้มีความแตกต่างจากตัวเลขที่แท้จริงค่อนข้างมาก เนื่องจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการปรับเปลี่ยนค านิยามของ SMEs ในปี 2563 โดยปรับเปลี่ยนมาใช้จ านวนการจ้างงานและรายได้
เป็นเกณฑ์แทนการใช้จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของ SMEs ที่ค านวณได้มีมูลค่าลดลง โดยผลจากการปรับเปลี่ยนนิยามท าให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศของ SMEs ในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 43.2 เป็นร้อยละ 35.3 นอกจากนี้ การจ้างงานของ SMEs 
ในปี 2564 ปรับลดลงจากปี 2563 เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 จาก 12.7 ล้านคน เป็น 12.6 ล้านคน ดังนั้น 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 3 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต โดย
ไม่มีตัวช้ีวัดใดเลยที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ 3 ได้แก่ โครงการภายใต้ 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน 
โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง ซึ่งช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจ านวนมาก โดยยอดการใช้จ่าย
ผ่านโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1-4 รวมเป็นเงิน 3.87 แสนล้านบาท การออกพระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้กู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี เพ่ือให้สถาบันการเงินน าไปให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบต่อไป รวมถึง
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ SMEs สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต อาทิ โครงการค้ าประกันสินเชื่อเพื่อ
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ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ซ่ึงช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของสถาบันการเงินเพ่ิมมากขึ้น โดยก าหนดวงเงินค้ าประกันไม่เกินรายละ 500,000 บาท และระยะเวลาค้ าประกัน
ไม่เกิน 10 ปี โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการเรื่องการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ่งช่วย
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จและมีโมเดลการท าธุรกิจใหม่ ๆ 
ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้ง Venture 
Capital Angel Fund หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย
ด้วยดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมให้ SME น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในช่วงปี 2564-2565 ซ่ึงแผนแม่บทเฉพาะกิจประกาศใช้ฯ ประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อีกถึง 3 ระลอก ท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการท่ีเข้มงวดในการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทย  
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนเมษายน 2565 เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีจ านวนน้อยมาก ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้บริการที่เก่ียวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวประสบกับการขาดแคลนรายได้อย่างรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามออก
มาตรการที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แต่การ
ลดจ านวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และก าลังซื้อของคนในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ส่งผลให้ระดับการใช้จ่ายบริโภค
โดยรวมภายในประเทศยังต่ ากว่าในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก และมี SMEs จ านวนมาก
ต้องปิดตัวลงในที่สุด โดยเฉพาะ SMEs ที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงของ
การแพร่ระบาดในประเทศไทย ประกอบกับการที่เศรษฐกิจไทยพ่ึงพิงภาคการท่องเที่ยวในระดับที่สูง ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวต่ ากว่าเป้าหมายและฟ้ืนตัวช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่อาจท าให้มาตรการให้ความช่วยเหลือทางด้านสินเชื่ อไม่สามารถ
ประคับประคองให้ SMEs อยู่รอดได้ หรือไม่สามารถเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ได้มากเท่าท่ีควร อาทิ 
การที่ผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนไม่มีก าลังเพียงพอที่จะก่อหนี้ผูกพันระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนรายได้ การที่สถาบันการเงินยังคงมีเงื่อนไขที่เข้มงวดในการให้กู้เงิน รวมถึงข้อจ ากัดของกิจการ
ขนาดเล็กที่ไม่มีแผนธุรกิจที่ดี ขาดเอกสารหลักฐานแสดงประวัติของรายได้ หรือมีหนี้ค้างช าระอยู่เดิม 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือลดความเปราะบางของ SMEs ต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ในภาวะวิกฤต โดยเริ่มต้นจากการ
ผลักดันและจูงใจให้ SMEs เข้าสู่ระบบ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลของ SMEs อย่างครบถ้วน สามารถให้
การช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม โดยการมี SMEs เข้าสู่ระบบในสัดส่วนที่สูงยังสนับสนุนให้
ภาครัฐสามารถน าเครื่องมือทางภาษีมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 
มาตรการชดเชยภาษีย้อนหลัง ซึ่งมีการน ามาใช้ในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น โดยอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการสามารถน าผลขาดทุนในปีปัจจุบันมาค านวณเพ่ือขอคืนภาษีที่จ่ายไปในแล้วในปีก่อนหน้า ซึ่งจะ
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ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับเงินคืนภาษีมาใช้เพ่ือเสริมสภาพคล่องของธุรกิจได้ นอกจากนี้ เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของ SMEs ในระยะยาว จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการลดข้อจ ากัดของผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน อาทิ การส่งเสริมให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลรอยเท้าดิจิทัลที่มาจากประวัติการใช้บริการทางเงินผ่าน
ช่องทางออนไลน์ มาใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มี
ทักษะที่เพียงพอเหมาะสมส าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวม
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ธุรกิจ การบริหาร
จัดการธุรกิจ การให้บริการ และการท าการตลาด 
 
 
 
เป้าหมายที่ 4 มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนเป้าหมาย 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องมุ่งเน้นส่งเสริมภาคการผลิตและบริการที่ไทย  

มีศักยภาพและมีความสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ นอกจากนี้  ยังจ าเป็นต้องพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งถูกเร่งจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19  โดยเฉพาะความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิ ทัล เทคโนโลยีอัตโนมัติ และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของแรงงานไปเป็นแรงงานอิสระ โดยเป้าหมายที่  4  
ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ดังนี้ (1) การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี (2) 
อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงานในปี 2564 อยู่ใน 5 อันดับแรกของ
อาเซียนและมีคะแนนสูงกว่าปีก่อนหน้า และอยู่ใน 4 อันดับแรกของอาเซียนในปี 2565 (3) มูลค่าการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2564 และมี
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ในปี 2565 (4) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอยู่ใน 40 อันดับแรก
และมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า และ (5) ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐในการทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคและเป็นภาระในการด าเนินธุรกิจในปี 2564 อยู่ใน 50 อันดับแรกและมีอันดับดีขึ้นจากปีก่อนหน้า และอยู่
ใน 45 อันดับแรกในปี 2565 โดยแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตร
มูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การเพ่ิมและปรับทักษะของแรงงาน  พัฒนา
ระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัล การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล และการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
 สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 4 มีดังนี้ (1) การลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากมูลค่ารวมของเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการ

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 3 
สีแดง 
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ส่งเสริมการลงทุน พบว่ามูลค่าของเงินลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ การท่องเท่ียว การเกษตรและแปรรูป
อาหาร และยานยนต์และชิ้นส่วน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 42.5 ในปี 2564 โดยเพ่ิมขึ้นจาก 106,210 ล้านบาท 
ในปี 2563 เป็น 151,330 ในปี 2564 โดยอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนสูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 182) รองลงมา คือ การท่องเท่ียว (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 108) และการเกษตรและแปรรูป (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23) ในขณะที่มูลค่าของเงินลงทุนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนลดลงร้อยละ 34 (2) อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะแรงงาน 
สภาเศรษฐกิจโลกซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้จัดท า ไม่ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับในช่วงปี 2564-2565 การวัดผลตาม
ตัวชี้วัดนี้จึงเทียบเคียงกับการจัดอันดับด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ โดยพบว่า
อันดับด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของไทยในปี 2564 คงท่ีจากปี 2563 อยู่ที่อันดับ 43 จากทั้งหมด 64 ประเทศ 
โดยเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย และมีคะแนนลดลงเล็กน้อยจาก 53.264 ในปี 2563 
เป็น 53.005 ในปี 2564 (3) มูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติยัง
ไม่มีการเผยแพร่ผลส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 และ 2565 โดยผลการส ารวจในปี 2563 
แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.14 ในปี 2562 (4) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในปี 2564 อันดับของ
ไทยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากอันดับที่ 39 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 38 แต่กลับปรับตัวแย่ลงในปี 2565 มาอยู่ที่
อันดับที่ 40 โดยหมวดที่อันดับของไทยปรับตัวแย่ลงค่อนข้างมาก ได้แก่ ความเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความคล่องตัวทางธุรกิจ และกฎระเบียบและการก ากับดูแล (5) ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและเป็นภาระในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับโลกที่จัดท าโดยสภาเศรษฐกิจโลก ไม่ได้มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับในปี 2564-2565 จึง
จ าเป็นต้องใช้การจัดอันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติเป็นตัวแทน โดย
ในปี 2564 อันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของไทยปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 23 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 20 
แต่กลับปรับตัวแย่ลงในปี 2565 มาอยู่ที่อันดับ 31 เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจ ดังนั้น สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของเป้าหมายที่ 4 จึงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย โดยมีเพียงตัวช้ีวัดที่ 1 การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการบรรลุตามค่าเป้าหมาย 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานส าคัญที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4 ได้แก่ (1) โครงการที่ช่วย

ยกระดับภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ อาทิ โครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ ยา
ใหม่ และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในบริการทางการแพทย์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์
ไทยโดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (Technology Localization) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
การแพทย์ไทยที่ได้มาตรฐานสากลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โครงพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนทั้ง 77 จังหวัด
ของประเทศไทย ที่สามารถจะพัฒนาเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และเพ่ือยกระดับเมือง
เพชรบุรีและเชียงรายสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานฟาร์ม ทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอาหารให้แก่เกษตรกร รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาหน่วยรับรองและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ให้ได้รับการ
ให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และ (2) โครงการที่ช่วยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ อาทิ โครงการสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่
รัฐบาลดิจิทัล เพ่ือสร้างระบบต้นแบบส าหรับอ่านและสร้างข้อมูลดิจิทัลและต้นแบบของเทคโนโลยีในการสร้างและ
ตรวจสอบเอกสารอนุญาต รวมถึงการให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์แก่หน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนา
ทักษะก าลังคนของประเทศ ที่มุ่งยกระดับทักษะของแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและแรงงานที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่ 
21 เพ่ือสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใช้งานภาคเกษตรและอาหาร สุขภาพและ
การแพทย์ การผลิต และบริการสาธารณะ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับให้บริการแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนและระบบล าเลียง
แสง ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับโมเลกุลของวัสดุ และสามารถน าไปสู่การพัฒนาวัสดุ
ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
  แม้ว่าภาพรวมของการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตและบริการ
เป้าหมายจะมีความก้าวหน้าที่ดี แต่ยังคงขาดการลงทุนที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยาน
ยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการต้องการรอให้เกิดความชัดเจนของ
นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยหลังจากที่
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ความเห็นชอบแนวทางส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศตามนโยบาย 30/30 ซึ่งก าหนดเป้าหมายให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนทั้ง
มาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี ปรากฏว่าได้มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศจ านวนหลายรายประกาศว่าจะใช้
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ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเร่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถปรับเปลี่ยน
ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะต่อไป 

นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับของหน่วยงานระหว่างประเทศตามตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า
การสร้างความพร้อมของปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ในช่วงปี 2564 – 2565 
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะใน 2 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาทักษะของแรงงาน แม้ว่า
โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ผ่านมาจะจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ แต่การปฏิรูประบบการผลิตก าลังคนทั้งการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้เชื่อมโยง
กันและเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานยังคงเป็นข้อท้าทายส าคัญของประเทศ และเป็นปัจจัยหลักใน
การพัฒนาคุณภาพก าลังคนของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะแรงงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยังเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการพัฒนาทักษะแรงงานในโลกยุคใหม่ (2) 
การปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบไม่จ าเป็นส าหรับภาคธุรกิจ และพัฒนาระบบนิเวศด้านกฎหมายเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยบริการภาครัฐจ านวนมากยังไม่ได้รับการปรับปรุงอยู่ในรูปแบบการให้บริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการปรับปรุงการให้บริการ
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคที่ส าคัญจาก
ขั้นตอนการด าเนินงานที่มากและการใช้ระยะเวลาท่ีนานในการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในระยะต่อไป ควรมุ่งเน้นให้

ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบตลอดทั้ง
ห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การผลิตอาหารทางการแพทย์ 
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ และอาหารเพ่ือสุขภาพการพัฒนาการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้คนขับเพ่ือ
รองรับการเดินทางของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายสามารถเติบโตไปด้วยกัน
ได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน การด าเนินงานในระยะต่อไปจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร ยกระดับและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของระบบการศึกษาและศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การสร้างและพัฒนาเมือง
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนาตนเอง พร้อมท้ัง
พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ  นอกจากนี้ ยังควรต้อง
เร่งรัดการปรับปรุงบริการภาครัฐให้เป็นบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น 
และการพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 
 

ผมบฉก. เป้าหมายท่ี 4 
สีเหลือง 
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ภาคผนวก 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โควิด-19 (2564 – 2565)  

กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 
เป้าหมาย รหัส  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) 

1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้  
มีงานท า กลุ่มเปราะบาง 
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

110401 

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

130101 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น 

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

170101 
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างอาชีพและกระจาย 
รายได้สู่ท้องถิ่น 

060101 เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือกระจาย
ความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน 

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

200302 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน 
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เป้าหมาย รหัส  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) 

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

3) เศรษฐกิจประเทศ 
ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

080202 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 

4) มีการวางรากฐาน 
เพื่อรองรับการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้าน
คุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น 

070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

110401 

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

120101 
คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

170101 
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
938

แผนแม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิอัันเป็็นผลม่าจากิ
สถานกิาร์ณ์์โควิิด-19 พ.ศ.2564-2565



เป้าหมาย รหัส  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) 

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 

220101 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

230101 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 

 

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
939

แผนแม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุทธศาสต้ร์์ชาต้ิอัันเป็็นผลม่าจากิ
สถานกิาร์ณ์์โควิิด-19 พ.ศ.2564-2565


