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การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
การประเมินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 2 ส่วน ได้แก่  

 

 

 

 

1. การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 6 มิติ 

เป็นการประเมินผลการด าเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย "ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยมีภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนบนหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" เพื่อชับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติ การพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นฐานการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน เพื่อน าพาการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน
ระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว จึงก าหนดการประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมจ านวน 6 เป้าหมาย 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เป้าหมายข้างต้นไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด ซึ่งในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ละปี 
จะพิจารณาจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ตัวชี้วัดทั้ง
ระดับประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความท้าทายของสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ประเทศ และระดับสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียงกับนานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยสามารถสรุปผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับเป้าหมายภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  
 

 

1.     การประเมินผลการการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 6 มติ ิ

2.      การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 

ความอยู่ดีมีสขุของคนไทยและสังคมไทย 1 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 2 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 3 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 4 

ความหลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 5
ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการใหบ้ริการของภาครฐั 6
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2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 

เป็นการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการเดียวกันกับการประเมินผลการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวม ทั้งนี้ การประเมินผลการพัฒนาทั้งในระดับเป้าหมายภาพรวม และระดับ
เป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นการรายงานผลการประเมินสถานการณ์การพัฒนาตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลกลุ่มตัวชี้วัดที่
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาใช้ในการประเมินผลเท่านั้น เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของการประเมินผลลัพธ์ขั้นกลางของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมินผลลัพธ์
ของกรด าเนินโครงกร/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการรายงานผลการ
ประเมินในส่วนที่สองของเล่มรายงานฉบับนี้  โดยสามารถสรุปผลการประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  
 

 

การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 มิติ ใน พ.ศ. 2565

การประเมินผลรายยทุธศาสตร์ชาต ิทั้ง 6 ดา้น ใน พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 
การประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 มิติ สรุปได้ดังนี้ 
 

มิติที่ 1 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  

การด าเนินการในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย และ
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีพัฒนาการที่ลดลง ทั้งในระดับนานาประเทศ และระดับ
ภายในประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด -19 ที ่ส่งผลให้ประชาชนไทยมี
ความสุขลดลงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับความอยู่ดีมีสุขของนานาประเทศที่ ลดลงทั่วโลก ทั้งนี้ หาก
พิจารณาความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 พบว่า คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขปรับตัวลดลง โดย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 จาก 146 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.891 คะแนน ลดลง จาก พ.ศ. 
2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.985 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในปี 2565 ที่ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 72.41  

สถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 

 
 
 
 

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย สะท้อนได้จาก 

ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย1

ความอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกันในสังคมไทย2 
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ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย พิจารณาจากดัชนีความสุขโลก จากรายงานความสุขโลก (World 
Happiness Report 2022) จัดท าโดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมีความสุขของคนไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็น
การวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีความสุขของประชากรในประเทศ 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) รายได้ต่อหัว 
2) การได้รับสวัสดิการและสนับสนุนจากภาครัฐ 3) 
การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี 4) การมีสิทธิ
และเสรีภาพ 5) ความเอื้ออาทรต่อกัน และ 6) การอยู่
ในสังคมที่ปลอดการทุจริต ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2561 – 2565) พบว่า ค่าคะแนนความอยู่ดีมีสขุของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบค่าคะแนน 
พ.ศ.  2561 กับ พ.ศ.  2565 พบว่า มีค ่าคะแนน
ภาพรวมลดลง  0.181 ค ะแนน  เ มื ่อพ ิจ า รณา
สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  
โดยใน พ.ศ. 2565 คะแนนความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยลดลง อยู่ในอันดับที่ 61 จาก 146 ประเทศ 
และมีค่าคะแนน 5.891 คะแนน ลดลง จาก พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ และมี
ค่าคะแนน 5.985 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความอยู่ดีมีสุขที่ลดลงทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใน พ.ศ. 2562 หากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน พบว่า ใน  พ.ศ. 
2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 27 (6.480 คะแนน) และฟิลิปปินส์
ที่อยู่ในอันดับที่ 60 (5.904 
คะแนน) โดยอันดับลดลง
จาก พ.ศ .  2564 ที ่อยู ่ใน
อ ันด ับที ่ 2 ของอา เซ ียน 
ร อ ง จ า ก ส ิง ค โ ป ร ์เ พ ีย ง
ประเทศเดียว ถึงแม้ว่าค่า
คะแนนภาพรวมใน พ.ศ. 
2565 จ ะ ล ด ล ง แ ต ่ก ล ับ
พบว ่าคะแนนของแต ่ละ
ปัจจัย (ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการรายงานคะแนนภาพรวม) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าทุก
ปัจจัย สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมีสุขของคนไทยท่ีเพ่ิมข้ึน  
อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจของรายงานความสุขโลก ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
และสงคราม ก่อให้เกิดความเมตตากรุณาเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ได้แก่ การบริจาคเงินให้กับการกุศล การ
ช่วยเหลือคนแปลกหน้า และการท างานอาสาสมัครที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับก่อนมีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ประเด็นสุขภาพจิต ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธ์กับสังคมที่

ความอยู่ดีมีสขุของประเทศไทย 
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ก าหนดระยะห่างในการพบปะสื่อสาร ความเชื่อมั่นไว้วางใจในสถาบันสังคมและภาครัฐต่อนโยบายใน
การควบคุมและรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ ตลอดจนการมีงานท าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ี
ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ล้วนส่งผลต่อการมีสุขภาวะ ความ
เป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข จึงเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดทั่วทุกประเทศ
ในช่วงท่ีผ่านมา ที่แม้จะมีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน ยังคงเป็นประเด็นท้าทายและส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข 
มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชากรคนทั่วโลกที่ต้องเร่งให้ความส าคัญในการฟื้นฟูหลังยุคโควิด  
เพื่อให้ประชากรกลับมามีความอยู่ดีมีสุขต่อไป 

 
 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  จัดท า
โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีสุขภาวะ 
2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 3) สิ ่งแวดล้อม
และและระบบนิเวศสมดุล 4) สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล และ 5) การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ซึ่งดัชนีความอยู่เย็นเป็น
สุขสร่วมกันในสังคมไทยมีค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ หากคะแนนสูง หมายถึง ระดับความอยู่เย็นเป็น
สุขอยู่ในระดับดี โดยในช่วง พ.ศ. 2561-2563 คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
ระดับปานกลางและมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีคะแนนอยู่ที ่ 75.00 ลดลงเป็น 74.92 และ 
72.41 ตามล าดับ  

ใน พ.ศ. 2563 พบว่า ภาพรวมของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีค่าคะแนนลดลง 
สอดคล้องกับความอยู่ดีมีสุขของคนไทย จากดัชนีความสุขโลก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับนานาประเทศ โดย 
4 ใน 5 องค์ประกอบของดัชนีมีค่าคะแนนลดลงจากปี 2562 ซึ่งองค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มี

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
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ธรรมาภิบาลมีค่าคะแนนต่ าสุด และอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข ในขณะที่องค์ประกอบเศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็นธรรมมีค่าคะแนนสูงที่สุดและจัดอยู่ในระดับดี ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -
19 ในช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ประกอบกับรัฐบาลต้องออกมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ทั้งมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ มาตรการปิดสถานที่สาธารณะที่มี
ความเสี่ยง มาตรการห้ามเที่ยวบินพาณิชย์จากต่างประเทศบินเข้าประเทศไทย จึงส่งผลให้เกิดผลกร ะทบ
ตามเศรษฐกิจตามมา อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลมีคะแนนเพิ่มข้ึน 
สะท้อนได้จากการลดลงของปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ฟื้นฟูในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท าให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธรณะลดลง เมื่อ
พิจารณาผลกระทบตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน พบว่า การมีสุขภาวะ การมีเศษฐกิจที่มี
ความเข้มแข็งและเป็นธรรม การอาศัยอยู ่ในสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที ่สมดุล การมีความเป็น
ประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งการมีความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ล้วนส่งผลต่อ
ความอยู ่เย ็นเป็นสุขร่วมกันของคนในสังคมไทย  และยังคงเป็นประเด็นท้าทายที ่ต ้องเร่งฟื ้นฟูทั ้ง  5 
องค์ประกอบ เพื่อให้คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้ สศช. อยู่ระหว่างการจัดท าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พ.ศ. 2564 

มิติที่ 2 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  

การด าเนินการในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการกระจายรายของประเทศไทยมีการพัฒนาที่ลดลง โดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ที่ส่งผลให้การพัฒนาและยกระดับประเทศด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความท้าทาย
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2565 พบว่า ไตรมาสที่สาม ขยายตัวร้อยละ 4.5 (%YoY) เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 
และร้อยละ 2.5 ในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สอง ตามล าดับ ซึ่งใน พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวร้อย
ละ 3.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.5 ใน พ.ศ. 2564 สะท้อนการถึงการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยีรวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2565 อยู่ในอันดับที่ 33 ลดลงจากปีก่อนหน้าในทุก ๆ ด้าน และกระจายรายได้ใน
มิติเชิงพื้นที่ที่ยังคงหดตัวจากปีก่อนหน้า 

สถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1 

อัตราการเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)2 
การแบ่งปันส่วนผลผลิตรวมของประเทศในหมู่ประชากรของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ของประชากร (Gross Domestic Product per Capita : GDP/Capita)3

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ของประเทศไทย สะท้อนได้จาก 
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ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ของประเทศ
พิจารณาจากจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยสถาบันการจัดการ
น า น า ช า ติ  ( World Competitiveness, 
International Institute for Management 
Development: IMD) ซึ่งเป็นการประเมินจาก
ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยใน 
พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอันดับลดลง 5 อันดับ 
จากอันดับที่  28 มาอยู่ ในล าดับที่  33 จาก
ทั้งหมด 63  ประเทศ โดยมีผลคะแนนสุทธิ
ลดลงจาก 72.52 มาอยู่ที่  68.67 ซึ่ งต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศที่เพ่ิมขึ้นจาก 63.99 คะแนน ใน พ.ศ. 2564 มาอยู่ที่ 70.03 คะแนน โดยใน พ.ศ. 
2565 เดนมาร์ก เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอันดับที่ 1 จากศักยภาพอันโดดเด่นด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ รวมถึงปัจจัยย่อยผลิตภาพและประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ ที่อยู่ในอันดับ 1 จาก
ทั้งหมด 63 ประเทศ รองลงมาได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2 3 และ  4 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอันดับปัจจัยขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ใน พ.ศ. 2565 
ประเทศทยมีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้าในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ลดลง 13 
อันดับ จากอันดับที่ 21 มาอยู่อันดับ
ที่ 34 ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ลดลง 11 อันดับ จากอันดับที่ 20 มา
อยู่อันดับที่ 31 ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ ลดลง 9 อันดับ จาก
อันดับที่ 21 มาอยู่อันดับที่ 30 และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลดลง 1 
อันดับ จากอันดับที่ 43 มาอยู่ อันดับ
ที่ 44 อย่างไรตาม ในช่วง พ.ศ. 2561 
- 2565 แม้ว่าอันดับขีดความสามารถ
ของประเทศไทยจะแนวโน้มดีขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ที่มีอันดับอยู่ที่ 30 
โดยปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 25 
ใน พ.ศ. 2562 จากนั้นมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับที่ 29 
28 และ 33 ตามล าดับ ดังนั้น ใน พ.ศ. 
2565 ทุกภาคส่วนของไทย จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศ และ

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที่มา : IMD 

ที่มา : Techsauce Team 
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ด้านการคลังภาครัฐ ซึ่งทั้ง 2 ด้านเป็นปัจจัยย่อยที่มีอันดับต่ ามากที่สุด ที่ส่งผลให้ผลการจัดอันดับของประเทศ
ไทยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่ารวม 16,178.7 
พันล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 จาก พ.ศ. 2563 
ซึ่งเป็นการขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรมที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.30 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่มีการขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
8.9 ขณะที่สัดส่วนของภาคบริการและอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 59 โดยขยายตัว
จากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 0.35 เนื่องจากภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะที่กิจกรรมที่พักและ
บริการอาหารในภาคของการบริการ ยังคงหดตัวคิดเป็นร้อยละ 14.84 ซึ่ง
ยังเป็นธุรกิจประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยมีปัจจัยการสนับสนุนจาก (1) การขับเคล่ือนนโยบาย
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (2) นโยบายสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 และ (3) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 ที่คลี่คลายลง  
 

 

 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ที่มา :  IMD 
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การแบ่งปันส่วนผลผลิตรวมของประเทศในหมู่ประชากรของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวของประชากร เป็นการวัดการกระจายรายได้ (Income Distribution) ที่เกิดจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค  โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากร 
โดยใน พ.ศ. 2563 รายได้ประชาชาติต่อคนของประเทศไทยอยู่ที่ 243,705 บาท/คน/ปี เปรียบเทียบกับปี
ก่อนหน้าที่มีมูลค่า 224,962 บาท/คน/ปี ซึ่งลดลงร้อยละ 7.7 และหากสะท้อนจากผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของ
ประชากร (Gross Regional Product – per Capita : GRP/Capita) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า ใน พ.ศ. 2563 หดตัวลงในทุกภูมิภาค โดยภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 12.3 ร้อยละ 6.7 ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 
5.1 และร้อยละ 1.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ร้อยละ 3.6 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.1 ใน พ.ศ. 
2562 ตามล าดับ ส่วนภาคตะวันตกและภาคกลางยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยลดลงร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.1 
จากที่ลดลงร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.5 ใน พ.ศ. 2562 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

โดยภาคตะวันออก มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุด เท่ากับ 436,255 บาทต่อปี รองลงมา คือ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าสุดเท่ากับ 86 ,233 บาทต่อปี ทั้งนี้ จังหวัด
ที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุ งเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าสุด 5 ล าดับ ได้แก่ นราธิวาส 
หนองบัวล าภู มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และ ยโสธร ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ภาคต่อหัวสูงสุดกับต่ าสุด มีความแตกต่างกันถึง 15 เท่า ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ เพื่อให้มีความครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสมดุลมากที่สุด 

 

 

การแบ่งปันส่วนผลผลิตรวมของประเทศในหมู่ประชากรของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัวของประชากร (Gross Domestic Product per Capita : GDP/Capita) 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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มิติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

การด าเนินการในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2561 - 2565) พบว่า ในภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมลดลง 
สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ที่ 0.6411 ใน พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีการปรับตัวลดลงจาก 0.6466 ใน พ.ศ. 
2563  

สถานการณ์การพฒันา 

 

 
 
 
  

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ผล
การจัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคนในช่วงปี 2561 - 2565 ทิศทางการ
พัฒนาคนในระดับประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปี 2564 
ระดับการพัฒนาคนจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยก็ตาม จากสถานการณ์ในปี 
2565 เทียบกับปี 2564 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ในภาพรวมลดลง เมื่อพิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index : HAI) ของ สศช. พบว่า ในปี 2564 ประเทศ
ไทยมีความก้าวหน้าของคนในภาพรวมอยู่ที่ 0.6411 ซึ่งมีการปรับตัว
ลดลงจาก 0.6466 ในปี 2563 โดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
เป็นดัชนีที่ประยุกต์และพัฒนามาจากดัชนีการพัฒนาคน (Human 
Development Index : HDI) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์สะท้อนได้จาก 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index 
: HAI) 

1 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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(UNDP) ซึ่งประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้าน
เศรษฐกิจ (5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการคมนาคมและ
การส่ือสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน ในปี 2565 
น้ันเป็นผลมาจากการลดลงของการพัฒนาคนใน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการศึกษา มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.5711 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.5200 ในปี 2564 เป็นผลมาก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการจ ากัดการเรียนการสอนผ่าน
รูปแบบออนไลน์ อาจส่งผลให้เด็กบางส่วนอาจมีข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์การศึกษา ความไม่พร้อม
ของรูปแบบการสอน 

2. ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6560 ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 0.6448 ในปี 
2564 เป็นผลมาจากการเป็นครัวเรือนเดี่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และวัยแรงงานจ าเป็นต้องย้ายถิ่นเข้าเมืองเพื่อหางานท า ท าให้บางครอบครัว
ต้องใช้ชีวิตอยู่ล าพังมากขึ้น 

3. ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา และมีค่าเท่ากับ 
0.5642 ในปี 2564 เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมและการประชุมต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ให้ประชาชนมีการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านเศรษฐกิจ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6696 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6637 ในปี 2564 เป็นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ าและหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงขยายตัวโดยภาวะเศรษฐกิจ  ของไทยในปี 
2564 เริ่มฟื้นตัวอีกครั้งภายหลังจากการเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 

5. ด้านสุขภาพ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6411 ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 0.6386 ในปี 2564 เป็นผลมาจาก
แนวโน้มอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิค-19 ส่งผลกระทบด้านสุขภาพกายและจิตใจของประชากรไทยโดยเฉพาะวัย
แรงงานเพิ่มขึ้น    

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 - 2565 การพัฒนาคนในระดับประเทศในภาพรวมมีทิศทางการพัฒนาทีด่ี
ขึ้น โดยการปรับตัวสูงขึ้นของความก้าวหน้าของคนเป็นผลมาจากการพัฒนาคนอย่างชัดเจนในด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วม และด้านชีวิตการงาน เน่ืองจากทิศทางการปรับตัวท่ีดีขึ้นของตัวชี้วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีโทรศัพท์มือถือของประชากร การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร
ในท้องถิ่นของครัวเรือนและสัดส่วนของแรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศของไทยที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
อินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม 
รวมทั้งการด าเนินนโยบายผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับระบบความคุ้มครองทางสังคมหรือ
หลักประกันในการท างานโดยเฉพาะการผลักดันให้ประชาชนเข้าสู่ระบบกองทุนประกันสังคมมากยิ่งขึ้นทั้ง
รูปแบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ ทั้งนี้ แม้ว่าภาพรวมด้านการพัฒนาคนในภาพรวมในปี 2561 - 2565 
จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังมีบางมิติที่มีการพัฒนาที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ภาพรวมการพัฒนาคนปรับตัว
ลดลง อาทิ มิติด้านสุขภาพ โดยเป็นผลจากร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัย ลดลงจากร้อยละ 
88.10 ในปี 2563 มาอยู่ที่ร้อยละ 82.55 ในปี 2564 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 31.57 จากร้อยละ 33.78 ด้านชีวิต
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ครอบครัวและชุมชน และด้านการมีส่วนร่วม ได้รับผลกระทบจากการด าเนินมาตรการจ ากัดการเดินทางและ
ผลสืบเน่ืองจากปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพราะการจ ากัดการเดินทางของภาครัฐส่งผลให้  การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ลดลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
มิติด้านเศรษฐกิจ เป็นอีกมิติที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 
เพราะการด าเนินมาตรการบางส่วนของภาครัฐเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การยกเลิกการ
เดินทางระหว่างประเทศ การจ ากัดการเดินทางระหว่างพื้นที่ การปิดสถานที่บางประเภท และมิติด้านสุขภาพ 
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของร้อยละประชากรท่ีพิการ รวมท้ัง แนวโน้มการฆ่าตัวตายอาจยังต้องเผ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด เพราะผลสืบเนื่องมาจากความเครียดและปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

มิติที่ 4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 

การด าเนินการในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) พบว่า ประเทศไทยมคีวามเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคมในภาพรวมค่อนขา้งคงที่ โดยความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะหด
ตัวลงเล็กน้อยในปีสุดท้ายของห้วงปี จากสถานการณ์ด้านสิทธิส่วนบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงที่ถดถอย ขณะที่สถานการณค์วามเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ตลอดมา 
โดยเฉพาะ 2 ปีหลังที่ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายจ่ายของคนไทยอยู่ที่ 
0.350 และมีความความแตกต่างระหว่างรายไดข้องกลุ่มประชากรที่รวยที่สุด (decile 10) ต่อกลุ่มประชากรที่
จนที่สุด (decile 1) ตลอดห้วงอยู่ที่ 8.7 เทา่ โดย 2 ปีสุดท้ายของห้วงความแตกต่างของรายได้ระหว่างสอง
กลุ่มข้างต้นคงที่อยู่ที่ 8.6  
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
47

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

สถานการณ์การพัฒนา 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

โดยสถานการณ์ประเทศไทยใน พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social 
Progress Index: SPI) พบว่า ค่าคะแนน SPI อยู่ที่ 69.80 จัดอยู่ในอันดับที่ 71 ของโลกจาก 169 ประเทศ 
ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที ่70.96 และอยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก จาก 168 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศสิงคโปร์ อยู่ในล าดับที่ 28 มีค่าคะแนน เท่ากับ 83.76 ประเทศมาเลเซีย อยู่
ในล าดับที่ 54 มีค่าคะแนน เท่ากับ 74.08 โดยประเทศในอาเซียนที่มีค่าคะแนน SPI น้อยกว่าประเทศไทย 
ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (ล าดับที่ 77) ฟิลิปปินส์ (ล าดับที่ 81) อินโดนีเซีย (ล าดับที่ 87) กัมพูชา (ล าดับที่ 
121) เมียนมาร ์(ล าดับที ่137) และลาว (ล าดับที ่140) ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีเปรียบเทียบปี 
2565 กับ พ.ศ. 2564 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าแนนดีขึ้น เช่น น้ าและสุขาภิบาล (Water and Sanitation) 
มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 88.55 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 84.91 คะแนน 
การเข้าถึงความรู้ขั้นพื้นฐาน (Access to Basic Knowledge) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 78.24 คะแนน 
เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 77.51 คะแนน การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร (Access to 
Information and Communications) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 81.63 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 
ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 73.41 คะแนน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบที่ได้คะแนนนอ้ยและอาจจะตอ้ง

ที่มา: Social Progress Imperative ที่มา : ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน สศช. ค านวณโดย สศช. 

ความก้าวหน้าทางสังคม ความเหลื่อมล ้า 

ค่าดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index: SPI) จัดท าโดยองค์กร 
Social Progress Imperative ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าทางสังคม และ 
มีบทบาทในการบ่งชี้ให้ภาคธุรกิจเห็นถึงความส าคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าทาง
สังคม โดยเป็นมาตรวัดที่สะท้อนความก้าวหน้าทางสังคมโดยตรง ครอบคลุมใน 3 มิติ 
ได้แก่(1) ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Needs)  (2) พื้นฐานของการ
อยู่ดีมีสุข (Foundations of Wellbeing) และ (3) โอกาส (Opportunity) 

1 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ที่ประมวลผลโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  2 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม สะท้อนจาก 
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พิจารณาปรับปรุงต่อไป เช่น สิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 45.15 
คะแนน ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 50.78 คะแนน ความครอบคลุมและการมีส่วนร่วม 
(Inclusiveeness) มีค่าคะแนน พ.ศ. 2565 เท่ากับ 47.97 คะแนน ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 
49.25 คะแนน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 ค่าคะแนน SPI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยใน พ.ศ. 2561 – 2564 มีค่าคะแนนเท่ากับ 66.54 67.47 70.72 และ 70.96 ตามล าดับ ก่อนจะหดตัว
เล็กน้อยใน พ.ศ. 2565 ที่มีค่าคะแนน เท่ากับ 69.80 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient) ด้านรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค พบว่า พ.ศ. 2561 – 2564 ประเทศไทยมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ด้านรายจ่ายอยู่ที่  0363 0.348 0.350 และ 0.350 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาความแตกต่างของรายจ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่รวยที่สุด (decile 10) ต่อกลุ่มประชากรที่จนที่สุด (decile 1) 
พบว่าในภาพรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2564 รายจ่ายของสองกลุ่มแตกต่างกัน 8.73 เท่า โดยใน พ.ศ. 2564 
กลุ ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายสูงที ่สุด (decile 10) มีค่าเฉลี ่ยรายจ่ายเพื ่อการบริโภคเท่ากับ 
19,227 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 จาก พ.ศ. 2563 ที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย
เท่ากับ 18,612 บาท/คน/เดือน ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายต่ าที่สุด (decile 1) มีค่าเฉลี่ย
รายจ่ายเพื่อการบริโภคเท่ากับ 2,233 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ ้นร้อยละ 3.34 จาก 2,161 บาท/คน/เดือน  
ใน พ.ศ. 2563 โดยสัดส่วนรายจ่ายเพื ่อการอุปโภคบริโภคของประชากร  (สัดส่วนกลุ ่มที ่10/กลุ ่มที ่1) 
ใน พ.ศ. 2564 คิดเป็น 8.61 เท่า แตกต่างเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนคิดเป็น 8.62 เท่า 
มิติที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การด าเนินการในห้วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2565) พบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดลง โดยใน พ.ศ. 2565 สมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีค่าดัชนีอยู่ที่ 
38.1 และอยู่ในอันดับที่ 108 ขยับลงมาจาก พ.ศ. 2563 ซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 45.4 และอยู่ในอันดับที่ 78 จากทั้งหมด 
180 และ อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อย โดยใน พ.ศ. 2565 มีค่าดัชนี อยู่ที่ 49.5 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2563 ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.38 
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สถานการณ์พัฒนา 

 
 
 
 

 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพส่ิงแวดล้อม พิจารณาจากดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Performance Index : EPI) ซึ่งมีการ
จัดท าทุก ๆ 2 ปี  โดยศูนย์นโยบายด้านกฎหมายและ
สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์
โลกนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยในช่วงป พ.ศ. 
2561 - 2653 ได้มีการพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และคุณภาพระบบ
นิเวศ (Ecosystem Vitality) พบว่า สถานการณ์ใน พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 
คะแนน และคุณภาพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน) และใน พ.ศ. 2563 มีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 45.4 (คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 48.4 คะแนน และคุณภาพระบบนิเวศ 43.5 คะแนน) ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ การ
ถ่วงน้ าหนัก และวิธีการประเมิน ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ ส่งผลให้ใน พ.ศ. 2565 ได้มีการ
พิจารณาใน 3 มิติ ได้แก ่คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) คุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem 
Vitality) และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยประเทศไทยมีค่าดัชนี
ลดลงอยู่ที่ 38.1 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 43.8 คะแนน คุณภาพระบบนิเวศ 37.3 คะแนน และการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 36 คะแนน) จะเห็นได้ว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
มีค่าดัชนีในภาพรวมลดลง อันเป็นผลมาจากดัชนีใน 5 ด้าน มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเทศ ได้แก่ ดัชนี
คุณภาพอากาศโดยรวม ดัชนีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดัชนีการจัดการขยะ ดัชนีการบ าบัดน้ าเสีย และ 
ดัชนีการอนุรักษ์ระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) 

ดัชนสีมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) 1

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกจิสีเขียว (The Global Green Economy Index : GGEI)2 

ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
สะท้อนได้จาก 



รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
50

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

 
 
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาจากดัชนี 
ชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy 
Index : GGEI) ซึ่งมีการจัดท าทุก ๆ 2 ปี โดยวัดจาก
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 
(Perception) และผลการด าเนินงาน (Performance) 
ตามดัชนีชี้วัดใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความตระหนัก
ของผู้ น าและการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ 
(Leadership and climate change) ด้านประสิทธิภาพ
ของการผลิตในระดับสาขา (Efficiency sectors) ด้านการด าเนินงานของภาคธุรกิจและการลงทุน (Markets and 
investment) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) พบว่า พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 55.51 พ.ศ. 
2563 มีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 49.38 และ พ.ศ. 2565 มีค่าดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 49.5 เป็นอันดับที่ 4 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้อันดับ 1 - 3 ตามล าดับ และ 
เมื่อพิจารณาควบคู่กับการเติบโตสีเขียว (Green Growth Index) ซึ่งเป็นการวัดผ่าน 4 มิติ ประกอบไปด้วย  
(1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติ (3) โอกาสทางเศรษฐกิจสี
เขียวและ (4) ความครอบคลุมทางสังคม พบว่า ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 44.36 หรืออยู่อันดับ
ที่ 12 ของเอเชีย ใน พ.ศ. 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 49.38 หรืออยู่อันดับที่ 9 ของเอเชีย และใน พ.ศ. 2564 ประเทศ
ไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 64.08 หรืออยู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย โดยสามารถพิจารณาค่าคะแนนแยกรายมิติได้ดังนี้  
(1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรที่ 56.17 (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติที่ 73.82 (3) โอกาส
ทางเศรษฐกิจสีเขียวที่ 46.29 และ (4) ความครอบคลุมทางสังคมที่ 70.73 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอันดับการ
เติบโตสีเขียวและอันดับเศรษฐกิจสีเขียวในระดับดีขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับเอเชีย  
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระดับนานาชาติแล้ว ประเทศไทยยังอยู่ในอับ
ดับที่ 108 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศฝุ่นพิษ PM2.5 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
บ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะ อย่างจริงจังและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างสมดลุ
ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันจะน าไปสู่การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy Index : GGEI
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มิติที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การด าเนินการในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2565) พบว่า ภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เน่ืองจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
เอื้อต่อการต่อการด าเนินธุรกิจ การปรับปรุงระบบราชการเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน การมีเสถียรภาพและวินัยการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถานการณ์
ในปี 2565 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้างจะคงที่ โดย
เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ
และหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นจากการด าเนินมาตรการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  และ
เสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากการด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
สถานการณ์การพัฒนา 
 
  

1. ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : WGI)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ สะท้อนได้จาก 

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : 
WGI) 

1 

ปัจจยัประสิทธิภาพของภาครัฐภายใตอ้ันดับความสามารถในการ
แข่งขัน (The IMD World Competitiveness Rankings) 

2

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) 3 
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ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก โดยธนาคารโลกเป็นการประเมินธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ใน 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจาก
ความรุนแรง ด้านประสิทธิผลของภาครัฐ ด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ด้านหลักนิติธรรม และด้านการควบคุม
ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการระบุคะแนนใน
แต่ละด้านตั้งแต่ -2.5 (มีระดับธรรมาภิบาลต่ า) ถึง 2.5 
(มีระดับธรรมาภิบาลสูง) และจัดล าดับ เปอร์เซ็นไทล์ 
(Percentile Rank) ของทั้ง 209 ประเทศ ตั้งแต่ 0 
(ล าดับต่ าสุด) ถึง 100 (ล าดับสูงสุด) โดยระหว่างปี 
2561 – 2565 (ข้อมูลปี 2560 – 2564) ภาพรวม
ระดับของธรรมาภิบาลของประเทศไทยมีการปรับตวั
ดีขึ้น แต่ยังมีค่าคะแนนที่ค่อนข้างต่ า โดยคะแนน
เฉลี่ยของทุกด้านขยับจาก -0.33 ในปี 2561 เป็น  
-0.23 ในปี 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากคะแนนของด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
ด้านเสถียรภาพทางการเมืองฯ ด้านหลักนิติธรรม และด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ตามล าดับ ขณะที่ด้าน
ประสิทธิผลของภาครัฐ และด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ มีคะแนนที่ลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในปี 
2564 พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยของทุกด้านเท่ากับ -0.23 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่
มีคะแนนเฉลี่ย -0.24 คะแนน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากคะแนนของด้านเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็น ด้านเสถียรภาพทางการเมืองฯ ด้านประสิทธิผลของภาครัฐ และด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ขณะที่ด้าน
การควบคุมปัญหาทุจริตมีคะแนนคงที่ ส่วนด้านหลักนิติธรรมมีคะแนนลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
การจัดล าดับเปอร์เซ็นไทล์ พบว่าในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 43.77 ซึ่งล าดับตก
ลงมาเล็กน้อยจากปี 2563 ที่อยู่ในล าดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 43.85 และหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์ (1.65 คะแนน) บรูไน (1.1 คะแนน) 
มาเลเซีย (0.41 คะแนน) และอินโดนีเซีย (-0.05 คะแนน) ตามล าดับ 
 

 

 
ปัจจัยประสิทธิภาพของภาครัฐภายใต้อันดับความสามารถในการแข่งขัน พิจารณาจากปัจจัยย่อย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการคลังภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี ด้านกรอบการบริหารภาครฐั ด้านกฎหมายธุรกิจ และด้านกรอบการบรหิาร

ที่มา : World Bank 

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : WGI)

อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

ที่มา : IMD 

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Indicators : WGI) 

ปัจจยัประสิทธิภาพของภาครัฐภายใตอ้ันดับความสามารถในการแข่งขนั 
(The IMD World Competitiveness Rankings) 
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สังคม โดยในช่วงปี 2561–2564 ภาพรวมประสิทธิภาพของภาครัฐค่อนข้างคงที่ ซึ่งประเทศไทยมีอันดับ
ประสิทธิภาพของภาครัฐของอยู่ในระหว่างอันดับที่ 20–23 แต่ในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ
ของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 63 เขตศรษฐกิจทั่วโลก ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 11 อันดับ 
โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านการคลังภาครัฐ ที่มีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุดถึง 
15 อันดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหน้ีสาธารณะท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อประคอง
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รองลงมาคือ ด้านกฎหมายธุรกิจ ด้าน
กรอบการบริหารภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี และด้านกรอบการบริหารสังคม ตามล าดับ หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์ 
(อันดับที่ 4) 

3. ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom)  

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินนโยบายที่ส่งผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ 177 ประเทศ ใน 4 
ด้านหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพการก ากับดูแล และตลาดเสรี โดยในช่วงปี 2561–
2565 ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 53 มีคะแนน 67.1 
คะแนน ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 42 มีคะแนน 67.1 คะแนน ในปี 2564 แต่ในปี 2565 อันดับดัชนีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 70 ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 28 อันดับ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
63.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.5 คะแนน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ท าให้คะแนนของหลายตัวชี้วัดลดลง อาทิ การใช้จ่ายภาครัฐ สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพด้านเรงงาน 
เช่นเดียวกันกับหลายประเทศที่เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงในปี 2565 หากเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์  (84.4 คะแนน) มาเลเซีย 
(68.1คะแนน) บรูไน (64.8 คะแนน) และอินโดนีเซีย (64.4 คะแนน) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Index of Economic Freedom)

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) 

ที่มา : Heritage Foundation และ Wall Street Journa 
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2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ โดยในส่วนการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ
ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยรายยุทธศาสตร์ชาติมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นลักษณะกลุ่มตัวชี้วัด ไม่ได้เจาะจง 
และไม่ได้มีค่าเป้าหมายเหมือนเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ดังนั้น การประเมินผลเป็นผลการพัฒนาตามข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือก
มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดใดที่ยังขาดข้อมูลจะใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงสะท้อน
ตัวชี้วัดนั้นแทน  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
“ประเทศมสีภาวะแวดล้อมที่มัน่คงและปลอดภัยในทุกระดับและทกุมิติ ประชาชนไทยมี

ความสุข เป็นพนัธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ 

ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข   1 

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  2 

กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  3 

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 

4 

การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

สังคม โดยในช่วงปี 2561–2564 ภาพรวมประสิทธิภาพของภาครัฐค่อนข้างคงที่ ซึ่งประเทศไทยมีอันดับ
ประสิทธิภาพของภาครัฐของอยู่ในระหว่างอันดับที่ 20–23 แต่ในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ
ของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 63 เขตศรษฐกิจทั่วโลก ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 11 อันดับ 
โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านการคลังภาครัฐ ที่มีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุดถึง 
15 อันดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อประคอง
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รองลงมาคือ ด้านกฎหมายธุรกิจ ด้าน
กรอบการบริหารภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี และด้านกรอบการบริหารสังคม ตามล าดับ หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์ 
(อันดับที่ 4) 

3. ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom)  

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินนโยบายท่ีส่งผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ 177 ประเทศ ใน 4 
ด้านหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพการก ากับดูแล และตลาดเสรี โดยในช่วงปี 2561–
2565 ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 53 มีคะแนน 67.1 
คะแนน ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 42 มีคะแนน 67.1 คะแนน ในปี 2564 แต่ในปี 2565 อันดับดัชนีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 70 ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 28 อันดับ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
63.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.5 คะแนน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ท าให้คะแนนของหลายตัวชี้วัดลดลง อาทิ การใช้จ่ายภาครัฐ สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพด้านเรงงาน 
เช่นเดียวกันกับหลายประเทศที่เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงในปี 2565 หากเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์  (84.4 คะแนน) มาเลเซีย 
(68.1คะแนน) บรูไน (64.8 คะแนน) และอินโดนีเซีย (64.4 คะแนน) ตามล าดับ 
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สังคม โดยในช่วงปี 2561–2564 ภาพรวมประสิทธิภาพของภาครัฐค่อนข้างคงที่ ซึ่งประเทศไทยมีอันดับ
ประสิทธิภาพของภาครัฐของอยู่ในระหว่างอันดับที่ 20–23 แต่ในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐ
ของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 63 เขตศรษฐกิจทั่วโลก ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 11 อันดับ 
โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านการคลังภาครัฐ ที่มีอันดับลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุดถึง 
15 อันดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐและหน้ีสาธารณะท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อประคอง
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รองลงมาคือ ด้านกฎหมายธุรกิจ ด้าน
กรอบการบริหารภาครัฐ ด้านนโยบายภาษี และด้านกรอบการบริหารสังคม ตามล าดับ หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีอันดับประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์ 
(อันดับที่ 4) 

3. ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom)  

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินนโยบายที่ส่งผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ 177 ประเทศ ใน 4 
ด้านหลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพการก ากับดูแล และตลาดเสรี โดยในช่วงปี 2561–
2565 ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ซึ่งสามารถขยับจากอันดับที่ 53 มีคะแนน 67.1 
คะแนน ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับที่ 42 มีคะแนน 67.1 คะแนน ในปี 2564 แต่ในปี 2565 อันดับดัชนีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตกลงไปอยู่ในอันดับที่ 70 ต่ ากว่าปี 2564 ถึง 28 อันดับ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
63.2 ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.5 คะแนน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ท าให้คะแนนของหลายตัวชี้วัดลดลง อาทิ การใช้จ่ายภาครัฐ สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพด้านเรงงาน 
เช่นเดียวกันกับหลายประเทศที่เสรีภาพทางเศรษฐกิจลดลงในปี 2565 หากเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าคะแนนต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์  (84.4 คะแนน) มาเลเซีย 
(68.1คะแนน) บรูไน (64.8 คะแนน) และอินโดนีเซีย (64.4 คะแนน) ตามล าดับ 
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รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
55

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ โดยในส่วนการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ
ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยรายยุทธศาสตร์ชาติมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นลักษณะกลุ่มตัวชี้วัด ไม่ได้เจาะจง 
และไม่ได้มีค่าเป้าหมายเหมือนเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ดังนั้น การประเมินผลเป็นผลการพัฒนาตามข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือก
มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดใดที่ยังขาดข้อมูลจะใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงสะท้อน
ตัวชี้วัดนั้นแทน  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
“ประเทศมสีภาวะแวดล้อมที่มัน่คงและปลอดภัยในทุกระดับและทกุมิติ ประชาชนไทยมี

ความสุข เป็นพนัธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ 

ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข   1 

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  2 

กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  3 

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 

4 

การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

2. การประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ โดยในส่วนการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ
ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยรายยุทธศาสตร์ชาติมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นลักษณะกลุ่มตัวชี้วัด ไม่ได้เจาะจง 
และไม่ได้มีค่าเป้าหมายเหมือนเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ดังนั้น การประเมินผลเป็นผลการพัฒนาตามข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือก
มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ทั้งนี้ หากตัวชี้วัดใดที่ยังขาดข้อมูลจะใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงสะท้อน
ตัวชี้วัดนั้นแทน  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
“ประเทศมสีภาวะแวดล้อมที่มัน่คงและปลอดภัยในทุกระดับและทกุมิติ ประชาชนไทยมี

ความสุข เป็นพนัธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ 

ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข   1 

บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  2 

กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  3 

ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ 

4 

การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านความม่ันคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก ปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปล่ียนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 (จากทั้งหมด 
146 ประเทศ) อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.891 คะแนน เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 

ความสุขของประชากรไทย 1 

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  2 

ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกด้งิชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

3 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างเทศ

4 

ประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  5 
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ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านความม่ันคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก ปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปล่ียนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 61 (จากทั้งหมด 
146 ประเทศ) อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.891 คะแนน เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 

ความสุขของประชากรไทย 1 

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  2 

ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกด้งิชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

3 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างเทศ

4 

ประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพรวมการพัฒนาในห้วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาด้านความมั่นคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก ปัญหาอันเกิดจากความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและหลากหลาย มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนาโนเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
พ้ืนที่ปฏิบัติการทางทหารใหม่ ซ่ึงอาจกลายเป็นจุดเปล่ียนส าคัญของรูปแบบสงครามในอนาคต และการแสวงหา
ประโยชน์จากห้วงอวกาศของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่งผลให้ความอยู่ดี มีสุขของประชากรไทยลดลง รวมถึงมี
ความขัดแย้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทางทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก พบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2565 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 61 (จากท้ังหมด 
146 ประเทศ) อันดับลดลงจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.891 คะแนน เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2564 
ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 

ความสุขของประชากรไทย 1 

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  2 

ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกด้งิชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

3 

บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างเทศ

4 

ประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  5 
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ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข 

สะท้อนเทียบเคียงจาก ความสุขของประชากรไทย โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขโลก ที่จัดท า 
โดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้องค์การสหประชาชาติ พบว่าประชาชนอยู่
ดีมีความสุขลดลง ใน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอันดับและคะแนนความสุขลดลง อยู่ในอันดับที่ 61 (จาก
ทั้งหมด 146 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.891 คะแนน ลดลงจากปี 2564 ที่อยู่ในอันดับที่ 54 (จาก
ทั้งหมด 149 ประเทศ) และมีค่าคะแนนอยู่ที่ 5.985 คะแนน 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
สะท้อนเทียบเคียงจาก ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ โดยพิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก วัดจากปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสงบสุขของประเทศ 3 ปัจจัย 
ได้แก่ (1) ปัจจัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
และระหว่างประเทศที่ยังด ารงอยู่ (2) ปัจจัย
ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม และ 
(3) ปัจจัยการขยายอิทธิพลทางทหาร พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีสันติภาพโลกดีขึ้น 
แม้ว่าจะมีอันดับลดลงไปในปี 2562 ที่ลดลง
มาอยู่ในอันดับ 166 อย่างไรก็ดีในปี 2563 ก็อันดับที่ดีขึ้นเรื่อยมาจนในพ.ศ. 2565 ที่มี
อันดัย 103 และมีคะแนน 2.098 คะแนน 
 
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
สะท้อนเทียบเคียงจาก ความพร้อมของ
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และ
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยการขยายอิทธิพลทางทหาร ภายใต้
ดัชนีสันติภาพโลก พบว่า อัตรากองก าลัง
ติดอาวุธและค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทางทหาร
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก
ลดลงตั้งแต่พ.ศ. 2551 และในพ.ศ. 2565 
ประเทศไทยได้คะแนน 1.480 คะแนน 
อยู่ในอันดับที่ 20 ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีคะแนนอยู่ที่ 1.562 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 
29  
 

ดัชนีสันติภาพโลก ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
จ านวนประเทศท่ีถูกจัดอันดับ 163 163 163 163 163
อันดับของประเทศไทย 113 116 114 113 103
คะแนน 2.259 2.278 2.245 2.205 2.098

ที่มา : ดัชนีสันภาพโลก 

ที่มา : ดัชนีสันภาพโลก 
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ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ  
สะท้อนเทียงเคียงจาก บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาคมระหว่างเทศ  
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและ
ประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ดีขึ้น โดยในพ.ศ. 2561 - 2565 ประเทศไทยสามารถฟื้นฟู
ความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียได้ส าเร็จเมื่อเดือนมกราคม 2565 อันน ามาซึ่งโอกาสทางการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนความร่วมมือด้านความม่ันคงทางพลังงาน และโอกาสของแรงงานไทย 
นอกจากน้ี ในด้านการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงบทบาทใน
เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการจัดประชุมกลไกทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และการเข้าร่วมและจัดประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญ รวมถึงการเป็นประธานอาเซียนใน 
พ.ศ. 2562 การเป็นประธานความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ใน พ.ศ. 2565 
การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
สะท้อนเทียบเคียงจากประสิทธิการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยพิจารณาเทียบเคียงจากผล
การประเมินดัชนีช้ีวัดประชาธิปไตยของประเทศไทย จากดัชนีประชาธิปไตย (Democracy Index) จัดท าโดย 
Economist Intelligence Unit โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนน 4.63 ท าให้ตกไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การปกครองกึ่งอ านาจ และในปี 2562 มีคะแนน 6.32 เนื่องจากประเทศไทยได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น 
ประเทศไทยจึงได้รับการประเมินสูงขึ้น และขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่มีความบกพร่อง ถึงแม้ว่า
ในปี 2563 จะมีคะแนนลดลงมา และในปี 2564 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีประชาธิปไตยอยู่ในระดับคงที่ 
6.04 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเท่ากับพ.ศ. 2563 โดยในพ.ศ. 2565 ได้มีการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2566 -2570) 
ซึ่ ง เป็ นการจั ดท า โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้ งการบริหารจัดการ
ความมั่นคงสามารถสะท้อน
ได้จาก ประเทศไทยมีการ
บริหารจัดการภัยคุกคามอัน
เกิดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ง
ประเทศไทยประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index) อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก 
จากทั้งหมด 195 ประเทศ เป็นการประเมินผ่านตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมประเด็น การป้องกันการแพร่ระบาด การ

ที่มา : The Economist Intelligence Unit, 2022b 
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ตรวจหาเชื้อและติดตามดูแลผู้ป่วย การรับมือต่อการแพร่ระบาด ระบบสาธารณสุข การปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
“ทุกภาคการผลิตสรา้งมูลค่า ประชาชนอยูด่ีกินดี มีโครงสร้างพืน้ฐาน

มาตรฐานสากล พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผูป้ระกอบการ” 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย  
 

การพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง 
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 1 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  2 

เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สามารถสะท้อนได้จาก 
 

รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได ้1

ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 2

การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 3

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4
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         ภาพรวมการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ปัจจัย ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการคลังภาครัฐ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ในภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช้า โดย พ.ศ. 2565 ภาพรวม
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันลดลงเล็กน้อย จาก พ.ศ. 2564 โดย
จะเห็นจากรายได้ประชาชาติและการกระจายรายได้ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของประชากรลดลง แต่การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผลิตภาพแรงงานลดลง 
นอกจากนี้การลงทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนา คาดการณ์ว่าจะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมลดลง 
 
การพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

พิจารณาจากรายได้ประชาชาติ  ข้อ มูลจาก
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่า ใน พ.ศ. 2561- 2562 รายได้
ประชาชาติมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
ใน พ.ศ. 2563 รายได้ประชาชาติ (ข้อมูลล่าสุด) 
มีมูลค่า 15,277,823 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 
มีมูลค่า 16,264,900 ล้านบาท โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 219 ,796 บาท 
ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 234,652 บาท ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 
ที่ท าให้สถานการณ์การยกระดับของเศรษฐกิจมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น 

ที่มา : ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ในขณะที่ พ.ศ. 2565 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ณ พ.ศ. 2564 มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 จากปีก่อน (ขณะที่ พ.ศ. 
2563 มีอัตราการหดตัวติดลบร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับ
พ.ศ. 2562) โดยเป็นภาคการเกษตร ร้อยละ 1.0 
นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 1.6 ซ่ึงเป็นขยายตัวจาก
การผลิตอุตสาหกรรม ร้อยะ 4.9 ในขณะที่ภาคบริการ
อยู่ที่ 0.7 ที่เป็นผลจากการหดตัวของที่พักแรม และ
บริการด้านอาหารที่หดตัวร้อยละ 14.4 ทั้งนี้ ประมาณ
การอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อยู่
ที่การขยายตัวร้อยละ 3.2   

เมื่อพิจารณาผลิตภาพการผลิตรวม พ.ศ. 2565 พบว่า 
ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.5 
เร่งตัวขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 6.2 ใน พ.ศ. 2563 

เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Source of growth) พบว่าการ
ขยายตัวเกิดขึ้น จากทุกปัจจัยการผลิต ซึ่งปัจจัย
ส าคัญมาจากผลิตภาพการผลิตรวม ร้อยละ 1.05 
ปัจจัยทุนที่ร้อยละ 0.41 และ ปัจจัยแรงงานร้อยละ 0.07 

ในขณะที่ พิจารณาจากดัชนีผลิตภาพแรงงาน 
พบว่า พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
แรงงาน ซึ่งค านวณจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อผู้มีงานท าของ พ.ศ. 2565 อยู่ที่
ร้อยละ 0.69 ต่อปี ลดลงจาก พ.ศ. 2564 ที่ร้อยละ 
1.34 อันเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ภาวะการ
เติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศต่ าลงส่งผล
ต่อก าลังแรงงานไทยมีอัตราการเติบโตลดลง  

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2565 ใช้ข้อมูลเฉลี่ยของไตรมาส 1-3 ปี 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยของไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2564 
ท่ีมา : ข้อมูลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร, ส านักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ, 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

อตัราการขยายตวัของผลติภาพแรงงาน

ที่มา : ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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นอกจากนี้  หากพิจารณาการกระจายรายได้ที่
สะท้อนศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของ
ประชากร ซ่ึงเป็นเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า พ.ศ. 2563 ภาค
ตะวันออก ยังคงมีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
สูงสุด เท่ากับ 436,255 บาทต่อปี หดตัวร้อยละ 
13.0 รองลงมา คือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาค
กลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้  ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าสุดเท่ากับ 86,233 
บาทต่อปี ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 
5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
เท่ ากั บ  831 ,734 บาท /คน/ปี  ร อ งล งม า เ ป็ น 
กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าสุด 
5 ล าดับ ได้แก่ นราธิวาส มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว เท่ากับ 55,417 บาท/คน/ปี รองลงมาเป็น หนองบัวล าภู 
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และ ยโสธร ตามล าดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาสถานะในห้วงห้าปีแรก( พ.ศ. 2561-2565) โดย
ใช้ข้อมูล พ.ศ. 2561-2563 พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่อหัวของประชากรมีอัตราที่หดตัวลง คิดเป็นร้อย
ละ 5.05 จาก พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 236,927 บาท/คน/ปี เป็น พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 224,962 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นผล
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
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ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

พิจารณาจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ( IMD) ซึ่งเป็น
การประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ลดลง  โดย พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอันดับลดลง 5 อันดับ 
จากอันดับที่ 28 มาอยู่ในล าดับที่ 33 จากทั้งหมด 63 ประเทศ 
โดยมีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 72.52 มาอยู่ที่ 68.67 ซึ่งต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ ยของ 63 ประเทศที่ เพิ่ มขึ้ นจาก 63.99 คะแนน 
พ.ศ. 2564 มาอยู่ที่ 70.03 คะแนน 

ในขณะที่ ด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
( Research and Development ห รื อ 
R&D) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย พ.ศ. 2563 
– 2565 คาดการณ์ว่าจะลดลงต่ ากว่า 1 % 
เล็กน้อย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด -19 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ด้านการลงทุน การวิจัย และการพัฒนา 
โดย พ.ศ. 2563 คาดว่าตัวเลขการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจะอยู่ที่ร้อยละ 0.91 ต่อ GDP 
พ.ศ. 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.94 ต่อ GDP และ พ.ศ. 2565 คาดการณ์ตัวเลขการลงทุนวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 
ร้อยละ 0.96 ต่อ GDP ซึ่ง พ.ศ. 2570 คาดว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในด้านนี้คิดเป็น ร้อยละ 1.46 ต่อ GDP 
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 2 ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตามหากภาครัฐมีมาตรการรองรับหรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
วิจัยและพัฒนา รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนท าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง Bio-based หรือ
เรื่องอาหาร สุขภาพ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพทัดเทียมหลายประเทศ จะสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกภาค
ส่วนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ ผลการด าเนิน พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นห้วงแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยหาก
สถานการณ์คลี่คลายลง ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อยกระดับและเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนและน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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จากภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ต้องปรับตัว พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ต้องด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ภาคเศรษฐกิจที่เป็นเสาหลักของประเทศ โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน 
ทุกระดับ การจัดท านโยบายส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศให้สามารถเติบโตไปได้ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีกลไกเตรียมพร้อมรับความผันผวนและเผชิญกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด ารงชีวิต 

ในศตวรรษที่ 21” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ม ี2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สามารถสะท้อนได้จากพัฒนา ประกอบด้วย 

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถชีีวิตใน
ศตวรรษที ่21 

1 

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อและสนบัสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชวีิต 

2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดีของไทย 1 

ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 2 

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 3 
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ภาพรวมการพัฒนาในปี 2561 - 2565 ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดลง โดยใช้ดัชนีความก้าวหนา้
ของคน โดยในปี 2564 ความก้าวหน้าของคนในภาพรวมมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index: HAI) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการปรับตัว
ลดลงโดยพบว่า ยังมีความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนจากค่าคะแนนการประเมินผลทางการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในแต่ละสังกัดและบริบทของแต่ละพื้นที่  
นอกจากนี้ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีการปรับตัวลดลง สะท้อนได้จากดัชนีย่อยด้านชีวิตและ
ครอบครัว  

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

พิจารณาจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ ที่ ดี ขึ้ นของคนไทย  สะท้ อน ได้ จ าก  ดั ชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) โดย
จากรายงานความก้าวหน้าของคนในภาพรวม พบว่า ในปี 
2564 ระดับการพัฒนาคนมีการปรับตัวลดลงลงมาอยู่ที่  
0.6411 จากเดิมที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.6466 ในปี 2563 ตามการ
ลดลงของการพัฒนาคนใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการศึกษา 
มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.5711 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.5200 ในปี 
2564 (2) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มีค่าดัชนีลดลงจาก 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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0.6560 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6448 ในปี 2564 (3) ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2562 เป็นต้นมา และมีค่าเท่ากับ 0.5642 ในปี 2564 (4) ด้านเศรษฐกิจ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6696 ในปี 2563 
มาอยู่ที่ 0.6637 ในปี 2564 และ (5) ด้านสุขภาพ มีค่าดัชนีลดลงจาก 0.6411 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 0.6386 ในปี 
2564 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2564 มีการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีการพัฒนา แต่เมื่อมีการพิจารณาสถานการณ ์
ในห้วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2565) พบว่า มีการพัฒนาคนในระดับประเทศมีทิศ
ทางการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2561 ดัชนีที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาคนอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ดัชนีด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม และดัชนีด้านชีวิตการงาน โดยใน
ปี 2561 มีดัชนีความก้าวหน้าคนอยู่ที่ 0.626 ปี 2562 อยู่ที่ 0.635 ปี 2563 อยู่ที่ 0.646 และปี 2564 อยู่ที่ 0.641 
ตามล าดับ ซ่ึงมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นของตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารของประชากร การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่นของ
ครัวเรือนและสัดส่วนของแรงงานที่มีหลักประกันทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศของไทยที่มุ่งเน้นและสนับสนุนการเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พิจารณาจากค่าคะแนนการประเมินผลทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) พบว่าทิศทางการ
พัฒนามีปรับตัวลงในทุกปี โดยในปี 2561 - 2564 มีคะแนนเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 37.50 คะแนน 36.30 คะแนน 36.03 และ 34.57 
คะแนน ตามล าดับ โดยการปรับตัวลดลงสะท้อนได้จากการที่ได้รับ
ผลสืบเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธาณ
สุขโดยการปิดสถานศึกษาช่ัวคราว และปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ และยังคงมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ทาง
การศึกษา รวมทั้งความไม่พร้อมของเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ที่มีส่วนส าคัญต่อปัญหาการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง
การหลุดออกจากระบบของการศึกษา และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงบประมาณใน
การลงทุนด้านการศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญทางด้านการศึกษา สะท้อนได้
จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ (World Competitiveness, 
International Institute for Management Development : IMD) ที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 

https://drive.google.com/drive/folders/13_
zH9Kc6q4s4YN5hDTNB3Lr9snTnrWkA 
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เมื่อพิจาณาจากตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวแล้ว พบว่า การพัฒนาประเทศของไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนทั้ง 
5 ด้าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายที่ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย 

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประเมิน
จากดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนที่ เป็น
ปัจจัยพื้นฐานของดัชนีความก้าวหน้าของคนโดยมีปัจจัย
ที่ส่งผลให้มิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีค่าดัชนี
ลดลง ซึ่งลดลงจาก 0.6560 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 
0.6448 ในปี 2564 ประกอบดัวย ตัวชี้วัดครัวเรือนท่ีมี
หัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว ตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคน
เดียว และตัวชี้วัดการแจ้งความคดี  ชีวิต ร่างกาย และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคคติ ค่านิยม รวมทั้งโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลให้เกิดครอบครัวเรือนเดี่ยวในประเทศไทยมากขึ้น วัยแรงงานมีความจ าเป็นต้องย้ายถิ่น
ฐานเข้าสู่เมืองเพื่อหางานท าและสร้างรายได้ ส่งผลให้บางครอบครัวที่มีความเปราะบางต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพังมากขึ้น
โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ รวมทั้งจ านวนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น  

เมื่อพิจาณาจากตัวชี้วัดแล้ว พบว่า การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมีทิศทางการพัฒนามีทิศทาง 
ที่ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับสถานะการของตัวชี้วัดภายใต้มิติการพัฒนาดังกล่าว โดยในปี 2561 มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.6451 ปี 
2562 0.6349 ปี 2563 0.6560 และ ปี 2564 0.6448 ตามล าดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์จากการ
พัฒนาในมิติต่าง ๆ ของด้านชีวิตและครอบครัวและชุมชนโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม ทางด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการด ารงอยู่
อย่างมั่นคงและอบอุ่นของครอบครัวไทย    

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
“สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทุกมิติ  

ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนามุ่งหน้ากระจายความเจริญ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ม ี3 เป้าหมายการพัฒนา  ได้แก่ 

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล า้ในทุกมิติ  1 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  2 

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 3 

  ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ม ี4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  1 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 2 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 3 

คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 4 
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ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) ประเทศไทยมีผลการด าเนินการเพื่อการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคมที่ลงลด โดยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน และวิถีชีวิตของคนไทยเป็นจ านวนมาก โดย (1) สร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ พิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย (2) 
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ พิจารณาจากสัดส่วนการพึ่งพิงการเติบโตทางเศรษฐกิจจ าแนกตามกลุ่ม
จังหวัด และดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ พิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคน
ในด้านการมีส่วนร่วมและในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
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สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ  

พิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่ามีแนวโน้มคงที่ โดยใน
ปี 2564 อยู่ที่  0.350 ใกล้เคียงกับปี 2563 และเมื่อพิจารณาจากความเหลื่อมล้ าด้านรายจ่ายระหว่าง 
เขตการปกครอง พบว่าความเหลื่อมล้ าด้าน รายจ่ายของประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในปี 2564 มีค่า เท่ากับ 0.344 เพิ่มขึ้นจาก 0.340 ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้าน
รายจ่ายของประชากรนอกเขตเทศบาลลดลงจาก 0.327 ในปี 2563 อยู่ที่ 0.324 ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า
ความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายจ่ายในพืน้ที่เขตเทศบาลยังคงสูงกวา่ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล 
 
นอกจากนี้หากพิจารณาจากสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากร
ตามระดับรายจ่าย พบว่า ความแตกต่างของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มที่เศรษฐานะดีที่สุด 
(decile 10) ต่อกลุ่มประชากรเศรษฐานะต่ าที่สุด (decile 1) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ช่องว่างของความ
แตกต่างดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2564 พบว่า ช่องว่างของรายจ่าย 
เพื่อการอุปโภคบริโภคระหว่างกลุ่มประชากร decile 1 และกลุ่มประชากร decile 10 ลดลงจาก 8.62 เท่า 
ในปี 2563 เป็น 8.61 เท่าในปี 2564 กลุ่มประชากรที่เศรษฐานะดีที่สุด (decile 10) มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเฉลี่ยเท่ากับ 19,227 บาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 จากปี 2563 ในขณะที่กลุ่มประชากรที่
เศรษฐานะต่ าที่สุด (decile 1) มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยเท่ากับ 2,233 บาทต่อคนต่อเดือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 จากปีก่อนหนา้ 
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กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 
พิจารณาจากสัดส่วนการพึ่งพิงการเติบโตทางเศรษฐกิจจ าแนก
ตามกลุ่มจังหวัด พบว่า แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยกระจุกตัวในบางจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเท่าน้ัน โดย
ในช่วงที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดใหญ่ และ 
EEC (14 จังหวัด จาก 77 จังหวัด) มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 
ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ ซึ่งแสดงให้
เห็นการเจริญเติบโตที่กระจุกตัวในบางจังหวัดที่ค่อนข้างสูง  
 

นอกจากนี้หากพิจารณาในมิติทางสังคม จากดัชนีความก้าวหน้าของคน
ในระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วย ดัชนีย่อย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ 
(2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านเศรษฐกิจ (5) ด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ในปี 2564 
จังหวัดมากกว่าครึ่งมีระดับความก้าวหน้าของคนต่ ากว่าค่าดัชนี
ความก้าวหน้าของคนในภาพรวมของประเทศ  โดยจังหวัดที่มีดัชนี
ความก้าวหน้าของคนต่ ากว่าค่าดัชนีของประเทศ (0.6411) มีจ านวน 43 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของจังหวัดทั้งหมด ซึ่งจังหวัดที่มีระดับการ
พัฒนาคนต่ ากว่าจะอยู่ในภาคใต้ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 3 จังหวัด ชายแดน และภาคเหนือเป็นหลัก ในขณะที่จังหวัดที่มี
ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูงกว่าค่าดัชนีของประเทศ มีจ านวน 34 จังหวัด 
อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการ

กระจุกตัวของจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาคนสูง (สูงกว่าค่าดัชนีความก้าวหน้าคนของประเทศ) ค่อนข้าง
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างและความเหลื่อมล้ าระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่กระจุกตัว
ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนโยบายการพัฒนาของภาครัฐหรือศูนย์กลางความเจริญของประเทศ 
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เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

 
พิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้าของคนใน
ด้านการมีส่วนร่วมรายจังหวัด พบว่า ทิศ
ทางการพัฒนาคนมีการกระจายตัวลดลง 
และความแตกต่ างระหว่ างจั งหวัดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 ช่องว่าง
ระหว่างระดับการพัฒนาคนด้านการมีส่วน
ร่ วมสู งสุ ดและต่ าสุด เพิ่ มสู งขึ้ นอย่ าง
ต่อเนื่องมาอยู่ที่ 0.5349 ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างจังหวัดที่มีค่าสูงสุดและจังหวัดที่มีค่าต่ าสุดจะค่อย ๆ ออกห่างจากกัน นอกจากนี้ ดัชนีความก้าวหน้า
ของคนในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ในปี 2564 พบว่า อยู่ที่ 0.6448 ลดลงจาก 0.6560 ในปี 2563  
ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

“การผลิตและบริโภคที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างสมดุลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี 4 เป้าหมาย
การพัฒนา ประกอบด้วย  

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน 1 

ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 2
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  3
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

4 



รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
73

ส่วนิท่� 2 ผลการดำำาเนิินิการ
ตามแผนิแม่บทภายุใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมการพัฒนาในพ.ศ. 2561 - 2565 ประเทศไทยมีการด าเนินการเพื่ ออนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง พ.ศ. 2565 และ 2564 พบว่าผลการด าเนินการในภาพรวม 
ดีขึ้น โดย (1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นทีป่า่
ธรรมชาติ 102.21 ล้านไร่ลดลงจาก พ.ศ. 2563 ที่102.35 ล้านไร่ (2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ พิจารณาจากสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู ได้แก่ คุณภาพของน้ าซึ่งแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 
คุณภาพอากาศ โดยฝุ่นละอองมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 24.98 ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2563 ที่มีปริมาณ 25.37 ล้านตัน 

เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถสะท้อนได้จาก 

พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 2 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ   4 
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(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ พิจารณาจากการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 มีแนวโน้มลดลงสะท้อนสัญญาณ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ดีขึ้น ขณะที่คะแนนดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศลดลง เป็นเกณฑ์ และ (4) 
ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  บนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล พิจารณาจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจาก
จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. 2565 มีจ านวนสะสมเพิ่มขึ้น 277,680 คน ขณะที่จ านวนองค์กร
เอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม มีจ านวนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2565 มีจ านวน 297 องค์กร มีจ านวน
องค์กรสีเขียว  ที่ผ่านการรับรอง 263 แห่ง ลดลงจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 56 แห่ง และมีจ านวนโรงเรียน Eco-
School ใน พ.ศ. 2565 จ านวน 517 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 ที่จ านวน 256 โรงเรียน เป็นผลให้เมื่อ
พิจารณาภาพรวมการด าเนินการ 

การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

 พิจารณาจากสัดส่วนพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
ของประเทศ  จากกรมป่าไม้  พบว่า พื้นที่สี เขียว
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ในพ.ศ. 2564 มีพื้นที่ป่าธรรมชาติ 102.21 ล้านไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจากพ.ศ. 
2563 2562 และ 2561 ซึ่งมีพื้นที่ป่าธรรมชาติ 102.35 
ล้านไร่  (ร้อยละ 31.64)  102.48  ล ้านไร ่ ( ร ้อยละ 
31.68) และ 102.49 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.68) ตามล าดับ 
และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค ในพ.ศ. 2564 ภาคเหนือมีสัดส่วนพื้นที่มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 63.66 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 59.05 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพียงร้อยละ 14.98 ของพื้นที่ทั้งหมด 
ส่งผลให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดลง  
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การฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

พิจารณาจากคุณภาพของน้ า คุณภาพอากาศ และการจัดการขยะของประเทศ โดย (1) แหล่งน้ าผิวดิน 
น้ าทะเลชายฝั่ง และน้ าบาดาล พิจารณาจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญทั่วประเทศ ในช่วงพ.ศ. 

2561–2564 พบว่า ในพ.ศ. 2562 มีแนวโน้มลดลงจาก
พ.ศ. 2561 และปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในพ.ศ. 2563 - 
2564 ซึ่งในพ.ศ. 2564 คุณภาพน้ าผิวดินมีแนวโน้มดีขึ้น

เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 2 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 40 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 44 
และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 14 เนื่องจากมีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางน้ า อาทิ การควบคุมการระบายน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด และการก าหนดมาตรการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ าเสีย แสดงให้
เห็นถึ งการพัฒนาคุณภาพน้ า ไปในทิศทางที่ ดี ขึ้ น 
นอกจากนี้ คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี แต่ยังคงมีคุณภาพลดลงจากพ.ศ. 
2563 โดยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 47 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 40 ซึ่งลดลงจากปีก่อน
หน้า อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 7 เท่ากับปีก่อนหน้า และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าที่มีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น  เป็นผลมาจากเหตุการณ์
น้ ามันรั่วไหลในทะเลและชายฝั่ง ในขณะที่น้ าบาดาลใน 74 จังหวัด มีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
บริโภคได้ (2) คุณภาพอากาศประเมินจากข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง ในช่วงพ.ศ. 2561 – 2564 พบว่าในพ.ศ. 
2562 ฝุ่นละอองมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากพ.ศ. 2561 และลดลงอย่างต่อเนื่องในพ.ศ. 2563 และ 2564 โดยในพ.ศ. 
2564 มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศลดลงจากพ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 
7 ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศลดลงจากพ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4 อย่างไร
ก็ตาม ยังพบปริมาณฝุ่นละอองทั้งสองขนาดเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ อาทิ สระบุรี พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสงคราม และล าปาง (3) ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายและสารอันตราย ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค การ
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ท่องเที่ยว โดยในพ.ศ. 2564 การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 24.98 
ล้านตัน ลดลงจากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 1 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 25.37 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 7.89 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น (ลดลงจากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 6) ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์
แล้วจะถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 9.28 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น
จากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 7) และมีขยะมูลฝอยที่มีการก าจัดแบบไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยการเทกอง การ
เผากลางแจ้ง และเตาเผาไม่มีระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 7.81 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น (ลดลงจากพ.ศ. 2563 ร้อยละ 6) อย่างไรก็ตาม ของเสียอันตรายชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.6 โดยร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 
เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ 
ทั้งนี้ ปริมาณของเสียได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด หรือ
ประมาณ 147,294 ตัน เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดแล้ว พบว่าสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น 

การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

พิจารณาจาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทั้งนี้ ตามรายงาน
สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงพ.ศ. 2561–2564 
พบว่าสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในพ.ศ. 2564 มีปริมาณการปล่อยลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด ร้อย

ละ 36 ของการปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ขณะที่ภาคภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และการ

ขนส่ง มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 28 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงภาค
เศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2  
คิดเป็นร้อยละ 5 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด ลดลง
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จากช่วงเดียวกันของปีกอนหน้า ทั้งนี้ การปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงาน (การใช้พลังงานขั้นต้นรวมถึงการใช้
พลังงานทดแทน) ของประเทศไทยอยู่ที ่ 2.04  พันตัน (CO2/1 KTOE) ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของโลก สะท้อนความก้าวหน้าในการด าเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ขณะที่เม่ือ
พิจารณาประกอบกับดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) โดยศูนย์นโยบาย
ด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ซึ่งประเมินจาก 2 มิติ ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental Health) และคุณภาพระบบนิเวศ 
(Ecosystem Vitality) โดยในพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 คะแนน 
และคุณภาพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน) และในพ.ศ. 2563 มีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 48.4 
คะแนน และคุณภาพระบบนิเวศ 43.5 คะแนน) ทั้งนี้ ในพ.ศ. 2565 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมได้มีการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการประเมิน โดยในพ.ศ. 2565 ได้มีการพิจารณาใน 3 มิติ ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health) คุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งประเทศไทยมีค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 38.1 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 43.8 คะแนน 
คุณภาพระบบนิเวศ 37.3 คะแนน และการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 36 คะแนน) เป็นผลให้
ภาพรวมของการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศลดลง เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวช้ีวัดแล้ว พบว่าการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศมีทิศทางที่ดีขึ้นใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่สมดุลอย่าง
ยั่งยืน ขณะที่มิติของสมรรถนะสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญของประเทศ 

การยกระดับกระบวนทัศน์เพื ่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

พิจารณาจากจ านวนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม และ
จ านวนองค์กรสีเขียว ตามรายงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนที่เพิ่มขึ้น โดย 

(1) จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม (ทสม.)  ในพ.ศ. 2565 มีจ านวนสะสม 
277,680 คน เพิ่มมากขึ้นจากพ.ศ. 2562 ที่ 232,904 คน 
เพิ่มขึ้น 44,776 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของจ านวน 
ทสม. ในพ.ศ. 2562 (2) จ านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้าน
สิ่งแวดล้อม ในพ.ศ. 2565 มีจ านวน 297 องค์กร เพิ่มมาก
ขึ้นต่อเนื่องจากพ.ศ. 2561 เฉลี่ยปีละ 7 องค์กร หรือคิด
เป็นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 1.85 (3) จ านวนองค์กรสี
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เขียว คือองค์การ/กิจการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน G-Green ใน พ.ศ. 2565 
มีจ านวนที่ผ่านการรับรองทั้งหมด 263 กิจการ/องค์กร ลดลงจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 56 กิจการ/องค์กร ทั้งนี้ 
ได้พิจารณาประกอบกับ จ านวนโรงเรียน Eco-School ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในการบ่มเพาะและปลูกฝัง
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี พบว่า พ.ศ. 2565 มีจ านวน 517 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2564 จ านวน 256 
โรงเรียน เป็นผลให้เมื่อพิจารณาภาพรวมการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าการยกระดับกระบวนทัศน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อก าหนดอนาคตของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

“ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ ปฏิบัติงานเทียบเทา่มาตรฐานสากล 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม”  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ม ี4 เป้าหมายการพัฒนา  ได้แก ่

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1 

ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  2 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  3 

กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  4 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ม ี4 ตัวชีว้ัด ได้แก ่

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  1 

ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  2 

ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 3 

ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  4 
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ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 - 2565) ภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม เ ม่ือพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ ในช่วง 
พ.ศ. 2564 – 2565 พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ค่อนข้าง
คงที่ โดยสะท้อนจากตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ภาคภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส พิจารณาจากตัวชี้วัดด้าน
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ย ใ ต้ ดั ช นี ชี้ วั ด ธ ร ร ม า ภิ บ า ล โ ล ก  ( WGI) ที่ มี ค่ า ค ะ แ น น เ พิ่ ม ขึ้ น 
(2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พิจารณาจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government Development Index : EGDI) ที่มีอันดับดีขึ้น และผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ที่มีคะแนนความพร้อมในระดับ High (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พิจารณาจากตัวชี้ วัดด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ภายใต้ ดัชนี ช้ีวัดธรรมาภิบาลโลก  (WGI)  
ที่มีค่าคะแนนคงที่ และ (4) กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดด้านหลักนิติธรรม ภายใต้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI) ที่มีค่าคะแนนลดลง 
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
สะท้อนจากผลการประเมิน ด้านประสิทธิผลของภาครัฐ 
ภายใต้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI) ของธนาคารโลก 
ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  พบว่า ระหว่าง 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 2564) 
ภาพรวมประสิทธิผลของภาครัฐมีการปรับตัวลดลง  
ซึ่งค่าคะแนนลดลงจาก 0.30 ในพ.ศ. 2560 เป็น 0.23  
ในพ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ในพ.ศ. 2564 ประเทศไทยมี
ค่าคะแนนประสิทธิผลของภาครัฐอยู่ที่ 0.25 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้าที่ได้ 0.23 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

หมายเหต:ุ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก มีคะแนนตั้งแต ่-2.5 ถึง 2.5  
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กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 รองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเชีย อินโดนีเชีย 
และเวียดนาม ตามล าดับ ซึ่งตกลงมา 1 อันดับจากปีก่อนหน้าที่ เนื่องจากประเทศเวียดนาม มีคะแนนเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมในปีที่ผ่านมา  
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สะท้อนจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGDI) พบว่า ระหว่าง 
พ.ศ. 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยสามารถขยับจากอันดับที่ 73 
ในพ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 55 ในพ.ศ. 2565 โดยในพ.ศ. 2565 
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง
มาก (Very High EDGI) และอยู่ในอันดับที่ 55 ด้วยคะแนน 
EDGI ที่ 0.7660 ปรับตัวดีขึ้นจากพ.ศ. 2563 ที่อยู่ในอันดับที่ 57 
ด้วยคะแนน 0.7565 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและ
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากประเทศ
สิงคโปร์ (อันดับที่ 12 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับที่ 53 ของโลก) ตามล าดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการ
ส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่จัดท าโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พบว่า 
ในพ.ศ. 2565 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจ านวน 310 หน่วยงาน ส่วนใหญ่มีคะแนนความพร้อมในภาพ
รวมอยู่ที่ระดับ High (ร้อยละ 46.77) โดยด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล มีความโดดเด่นมากที่สุด ขณะที่ด้าน
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลมีความโดดเด่นที่สุด ในส่วนของหน่วยงานระดับจังหวัดจ านวน 1,577 หน่วยงาน 
ส่วนใหญ่มีคะแนนความพร้อมในภาพรวมอยู่ที่ระดับ High (ร้อยละ 57.83)โดยด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 
มีความโดดเด่นมากที่สุด ขณะที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ มีหน่วยงานระดับจังหวัดอยู่ในกลุ่ม Low 
มากที่สุด (ร้อยละ 90.93) ซึ่งสะท้อนว่า หน่วยงานระดับจังหวัดส่วนมากยังไม่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินงาน 
 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สะท้อนจากผลการประเมินด้านการควบคุมปัญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล
โลก (WGI) ที่พิจารณาความสามารถของภาครัฐในการ
ควบคุมไม่ให้มีการใช้อ านาจรัฐเพื่อสร้างผลประโยชน์
ส่วนตัวผ่านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  พบว่า 
ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 (ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 
2564) ภาพรวมการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติ 
มิชอบมีการปรับตัวลดลง ซึ่งค่าคะแนนลดลงต่อเนื่อง
จาก -0.42 ในพ.ศ. 2560 เป็น -0.46 ในพ.ศ. 2563 และ

ผลการจัดอันดับประเทศไทยของดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 - 2565 

หมายเหต:ุ EGDI จัดการประเมินทุก 2 ปี 

หมายเหต:ุ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก มีคะแนนตั้งแต ่-2.5 ถึง 2.5  
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ในพ.ศ. 2564 ประเทศไทยยังคงมีค่าคะแนนด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบที่ -0.46 เท่ากับปีก่อน
หน้า ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 รองจากประเทศสิงคโปร์ 
บรูไน มาเลเชีย เวียดนาม และอินโดนีเชีย ตามล าดับ  
 
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
สะท้อนจากผลการประเมินด้านหลักนิติธรรม ภายใต้ดัชนี 
ชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (WGI) ที่พิจารณาถึงคุณภาพของการ
บังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการควบคุม
อาชญากรรมและความรุนแรง พบว่า ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 
2565 (ข้อมูล พ.ศ. 2560 – 2564) ภาพรวมของหลักนิติ
ธรรม มีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 0.03  
ในพ.ศ. 2560 เป็น 0 .12 ในพ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม  
ในพ.ศ.2564 มีค่าคะแนนด้านหลักนิติธรรมที่ 0.11 คะแนน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ได้ 0.12 คะแนน 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 รองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน 
และมาเลเชีย ตามล าดับ 

 



สวนที่ 2 ผลการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนการดําเนินการ  

โดยประยุกตหลักการของความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationship : XYZ) ระหวางโครงการ/การดําเนินงาน (X) 

ของหนวยงานของรัฐ ในการมีสวนสนับสนุนการบรรลุผลลัพธข้ันตน (เปาหมายระดับประเด็น : Y1) ผลลัพธข้ันกลาง 

(เปาหมายระดับแผนแมบทยอย : Y2) และผลลัพธระยะยาว (เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ : Z) และนําไปสู

ขอเสนอแนะทางนโยบายบนฐานขอมูลเชิงประจักษท่ีเหมาะสมตอไป 

 

 
การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ไดนํา 

ขอมูลสถิติ สถานการณ งานวิจัย และตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้นจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ที่ไดมีการกําหนด 

เปนตัวชี้วัดตามแผนแมบทฯ รวมถึงขอมูลโครงการ/การดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐจากระบบ eMENSCR

ที่หนวยงานของรัฐนําเขาระบบโดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารตามสายการบังคับบัญชา (M7) หนวยงาน  

ทุก 3 เดือน ซึ่งเปนขอมูลความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ มาใชประกอบในการดําเนินการ 

 

การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทั้ง 23 ฉบับ  

มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ระดับประเด็นแผนแมบท  

1.1 การประเมิน

ผลลัพธ การ

ดํ า เ นิ น ก า ร 

ที่ ส ง ผ ล ต อ

ก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมาย 

เพ่ือวิเคราะหและประมวลผลสถานะของการพัฒนาเพื่อบรรลุเปาหมายประเด็นแผน

แมบทฯ รวมทั้งความเสี่ยง/ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

ในหวง 5 ปแรกของการพัฒนาใน พ.ศ. 2565 โดยจะมีการแสดงสีสถานะการพัฒนาเพื่อ

การบรรลุเปาหมายกํากับ ซึ่งในการประเมินสถานการณจะพิจารณาจากขอมูลตัวชี้วัด 

ที่กําหนดในแผนแมบทฯ หรือ ขอมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง ขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูล 

โดยเปรียบเทียบจากสถานการณปจจุบันกับคาเปาหมายที่กําหนดข้ึนใน พ.ศ. 2565 โดย

- กรณีตัวช้ีวัดเปนสัดสวน/รอยละ/คาตัวเลขเชิงเดี่ยว อาทิ จํานวน สัดสวน อัตรา  

วิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงระหวางขอมูล พ.ศ. 2565 (หรือปลาสุดที่มีขอมูล) กับ 

พ.ศ. 2564 (หรือปกอนหนาปลาสุดและ/หรือปฐาน) หรือการคํานวณหาคาเฉลี่ยตลอด

หวง 5 ป เพื่อนําไปสูการประมวลสถานการณการพัฒนา  

- กรณีที่ตัวชี้วัดเปนดัชนีรวม นอกจากจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาคะแนนและอันดับ

ของดัชนีรวมระหวาง พ.ศ. 2565 (หรือปลาสุดที่มีขอมูล) กับ พ.ศ. 2564 (หรือปกอน

หนาปลาสุดและ/หรือปฐาน) จําเปนตองวิเคราะหและประเมินองคประกอบ/ปจจัยยอย 

ของดัชนีเพ่ิมเติมเพ่ือประมวลหาประเด็นการพัฒนาและ/หรือปจจัยตาง ๆ ในรายละเอียด

ที่สงผลตอการปรับลด/เพ่ิมของอันดับและคาคะแนนของดัชนีรวม และนําไปสูขอสังเกต

ของประเด็นที่จําเปนตองเรงใหความสําคัญในระยะตอไป เพื่อที่จะสามารถนําไปสู 

การบรรลเุปาหมายระดับประเด็นแผนแมบทฯ ตามที่กําหนดใน พ.ศ. 2565  

- กรณีท่ีตัวช้ีวัดเปนตัวช้ีวัดระดับสากล วิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ 

กับตางประเทศเพ่ิมเติม ทั้งในสวนของการจัดอันดับและคาคะแนนของตัวชี้วัด โดยใน

สวนของอันดับจะเปนการสะทอนใหเห็นสถานะการพัฒนาของประเทศไทยในการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขณะที่ในสวนของคะแนนจะเปนการสะทอน

ความกาวหนาการพัฒนาของประเทศไทย เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความพรอมในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และมาตรฐานการพัฒนาของประเทศไทยเทียบเคียงกับนานา

ประเทศ นําไปสูขอเสนอการดําเนินงานที่เก่ียวของในการยกระดับการพัฒนาของประเทศ

ใหไดตามมาตรฐานสากล  

- กรณีที่ตัวช้ีวัดที่กําหนดไมมีขอมูล หรือไมไดมีการจัดเก็บเปนรายป หรือได มี 

การยกเลิกการจัดเก็บขอมูลแลว จะดําเนินการวิเคราะหจากตัวชี้วัดหรือขอมูลเชิงสถิติอื่น

ที่สามารถสะทอนสถานการณของเปาหมายไดใกลเคียงที่สุด ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดเทียบเคียง 

(Proxy) สําหรับเปาหมายนั้น ๆ โดยตองดําเนินการหาคาฐาน (Baseline) ใน พ.ศ. 2560 

หรือปลาสุดที่มีขอมูลกอนที่จะมียุทธศาสตรชาติ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

การกําหนดคาเปาหมายที่เหมาะสมในหวง 5 ปแรก   
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 1.2 ประเด็นทา
ทายและ
ขอเสนอแนะ 

ประเด็นทาทายในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายประเด็นแผนแมบทฯ ประมวลผล

ประเด็นทาทายที่หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานในระบบ eMENSCR เพ่ือนําไปประมวล

เปนปญหา/อุปสรรคระดับเปาหมาย และจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอไป  

2. ระดับแผนแมบทยอย  

2.1 ความสอดคลองของ

เปาหมายแผน

แมบทยอยและ

เปาหมายประเด็น

แผนแมบทฯ  

แสดงความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายแผนแมบทยอยในการสนับสนุน 
การบรรลุเปาหมายประเด็นแผนแมบทฯ รวมทั้งปจจัยแหงความสําเร็จ 
ที่สําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางเปนรูปธรรม 

2.2 สถานการณการ

บรรลุเปาหมาย  
ประเมินผลโดยใชหลักการเดียวกันกับประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผล
ตอการบรรลุเปาหมายระดับประเด็นแผนแมบท (ขอ 1.1) 

2.3  การดําเนินการ 

ที่ผานมา 

ผลการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่คาดวามีสวนในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางมีนัยสําคัญ โดยตองเปน 
การดําเนินงานท่ีมีความสอดคลองกับปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่จะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในรอบ 
การรายงานนี้ ประกอบดวย การดําเนินการใน พ.ศ. 2565 และภาพรวม 
การดําเนินการในหวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 

2.4 ประเด็นทาทายที่

สงผลตอการบรรลุ

เปาหมาย 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย โดยอาจ
เปนปญหาอุปสรรคเชิงกระบวนการ กฎระเบียบ ศักยภาพและความพรอม
บุคลากร และ/หรือความไมครอบคลุมของการดําเนินงานตามปจจัยแหง
ความสําเร็จที่สําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยได 
อยางเปนรูปธรรม 

2.5 ขอเสนอแนะเพื่อ

การบรรลเุปาหมาย 

ขอเสนอการดําเนินการในเชิงปฏิบัติที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไป
แปลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือนําไปสูแก ไขปญหาและ 
ขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย 
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สรุปผลการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

จากการประเมินสถานะการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทั้ง 23 ประเด็น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผานขอมูลสถิติ สถานการณ งานวิจัย และดัชนีชี้วัดที่จัดทําข้ึนจากหนวยงานท้ังในและ

ตางประเทศ กับสถานการณภายในและภายนอกประเทศไทย รวมถึงการดําเนินงาน/โครงการที่หนวยงานของรัฐ 

ที่ถูกนําเขาในระบบ eMENSCR สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2565 จํานวน 177,796 โครงการ พบวา ใน พ.ศ. 2565 

สถานะการบรรลุเปาหมายแผนแมบทระดับประเด็น สวนมากมีสถานะบรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนด 

ใ น  พ.ศ. 2565 แล ว  ( สี เ ขี ย ว ) 

จํานวน 12 เปาหมาย หรือคิดเปน

รอยละ 32.43 ของเปาหมายระดับ

ประเด็น ซึ่ ง เปนเปาหมายระดับ

ประเด็นเดิมจาก พ.ศ. 2564 จํานวน 

8 เปาหมาย และเปาหมายระดับ

ประเด็นใหมใน พ.ศ. 2565 จํานวน 4 

เปาหมาย  โดยสถานะการบรรลุ

เป าหมายประเด็น (Y2) ท้ั ง 37 

เป าหมาย  มี การพัฒนาเพิ่ มขึ้ น

เล็กนอยเม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2564 ที่มีการปรับเปลี่ยนคาสีจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับตํ่ากวาคา

เปาหมาย (สีเหลือง) เปน เปาหมายที่บรรลุเปาหมาย (สีเขียว) จํานวน 2 เปาหมาย จากสถานการณบรรลุ

เปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง (สีสม) เปน เปาหมายที่บรรลุเปาหมาย (สีเขียว) จํานวน 1 

เปาหมาย และจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับตํ่ากวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต (แดง) เปน เปาหมายที่บรรลุ

เปาหมาย (สีเขียว) จํานวน 1 เปาหมาย และพบวาบางเปาหมายระดับประเด็นมีการพัฒนาที่ลดลง โดย

ปรับเปลี่ยนจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุ

เปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง (สีสม) มาเปน สถานะการบรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคา

เปาหมายขั้นวิกฤต (แดง) รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนจากเปาหมายที่บรรลุเปาหมาย (สีเขียว) มาเปนสถานะการ

บรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) และจากสถานะการบรรลุเปาหมายระดับต่ํากวาคาเปาหมาย

ระดับเสี่ยง (สีสม) ประกอบดวย 
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ป 2565

ป 2564

ป 2563

ป 2562

สถานะบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ระดับเปาหมายประเด็น เปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2562 - 2565

สีแดง (ต่ํากวาคาเปาหมายข้ันวิกฤต) สีสม (ต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง)

สีเหลือง (ต่ํากวาคาเปาหมาย) สีเขียว (บรรลุเปาหมาย)
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ห ม า ย เ ห ตุ              : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีข้ึน โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

          จากเดิมสีเหลือง สีสม สีแดง เปนสีเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ในป 2565 สถานะการบรรลุเปาหมายแผนแมบทระดับประเด็นที่มสีถานะการบรรลุเปาหมายที่ตํ่ากวา

เปาหมายที่กําหนดใน พ.ศ. 2565 (สีเหลือง) คิดเปน 9 เปาหมาย หรือรอยละ 24.32 ของเปาหมายระดับ

ประเด็น ประกอบดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ             : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

จากเดิม สีสม เปน สีเหลือง  

: เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

จากเดิม สีเขียว เปน สีเหลือง   
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ในขณะที่สถานะการบรรลุเปาหมายระดับตํ่ากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง (สีสม) มีจํานวน 6 เปาหมาย หรือคิด

เปนรอยละ 16.22 ของเปาหมายระดับประเด็น ไดแก  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ         : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

 จากเดิม สีแดง เปน สีสม 

 : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุเปาหมาย 

 จากเดิม สีเขียว สีเหลือง เปน สีสม  
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อยางไรก็ตาม สถานะการบรรลุเปาหมายในระดับต่ํากวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต (แดง) ของเปาหมายระดับ

ประเด็นใน พ.ศ. 2565 มีจํานวน 10 เปาหมายประเด็น หรือคิดเปนรอยละ 27.03 ของเปาหมายระดับประเด็น 

ประกอบดวย 

หมายเหตุ       : เปาหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุ 

                          เปาหมายจากเดิมเดิม สีเหลือง สีสมเปนสีแดง  
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สําหรับการดําเนินการในระดับเปาหมายระดับแผนแมบทยอย (Y1) รวม 140 เปาหมาย พบวา ใน พ.ศ. 

2565 มีเปาหมายที่ บรรลุตามที่กําหนดไว 

(สีเขียว) จํานวน 57 เปาหมาย คิดเปนรอย

ละ 40.71 ของเปาหมายแผนยอยทั้งหมด 

เ พ่ิมข้ึนจํานวน 19 เปาหมาย จาก พ.ศ. 

2564 ที่มีจํานวน 38 เปาหมาย ขณะที่

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย จํานวน 83 

เ ป า หมา ยยั ง ค ง มี ส ถ า นะก า ร บ ร ร ลุ

เปาหมายในระดับที่ ตํ่ากวาคาเปาหมาย 

ประกอบดวย เปาหมายที่ มีสถานะการ

บรรลุเปาหมายเปนสีเหลือง จํานวน 25 

เปาหมาย คิดเปนรอยละ 17.86 ของเปาหมายแผนแมบทยอย และสีสม จํานวน 24 เปาหมาย คิดเปนรอยละ 

17.14 ของเปาหมายระดับแผนแมบทยอยและยังคงเปนเปาหมายที่ตํ่ากวาคาเปาหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดง 

รวม 34 เปาหมาย คิดเปนรอยละ 24.29 ของเปาหมายแผนยอยทั้งหมด ซึ่งมากกวาพ.ศ. 2564 จํานวน 6 เปาหมาย 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัดในบางเปาหมายแผนแมบทยอยจึงทําใหคาสีสถานะการบรรลุ

เปาหมายของปที่ผานมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถาะการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระหวาง 

พ.ศ. 2564 และ 2565 พบวา เปาหมายที่บรรลุตามที่กําหนดไวในป 2565 แลว (สีเขียว) จาก 57 เปาหมาย

แผนแมบทยอย มีจํานวน 25 เปาหมายแผนแมยอยยอย จาก 11 แผนแมบทฯ ที่มีสถานการณดําเนิน

พัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึน ประกอบดวย  

34

28

28

36

24

33

33

37

25

41

47

44

57

38

32

23

ป 2565

ป 2564

ป 2563

ป 2562

สถานะบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในระดับเปาหมายแผนยอย
เปรียบเทียบระหวางป 2562 - 2565

สีแดง (ต่ํากวาคาเปาหมายข้ันวิกฤต) สีสม (ต่ํากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง)

สีเหลือง (ต่ํากวาคาเปาหมาย) สีเขียว (บรรลุเปาหมาย)
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 อยางไรก็ตาม พบวา มีเปาหมายแผนแมบทยอยจํานวน 10 เปาหมายยอยที่มีการปรับคาสถานะจากเดิม

เปนสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ดังนี้  

รายละเอียดของผลการเปรียบเทียบสถานะการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติทั้ง 23 

ประเด็น ในระหวางพ.ศ. 2562 – 2565 แสดงผลดังตารางนี้  
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หมายเหตุ : รหัสเปาหมายระดับประเด็นและรหัสเปาหมายระดับแผนแมบทยอยสามารถดรูายละเอยีดไดทีภ่าคผนวก 2 

แผนแมบทฯ ป

ป 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2564 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2565 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2564 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2565 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2564 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2565 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2564 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2565 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2564 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2565 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2564 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2565 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2563 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2564 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2565 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2564 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2565 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2563 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2564 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2565 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2562 100001 100101 100201 100301

ป 2563 100001 100101 100201 100301

ป 2564 100001 100101 100201 100301

ป 2565 100001 100101 100201 100301

ป 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2564 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2565 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2562 120001 120002 120101 120201

ป 2563 120001 120002 120101 120201

ป 2564 120001 120002 120101 120201

ป 2565 120001 120002 120101 120201

ป 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2564 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2565 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2562 140001 140101 140201 140301

ป 2563 140001 140101 140201 140301

ป 2564 140001 140101 140201 140301

ป 2565 140001 140101 140201 140301

ป 2562 150001 150101 150201 150202

ป 2563 150001 150101 150201 150202

ป 2564 150001 150101 150201 150202

ป 2565 150001 150101 150201 150202

ป 2562 160001 160101 160201 160202

ป 2563 160001 160101 160201 160202

ป 2564 160001 160101 160201 160202

ป 2565 160001 160101 160201 160202

ป 2562 170001 170101 170201

ป 2563 170001 170101 170201

ป 2564 170001 170101 170201

ป 2565 170001 170101 170201

ป 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2564 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2565 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2564 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2565 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2564 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2565 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2562 210001 210101 210102 210201

ป 2563 210001 210101 210102 210201

ป 2564 210001 210101 210102 210201

ป 2565 210001 210101 210102 210201

ป 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2564 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2565 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2564 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2565 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

เปาประเด็น                    เปาหมายแผนแมบทยอย

 

11. การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู

13. การเสริมสรางใหคนไทยมี

สุขภาวะท่ีดี

14. ศักยภาพการกีฬา

6. พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

7. โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

โลจิสติกส และดิจิทัล

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยุค

ใหม

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21. การตอตานการทุจริตและ

 ประพฤติมิชอบ

10. การปรับเปล่ียนคานิยมและ

วัฒนธรรม

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาค 

และหลักประกันทางสังคม

18. การเติบโตอยางย่ังยืน

19. การบริหารจัดการนํ้าท้ัง

ระบบ

1. ความม่ันคง

2. การตางประเทศ

3. การเกษตร

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต

5. การทองเท่ียว

23. การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

20. การบริการประชาชนและ

 ประสิทธิภาพภาครัฐ

22. กฎหมายและ

 กระบวนการยุติธรรม
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจํานวนโครงการที่สอดคลองกับเปาหมายระดับประเด็นและเปาหมายแผนแมบทยอย พบวา 

ตั ้งแตม ีการเป ดใช ระบบ eMENSCR ใน พ.ศ. 2562 จนถึงสิ ้นเดือนตุลาคม 2565 มีโครงการในระบบ 

eMENSCR ที ่ผ า น ก า ร อ น ุม ัต ิจ า ก

ผู บร ิหาร (M7) แลว จํานวน 177,796 

โครงการ โดยแผนแมบทฯ ประเด็นที่มี

จํานวนโครงการน อยที ่ส ุด เปนแผน

แมบทฯ เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ

ด านการสรางความสามารถในการ

แ ข ง ข ัน  อ า ท ิ ป ร ะ เ ด ็น  ( 9 )  เ ข ต

เศรษฐกิจพิเศษ มีจํานวนโครงการ 476 

โครงการหรือคิดเปนรอยละ 0.27 ของ

จํานวนโครงการที ่ผาน M7 ทั ้งหมดใน

ระบบ eMENSCR หร ือประเด ็น  (4) 

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ที่

มีจํานวนโครงการ 828 โครงการหรือคิด

เปนรอยละ 0.47 ของจํานวนโครงการท่ีผาน M7 ทั้งหมดในระบบระบบ eMENSCR  

ขณะที ่แผนแมบทฯ ประเด็นที่ยังคงมีจํานวนโครงการมากที ่ส ุดตอเนื ่องเปนแผนแมบทฯ เกี ่ยวของ 

กับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ไดแก แผนแมบทฯ ประเด็น 

(12) การพัฒนาการเรียนรู โดยมีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 36,023 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.26 ของจํานวน

โครงการที่ผาน M7 ท้ังหมดในระบบ eMENSCR โดยเปาหมายระดับประเด็นคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทํางานรวมกับผูอื ่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีจํานวน

โครงการทั้งสิ้น 34,273 โครงการ อยางไรก็ตาม เปาหมายระดับประเด็นดังกลาวถึงจะมีจํานวนโครงการมาก

ที่สุดในระบบ แตยังคงมีสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) และเปาหมายระดับประเด็น 

คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน ซึ่งมีสถานะการ

บรรลุเปาหมายในระดับตํ่ากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) มีโครงการจํานวน 1,752 โครงการ และเมื่อพิจารณา

ในรายเปาหมายแผนแมบทยอยจํานวน 2 เปาหมาย พบวา เปาหมายแผนแมบทยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่

มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น มีสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับตํ่ากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) โดยมี

จํานวนโครงการมากถึง 30,864 โครงการ สําหรับประเด็นท่ีมีโครงการจํานวนมากเปนอันดับที่ 2 คือ แผนแมบทฯ 

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีโครงการภายใตแผนแมบทฯ ทั้งสิ ้น 22,351 

โครงการ โดยเปาหมายระดับประเด็น บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
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ผูใชบริการ ซึ่งมีสถานะการบรรลุเปาหมายในระดับต่ํากวาคาเปาหมาย (สีเหลือง) มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 

16,697 โครงการ และเปาหมายประเด็น ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช ซึ่งมีสถานะบรรลุเปาหมายในระดับบรรลุเปาหมาย (สีเขียว) มีจํานวนโครงการ

ทั้งสิ้น 5,668 โครงการ ซึ่งเปนแผนแมบทฯ เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี้ หากพิจารณาหนวยงานระดับกระทรวงที่มีการบันทึกขอมูลโครงการ/การดําเนินการในระบบ eMENSCR 

มากที่สุด พบวา กระทรวงมหาดไทยไดนําเขาขอมูลโครงการ/การดําเนินการในระบบ eMENSCR จํานวน 

4,947 โครงการ โดยมีความเกี ่ยวของกับแผนแมบทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู  ถ ึง 15,282 

โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 16.10 ของโครงการภายใตกระทรวงมหาดไทย  

โดยโครงการทั้งหมดในระบบจํานวน 177,796 โครงการ เปนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนทั้งสิ้น 356 โครงการ ซึ่งแผนแมบทฯ ประเด็น 

ที่มีจํานวนโครงการเพื่อขับเคลื่อนฯ นอยที่สุด อาทิ ประเด็น (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่มีโครงการขับเคลื่อนฯ เพียง 1 โครงการ ประเด็น (2) การตางประเทศ จํานวณ 4 โครงการ และประเด็น (22) 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จํานวณ 4 โครงการ ในขณะที่แผนแมบทฯ ประเด็นที่มีจํานวนโครงการ 

เพื่อขับเคลื่อนฯ มากที่สุด คือ ประเด็น (3) การเกษตร จํานวน 46 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.92 ของโครง 

เพื่อขับเคลื่อนฯ ทั้งหมด รองลงมาคือ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จํานวน 41 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 11.52 ของโครงเพ่ือขับเคลื่อนฯ ทั้งหมด  

โดยรายละเอียดจํานวนโครงการที่สอดคลองกับ 37 เปาหมายระดับประเด็น และ 140 เปาหมายแผนแมบทยอย 

สรุปไดดังนี้
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หมายเหตุ * : โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่หนวยงาน
รับผิดชอบไดม ีการปรับปรุงรายละเอียดของขอเสนอโครงการและนําเขาระบบ eMENSCR เพื ่อรายงาน
ความกาวหนา ซึ ่งอาจจะไมครบตามจํานวนโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนฯ ที ่ผ านการคัดเลือกและไดร ับจัดสรร
งบประมาณ 

แผนแมบทฯ

โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการ

บรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 *

1: ความม่ันคง 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 10,324 โครงการ 5,956 4,516 5,122 621 182 2,818 513 128 71 155 299 415

2: การตางประเทศ 020001 020201 020202 020301 020401 020501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 1,420 โครงการ 1,735 335 408 264 265 148

3: การเกษตร 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 4,480 โครงการ 1,256 3,224 739 955 277 229 17 538 142 949 513 121

4: อตุสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 828 โครงการ 431 400 123 157 125 39 22 41 88 17 91 125

5: การทองเท่ียว 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 3,281 โครงการ 462 1,410 1,412 1,227 613 26 359 17 93 10 19 39 7 213 120 296 242

6: พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 060001 060002 060003 060101 060201 060202

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 14,955 โครงการ 12,111 2,800 44 12,983 105 1,867

7: โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 10,426 โครงการ 10,429 903 548 33 7,094 505 78 164 790 58 253

8: ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 1,200 โครงการ 1,200 250 240 49 19 57 124 184 277

9: เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 476 โครงการ 252 227 148 113 31 6 10 54 85 29

10: การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 100001 100101 100201 100301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 9,340 โครงการ 9,340 9,127 35 178

11: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 12,522 โครงการ 12,552 2,328 651 6,695 2,092 144 642

12: การพัฒนาการเรียนรู 120001 120002 120101 120201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 36,023 โครงการ 34,273 1,752 30,864 5,159

13: การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 130001 130101 130201 130301 130401 130501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 11,075 โครงการ 11,075 715 195 7,594 2,297 274

14: ศักยภาพการกีฬา 140001 140101 140201 140301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 3,129 โครงการ 3,129 2,712 305 112

15: พลังทางสังคม 150001 150101 150201 150202

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 8,348 โครงการ 8,348 8,088 112 148

16: เศรษฐกิจฐานราก 160001 160101 160201 160202

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 2,148 โครงการ 2,155 1,443 514 191

17: ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 170001 170101 170201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 6,514 โครงการ 6,514 815 5,699

18: การเติบโตอยางย่ังยืน 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 5,967 โครงการ 5,970 410 2,253 260 369 720 83 1,644 228

19: การบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 4,813 โครงการ 2,800 1,256 757 1812 286 192 645 308 770 800

20: การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 22,351 โครงการ 16,697 5,668 1,369 3,966 433 120 12,861 3,602

21: การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 210001 210101 210102 210201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 4,056 โครงการ 4,060 2,654 1,248 154

22: กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 220001 220002 220101 220102 220103 220201

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 1,404 โครงการ 438 990 190 248 74 892

23: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

จํานวนโครงการ/การดําเนินการ รวมท้ังส้ินจํานวน 2,686 โครงการ 1,857 830 402 198 476 203 546 705 156

15 โครงการ

1 โครงการ

4 โครงการ

30 โครงการ

10 โครงการ

7 โครงการ

29 โครงการ

10 โครงการ

12 โครงการ

25 โครงการ

13 โครงการ

9 โครงการ

6 โครงการ

6 โครงการ

41 โครงการ

13 โครงการ

16 โครงการ

20 โครงการ

4 โครงการ

46 โครงการ

11 โครงการ

19 โครงการ

9 โครงการ

เปาประเด็น                    เปาหมายแผนแมบทยอย
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