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สำนักนายกรัฐมนตรี





รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีท่ี ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)





คำ�นำ�

	 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 รอบปีที่	 ๓	 ระหว่างวันที่	 ๑๒	

กันยายน	 ๒๕๕๙	 ถึงวันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 ฉบับน้ี	 จัดท�าขึ้นเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และเพื่อเผยแพร ่

ต่อสาธารณชน	ตามธรรมเนยีมทีไ่ด้เคยปฏิบตัมิาแล้วในการรายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาลในรอบปีที	่๑	และรอบปีท่ี	๒

	 ในรอบปีที	่๓	รฐับาลยงัคงบรหิารราชการแผ่นดนิโดยยดึการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ใน	๖	กลุ่มงาน	(Cluster)	ประกอบด้วย 

กลุ่มงานด้านความม่ันคง	 กลุ ่มงานด้านเศรษฐกิจ	 กลุ่มงานด้านสังคม	 กลุ ่มงานด้านการต่างประเทศ	 กลุ่มงานด้าน 

การบริหารราชการแผ่นดิน	และกลุ่มงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของนโยบายรัฐบาล 

ทั้ง	๑๑	ข้อ	เช่นเดียวกันกับที่ได้เคยด�าเนินการมาแล้วในรอบปีที	่๑	และรอบปีที่	๒	โดยให้ความส�าคัญในเรื่องการธ�ารงรักษา

และเชิดชูสถาบันหลัก	 คือ	 ชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติจากอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

ความเป็นไทย	 แก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนอย่างบูรณาการ	 โดยการขับเคลื่อนที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม 

ในลักษณะประชารัฐ	

	 การด�าเนินงานในรอบปีที่	 ๓	 อยู่ในช่วงระยะที่สามของการด�าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ	 

(Road	Map)	ทีไ่ด้มีการก�าหนดไว้เป็น	๓	ระยะ	นบัตัง้แต่เมือ่ช่วงแรกทีร่ฐับาลได้เข้ามารบัหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ	นัน่คอื 

เป็นช่วงของการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	และการวางรากฐานเพือ่การพฒันาประเทศ

ไปสู่ความม่ันคง	 ม่ังคั่ง	 และย่ังยืน	 ดังนั้น	 การด�าเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่	 ๓	 จึงมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญซ่ึงน�าไปสู ่

การสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่อนาคตของประเทศ	 ได้แก่	 การขับเคลื่อนนโยบาย	 Thailand	 4.0	 การจัดท�า 

ยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	การผลกัดนัการด�าเนนิงานโครงการทีส่�าคัญ	ๆ 	ทางด้านเศรษฐกิจ	เทคโนโลย	ีนวตักรรม	และความก้าวหน้า 

ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง	ๆ

	 การน�าเสนอข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้	 มีรูปแบบเช่นเดียวกับรายงานในรอบปีที่	 ๑	 และรอบปีที่	 ๒	 คือ 

ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่�าคญัของประเทศ	การด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล	๑๑	ด้าน	การด�าเนนิการ 

ให้มีการปฏิรูปด้านต่าง	 ๆ	 และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรู้ของสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสาธารณชน	 และเพื่อความสะดวกของผู้ท่ีจะน�าไปใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง	 ศึกษาเปรียบเทียบ	 

หรือติดตามผลการด�าเนินงานของรัฐบาลต่อไป

พฤศจิกายน	๒๕๖๐





ส�รบัญ

คำ�นำ�	 	 ก

ประก�ศพระบรมร�ชโองก�ร	 จ

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร	 (๑)

ผลก�รดำ�เนินง�น

ด้�นคว�มมั่นคง	นโยบ�ยข้อ	๑,	๒,	๙	และข้อ	๑๐

ด้�นสังคม	นโยบ�ยข้อ	๓,	๔	และข้อ	๕

ด้�นเศรษฐกิจ	นโยบ�ยข้อ	๖	และข้อ	๘

ด้�นก�รต่�งประเทศ	นโยบ�ยข้อ	๒	และข้อ	๗

ด้�นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม	นโยบ�ยข้อ	๑๑

 นโยบ�ยข้อ	๑	 ก�รปกป้องและเชิดชูสถ�บันพระมห�กษัตริย์	 ๑

 นโยบ�ยข้อ	๒	 ก�รรักษ�คว�มมั่นคงของรัฐและก�รต่�งประเทศ	 ๒๗

 นโยบ�ยข้อ	๓	 ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของสังคม	และก�รสร้�งโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รของรัฐ	 ๔๙

 นโยบ�ยข้อ	๔	 ก�รศึกษ�และเรียนรู้	ก�รทะนุบำ�รุงศ�สน�	ศิลปะและวัฒนธรรม	 ๙๓

	 นโยบ�ยข้อ	๕	 ก�รยกระดับคุณภ�พบริก�รด้�นส�ธ�รณสุข	และสุขภ�พของประช�ชน		 ๑๒๕

	 นโยบ�ยข้อ	๖	 ก�รเพิ่มศักยภ�พท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 ๑๕๑

 นโยบ�ยข้อ	๗	 ก�รส่งเสริมบทบ�ทและก�รใช้โอก�สในประช�คมอ�เซียน	 ๒๙๑

 นโยบ�ยข้อ	๘	 ก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี		 ๓๑๓
	 	 ก�รวิจัยและพัฒน�	และนวัตกรรม

 นโยบ�ยข้อ	๙	 ก�รรักษ�คว�มมั่นคงของฐ�นทรัพย�กร	และก�รสร้�งสมดุลระหว่�ง	 ๓๔๑
	 	 ก�รอนุรักษ์กับก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน

	 นโยบ�ยข้อ	๑๐	ก�รส่งเสริมก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่มีธรรม�ภิบ�ลและก�รป้องกัน	 ๓๗๕
	 	 ปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบในภ�ครัฐ

 นโยบ�ยข้อ	๑๑	ก�รปรับปรุงกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม	 ๓๙๗

ก�รดำ�เนินก�รให้มีก�รปฏิรูปในด้�นต�่ง	ๆ		 ๔๑๕

ก�รสร�้งคว�มปรองดองสม�นฉันท	์ ๔๓๑

ภ�คผนวก

 ภ�คผนวก	ก		 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับกฎหม�ย	 ๔๓๘

 ภ�คผนวก	ข	 คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื่อนและเร่งรัดก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล	 ๔๕๐

 ภ�คผนวก	ค	 คำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบส�ระและรูปแบบ		 ๔๕๗
	 	 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลครบรอบปีที่	๓	

	 ภ�คผนวก	ง		 ประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	เรื่อง	รัฐมนตรีล�ออก	 ๔๖๐





ประกาศ 
พระบรมราชโองการ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

ประก�ศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยท่ีได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ได้บัญญัต ิ

ให้พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้นายกรฐัมนตรคีนหนึง่ตามมตขิองสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิและประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ

ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 

เห็นชอบด้วยในการแต่งตัง้	พลเอก	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตร	ีด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ

	 จึงทรงพระราชด�ารว่ิา	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นผู้ทีส่มควรไว้้วางพระราชหฤทยัให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	แต่งตั้ง	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตร	ีบริหารราชการแผ่นดิน 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  

	 	 ประกาศ	ณ	วันที	่๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พรเพชร	วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ฉ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

ประก�ศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 

ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตร	ีตามประกาศลงวันท่ี	๒๔	สงิหาคม	

พุทธศักราช	๒๕๕๗	แล้ว	นั้น
 

 บัดน้ี	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้เลอืกสรรผูท้ีส่มควรด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรเีพือ่บรหิารราชการแผ่นดิน 

สืบไปแล้ว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	เทวกุล	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 พลเอก	ธนะศักดิ	์ปฏิมาประกร	 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 นายวิษณุ	เครืองาม	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 พลเอก	อุดมเดช	สีตบุตร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

	 นายสมหมาย	ภาษี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

	 	 และความมั่นคงของมนุษย์

ช



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

	 นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 และสิ่งแวดล้อม

	 นายพรชัย	รุจิประภา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 และการสื่อสาร

	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 นายสุธี	มากบุญ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 พลเอก	ไพบูลย์	คุ้มฉายา	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 นายกฤษณพงศ์	กีรติกร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 พลโท	สุรเชษฐ์	ชัยวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 นายรัชตะ	รัชตะนาวิน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 นายสมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

	 	 ประกาศ	ณ	วันที	่๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที	่๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

 

ซ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

ประก�ศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 

ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตร	ีตามประกาศลงวันท่ี	๒๔	สงิหาคม	

พทุธศกัราช	๒๕๕๗	และแต่งตัง้รฐัมนตรเีพือ่บรหิารราชการแผ่นดนิ	ตามประกาศลงวนัที	่๓๐	สิงหาคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	นัน้
 

	 บัดนี้	 นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า	 สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม	 ๒	 ต�าแหน่ง	 เพื่อความเหมาะสมและ 

บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 นายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

	 นายอ�านวย	ปะติเส	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เป็นปีที่	๖๙	ในรัชกาลปัจจุบัน

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

ฌ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

ประก�ศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

    

ภูมิพลอดุลยเดช	ป.ร.

 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 

ตามทีไ่ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตร	ีตามประกาศลงวันที	่๒๔	สิงหาคม	

พุทธศักราช	๒๕๕๗	และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน	ตามประกาศลงวันที	่๓๐	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗	

และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นั้น

	 บดันี	้นายกรฐัมนตรไีด้กราบบงัคมทลูว่า	สมควรปรับปรงุรฐัมนตรบีางต�าแหน่ง	เพือ่ความเหมาะสมและบงัเกดิประโยชน์

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๑)	

พุทธศักราช	๒๕๕๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตร	ีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร	เทวกุล	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ธนะศักดิ	์ปฏิมาประกร	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสมหมาย	ภาษี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ญ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

	 	 นายปีติพงศ์	พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายอ�านวย	ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายพรชัย	รุจิประภา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 	

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายกฤษณพงศ์	กีรติกร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายรัชตะ	รัชตะนาวิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายจักรมณฑ์	ผาสุกวนิช	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ฎ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

	 ๒.	 ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 พลเอก	ธนะศักดิ	์ปฏิมาประกร	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พลเอก	สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

	 	 นายอุตตม	สาวนายน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 และการสื่อสาร

	 	 พลเอก	อนันตพร	กาญจนรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

	 	 นางอภิรดี	ตันตราภรณ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายปิยะสกล	สกลสัตยาทร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 นางอรรชกา	สีบุญเรือง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  

   ประกาศ	ณ	วันที่	๑๙	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘	เป็นปีที่	๗๐	ในรัชกาลปัจจุบัน

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ	์จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

ฏ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

ประก�ศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

    

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ	บดินทรเทพยวร�งกูร

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

	 โดยทีน่ายกรฐัมนตรไีด้กราบบงัคมทูลว่า	ได้มรีฐัมนตรลีาออกบางต�าแหน่ง	และสมควรปรบัปรงุรฐัมนตรบีางต�าแหน่ง	

เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๙	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๑)	

พุทธศักราช	๒๕๕๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตร	ีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 นางอรรชกา	สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 

ฐ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประกาศพระบรมราชโองการ

	 ๒.	 ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 	 นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	 เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 	 นายวีระศักดิ์	ฟูตระกูล	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 	 นางสาวชุติมา	บุณยประภัศร	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 นายพิชิต	อัคราทิตย์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 นายพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 	 นายสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 	 นางอรรชกา	สีบุญเรือง	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 นายอุตตม	สาวนายน	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที	่๑๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	เป็นปีที่	๑	ในรัชกาลปัจจุบัน

	 ผู้รับสนองพระราชโองการ

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 นายกรัฐมนตรี

ฑ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(1)

บทสรุป
ส�ำหรับผู้บริหำร



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(2)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

 รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙- 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการด�าเนินงานของรัฐบาลตามท่ีได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติก่อนเข้าท�าหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรัฐบาลได้จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให ้

คณะกรรมการขบัเคลือ่นและเร่งรดัการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล (กขร.) ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ  ร่วมกนั 

ด�าเนินการ

 เน้ือหาของรายงานฉบบันี ้ได้เรยีบเรยีงโดยเริม่จากสถานการณ์ก่อนเข้าบรหิารประเทศ ซ่ึงขณะนัน้ประเทศไทยมปัีญหา 

ความขดัแย้งรนุแรง คณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิงึจ�าเป็นต้องเข้าควบคมุสถานการณ์ โดยได้ระงบัยับยัง้ความแตกแยก แก้ไข 

ผลกระทบจากการทีร่ฐับาลอยูใ่นสภาพทีไ่ม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีได้ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขบัเคลือ่นการบรหิารประเทศ รวมถงึ 

ได้วางแผนที่น�าทาง (Road Map) เพื่อวางรากฐานในด้านต่าง ๆ  โดยภายหลังการเข้าบริหารประเทศที่ผ่านมา ๒ ปี รัฐบาลได้ 

ด�าเนนิการภายใต้หลกัการ “ท�าก่อน ท�าจรงิ ท�าทนัท”ี ซ่ึงได้ก่อให้เกดิผลสัมฤทธิท์ีส่�าคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาทีส่ั่งสมค่ังค้าง  

เช่น การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal Unreported and Unregulated  

Fishing: IUU Fishing) การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:  

ICAO) การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า 

ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)  

การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาขยะ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นต้น การด�าเนินการอย่างจริงจังของ 

รัฐบาลได้ส่งผลต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมจากดัชนีความเชื่อมั่น 

ของภาคธุรกจิทีป่รบัตวัดขีึน้ และการได้รบัการยอมรบัจากเวทเีศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ  

มกีารฟ้ืนตวัและมอีตัราการขยายตวัทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้รฐับาลยงัได้ขบัเคล่ือนประเทศเข้าสู่ยคุไทยแลนด์ ๔.๐ ซึง่ได้เร่ิมด�าเนนิการ 

อย่างจริงจังและต่อเนื่องในช่วงปีที่ ๓

 สาระส�าคัญของรายงานฉบับนี้ได้เน้นให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของรัฐบาลในช่วงปีที่ ๓ โดยในช่วงปีที่ ๓ นี้  

ถือได้ว่าเป็นปีท่ีคนไทยท้ังชาติได้ประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด รัฐบาลได้ระดมทุกสรรพก�าลังโดยความร่วมมือ 

จากพสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วนร่วมกันจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างสมพระเกียรติด้วยความสงบเรียบร้อย เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ และในระยะเวลาเดยีวกนันีร้ฐับาลได้เดนิหน้าแก้ไขปัญหาทีส่�าคญัของประเทศอย่างต่อเนือ่ง  

ริเริ่มโครงการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศ โดยได้ด�าเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้าง 

ความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ วางมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต แก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากินของประชาชน  

การป้องกนัแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ ด�าเนนิโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐัเพือ่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนได้ตรง 

เป้าหมาย การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและการบรหิารจดัการภาครฐัเข้าสูย่คุดจิิทลัเพือ่ให้ก้าวทนัโลก ปรบัโครงสร้างการผลติและ 

เพิม่ขดีความสามารถให้แก่ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร การส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ทีจ่ะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมและมลูค่าเพิม่ให้แก่สินค้าและบรกิารทีผ่ลิตในประเทศ โดยการขบัเคล่ือนการพฒันาระเบยีง 

เศรษฐกจิภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านขนส่งและ 

การคมนาคมซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยอย่างมหาศาล และในช่วงปีที่ ๓ น้ี รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

กบัการสร้างความเข้มแข็งให้กบัเศรษฐกจิฐานรากและการลดความเหล่ือมล�า้ โดยได้มกีารวางระบบงบประมาณแบบบูรณาการ 

เชิงพื้นที่ (Area-based budgeting) มุ่งหวังให้เกิดการกระจายงบประมาณลงสู่ระดับพื้นที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

ได้มกีารผลกัดนักฎหมายเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้อกีหลายฉบบั ในส่วนของการพัฒนาศกัยภาพของทรพัยากรมนษุย์ของชาต ิได้ม ี

การวางแผนการผลิตและพฒันาก�าลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการเพือ่ให้คนในชาตเิป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการพฒันา 

ประเทศ ดูแลคนทุกช่วงวัยเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาไปจนถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

 นอกจากน้ี รฐับาลยงัได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการจดัท�า 

แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าการปฏิรูปประเทศไปก่อนแล้ว โดยรัฐบาลได้น�าข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูป 

แห่งชาต ิ(สปช.) และสภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ (สปท.) ให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาด�าเนนิการ และจดัตัง้กลไก 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(3)

การขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศโดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์  

และการสร้างความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการด�าเนนิการปฏิรปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน คณะกรรมการปฏริปู 

ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต�ารวจ) และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ในหลายเรือ่ง เช่น การปฏริปูระบบงบประมาณและการคลงัภาครัฐทีมุ่ง่เน้นการบริหารเชงิพืน้ทีม่ากขึน้ และได้ตราพระราชบัญญตัิ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูป 

โครงสร้างภาษี การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การอ�านวยความสะดวกในการติดต่อราชการและการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารภาคราชการ เป็นต้น

 ส่วนท้ายของบทสรปุผูบ้รหิารนี ้ได้น�าเสนอให้เหน็ถงึแนวทางการด�าเนนิงานของรฐับาลในระยะต่อไป ซ่ึงจะยงัคงขบัเคล่ือน 

การด�าเนนิการทีต่่อเนือ่งกบัการด�าเนนิการในช่วงปีที ่๓ และรัฐบาลได้มแีนวคดิทีจ่ะด�าเนนิโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ขับเคลือ่น 

การพฒันาประเทศ เพือ่แก้ไขปัญหาในมติด้ิานเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงในพืน้ทีร่ะดบัต�าบล หมูบ้่าน รวมทัง้การเดนิหน้า 

เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่คนไทยได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับหลักการที่เป็นสาระส�าคัญของการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ น�ามาซ่ึงความสามัคคี 

ไม่สร้างความแตกแยกในสงัคมไทย มรีฐับาลทีม่ธีรรมาภบิาล เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศให้มคีวามเข้มแขง็ยัง่ยนืสบืไป

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
1.	 สถำนกำรณ์ก่อนเข้ำบริหำรประเทศ

	 สภำพปัญหำ

 ในช่วงก่อนการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สถานการณ์โดยรวม 

ของประเทศอยูใ่นภาวะทีถ่กูกดดนัทัง้จากปัจจยัภายนอกและภายในประเทศ กล่าวคือสถานการณ์ภายในประเทศอยูใ่นภาวะ 

ที่ไม่สงบสุข เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ประชาชนมีความขัดแย้งที่รุนแรงจนน�าไปสู่ความแตกแยก  

และแสดงออกด้วยความรนุแรง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสงัคมทัง้ต่อความเชือ่มัน่ภาคครวัเรอืน ภาคธรุกจิ ภาคการท่องเท่ียว 

การท�างานของภาครฐัและการอนมุตัโิครงการลงทนุหยดุชะงกั การใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามปกติ 

ประกอบกับมีผลกระทบซ�้าเติมจากปัจจัยภายนอกประเทศจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงท�าให้การส่งออก 

ของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ ชะลอตัวอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียง 

ร้อยละ ๐.๕ ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ ๐.๕ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยังคงเกิดขึ้น

ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 

	 กำรควบคุมสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

 คณะรักษาความสงบแห ่งชาติ ได ้ตัดสินใจเข ้าควบคุมสถานการณ์ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

โดยได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ หรือแผนที่น�าทาง (Road Map) ไว้ ๓ ระยะ ระยะแรก เป็นช่วงท่ี 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศโดยมุ่งระงับยับยั้งความแตกแยกและแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาล 

อยู่ในสภาพท่ีไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขับเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด�าเนิน 

ต่อไปได้ เพื่อมุ่งน�าความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ ระยะที่สอง คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้ง 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกลไกส�าหรับการบริหารประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรัฐบาลท�าหน้าที่

บริหารประเทศ ก�าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

ท�าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แก้ไขกฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  

มุ่งเน้นการท�างานในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและน�าไปสู่ ระยะท่ีสำม	 

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 

 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(4)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

2.	 สถำนกำรณ์ภำยหลังเข้ำบริหำรประเทศ

	 ช่วง	2	ปี	(12	กันยำยน	2๕๕๗-12	กันยำยน	2๕๕๙)
	 กำรสำนต่อภำรกิจจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

 รัฐบาลได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้สืบทอดงานและสานต่อภารกิจจาก  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งได้ให้ความส�าคัญกับการวางพื้นฐานที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจมีความม่ันคงมากขึ้น ประชาชน 

ในทกุภาคส่วนได้รบัผลประโยชน์และมโีอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคมกนัอย่างทัว่ถงึมากขึน้ มีรายได้ทีส่งูขึน้ และมคีณุภาพชีวติ 

ที่ดีขึ้น ในขณะท่ีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ส่ังสมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไข 

และฟื้นฟูอย่างจริงจังเพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว

 แนวนโยบำยของรัฐบำล

 ในการบริหารราชการแผ่นดนิ รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารปฏริปูในด้านต่าง ๆ  จดัระเบยีบ

สังคม ส่งเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา

น�าทางเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความปรองดองสมานฉันท์ 

ภายใต้กฎหมายและระเบียบท่ีมีอยู่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม 

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นอย่างทั่วถึง มีการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนด�าเนินชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม และประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

 เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้าน ซึ่งได้แถลงต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ๓) การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง 

บริการของรัฐ ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๕) การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสขุ และสขุภาพของประชาชน ๖) การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ ๗) การส่งเสรมิบทบาทและการใช้ 

โอกาสในประชาคมอาเซียน ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม ๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 

อย่างยัง่ยนื ๑๐) การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีมี่ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

ในภาครัฐ และ ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงาน 

จ�านวน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล

 รัฐบาลได้จดัตัง้กลไกระดบัชาตเิพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของรฐับาลให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ในรปูแบบ 

ของกรรมการด้านต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาที่มีล�าดับความส�าคัญสูงให้สามารถด�าเนินการได้ 

อย่างมีบรูณาการ รวมทัง้มีการตดิตามและตรวจสอบทีเ่หมาะสม เช่น คณะกรรมกำรขบัเคลือ่นและเร่งรดักำรด�ำเนินงำนตำม 

นโยบำยของรัฐบำล	 (กขร.) ท�าหน้าที่ติดตามและขับเคลื่อนการด�าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย

รัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 (กขป.)	จ�ำนวน	 

๖	 คณะ เพื่อจัดท�านโยบายและด�าเนินการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติงานใน ๖ กลุ่มประเด็นและวาระเพื่อการพัฒนา  

ซึ่งแต่ละคณะมีรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรี คณะกรรมกำรประสำนงำนรวม	 3	 ฝ่ำย	 

(คณะรัฐมนตรี	 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ) เพ่ือให้การด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรี  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในส่วนท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศมีความสอดประสาน 

และจุดเน้นร่วมกันจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(๕)

 นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศำสตร์ชำติ	 

และกำรสร้ำงควำมสำมคัคปีรองดอง	(ป.ย.ป.) ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน และให้มคีณะกรรมการย่อย จ�านวน ๔ คณะ 

ได้แก่ ๑) คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิเชิงยทุธศาสตร์ ๒) คณะกรรมการเตรยีมการปฏิรปูประเทศ ๓) คณะกรรมการ

เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ ๔) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อท�าหน้าที่ประสานและ 

บรูณาการภารกจิทีส่�าคญัของรฐับาล ได้แก่ ๑) การพฒันาและแก้ไขปัญหาของประเทศ ๒) การปฏิรปูประเทศ ๓) การด�าเนนิการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ๔) การสร้างความสามัคคีปรองดอง

 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญในช่วง	2	ปีแรก

 ในช่วงปีแรกเป็นช่วงท่ีรัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล 

ได้มุ่งม่ัน ทุ่มเท และระดมสรรพก�าลังต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้หลักการ “ท�ำก่อน	 ท�ำจริง	 ท�ำทันที	 

มีผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน”	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ นักลงทุน 

และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งเวทีการเมืองระหว่างประเทศ โดยในด้ำนควำมเชื่อม่ันภำคครัวเรือน ดัชนีความเช่ือมั่น 

ผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากระดับ ๕๗.๗ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ระดับ ๖๑.๕ ในเดือน

กนัยายน ๒๕๕๘ ดชันคีวำมเชือ่มัน่ของภำคธรุกจิ ปรบัตวัดีขึน้จากระดบั ๔๔.๓ ในเดอืนเมษายน ๒๕๕๗ มาอยู่ท่ีระดบั ๔๖.๔ 

ในเดอืนกนัยายน ๒๕๕๘ ในด้ำนควำมเชือ่มัน่จำกเวทเีศรษฐกจิและกำรเมอืงระหว่ำงประเทศ ประเทศต่าง ๆ  มคีวามเข้าใจ

ถึงความจ�าเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล รวมทั้งการให้การยอมรับและ

มีท่าทีที่ดีขึ้น สะท้อนจากการประชุมสหประชาชาติระดับผู้น�าเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๐๑๕ และการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม G77 (Group of 77)  

 นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สำมำรถกลับมำฟื้นตัวและมีอัตรำกำรขยำยตัวที่สูงขึ้น  

โดยการเร ่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินภาครัฐเข ้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ และด�าเนินมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู ้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and  

Medium Enterprises: SMEs) ผลจากการด�าเนินมาตรการที่ส�าคัญของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 

เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปลายไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ และมีการขยายตัวดีขึ้นตามล�าดับ อัตราการขยายตัว 

ทางเศรษฐกจิเร่งขึน้ จากการลดลงร้อยละ ๐.๐๕ ในครึง่แรกของปี ๒๕๕๗ เป็นการขยายตวัร้อยละ ๑.๘ ในครึง่หลงัของปี ๒๕๕๗ 

ก่อนที่จะขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ ๓.๓ ในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ โดยรวมในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ และ 

ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจส�าคัญ ๆ สามารถกลับมาขยายตัวได้เกือบครบทุกองค์ประกอบ 

รวมทั้งได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหำที่สั่งสมคั่งค้ำง เช่น การแก้ไขปัญหาค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวจนท�าให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกคว�่าบาตรทางการค้าตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งชนิดพันธ์ุของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora: CITES) การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ

การบินระหว่างประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�าประมงผิดกฎหมาย และการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 ในช่วงปีที่ ๒ ของการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ด�าเนินการตาม Road Map ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ก�าหนดไว้อย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นการวางรากฐานการพฒันาภายใต้หลกัการ “มัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื” โดยมผีลการด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญ เช่น	กำรแก้ไขปัญหำที่ดินท�ำกิน เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน และวางมาตรการ

เพื่อป้องกันการขายสิทธิเปลี่ยนมือการถือครองที่ดินของประชาชนที่ยากจน โดยด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 

ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แล้วเสร็จ จ�านวน ๑๙ พื้นที่ ๑๕ จังหวัด และด�าเนินการปรับปรุงแผนที่ 

แนวเขตทีด่นิรฐัแบบบรูณาการ (One Map) โดยจดัท�าเป็นแผนทีด่จิทิลั มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ เพือ่แก้ปัญหาการซ้อนทับกนัของ

แนวเขตทีด่นิรฐัและใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั กำรขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมสู	่Thailand	4.0 เพือ่ปฏริปู

เศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ก�าหนดกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มอาหารและการเกษตร 

พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ ๒) กลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ ๓) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(๖)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

อจัฉรยิะ หุน่ยนต์ พฒันาไปสูร่ะบบเครือ่งกลทีใ่ช้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ควบคุม ๔) กลุ่มดจิทิลั เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ทีเ่ช่ือมต่อ 

และบงัคบัอปุกรณ์ต่าง ๆ  และปัญญาประดษิฐ์ พฒันาไปสูเ่ทคโนโลยสีมองกลฝังตวั และ ๕) กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม พัฒนาไปสู่การบริการออกแบบ หรือการบริการด้วยเทคโนโลยี น�าไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง

 ช่วงปีที	่3	(12	กันยำยน	2๕๕๙-12	กันยำยน	2๕๖๐)

 ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในรอบ ๓ ปี แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของรัฐบาล และ

ส่วนที่สอง คือ ผลการด�าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๓ และข้อ ๔ 

3.	 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของรัฐบำลในช่วงปีที	่3 

 การด�าเนนิงานของรฐับาลทีเ่ป็นประเดน็จดุเน้นส�าคญัและการวางรากฐานการพฒันาของประเทศในช่วงปีที ่๓ ได้แก่ 

๑)	 กำรแก้ไขปัญหำที่ส�ำคัญของประเทศ โดยมีทั้งด�าเนินการต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาและการริเริ่มโครงการใหม ่

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศ เช่น การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ การแก้ไข 

ปัญหาที่ดินท�ากินของประชาชน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

และการท�าประมงผดิกฎหมาย การจดัระบบคนต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานในประเทศไทย และการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยี

อนัตราย และ ๒) กำรวำงรำกฐำนกำรพฒันำประเทศในระยะยำว โดยการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี เพือ่เป็นกรอบการพฒันา

ประเทศในระยะยาว และการปฏิรูปประเทศในด้านที่ส�าคัญรวม ๑๑ ด้าน โดยต่อยอดการด�าเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงและปรับโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญในด้านต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต่อไป

 3.1	 กำรแก้ไขปัญหำที่ส�ำคัญของประเทศ

  3.1.1	 กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้ด�าเนนิการปรบัปรงุและจดัให้มี 

กฎหมำยเพือ่ให้ครอบคลุมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ	 และกำรประเมนิระดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหน่วยงำนภำครัฐ	

โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) โดยผลการประเมินในภาพรวม ๒๗๗ หน่วยงาน มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ  

๘๐.๓๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับสูงมาก กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 (ศปท.)	 และกำรยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงกำรบริหำร	

(ปกครอง/วนิยั)	และกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุภำคอีงค์กรภำคเอกชนและเครอืข่ำยต่ำง	ๆ 	เพือ่สอดส่อง	เฝ้ำระวงั	และต่อต้ำน 

กำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง 

ส่วนราชการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติ 

การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงได้ประกาศราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐  

และมผีลบงัคบัใช้ในวนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ เพือ่ให้การด�าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐัมกีรอบการปฏบิตังิาน 

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให ้

มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึง่จะท�าให้การจดัซือ้จดัจ้างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล รวมทัง้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  3.1.2	 กำรแก้ไขปัญหำที่ดินท�ำกิน การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลที่ต้องการ 

จดัทีด่นิให้แก่ผูย้ากไร้โดยไม่ให้กรรมสทิธิ ์แต่อนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์ในทีด่นิของรฐัเป็นกลุ่ม และส่งเสรมิการประกอบอาชพี 

ตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท�ากิน ควบคู่ไปกับการจัดระบบ 

และระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อลดข้อขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และสร้างการยอมรับ

กับภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดิน จ�านวน ๒๔๙ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด ๗๐๘,๕๓๐-๐-๗๙.๗๐ ไร่  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(๗)

มีพื้ นที่ ไ ด ้ รั บอนุญาต เข ้ าท� าประโยชน ์ ใน พ้ืนที่ แล ้ ว  

จ�านวน ๗๕ พื้นท่ี ๓๙ จังหวัด ๒๓๑,๐๔๓-๒-๕๐.๘๔ ไร่  

และจัดราษฎรเข ้าท�าประโยชน ์ในพื้นที่แล ้ว จ�านวน 

๓๕,๐๔๖ ราย ๔๕,๑๗๖ แปลง เน้ือที่ ๒๔๓,๒๕๒ ไร่  

รวมทัง้ส่งเสริมและพฒันาอาชพี จ�านวน ๕๓ พืน้ที ่๒๖ จงัหวัด  

ภายใต ้กรอบการด�าเนินงาน ๖ ด ้าน ประกอบด ้วย  

๑) การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐาน 

ข้อมูลการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) 

๒) การพัฒนาแหล่งน�้าและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดท�าเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ  

๔) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม ๕) การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน และ ๖) การส่งเสริมและจัดท�าบัญชีครัวเรือน

  3.1.3	 โครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร 

แห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย 

ในอดีตเป็นไปในลักษณะการจัดสิทธิประโยชน์พิเศษที่เป็น 

ภาพรวม ประชาชนได้รับกันท่ัวหน้า และผู้ได้รับประโยชน์ 

บางคนไม ่ได ้ เป ็นผู ้มีรายได ้น ้อยจริง ก ่อให ้เกิดภาระ 

ด้านงบประมาณการคลงัของประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ ได้ก�าหนด 

มาตรการเพิม่รายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มรีายได้น้อยและผู้ทีม่ใิช่ 

เกษตรกรที่ได้ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ คือผู้ที่ไม่มีรายได้ 

หรือมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ให้เงินช่วยเหลือ  

๓,๐๐๐ บาทต่อคน และผูท้ีม่รีายได้สงูกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี แต่ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ให้เงนิช่วยเหลือ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน  

โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัญชโีดยตรงมผีูไ้ด้รบัเงนิโอนท้ังสิน้ ๗,๕๒๕,๓๖๓ คน คดิเป็นร้อยละ ๙๗.๕ ของจ�านวนผูม้สีทิธท้ัิงหมด  

เป็นเงนิงบประมาณ ๑๗,๔๖๙ ล้านบาท ส่วนในปี ๒๕๖๐ ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบยีนระหว่างวนัท่ี ๓ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๖,๑๗๐ คน มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ๑๑,๔๑๓,๖๘๑ คน ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับบัตรสวัสดิการ 

แห่งรฐัซ่ึงในบตัรจะมสีวสัดกิาร ๒ หมวด คอื หมวดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรอืนและหมวดบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

  3.1.4	 กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำน	 และไร้กำรควบคุม	 (Illegal  

Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) สหภาพยุโรปได้มีมติให้ใบเหลืองประเทศไทย โดยให้เหตุผล 

ว่าประเทศไทยยังไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU  

Fishing) ในเรื่องการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 

ของสหภาพยุโรป รัฐบาลจึงได้ก�ากับการด�าเนินการตามมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อยืนยัน 

ว่าสินค้าประมงที่ส่งออกมิได้มาจากการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า ๘,๖๕๗ ฉบับ ตรวจสอบ 

ด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โรงงานแปรรูปสัตว์น�้า ๑๘๐ แห่ง ตรวจเฝ้าระวัง การท�าประมงในทะเล  

๕๘๖ ครั้ง และส�ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการท�าประมง เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (Maximum  

Sustainable Yield: MSY) ของเรือประมง จ�านวน ๓,๐๑๒ ล�า นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการตามแผนที่น�าทาง (Road Map)  

การจดัการกองเรอืประมง โดยจดัท�าตวัเลขจ�านวนเรอืประมงของไทยให้ชดัเจน ควบคมุและตดิตามสถานะของเรอืประมงไทย 

ทั้งหมดได้ตลอดเวลา ตรวจสอบและสรุปข้อมูลเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตท�าการประมง ข้อมูลเรือประมง 

ท่ีได้รับใบอนุญาตท�าการประมง จัดท�ามาตรการท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการป้องกันมิให้เรือประมงท่ีไม่ได้จดทะเบียน 

หรือเรือประมงที่ไม่มีใบอนุญาตท�าการประมง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชก�าหนด 

การเดนิเรอื พ.ศ. .... ร่างพระราชก�าหนดเรอืไทย พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้เห็นชอบทัง้ ๒ ฉบับแล้วเมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม  

๒๕๖๐ และพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(8)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

  3.1.๕	 กำรจัดระบบคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท�ำงำน

ในประเทศไทย ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลน 

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จนท�าให้เกิด 

การเคลือ่นย้ายแรงงานเข้ามาจ�านวนมากแต่ขาดระบบการจดัการ 

แรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ รัฐบาลจึงได้ 

ด�าเนนิการจดัระบบแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนือ่ง โดยในช่วงปี 

ที่ผ่านมาได้ด�าเนินมาตรการ ได้แก่ ๑) จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจ 

เพื่ออ�ำนวยกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว	 

3	สัญชำติ	มีนายจ้าง จ�านวน ๑๙๓,๙๑๘ ราย มายื่นขอจ้าง 

คนต่างด้าว จ�านวน ๗๗๒,๒๗๐ คน ๒) กำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกิจกำร 

ท่ีมกีำรจ้ำงงำนคนต่ำงด้ำว เพือ่ประกอบการพจิารณาอนญุาต โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จ�านวน ๔๖,๓๐๖ แห่ง  

มลีกูจ้างเก่ียวข้อง จ�านวน ๓๓๐,๙๘๔ คน ๓) ด�ำเนนิงำนศนูย์แรกรับเข้ำท�ำงำนและสิน้สดุกำรจ้ำง ซึง่เป็นศูนย์อบรมให้ความรู ้

ที่เก่ียวข้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เดินทาง 

เข้ามาท�างานตามระบบบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) โดยมีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ  

(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ผ่านการอบรมจากศูนย์แรกรับเข้าท�างานและส้ินสุดการจ้าง จ�านวน ๒๔๓,๓๑๔ คน  

๔) ศนูย์บริกำรจดทะเบยีนแรงงำนต่ำงด้ำวแบบเบด็เสรจ็	(One	Stop	Service) ในทกุจังหวดัทัว่ประเทศ รวมถงึศนูย์รบัเรือ่งร้องทุกข์ 

ของแรงงานต่างด้าว โดยได้จัดเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถสื่อสารได้ทุกภาษา เช่น เมียนมา ลาว เวียดนาม  

กัมพูชา ฯลฯ และ ๕) รำยงำนตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ของแรงงำนต่ำงด้ำว	 3	 สัญชำติ	 (เมียนมำ	 ลำว	 และกัมพูชำ)  

มีการรายงานตัวในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�าแนกเป็น ประเภทกิจการประมง มีนายจ้างแจ้งบัญชี 

รายชือ่แรงงานต่างด้าว จ�านวน ๒,๕๐๗ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สญัชาต ิมารายงานตวัเพือ่รบับตัรใหม่ จ�านวน ๑๐,๔๑๕ คน  

ในประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น�้าพื้นที่ติดทะเล (๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ๔ จุด ครอบคลุม ๔ มุมเมือง) มีนายจ้าง 

แจ้งบญัชรีายช่ือแรงงานต่างด้าว จ�านวน ๑,๙๕๒ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สญัชาต ิและผู้ติดตาม มารายงานตวัเพือ่รับบตัรใหม่  

จ�านวน ๒๓,๖๓๔ คน ท้ังน้ี แรงงานท่ีผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  

หรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท�างานถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ 

สามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน ๒ ปี

	 	 3.1.๖	 กำรจัดกำรขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรำย รฐับาลได้จดัท�าแผนแม่บทการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย

ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวม 

ของประเทศ และบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยด�าเนนิการภายใต้  

๓ มาตรการหลัก ได้แก่ ๑) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�าเนิด ๒) มาตรการเพิ่มศักยภาพ

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ ๓) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

โดยในปี ๒๕๖๐ มีผลการด�าเนินการท่ีส�าคัญ เช่น กำรผลักดัน

ให้มีสถำนที่รวบรวมของเสียอันตรำยชุมชน	จ�ำนวน	8๐	แห่ง 

ใน ๗๖ จังหวัด โดยเป็นอาคารศูนย์เก็บรวบรวม ๓๕ แห่ง  

จุดนัดเก็บรวบรวม ๔๕ แห่ง และอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดตั้ง

ของเสียอันตรายชุมชน ๓ แห่ง กำรส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม

ในกำรลงทุนก่อสร้ำงและเดินระบบกำรแปรรูปขยะมูลฝอย

เพื่อผลิตพลังงำน โดยเปิดด�าเนินการ ๑ แห่ง คือ เทศบาล

นครขอนแก่น สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ๔.๔ เมกกะวัตต์  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(๙)

การก�าจัดขยะตกค้างสะสมทัว่ประเทศ จ�านวน ๓๐.๔๙ ล้านตนั ไปแล้ว ๒๖.๕๗ ล้านตนั (ร้อยละ ๘๗) โดยสนบัสนนุให้เอกชน

แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า และน�าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน

และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste จ�านวน ๒๓ แห่ง กระจายใน ๑๙ จังหวัด เพื่อต่อยอดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ 

ให้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบจัดการขยะ 

	 3.2	 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว

  3.2.1	 กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ	 2๐	 ปี รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนา 

ให้กับประเทศในระยะยาว จึงได้ตราพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�าหนดกระบวนการจัดท�า

และการรบัฟังความคดิเหน็ในการจดัให้มยีทุธศาสตร์ชาตเิพือ่เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิบาล  

รวมท้ังเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน และผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

โดยคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิ๖ ด้าน ได้แก่  

๑) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน ๓) คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน ๔) คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ 

ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม ๕) คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่รับผิดชอบ ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น และเสนอ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

  3.2.2	 กำรจัดท�ำแผนกำรปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรัฐบาลได้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

ก�ากับการบริหารราชการและขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับในปีที่ ๓ เมื่อได้มีการประกาศ 

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้ว รัฐบาลได้เตรียมการปฏิรูปประเทศเพ่ือส่งต่อสู่รัฐบาลใหม ่

โดยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศเป็น “สะพำนสู่อนำคตผ่ำนพลังประชำรัฐ” ต่อมา 

ได้ตราพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่ก�าหนดวธิกีารจัดท�าแผนการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนขั้นตอนในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�าเนินการ  

และระยะเวลาด�าเนนิการปฏริปูประเทศทกุด้านให้มคีวามชดัเจนต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในช่วงเดอืนมนีาคม ๒๕๖๑

4.	 ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยรัฐบำล	11	ด้ำน

 การด�าเนินการตามแนวนโยบายทั้ง ๑๑ ด้านนั้น นอกจากการด�าเนินการตามความจ�าเป็นเร่งด่วน การแก้ไขปัญหา

ที่สั่งสมคั่งค้าง และการมุ่งเน้นประเด็นหลักเพื่อวางรากฐานส�าหรับการพัฒนาในระยะยาวแล้ว มีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 

โดยสรุปในแต่ละนโยบายดังนี้

 4.1	 นโยบำยที	่1	กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์	

  รัฐบาลให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์ โดยนอกเหนือจาก 

การถวายความปลอดภยัแด่พระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ การจดังานเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสส�าคัญต่าง ๆ  และการสนับสนนุ 

และส่งเสรมิการด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิล้ว รฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการเตรียมงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ 

พระบรมศพ การเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ หลกัการทรงงาน และพระราชกรณยีกจิ 

เพื่อประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(1๐)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

  4.1.1	 ก ำ รจั ด ง ำนพระ ร ำชพิ ธี ถ ว ำย 

พระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนำถบพิตร หลังจากที่พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

เสดจ็สวรรคตเมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ รฐับาลได้ด�าเนนิการ

ระหว่างพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

อย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีและสมกับ

ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย โดยคณะกรรมการ 

ถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ซึง่รฐับาลได้กราบบงัคมทลูเชญิ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเป็นองค์ทีป่รกึษา ได้อ�านวยการงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้างพระเมรุมาศ 

ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ การจดัเตรียมงานแสดงมหรสพหน้าพระเมรมุาศ การจดัท�าหนงัสอืจดหมายเหตุ 

หนังสือที่ระลึก และแผ่นพับท่ีระลึก รวมท้ังการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมจัดท�าดอกไม้จันทน์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในต่างประเทศ โดยการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยความเรียบร้อยตามแผนและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  4.1.2	 กำรเผยแพร่ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์	หลักกำรทรงงำน 

และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน รัฐบาลได้ด�าเนินการ 

เผยแพร่ หลกัการทรงงาน และพระราชกรณยีกจิเพ่ือประชาชน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพือ่ปลูกจติส�านกึและปรูากฐานให้ประชาชน 

มีความจงรักภักดี  และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

น้อมน�าแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต 

เช่น การจัดโครงการเฉลมิพระเกียรติ “เยาวชนอาเซยีนเรยีนรู้ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”  

การจดัแสดงละครเวท ี“Sound of Love : เสยีงแห่งความจงรกัภกัดี” 

การจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้ง 

เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี ๙ มถินุายน ๒๕๕๙ และเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลท่ี ๙ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือของปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืระหว่างไทยกบันานาประเทศ และการให้ทนุฝึกอบรมเกีย่วกบัหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศก�าลังพัฒนา

  4.1.3	 กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ รัฐบาลได้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีแด่พระมหากษัตริย ์

ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช บรมนาถบพติร รวมท้ังจดัโครงการจติอาสาเพือ่อ�านวยความสะดวกและสนบัสนนุส�านกัพระราชวงัส�าหรบัข้าราชการ 

ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยและกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่ออ�านวยความสะดวกในพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพตามสถานที่ราชการที่ได้จัดตั้งขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

 4.2	 นโยบำยที่	2	กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

  รฐับาลได้ด�าเนนิการรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศเพือ่เป็นการวางรากฐานการพฒันาประเทศ

ให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยด�าเนินการผ่านแผนงาน มาตรการและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น 
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(11)

แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และกรอบความร่วมมือ และการจัดประชุม

หารือทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศต่าง ๆ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้

  4.2.1	 กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน เช่น การด�าเนินโครงการเช่ือมโยงข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัต ิ

ทั่วประเทศ (e-Finger Print) โดยปัจจุบันได้เริ่มติดตั้งระบบ e-Finger Print ในด่านพรมแดนบางพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 

ช่องทางทางบก ๓๖ แห่ง ทางน�้า ๕๕ แห่ง ทางอากาศ ๒๙ แห่ง รวมถึงด่านพรมแดนอีก ๘๑ ด่าน และคาดว่าจะติดตั้งระบบ

ดังกล่าวแล้วเสร็จครบทุกพื้นที่ภายในปี ๒๕๖๒

  4.2.2	 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยด�าเนิน ๓ มาตรการ ได้แก่ ๑) กำรป้องกัน โดยพัฒนา 

ศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม ๕๒,๘๖๒ แห่งท่ัวประเทศ พัฒนาครูต�ารวจ D.A.R.E.  

(Drug Abuse Resistance Education) ๘,๖๙๒ คน และครูพระรวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ รูป ส่งเสริมให้สถานประกอบการ 

มีระบบบริหารจัดการด้านยาเสพติด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว ๒,๑๖๑ แห่ง ๒) กำรปรำบปรำม คดียาเสพติด 

รวม ๒๗๑,๗๐๙ คดี และ ๓) กำรบ�ำบัดฟื้นฟูจ�านวน ๑๙๔,๕๘๖ คน รวมทั้งติดตามผู้ผ่านการบ�าบัด จ�านวน ๓๘,๒๑๕ คน

  4.2.3	 กำรเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ได้ด�าเนินนโยบายการบริหาร

และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง” ให้ความส�าคญัการใช้แนวทางสันตวิธีิในการแก้ไขปัญหา การใช้กระบวนการการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน 

การบรหิารจดัการบนพืน้ฐานของสงัคมพหวุฒันธรรมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ที ่และการยดึมัน่ในหลกัสทิธมินษุยชน 

หลักนิติรัฐ นิติธรรม

  4.2.4	 กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 

ผ่ำนโครงกำรเมืองต้นแบบ	“สำมเหลี่ยม	มั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน” 

โดยรัฐบาลได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์ในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) เมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

พัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร รองรับภาคธุรกิจ 

ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ๒) เมืองเบตง จังหวัดยะลา พัฒนา 

ขึ้นเป ็นเมืองต ้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  

เป็นเมอืงหลกัทีม่รีายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเทีย่วและการค้าชายแดน  

และ ๓) เมอืงสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส พฒันาข้ึนเป็นศนูย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ เป็นประตกูารค้าชายแดน  

และเป็นศูนย์กลางการกีฬา การจัดประชุมและนันทนาการ เพื่อเป็น Landmark แห่งใหม่ 

 	 4.2.๕	 กำรด�ำเนินนโยบำยและกำรบริหำรงำนด้ำนควำมม่ันคง โดยมีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ เช่น  

แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐ (Crisis  

Management Exercise 2017: CMEX-17) การฝึกร่วมทางการทหาร การฝึกปฏิบัติการร่วมหน่วยท�าลายวัตถุระเบิด  

(Explosive Ordnance Disposul: EOD) และหน่วยค้นหาอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู (Weapons of Mass Destruction: 

WMD) การฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2017 และการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 

  4.2.๖	 กำรส่งเสรมิบทบำทประเทศไทยในเวทรีะหว่ำงประเทศ โดยรฐับาลได้ด�าเนนิการเชงิรกุเพือ่ส่งเสรมิ

บทบาทไทยในประเด็นท่ีประชาคมโลกให้ความส�าคัญ ซึ่งท�าให้ไทยมีโอกาสแสดงบทบาทน�าและสร้างสรรค์ในเวทีระหว่าง

ประเทศ โดยได้ชูประเด็นเรื่องการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP)  

มาเป็นทางเลือกในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(12)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 4.3	 นโยบำยที	่3	กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

  รัฐบาลได้ด�าเนินการลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชน 

ในแต่ละกลุ่มและช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ โดยด�าเนินการ 

ใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) การเร่งสร้างโอกาส การมีอาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีงานท�าและ 

มรีายได้ ๒) การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน ๓) การพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคม  

ซึ่งให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ๔) การพัฒนาระบบการออมและพัฒนาระบบ 

สวัสดิการชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวัยหลังเกษียณ และ ๕) การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  

จริยธรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนี้

  4.3.1	 กำรเร่งสร้ำงโอกำส	 อำชีพ	 และกำรมีรำยได้ที่ม่ันคง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีงานท�าและมีรายได ้

เพียงพอต่อการด�ารงชีพโดยให้บริการจัดหางานในประเทศ ซึ่งมีผู ้ได้รับการบรรจุงาน จ�านวน ๒๐๘,๘๖๙ คน และ 

ให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ ซ่ึงมีผู้ขอรับบริการทั้งหมด จ�านวน ๑๑๔,๙๕๘ คน นอกจากนี้ ได้ฝึกอาชีพแรงงาน 

กลุม่เฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี ประกอบด้วย ทหารก่อนปลดประจ�าการ ผู้ผ่านการบ�าบดัยาเสพตดิ ผู้ต้องขงั 

ก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย รวมท้ังได้คุ้มครองแรงงาน 

ผ่านระบบประกันตนตามมาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จ�านวน ๑๑.๙๘ ล้านคน และระบบประกันตนตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้แรงงานนอกระบบ  

(ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต จ�านวน ๒.๓๔ ล้านคน นอกจากนี้ ได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการตรวจสอบสิทธิพร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน “SSO Connect”  

การจดัท�า M-Powered Thailand ศนูย์พฒันาอาชพีออนไลน์ ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัส�าหรบัหางานและสมคัรงาน (Smart Job  

Center) และบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 

  4.3.2	 กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนษุย์ 

แรงงำนต่ำงด้ำว	 คนขอทำน	 นอกเหนือจำกกำรปรำบปรำม 

และแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในเรือประมง	 กำรแก้ไข 

ปัญหำกำรท�ำประมงท่ีผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำน	 และ 

ไร้กำรควบคุม	 (Illegal	 Unreported	 and	Unregulated 

Fishing:	IUU	Fishing)	และกำรจัดระบบคนตำ่งด้ำวที่เข้ำมำ 

ท�ำงำนในประเทศไทย ซ่ึงกล่าวไว ้ในผลการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญของรัฐบาลแล ้ว โดยรัฐบาลได ้ด�าเนินการดังนี้  

๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีสถานประกอบ 

กิจการได้รับการตรวจสอบ ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก 

และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ๑,๗๓๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๙๐,๐๓๖ คน และ ๒) การแก้ไขปัญหา 

ชาวโรฮีนจา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ และจัดบริการปัจจัยสี่ การดูแลด้านสุขภาพ 

รวมทั้งกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านคดี และกระบวนการรับไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศที่สาม

  4.3.3	 กำรพฒันำระบบกำรคุม้ครองทำงสงัคมซึง่ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลผู้สงูอำย	ุเดก็	สตร	ีคนพกิำร	 

และผู้ด้อยโอกำส	 โดยมีโครงการที่ส�าคัญ เช่น	 โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน จ�านวน  

๓๕๒,๙๘๕ คน เพือ่ด�าเนินการจ่ายเงนิอดุหนนุแก่กลุม่เป้าหมาย (ทัว่ประเทศ) โครงกำรจดัท�ำมำตรฐำนศนูย์เดก็เลก็แห่งชำติ 

โครงกำรพฒันำทกัษะอำชพีแก่กลุม่เสีย่งในสถำบนัครอบครวั กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย สตร ีผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ 

ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ที่ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ เด็ก สตรีและประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๔,๒๐๔ คน โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรในสถำนประกอบกำร	 และในหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งสถานประกอบการ  

จ้างผูพิ้การเพิม่ข้ึน ร้อยละ ๒๐ (เท่ากับเป้าหมายทีก่�าหนดไว้) และหน่วยงานของรฐัจ้างผูพ้กิารเพ่ิมขึน้ ๒,๓๖๖ คน (ร้อยละ ๗๒ 

ของเป้าหมาย) และโครงกำรบ้ำนประชำรัฐ เพื่อสนับสนุนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(13)

ทหาร ต�ารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน 

ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

 	 4.3.4	 กำรพัฒนำระบบกำรออมและพัฒนำระบบสวัสดิกำรชุมชนเพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีในช่วงวัย 

หลังเกษียณ	 นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐซึ่งกล่าวไว้ในผลการด�าเนินงาน 

ทีส่�าคญัของรฐับาลแล้ว รฐับาลได้ส่งเสรมิการออมภาคประชาชนผ่านกองทนุกำรออมแห่งชำต	ิ(กอช.) เพือ่เป็นหลกัประกนั 

การจ่ายบ�านาญให้แก่แรงงานนอกระบบ ๒๕ ล้านคน ทีมี่อาย ุ๑๕-๖๐ ปี และมีสมาชกิกองทนุ จ�านวนประมาณ ๕๔๑,๒๔๘ ราย 

รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ โดยด�าเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู ้สูงอาย ุ

ทีม่รีายได้น้อยและการจดัหาเงนิเข้ากองทนุผูส้งูอาย ุซึง่จดัเกบ็ในอตัราร้อยละ ๒ ของภาษทีีเ่กบ็จากสรุาและยาสูบตามกฎหมาย

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุนปีงบประมาณละไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ตลอดจนการจัดตั้ง 

ศูนย์ท่ีพักอำศัยส�ำหรับผู้สูงอำยุ	 (Senior	 Complex) ในที่ราชพัสดุ เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอาย ุ

(Retirement Home) อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

  4.3.๕	 กำรจัดระเบียบสังคม	สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม	จริยธรรม การจัดระเบียบสังคมเป็นเป้าหมาย 

หลักที่ส�าคัญของรัฐบาลโดยได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น ๑) กำรแก้ไข 

ปัญหำกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงสำธำรณะ โดยมีผลการจับกุมในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑,๒๗๙ คดี ผู้ต้องหา 

๑,๔๙๖ คน และปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑,๕๕๗ คดี ผู้ต้องหา ๑,๘๔๗ คน ท�าให้ปัญหาการแข่งรถในทางลดลง สร้างความสุขใจ 

ให้แก่ประชาชน ๒) กำรจัดระเบียบรถตู้โดยสำรสำธำรณะ	 ได้จัดระเบียบรถตู้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร-ต่างจังหวัด 

โดยให้เข้าจอดที่สถานีขนส่งผู ้โดยสาร ๓ แห่ง คือ จตุจักร สายใต้ใหม่และเอกมัย ๓) กำรจัดระเบียบรถแท็กซี ่

๔) กำรลดอบำยมุข	 สร้ำงสุขให้สังคม โดยออกตรวจสถานบริการ และร้านจ�าหน่ายสุรา ๕) กำรจัดระเบียบ

ทำงเท ้ำและหำบเร ่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท ้าให ้แก ่ประชาชนในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยทุกประเภทในบริเวณถนนและทางเท้าที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมท้ัง  

๕๐ เขต ขณะเดียวกันก็มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบ 

หาบเร่-แผงลอย เช่น การจัดหาพื้นที่ตลาดรองรับผู ้ค้าทั้งตลาดเอกชนและตลาดในก�ากับดูแลของภาครัฐที่มีอยู ่ 

ใกล้สถานท่ีท�าการค้าเดิมของผู้ค้า การประสานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนท่ีมีท่ีดินว่างพอที่จะรองรับผู้ค้าได้  

๖) กำรแก้ไขปัญหำกำรจ�ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเกินรำคำ ๗) กำรพัฒนำพื้นที่สำธำรณะและล�ำคลอง และ  

๘) กำรแก้ไขปัญหำชุมชนในพื้นที่ป้อมมหำกำฬ 

	 4.4	 นโยบำยที	่4	กำรศึกษำและเรียนรู้	กำรทะนุบ�ำรุงศำสนำ	ศิลปะและวัฒนธรรม 

  การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นภารกิจส�าคัญของรัฐบาล  

โดยในช่วงปีทีผ่่านมา รฐับาลได้ด�าเนนิการยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้เกิดความทัว่ถงึและเท่าเทยีม รวมท้ังผลติและพฒันา

ก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ตลอดจนการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู 

และบคุลากรทางการศกึษาให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทัง้การปรบัโครงสร้างการบรหิารด้านการศึกษาใหม่ เพือ่กระจายอ�านาจ 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

  4.4.1	 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ให้เกดิควำมทัว่ถึงและเท่ำเทียม	โดยเริม่ตัง้แต่	๑)	กำรพฒันำ 

คุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กเล็ก 

ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่  

ด ้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม  

๒) กำรขบัเคลือ่นโครงกำรลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรู	้เพือ่เตรยีม 

ผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวัง 

ให้มกีารเปลีย่นแปลงการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกห้องเรยีน  



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(14)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวม จ�านวน ๒๑,๔๑๗ โรงเรียน ๓) กำรยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  

การพัฒนาครูแกนน�าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot Camp) ในระดับ 

ภูมิภาคทั่วประเทศ ๔) กำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็น 

พีเ่ลีย้งโดยในปี ๒๕๖๐ มีสถาบนัอดุมศกึษาเข้าร่วมด�าเนนิการเพิม่ขึน้เป็นจ�านวน ๑๒๗ สถาบนั และวทิยาลยัชมุชน ๑๗ แห่ง  

ใน ๗๔ จงัหวดั มโีรงเรยีนเข้าร่วมด�าเนนิการ จ�านวน ๑,๓๕๙ แห่ง คร ูจ�านวน ๑๓,๕๙๐ คน และนกัเรยีน จ�านวน ๑๖๓,๐๘๐ คน  

และ ๕) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ส่งเสริมและพัฒนำห้องปฏิบัติกำร	 (Laboratory:	 Lab)	 

วิทยำศำสตร์-เน้นสะเต็มศึกษำหลักสูตรใหม่	ปี	2๕๖๐

  4.4.2	 กำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนให ้สอดคล้องกับควำมต้องกำร	 โดยเฉพำะกำรส ่งเสริม 

กำรอำชีวศึกษำ ซึ่งได้ด�าเนินการโครงการที่ส�าคัญ เช่น การควบรวมอาชีวะของภาครัฐกับเอกชน การด�าเนินโครงการเรียน 

ร่วมหลกัสตูรอาชวีศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย (ทวศิกึษา) การจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีโครงการค่ายอาชวีะฤดรู้อน 

“เปลี่ยนโรงงานเป ็นโรงเรียน” จัดยุทธศาสตร ์การพัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการแรงงานของประเทศแบบ real time นอกจากนี้  

ได้จัดกำรศึกษำนอกระบบและจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	

เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพและเพิ่มแหล่งเรียนรู ้ เช่น  

การจดัตัง้แหล่งเรยีนรูช้มุชนเพือ่ฝึกอาชพีในรปูแบบกลุ่มสนใจ  

ชัน้เรยีนวชิาชพี ระยะสัน้-ระยะยาว ซึง่จดัตัง้แล้ว ๗,๔๒๔ แห่ง  

ตามเป้าหมาย และการส่งเสริมทักษะ ๑ คน ๑ อาชีพเพื่อให้ 

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอาชพีมช่ีองทางในการประกอบอาชพีมรีายได้  

มคีณุภาพชีวติดขีึน้ โดยมผู้ีเข้ารบัการฝึกอาชพี ๒๗๖,๔๘๖ คน 

       

  4.4.3	 กำรผลิตและพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 โดยได้ด�ำเนินโครงกำรผลิตครู 

เพื่อพัฒนำท้องถิ่น	พ.ศ.	2๕๕๙-2๕๗2 เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู จ�านวน ๔๘,๓๗๔ คน ในระยะเวลา ๑๐ ปี 

รวมท้ังได้ด�าเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น โดยสรรหาครูเกษียณอายุราชการ  

ทีม่จีติวญิญาณของความเป็นคร ูมผีลงานเชงิประจกัษ์ และมสีขุภาพด ีเพือ่ท�าหน้าทีค่รผููส้อนสถานศกึษาในสาขาทีจ่�าเป็นและ 

ขาดแคลน ปรับปรุงพัฒนาความรู้และทักษะการสอนของครูผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและอบรมพัฒนาโดยให้ 

งบประมาณเพื่อพัฒนาครู จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี

  4.4.4	 กำรปรับโครงสร ้ ำงกำรบริหำร 

ด้ำนกำรศกึษำ โดยได้ก�าหนดให้มี ๑) คณะกรรมการขบัเคลือ่น 

การปฏรูิปการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค ท�าหน้าที่ 

ก�าหนดทิศทาง วางแผนเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล พิจารณา

จดัสรรงบประมาณ แต่งตัง้ โอน หรอืย้าย ๒) คณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ. )  ท�าหน ้าที่ ขับเค ล่ือนงาน 

ด้านการศึกษาของจังหวัด และ ๓) คณะกรรมการอิสระเพื่อ 

การปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  4.4.๕	 กำรทะนุบ�ำรุงศำสนำ	 ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรทางศาสนา 
ให้มีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทย 
อย่างยัง่ยนื ตลอดจนการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม โดยการด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น โครงการเข้าวดัปฏบิตัธิรรมวนัธรรมสวนะ 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถไีทย ต้อนรบัปีใหม่วถิพีทุธ พุทธศักราช ๒๕๖๐” โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณรเเละบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนประจ�าปี ๒๕๖๐ กิจกรรมร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(1๕)

น้อมใจภักดิ์พระผู ้ทรงธรรมเสด็จสู ่สวรรคาลัย พร ้อมทั้งมีการส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ โดยรณรงค์เรื่องความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) การขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก  
มรดกภูมิปัญญาท้องถ่ิน และมรดกทางวัฒนธรรม ได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จ�านวน ๓๑๘ 
รายการ และเสนอขึน้บญัชีมรดกวัฒนธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ของอนสุญัญาว่าด้วยการสงวนรกัษามรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้
ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Education, Sciertific and Cultural  
Organization: UNESCO) จ�านวน ๒ รายการ ได้แก่ โขนและนวดไทย ๒) การติดตามและรับคืนโบราณวัตถุจากต่างประเทศ  
รวมจ�านวน ๖๗๗ รายการ โดยได้รับคืนจากสหรัฐอเมริกา ๖๔๘ รายการ และจากเครือรัฐออสเตรเลีย ๒๙ รายการ 
๓) การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม โดยด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดก 
ศิลปวัฒนธรรม จ�านวนท้ังสิ้น ๑๓๖ แห่ง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว จ�านวน ๘๕ แห่ง  
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน จ�านวน ๔๑ แห่ง และโครงการอนุรักษ์และพัฒนา 
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) จ�านวน ๑๐ แห่ง ๔) การผลิตสื่อปลอดภัย มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ เช่น  
ผลิตและเผยแพร่รายการสร้างชาติโปร่งใส สร้างใจซื่อตรง จ�านวน ๙ ตอน รายการ “กล้า ท�า ดี” ๕) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปิน
ทุกภาคส่วนให้มีอาชีพ และส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนท้องถิ่น 
มีการผลิตสินค้าท่ีมีเร่ืองราวและความโดดเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว  
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมเทศกาลประเพณี ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๖) การส่งเสริม 
การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ส่งเสริมอาหารไทย  
อาหารถิ่น และรุขมรดกแห่งแผ่นดิน (ต้นไม้ทรงคุณค่า) และ ๗) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากศิลปะและอตุสาหกรรม 
สร้างสรรค์ โดยประกาศเมืองแห่งศิลปะ ส่งเสริมการเผยแพร่เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริม 
การสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

	 4.๕	 นโยบำยที	่๕	กำรยกระดับคุณภำพบริกำรดำ้นสำธำรณสุข	และสุขภำพของประชำชน 
  ความสมบรูณ์ทางสขุภาพของประชาชนเป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาประเทศในระยะยาว โดยรฐับาล 
ได้มุง่เน้นการสร้างหลกัประกนัทางสขุภาพให้กบัประชาชนทกุคน และการปฏริปูระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิควบคู่ได้ไปกับ 
การสนบัสนนุให้ประชาชนดแูลรกัษาสขุภาพของตนและหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งต่อโรคต่าง ๆ รวมทัง้เฝ้าระวงัและควบคมุโรคระบาด 
และโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

  4.๕.1	 ระบบหลกัประกนัสุขภำพครอบคลมุ 

ประชำกรในทกุภำคส่วนอย่ำงมคีณุภำพ สร้างความครอบคลมุ 

ผู ้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ (Universal Health 

Coverage: UHC) โดยการลงทะเบียนผู ้มีสิทธิในระบบ

ประกันสุขภาพ (สิท ธิหลักประกันสุขภาพแห ่ งชาติ  

สทิธปิระกนัสงัคม และสทิธสิวสัดกิารข้าราชการ) และสทิธอืิน่ 

ท่ีภาครัฐจัดให้ ๖๖,๐๑๓,๖๔๕ คน จากประชากรไทย 

ทัง้ประเทศทีม่สีทิธ ิ๖๖,๐๔๖,๘๓๑ คน คดิเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ 

รวมทัง้ กำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำย	“เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต	

มีสิทธิทุกที่”	 (Universal	 Coverage	 for	 Emergency	

Patients:	UCEP) เพือ่เพิม่โอกาสการรอดชวีติและลดความพกิารของผูป่้วยฉกุเฉนิวิกฤตในการเข้ารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล

รัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องส�ารองเงินค่ารักษาพยาบาล ในระยะเบื้องต้น ๗๒ ชั่วโมงแรก

 	 4.๕.2	 กำรปฏริปูระบบบรกิำรสขุภำพปฐมภมู	ิ (Primary	Care	Cluster:	 PCC) ในรูปแบบ “คลินิกหมอ 

ครอบครัว” (๑ ทีมต่อการดูแลประชากร ๑๐,๐๐๐ คน) ประกอบไปด้วย ๗ กลุ่มวิชาชีพ คือ ๑) แพทย์ ๒) ทันตแพทย์/ 

ทันตาภิบาล ๓) เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๔) พยาบาล ๕) นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

๖) นกักายภาพบ�าบัด และ ๗) แพทย์แผนไทย โดยปัจจบุนัมคีลนิกิหมอครอบครวั ๕๙๖ ทมี มผู้ีมาใช้บริการ ๖,๒๘๗,๘๐๙ คน  



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(1๖)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ผลการด�าเนนิงานช่วยลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ 

จาก ๑๗๒ นาที เหลือ ๔๔ นาที และลดค่าใช ้จ ่าย 

ในการเดนิทางไปโรงพยาบาลเฉลีย่ ๑,๖๕๕ บาทต่อคนต่อครัง้  

ในระยะยาวประชาชนสามารถที่จะจัดการสุขภาพตนเองได้  

ร่วมกับการดูแลของคลินิกหมอครอบครัว ได้รับการส่งเสริม 

สขุภาพ ป้องกันโรค และลดการป่วยในโรคทีส่ามารถป้องกันได้ 

  4.๕.3	 ส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรค เช่น กำรดูแลโภชนำกำรที่ดีแก ่

หญิงตั้งครรภ์และเด็ก	 กำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมนันทนำกำรในเด็กและเยำวชน	 กำรควบคุมกำรบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ตรวจ เฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย ๑,๗๐๘ ราย ด�าเนินคดี ๒๐๘ ราย การเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบ จัดกิจกรรม

โรงเรียนปลอดบุหรี่ ๑,๘๕๐ แห่ง และส่งเสริมการเลิกบุหร่ี โดยมีผู้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหรี่มากกว่า ๓ เดือน คิดเป็นร้อยละ 

๓๖.๖๑ กำรลดอตัรำกำรเสยีชวีติโรคมะเรง็ตบั/ท่อน�ำ้ด ีด้วยการคดักรองและผ่าตดั โดยได้ด�าเนนิการคดักรองพยาธใิบไม้ตบั 

ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ๑๕๕,๔๐๒ ราย อัลตราซาวด์มะเร็งท่อน�า้ดีในประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ๑๐๔,๕๘๐ ราย 

ผ่าตัดมะเร็งท่อน�้าดี ๔๑๘ ราย และดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ๑,๘๑๕ ราย 

  4.๕.4	 กำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคระบำดและโรคติดต่อร้ำยแรง เช่น โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เส่ียง  

โดยค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับการฉีดวัคซีนทุกรายภายใน ๔๘ ชั่วโมง และใช้มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

และตระหนักถึงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ก�าหนด กำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้ขอ 

ความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ลดจ�านวนยุงลายก่อนถึงฤดูฝน ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก การกวาดล้าง

โปลิโอให้หมดภายในปี ๒๕๖๓ โดยรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอฟรีแก่เด็กทุกคนตามช่วงวัย ซึ่งมีเด็กมาเข้ารับบริการ 

๑,๑๑๘,๐๙๐ ราย การรณรงค์การให้วัคซีนโรคคอตีบแก่นักเรียนและประชาชน อายุ ๒๐-๕๐ ปี โดยมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 

๑๕,๕๔๙,๐๒๗ ราย กำรควบคุมวัณโรค	กำรเฝ้ำระวังโรคทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง	(Middle	East	Respiratory	

Syndrome:	MERS)	และกำรป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

	 4.๖	 นโยบำยที	่๖	กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

  รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ส่งผลให้ภาคการผลิตมีความเข้มแข็ง 

และประชาชนได้รับผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย ๑) กำรดูแลเกษตรกร

และกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร ๒) กำรดูแลรักษำเสถียรภำพรำคำและลดภำระค่ำครองชีพประชำชน  

๓) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:	 

SMEs) ๔) กำรส่งเสริมภำคกำรพำณิชย์	 กำรค้ำ	 และขยำยฐำนกำรส่งออก ๕) กำรส่งเสริมกำรลงทุน	 และขับเคลื่อน 

อตุสำหกรรมสู	่Thailand	4.0 ๖) กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรขนส่งและคมนำคม ๗) กำรขบัเคลือ่นสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั  

๘) กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในประเทศ ๙) กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน ๑๐) กำรบริหำรจัดกำร 

รัฐวิสำหกิจ และ ๑๑) กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจ ดังนี้

  4.๖.1	 กำรดูแลเกษตรกรและกำรปรับโครงสร้ำง 

กำรผลติสนิค้ำเกษตร	รฐับำลได้ด�ำเนนิมำตรกำรเพือ่ช่วยเหลอื 

เกษตรกรกลุม่ต่าง ๆ  เช่น กำรช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูข้ำว 

ทั้งระบบ ด้วยมาตรการสนับสนุนสินเชื่อการประกันภัยและ 

การบรหิารจดัการข้าวในสตอ็กของรฐั โดยด�าเนนิโครงการต่าง ๆ   

เช่น โครงการประกนัภยัข้าวนาปี ปีการผลติ ๒๕๖๐ กรอบวงเงิน  

๑,๘๔๑.๑๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีพื้นที่ 

เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๒๓,๗๖๑,๔๒๘.๒๕ ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ ๙๕.๐๕ ของพื้นที่เป้าหมายขั้นต�า่ ๒๕ ล้านไร่ และมี 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(1๗)

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๑,๕๘๕,๕๕๕ ราย ลดรายจ่ายต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร โดยด�าเนินโครงกำร 

สนบัสนนุเงนิช่วยเหลอืต้นทนุกำรผลติให้แก่เกษตรกรผูป้ลูกข้ำว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ 

การเกษตรจ่ายเงินให้เกษตรกรทั้งหมดจ�านวน ๓,๘๗๔,๖๙๒ ราย เป็นเงิน ๓๒,๑๖๘ ล้านบาท พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน 

สินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับโดยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง โครงกำร 

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้ำวไม่เหมำะสมเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกอื่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่  

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว ๑๓,๙๒๖ ราย พื้นที่ ๖๓,๔๐๐ ไร่ วงเงิน  

๒๔๔.๘๔ ล้านบาท กำรจดัตลำดนดัข้ำวเปลอืก	(ปีกำรผลติ	2๕๕๗/๕8-2๕๕๙/๖๐) จ�านวน ๓๖๑ ครัง้ มลูค่า ๒,๒๓๒.๗๐  

ล้านบาท ท�าให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ตันละ ๑๐๐-๑,๒๐๐ บาท

   ในส่วนของกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยำง รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน 

แก่สถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยาง วงเงนิ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมวีงเงนิขอกู ้๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนุมตัเิงนิกู้ ๓๘๑ แห่ง  

วงเงินอนุมัติ ๔,๙๘๐.๒๗ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๓๖๗ แห่ง จ�านวนเงิน ๖,๒๗๔.๘๑ ล้านบาท โครงกำรสนับสนุนสินเชื่อ 

สถำบันเกษตรกรแปรรูปยำงพำรำภำยใต้แนวทำงพัฒนำยำงพำรำทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ 

จ�านวน ๑๖๘ แห่ง วงเงินอนุมัติ ๑,๗๗๕.๐๑ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๑๖๔ แห่ง จ่ายเงินกู้สะสม ๑,๙๔๙.๕๑ ล้านบาท และ

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง วงเงนิรวม ๑๓,๑๒๔ ล้านบาท โดยโอนเงนิให้เกษตรกรชาวสวนยาง 

(เจ้าของสวนยาง) ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๗๑๕,๓๓๖ ราย พื้นที่ ๗.๑๕ ล้านไร่ จ�านวนเงิน ๖,๔๓๖.๐๘  

ล้านบาท และโอนเงนิให้เกษตรกรชาวสวนยาง (ผู้กรดียาง) จ�านวน ๖๗๘,๖๔๒ ราย พืน้ที ่๖.๘๐ ล้านไร่ จ�านวนเงนิ ๔,๐๙๔.๔๖ 

ล้านบาท  

   ในส่วนพืชเศรษฐกจิอืน่	ๆ 	เช่น	มนัส�ำปะหลัง	อ้อย	และปำล์มน�ำ้มนั รฐับาลได้ก�าหนดแนวทำงกำรบรหิำร

จัดกำรตลำดมันส�ำปะหลัง	ปี	2๕๕๙/๖๐ เช่น โครงการพักช�าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง  

(ผู้ประกอบการ ๒๔๙,๒๐๓ ราย และวงเงินกู้ ๒๓,๐๓๗.๒๘ ล้านบาท) ก�ำกับดูแลอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 

โดยมุ้งเน้นให้เกดิความเป็นธรรมในการแบ่งปันรายได้ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�า้ตาลทรายและการพฒันาคณุภาพชวีติ 

ความอยูด่กีนิดีของชาวไร่อ้อย โดยในฤดกูาลผลติปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗-๒๕๕๘/๒๕๕๙ ได้อนมุตัเิงนิเพิม่ค่าอ้อย ท่ี ๑๖๐ บาทต่อตนัอ้อย 

ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจในด้านราคาอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ 

ครอบครัว ก�าหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำรำคำปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม เช่น การด�าเนินการด้านราคาและรับซ้ือ 

ตามคุณภาพ โดยก�าหนดราคาแนะน�าให้เปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดและสะท้อนตามสถานการณ์ 

   รัฐบาลได้พัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน โดยมีการตรวจประเมิน 

มาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น�า้ ตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าปศสุตัว์ ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด ตรวจรบัรองแหล่งผลติ

พชืในระบบการปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีด ี(Good Agriculture Practice: GAP) ท้ังในส่วนของผกั/ผลไม้ และไม่ใช่ผกัและผลไม้ 

  4.๖.2	 กำรขบัเคลือ่นไทยแลนด์	4.๐ ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยชีวีภาพ โดยเปลีย่นเกษตรกรรม 

แบบดัง้เดมิ (Traditional Farming) ไปสูก่ารเกษตรสมยัใหม่ด้วยการสร้างความรูใ้ห้เกษตรกรสูก่ารเป็น Smart Farmer และ  

Young Smart Farmer รวมทัง้มีเกษตรกรต้นแบบเป็นหมอดินอาสาในชมุชนซึง่เป็นผู้ท่ีประสบผลส�าเรจ็ในอาชพีเกษตรกรรม  

และมคีวามรูค้วามเข้าใจในการน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ รวมทัง้มโีครงการ  Agri	Map	หรอืแผนทีก่ำรเกษตรเพือ่กำรบริหำร 

จดักำรเชงิรกุ เพือ่บรูณาการข้อมลูพืน้ฐานการเกษตรเชงิพืน้ทีจ่ากทกุหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส�าหรบัใช้เป็น

เครื่องมือบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนที่พืชชนิดต่าง ๆ แผนที่ความเหมาะสม 

ด้านปัจจัยการผลิต พื้นท่ีใน/นอกเขตชลประทาน และแหล่งน�้าต่าง ๆ รวมทั้งจัดท�าแผนการตลาด ระบบการขนส่ง 

เป็นรายจงัหวดั และความต้องการของตลาดต่าง ๆ  โดยจะพฒันาเรือ่งการใช้ทีด่นิให้มคีวามทนัสมยัทกุปี ทัง้นี ้ปัจจบุนัสามารถ 

เรียกดูข้อมูล Agri Map ได้จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่

  4.๖.3	 กำรดูแลรักษำเสถียรภำพรำคำและลดภำระค่ำครองชีพประชำชน รัฐบาลได้ด�าเนินการก�าหนด

สินค้าและบริการควบคุม ๔๗ รายการ ติดตามดูแล ๒๒๖ รายการ และการก�ากับดูแลด้านราคาให้เป็นธรรมทั้งต้นทาง 

กลางทาง และปลายทาง เพือ่ให้มปีรมิาณสินค้าเพยีงพอและไม่ให้มกีารฉวยโอกาสปรบัราคาสินค้าเพิม่สูงขึน้โดยไม่มเีหตผุลสมควร  



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(18)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ซึ่งผลของการป้องปรามดังกล่าวท�าให้ระดับราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยของสินค้าและบริการที่จ�าเป็นต่อการครองชีพในช่วง 

ท่ีผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัวในช่วงร้อยละ ๐.๒-๑.๙ นอกจากน้ี รัฐบาลได้ด�าเนินกำรลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน  

โดยการจ�าหน่ายอาหารปรงุส�าเรจ็เพือ่คนืความสขุทกุจานให้ประชาชน (ถกู สะอาด ดอีร่อย) “หนณูชิย์...พำชมิ” จ�าหน่ายอาหาร

จานเดยีวในราคาไม่เกนิจาน/ชามละ ๒๕-๓๕ บาท จ�านวน ๑๒,๖๗๔ ร้าน สามารถลดค่าครองชพีให้แก่ประชาชนในการซือ้อาหาร

ปรุงส�าเร็จได้ประมาณ ๑๐.๘๓ ล้านบาท และโครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชน	จ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำ

ประหยดัต�ำ่กว่ำท้องตลำดทัว่ไปร้อยละ	2๐-4๐ ทัว่ประเทศ สามารถลดภาระค่าครองชพีให้แก่ประชาชนกว่า ๔.๕๑ ล้านคน 

คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒๙๔.๘๐ ล้านบาท รวมท้ังการขยำยระยะเวลำด�ำเนินมำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน	 

ด้านการเดินทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และหลังจากนั้นจะจัดให้มีสวัสดิการ

ด้านการเดินทางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

  4.๖.4	 กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	(SMEs) ผูป้ระกอบการ 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมบีทบาทส�าคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานต่อเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ รฐับาล

จงึได้ด�าเนนิมาตรการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ปรากฏผลทีส่�าคญั ได้แก่ มำตรกำรกำรเงนิ เช่น โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ 

(Policy Loan) วงเงนิ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ช่วยเหลอืปัญหาสภาพคล่อง (สิน้สดุโครงการแล้วเมือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙)

ได้มีการให้สินเชื่อแล้วจ�านวน ๔,๕๒๗ ราย วงเงิน ๑๔,๐๓๕ ล้านบาท และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

ค�้าประกันสินเชื่อแล้วจ�านวน ๑๒,๖๗๔ ล้านบาท ให้แก่ SMEs จ�านวน ๔,๓๗๘ ราย และโครงการค�้าประกันสินเชื่อ 

เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) วงเงินค�้าประกันโครงการรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  

โดย ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม ค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้แก่ SMEs แล้ว ๘๙ ราย 

จ�านวนเงิน ๒๐๑ ล้านบาท มำตรกำรสนับสนุนผ่ำนกำรร่วมลงทุน	 (Venture	 Capital) เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุน 

ในประเทศไทย โดยธนาคารออมสนิ ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท 

   นอกจากน้ี รัฐบาลได้ด�าเนินมำตรกำรด้ำนภำษี เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ 

ผูป้ระกอบการ SMEs เป็นเวลา ๒ รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเนือ่งกนั ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัที ่๑ มกราคม 

๒๕๕๘ จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดท�าบัญชีของ SMEs  

เพ่ือช่วยลดภาระให้ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ม่มพีืน้ฐานด้านบญัชใีห้สามารถลงบญัชไีด้ด้วยตนเองอย่างถกูต้องตามมาตรฐาน

บญัชแีละกฎหมายภาษ ีมาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในชนบท และมาตรการเพือ่ส่งเสรมิให้บคุคลธรรมดาประกอบธรุกิจ 

ในรูปของนิติบุคคล เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการนิติบุคคลรายใหม่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดต้ังศูนย์สนับสนุน 

และช่วยเหลือ	 SMEs เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ครบวงจร พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อปัญหาของ SMEs  

ไปยงัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และส่งเสรมิ SMEs และผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชมุชนเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ เพือ่สร้างเครอืข่าย 

การค้า การลงทุนให้เข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิก ๙,๖๓๐ ราย เกิดการเชื่อมโยงและขยายการค้าทั้งในและต่างประเทศ  

โดยผลการด�าเนินงานโครงการในช่วงครึ่งปีแรก ๒๕๖๐ สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า ๘๙๐ ล้านบาท 

  4.๖.๕	 กำรส่งเสริมภำคกำรพำณิชย์	 กำรค้ำ	 และขยำยฐำนกำรส่งออก โดยในส่วนของการส่งเสริม 

การพาณิชย์มีการด�าเนินการ เช่น ๑) โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP)  

โดยในปี ๒๕๖๐ มียอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๒๙ ล้านบาท 

(ณ สิน้เดอืนสิงหาคม ๒๕๖๐) ๒) การสร้างโอกาสในการค้าขาย 

โดยจัดให้มีตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดตลาดคลองผดุง

กรุงเกษม และตลาดประชารัฐ ซ่ึงท�าให้เศรษฐกิจฐานราก 

มีเงินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนกว่า ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  

สร้างงานให้ประชาชนในชมุชนกว่า ๒๖๐,๐๐๐ อตัรา ๓)  ส่งเสริม 

สินค ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร ์ 

(Geographical Indicat ion: GI )  โดยขึ้นทะเบียน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(1๙)

สนิค้า GI ไทย เพิม่ข้ึนอกี ๑๓ รายการ ใน ๑๑ จังหวดั ได้แก่ ส้มโอปโูกยะรงั จงัหวดัปัตตาน ีพรกิบางช้าง จังหวดัสมทุรสงคราม  

สับปะรดตราดสีทอง จังหวัดตราด เนื้อโคขุนโพนยางค�า จังหวัดสกลนคร ปลากุเลาเค็มตากใบ และลองกองตันหยงมัส  

จงัหวดันราธวิาส ล�าไยอบแห้งและล�าไยเบีย้วเขยีว จงัหวดัล�าพนู สบัปะรดบ้านคา จงัหวดัราชบรีุ ทเุรยีนปราจนี จงัหวดัปราจนีบรุี  

ผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ และส้มโอหอมควนลัง จังหวัดสงขลา และ  

๔) การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business: EODB)  

ด้วยการพัฒนาการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและลดค่าใช้จ่าย  

โดยการปรบัลดขัน้ตอนการเริม่ต้นธรุกิจในการจดทะเบยีนนติบิคุคล จากเดมิ ๕ ขัน้ตอน ใช้เวลา ๒๕.๕ วนั เหลือเพยีง ๓ ข้ันตอน  

ใช้เวลาเพียง ๒ วัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม ๖,๖๐๐ บาท เหลือเพียง ๕,๘๐๐ บาท

   นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 

Agreement: FTA) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี FTA ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ ๑๗ ประเทศ  

ภายใต้ความตกลง ๑๒ ฉบบั และในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมมูีลค่าการค้ากบัประเทศสมาชกิหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค  

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) รวม ๒.๔๓ แสนล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นร้อยละ ๕๙  

ของการค้ารวมทัง้หมดของไทย และในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมมีลูค่าการค้ากบัประเทศสมาชกิ RCEP รวม 

๖๓,๕๒๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยไทยเกนิดลุการค้า ๖๓๕.๑ ล้านดอลลาร์ สรอ. เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ๑๕๔.๙  

ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทัง้ส่งเสรมิการค้าบรกิารและการลงทนุในต่างประเทศ โดยส่งเสรมิธุรกจิบรกิารไทยสูต่ลาดโลกในสาขา 

เป้าหมาย เช่น ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  

ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนท์ไทย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจซอฟแวร์ และธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนเร่งรัดผลักดันขยายโอกาส 

การด�าเนนิธรุกจิการค้าในตลาดต่างประเทศของสนิค้าไทย โดยส่งเสรมิผู้ประกอบการขยายตลาดในลักษณะของอตุสาหกรรม 

รวมกลุ่ม (Cluster) จ�านวน ๖,๙๔๘ ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๒๐๕,๖๗๗.๑๙ ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร 

และอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

  4.๖.๖	 กำรส่งเสริมกำรลงทุนและขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสู่	 Thailand	 4.0 รัฐบาลยังคงให้ความส�าคัญ 

ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New Engine of Growth) โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การผลักดันนโยบายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต (Super Cluster) เพื่อดึงดูดการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมายที่เป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

ซึ่งจะเร่งผลักดันขับเคลื่อน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและ ๕ อุตสาหกรรมใหม่ : First  

S-Curve และ New S-Curve) โดยมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) กำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยลดระยะเวลา 

การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) จาก ๙๐ วัน เหลือ ๓๐ วัน และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙-กันยายน  

๒๕๖๐ ได้ออกใบอนุญาตประกอบหรือขยายโรงงาน จ�านวน ๕,๐๕๗ โรงงาน มูลค่าการลงทุนกว่า ๑,๒๖๓,๘๙๐ ล้านบาท  

ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า ๒๑๘,๓๕๐ คน ๒) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคตผ่ำน	 1๐	 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

เป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ซึ่งผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

ใน ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมาย ช่วงทีผ่่านมา (๑๒ กนัยายน ๒๕๕๙-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) มจี�านวน ๗๓๗ โครงการ มลูค่ารวมทัง้สิน้ 

๒๖๗,๓๖๓ ล้านบาท ๓) กำรพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC)  

ได้เร่งรัดกระบวนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ให้มาลงทุนในพื้นที่ EEC  

โดยให้สิทธิพิเศษในด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๕ ปี ควบคู่ 

ไปกับการด�าเนินกิจกรรมชักจูงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  

และกลุม่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (Combodia, Laos, Myanmar and Vietnam: CLMV)  ๔) กำรพัฒนำ 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหล่ือมล�้า ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และ ๕) กำรพัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส	์ 

ณ	จดุเดยีว	(National	Single	Window:	NSW) โดยมหีน่วยงานทีม่รีะบบพร้อมรองรบัเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบ NSW แล้ว  

๓๖ หน่วยงาน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(2๐)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

  4.๖.๗	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งและคมนำคม การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 

มีส่วนส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลได้เร่งรัดด�าเนินการทั้งในส่วนของโครงการที่ต่อเนื่อง 

จากปีทีผ่่านมา และรเิริม่โครงการใหม่ ได้แก่ ๑)	กำรพฒันำระบบขนส่งทำงรำง เช่น โครงการความร่วมมอืด้านรถไฟระหว่าง 

ไทย-จีน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ รวมทั้งสิ้น  

๑๔ โครงการ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๒ โครงการ คือ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง  

๑๐๖ กโิลเมตร และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๗ กโิลเมตร ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสรจ็เดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนารถไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ โดยมีเปิดให้บริการในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑ โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้า 

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม) และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๕ โครงการ คือ  

สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีน�า้เงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�าโพง-บางแค สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี และ ๒)	กำรพัฒนำกำรขนส่งทำงถนน 

เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ�านวน ๓ เส้นทาง สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร  

สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร เพื่อพัฒนา 

โครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

   นอกจากนี ้รฐับาลได้ด�าเนนิกำรพฒันำท่ำอำกำศยำน เช่น โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๙๐ ล้านคนต่อปี และโครงการพัฒนา 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ แห่งที่ ๓ และรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทำงน�้ำ โดยได้ด�าเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสาร 

ในแม่น�า้เจ้าพระยา โดยปรับปรุงท่าเรือจ�านวน ๑๗ แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ 

การด�าเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้บริการท่าเรือชายฝั่ง 

เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะเปิดด�าเนินการในปี ๒๕๖๑ ตลอดจน กำรพัฒนำ

ระบบตัว๋ร่วม เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายในการเชือ่มต่อการเดนิทางทกุรปูแบบให้แก่ประชาชนด้วยบตัรเพยีงใบเดียว ซ่ึงจะม ี

การจดัส่งมาตรฐานกลางระบบตัว๋ร่วม (Common Ticketing System Standard) แก่ผูใ้ห้บรกิารในระบบขนส่ง และคาดว่า 

จะทดสอบระบบตั๋วร่วมเพื่อให้ใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๐

  4.๖.8	 กำรขับเคลื่อนสู ่เศรษฐกิจดิจิทัล 

รัฐบาลได้ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ด�าเนินการ 

ทีส่�าคญั ได้แก่ โครงการยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม  

ภายใต้ช่ือ “เน็ตประชารัฐ” เป้าหมาย ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน 

พร้อมให้จุดบริการ Free Wi-Fi หมู่บ้านละ ๑ จุด โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย พร้อมท้ังจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งขยายโครงข่ายฯ 

โดยมีการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จ จ�านวน  

๒๑,๐๐๐ หมูบ้่าน โครงการระบบเคเบลิใต้น�า้ระหว่างประเทศ 

เพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (Asia-Africa-Europe-1: AAE-1) ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) 

ประกอบด้วยแผนงานส�าคัญ ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ๒) การขยายการใช ้

บตัรอเิลก็ทรอนกิส์ ๓) ระบบภาษแีละเอกสารธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส์ ๔) e-Payment ภาครฐั และ ๕) โครงการให้ความรู้และ 

ส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ�านวน ๖๐๐ แห่ง  

เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานและเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของการขับเคล่ือนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในภาคประชาชน โดยมีบทบาทเป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน (Co-working space) และด�าเนินการด้านความมั่นคง 

ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Mission) โดยได้มีการขยายระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยี 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(21)

สารสนเทศ (Government Threat Monitoring System: GTM) ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ จ�านวน  

๘๑ หน่วยงาน และมีแผนปฏิบัติการรับมือไซเบอร์ (National Incident Handling Flow) เพื่อรับมือภัยคุกคามระหว่าง 

หน่วยงาน 

  4.๖.๙	 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

อย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น การดูแลความปลอดภัย การอ�านวยความสะดวก การพัฒนา 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบน และการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ตลอดจน 

ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว โดยในปี ๒๕๕๙ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จ�านวน ๒.๕  

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๐๙ จากปีที่ผ่านมา ส�าหรับในปี ๒๕๖๐ ตั้งเป้าหมายจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว จ�านวน  

๒.๕ ล้านล้านบาท ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเท่ียว 

ต่างชาต ิจ�านวน ๑,๓๓๐,๐๕๘.๙๘ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๗.๙๑ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้รวม 

จากอุตสาหกรรมท่องเทีย่วรวมประมาณ ๑,๙๓๙,๐๐๐ ล้านบาท ขยายตวั ๗.๖๘ จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่่านมา นอกจากนี้ 

ยงัมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั ได้แก่ กำรจดัระเบียบแหล่งท่องเทีย่วทัว่ประเทศ	เช่น ชายหาดหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา ฝั่งอันดามัน และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำรเพิ่ม 

รำยได้กำรท่องเท่ียวตลำดต่ำงประเทศ โดยชู “วิถีไทย” เป็นจุดเด่นที่แตกต่างในเวทีโลก สะท้อนเอกลักษณ์ของคนไทย  

(มิตรภาพ ความสนุกสนาน และความสุข) ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และกำรกระจำยพื้นที่และช่วงเวลำ 

กำรท่องเที่ยว โดยจัดท�าหนังสือและจัดกิจกรรมเปิดตัว “๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” 

  4.๖.1๐		 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร

พลังงำน ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านพลังงานสูงถึงร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross  

Domestic Product: GDP) และมีมูลค่าจากการจัดเก็บ 

รายได้จากปิโตรเลียมและน�้ามันเชื้อเพลิงสูงถึงร้อยละ ๑๐  

ของรายได้ภาครัฐในแต่ละปี รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญกับ 

ภาคพลังงานโดยด�ำเนินกำรและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนบูรณำกำรพลังงำนระยำว	(พ.ศ.	2๕๕8-2๕๗๙)  

มาอย่างต่อเนือ่ง ประกอบด้วย ๕ แผนหลัก ได้แก่ แผนพฒันา 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development  

Plan: PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  

(Alternative Energy Development Plan: AEDP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการ 

น�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ซ่ึงมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น ๑) โครงกำรก่อสร้ำงระบบผลิตไฟฟ้ำ โดยเป็นโครงการ 

ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) รวมก�าลังผลิต  

๖,๒๗๓ เมกะวัตต์ ๒) โครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำ ๓) โครงกำรประชำรัฐด้ำนพลังงำน	ส�าหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

และด�าเนนิโครงการสูบน�า้พลงังานแสงอาทติย์เพือ่ช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีภ่ยัแล้งทัว่ประเทศ ๔) กำรบรหิำรจดักำรแปลง 

สมัปทำนทีจ่ะหมดอำยใุนปี	2๕๖๕-2๕๖๖ โดยเปิดให้มกีารประมลูแข่งขนัยืน่ข้อเสนอเป็นการทัว่ไปเป็นการล่วงหน้าก่อนที่ 

สมัปทานจะสิน้อาย ุโดยกระบวนการทัง้หมดให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

การประมลู และ ๕)	โครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรขนส่งน�ำ้มนัทำงท่อไปยงัภำคเหนือและภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเส้นทาง 

ภาคเหนือได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ว  

และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบท่อน�้ามัน ส่วนเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างจัดท�า EIA ในข้ันตอนรับฟัง

ความคิดเห็น

  4.๖.11		 กำรบรหิำรจัดกำรรฐัวสิำหกจิ รัฐบาลได้มุง่เน้นพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิารจัดการรฐัวสิาหกิจ

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีผลด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น การน�าโครงการลงทุนของการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)  



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(22)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

และได้เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลและบริหำรรัฐวิสำหกิจ	 พ.ศ.	 .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 

ขัน้ตอนเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา โดยร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัของรฐับาลในการปฏริปู

รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจไทยให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยสร้างกลไก

ป้องกนัการแทรกแซงจากภาคการเมอืง นอกจากนี ้ได้ด�ำเนนิกำรเร่งแก้ไขปัญหำกำรด�ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ ประกอบด้วย 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

  4.๖.12		 กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจ โดยด�าเนินการดังนี้ ๑) กำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน

ของรัฐวิสำหกิจ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ๔๕ แห่ง ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๕๕,๔๕๙ ล้านบาท  

หรือร้อยละ ๔๖.๓๓ ของแผนงบลงทุนทั้งปี จ�านวน ๓๓๕,๕๒๒ ล้านบาท ๒) กำรบูรณำกำรงบประมำณ	 ซ่ึงได้ก�าหนด 

แผนงานบรูณาการเชงิยทุศาสตร์ จ�านวน ๒๖ เรือ่ง ให้มคีวามสอดคล้องเชือ่มโยง ลดความซ�า้ซ้อน และเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ โดยมหีน่วยงานเจ้าภาพหลกัเป็นผูร้บัผิดชอบและมรีองนายกรฐัมนตรี

ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก�ากับ ดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ ๓) กำรสนับสนุนกำรฟื้นตัว 

ทำงเศรษฐกจิและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เช่น มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการท่องเทีย่วและจัดอบรมสัมมนา

ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคภาคเอกชนในปี ๒๕๕๙ มีการขยายตัวร้อยละ ๓.๑ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท�าให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นเป็น จ�านวน ๔๐๐ ล้านบาท และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า ๒.๕ หม่ืนล้านบาท และจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้น

เป็นจ�านวน ๖๗๘ ล้านบาท 

    นอกจากน้ี รฐับาลได้ด�าเนนิมำตรกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพือ่วำงรำกฐำนระยะยำว 

เช่น ๑) มำตรกำรภำษเีพือ่สนบัสนนุกจิกำรเงนิร่วมลงทนุ	(Venture	Capital) โดยขยายระยะเวลาการจดแจ้งการเป็นบรษัิท 

ซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามมาตรการนี้ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี  

จากเดมิสิน้สดุในวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เป็นสิน้สดุในวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ และ ๒) กำรจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้ำง 

พื้นฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย	(Thailand	Future	Fund:	TFF) เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ส�าหรับ 

การพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐัและเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ ลดภาระทางการคลงัของภาครฐั 

รวมทั้งเป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นการสนับสนุน

การพัฒนาตลาดทุนของประเทศ รวมท้ังปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัต ิ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  

เพ่ือให้การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามชดัเจน โปร่งใส เป็นธรรม โดยมุง่เน้นการอ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เสียภาษี ประชาชน และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ รัฐบาลได้บริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ ให้อยู ่

ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังไม่เกิน คือ ร้อยละ ๖๐ ของ GDP โดยมียอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ จ�านวน ๖,๒๒๔,๙๘๘.๗๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๓ ของ GDP 

	 4.๗	 นโยบำยที่	๗	กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้

โอกำสในประชำคมอำเซียน

  รัฐบาลได้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนใน	3	 เสำ 

ของประชำคมอำเซียนภายหลังเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

อย่างเป็นทางการและการมีปฏิญญาอาเซียนรับรองวิสัยทัศน ์

ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ แล้ว โดย ๑) เสำกำรเมืองและ 

ควำมมั่นคง ได้จัดท�าแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม 

ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(23)

เพื่อท�าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาคนโยบายไปสู่ภาคการปฏิบัติ ๒)	เสำเศรษฐกิจ ได้ให้ความส�าคัญแก่การอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้าเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เช่น การให้สัตยาบันต่อพิธีสารฉบับที่ ๗ (ระบบศุลกากรผ่านแดน)  

แนบท้ายกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework  

Agreement on the Facilitation of Goods In Transit: AFAFGIT) การพัฒนาภาคบริการเพื่อให้ได้ประโยชน์จากตลาด 

ผู้บริโภคขนาดใหญ่ในอาเซียน การส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับสินค้าและบริการ และ  

๓) เสำสงัคมและวฒันธรรม ได้ผลกัดนัให้มกีารจดัท�าบนัทกึความเข้าใจในลักษณะทวภิาคกีบัประเทศเพือ่นบ้านเรือ่งความร่วมมอื  

ด้านแรงงานและการน�าเข้าแรงงานต่างชาติ และสร้างหลักประกันสุขภาพให้แรงงานต่างชาติโดยการซื้อบัตรประกันสุขภาพ  

รวมทั้งจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 	 ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ	 กำรค้ำ	 กำรลงทุน	 ในอำเซียนและขยำยควำมร่วมมือ 

ทำงเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้ำน นอกเหนอืจากการรกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละส่งเสรมิบทบาทของไทยโดยใช้โอกาส 

จากความร่วมมอืในระดบัผูน้�าประเทศ รฐัมนตร ีและเจ้าหน้าทีใ่นเวทกีารประชุมของอาเซียน และกรอบความร่วมมอืระหว่าง 

ประเทศต่าง ๆ  เช่น การประชมุระดบัรฐัมนตรีอาเซยีน-อยี ู(ASEAN-EU Miniterial Meeting: AEMM) การประชมุผูน้�ายทุธศาสตร์

ความร่วมมือทางเศรษฐกจิอริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) การประชมุผูน้�าความรเิร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรบัความร่วมมอืหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกจิ (Bayog 

Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) กรอบความร่วมมอืแม่โขง-ล้านช้าง  

การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association: IORA) การประชุมความร่วมมือ 

เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-และไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และ 

กรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Makong Subregion: GMS) แล้ว รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม แรงงาน และหน่วยงานภาครัฐของไทยในการใช้ 

สิทธิประโยชน์และโอกาสจากการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การจัดฝึกอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร (Workshop) “การออกหนงัสือส�าคญัการส่งออก-น�าเข้าของส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัภายใต้นโยบายการบรหิารงาน 

แบบบูรณาการ (One Roof)” และ “ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับระบบการเช่ือมโยงข้อมูล 

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW) อย่างเต็มรูปแบบ” โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ 

รองรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ (สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ สถาบนัอาหาร และสถาบนัอตุสาหกรรมส่ิงทอ) อบรมให้ความรู ้

เก่ียวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การจัดท�ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task  

Force on ASEAN Qualifications Reference Framework: TF-AQRF) เพือ่ใช้เทยีบเคยีงกบัประเทศในอาเซยีน การพฒันา 

ข้าราชการพลเรือนในการท�างานบริบทอาเซียน

  ด้ำนวัฒนธรรมได้มีการจัดตั้งและด�าเนินการศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม 

อาเซยีนแห่งแรกของภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมีการจดันทิรรศการในรปูแบบทีม่ชีวีติและจบัต้องได้และผสมผสาน 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัยเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนแก่ประชาชน

  นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการเร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีมูลค่า 

การค้าชายแดน ผ่านแดน และหน้าด่าน ในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑.๕ ล้านล้านบาท มีการขยายตัวการส่งออกไปยังตลาด CLMV 

ขยายตัวร้อยละ ๙.๗๖ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๐) มูลค่า ๓๓๐,๘๓๐ ล้านบาท และมีการลงทุนของไทยในต่างประเทศขยายตัว 

ต่อเนื่อง ณ สิ้นปี ๒๕๕๙ ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศสะสมมูลค่า ๙๔.๓ พันล้านดอลลาร์ สรอ. การลงทุนใน CLMV 

ร้อยละ ๑๒.๓ หรือมูลค่า ๑.๖ พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยขยายตัวจากเมื่อ ๓ ปีที่แล้วร้อยละ ๗๓ สูงกว่าภาพรวมการลงทุน

ของไทยในต่างประเทศที่ขยายตัวร้อยละ ๓๗ จากเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว

	 4.8	 นโยบำยท่ี	 8	 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี	 กำรวิจัยและพัฒนำ	 

และนวัตกรรม

  รฐับาลได้เหน็ถึงความส�าคญัของการวจิยัและพฒันานวัตกรรมซึง่เป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยขบัเคล่ือนให้ประเทศไทย 

ก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยนอกเหนือจากการก�ำหนดมำตรฐำนงำนวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัย 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(24)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ให้เป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัสากล การเร่งผลติบคุลากรวจิยัในสาขาทีข่าดแคลน เช่น บคุลากรในกลุ่มอาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics Workforce:  

STEM Workforce) การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานถนน 

สายวิทยาศาสตร์ งานวันนวัตกรรมแห่งชาติตลอดจนการส่งเสริมระบบให้สิ่งจูงใจ เช่น มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนา โครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) ไทย โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

ในภาคเอกชน ซึง่ท�าให้สดัส่วนการลงทุนดงักล่าวในภาคเอกชนต่อภาครฐั ประจ�าปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอตัราส่วน ๖๘:๓๒ แล้วนัน้  

รัฐบาลยังได้ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

  4.8.1	 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่มุ ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ  

โดยได้ด�าเนินการ ๒๔ กลุ่มเรื่อง เช่น กลุ่มเรื่องข้ำว การวิจัยพัฒนาเครื่องฆ่ามอดข้าว เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับ

เกษตรกร การวิจัยอาหารเสริมสุขภาพและเครือ่งส�าอางจากการแปรรปูข้าว กลุม่เรือ่งมนัส�ำปะหลงั การพฒันาพนัธุม์นัส�าปะหลงั 

สายพนัธุพ์ริณุ ๑ และสายพนัธุเ์กษตรศาสตร์ ๗๒ กลุม่เรือ่งยางพารา พฒันายางล้อตนัทีใ่ช้กบัรถฟอร์คลฟิต์ประหยดัพลงังาน และ

กลุม่เรือ่งอ้อยและน�ำ้ตำล พฒันาอ้อยสายพนัธุใ์หม่ทีม่คีวามทนทานต่อดนิเคม็ รวมถงึการพฒันาอตุสาหกรรมต่อเนือ่งต่าง ๆ  

  4.8.2	 กำรส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ ่

ของประเทศใช้ประโยชน์จำกผลกำรศกึษำวจัิย เช่น การพฒันาก�าลงัคน 

เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพื่อรองรับ

การพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน การจัดท�ามาตรฐานเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 

Innopolis) โครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจเพือ่การพฒันา (THEOS-2) 

การจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือฟิวเจอร์เรียม (Futurium) 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor of Innovation: EECi) และการพัฒนาระบบและบริการ

ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics  

Infrastructure Services Portal: NGIS PORTAL) 

  4.8.3	 กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ รัฐบาล 

ได ้ให ้ความส�าคัญในการใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา 

มาอย่างต่อเนือ่ง โดยมีโครงการงานวจิยัทีส่�าเรจ็แล้ว เช่น นวตักรรมไล่ยงุ 

และเครือ่งส�าอางจากข้าวไรซ์เบอร์รีเ่พือ่สขุภาพ My Health Thailand 

โปรแกรมตดิตามสขุภาพส่วนบคุคลส�าหรบัประชาชน การพัฒนาผลิตภณัฑ์อนภุาคนาโนสมนุไพรเปลือกมงัคดุและการประยกุต์ใช้ 

เพื่อต้านการอักเสบในช่องปาก เครื่องเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล (Digital Chest X-ray) เทคนิคในการตรวจหาเชื้อโรค 

ที่ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ กุ้งกุลาด�าโอเมก้า ระบบนับจ�านวนยานพาหนะบนท้องถนน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(2๕)

	 4.๙	 นโยบำยท่ี	 ๙	 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร	 และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับ 

กำรใช้ประโยชน์อยำ่งยั่งยืน

  นอกเหนือจากกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินเพื่อให้

ประชำชนมีที่ดินท�ำกิน	 และกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรำย ซ่ึงกล่าวไว้ในผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของรัฐบาลแล้ว 

รัฐบาลได้ด�าเนินการปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อเป็นรำกฐำน

ท่ีมั่นคงของกำรพัฒนำประเทศ	 และกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี

ของประชำชนอย่างต่อเน่ือง โดยแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่า 

ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน ภายใต้นโยบาย “พลิกฟื ้นผืนป่า  

สู่การพัฒนายั่งยืน” ด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) เพื่อจัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ถูกต้อง และมีการใช ้

แผนท่ีกลางเป็นมาตราส่วนเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจ/ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ คุ้มครองพื้นที ่

ป่าไม้โดยการบังคับใช้กฎหมาย (แผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นท่ีป่า และ 

การทวงคนืพืน้ทีป่่าไม้ทีถ่กูบกุรกุปลกูยางพารา) การจดัการป่าต้นน�า้เส่ือมสภาพบนพืน้ทีสู่งชนั (เขาหวัโล้น) ก�าหนดเป้าหมาย 

ในการรักษาพื้นท่ีป่าไม้ท่ีมีอยู่ ๑๐๒.๔ ล้านไร่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  

โดยได้จัดตั้งป่าชุมชนแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๓๓ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๔.๙ ล้านไร่ 

  ส�าหรับปัญหาทรัพยำกรป่ำชำยเลน	 ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหา 

การบกุรกุหรอืเปลีย่นแปลงสภาพพืน้ทีเ่พ่ือใช้ประโยชน์ ท�าให้เส่ือมโทรมทัง้จากธรรมชาตแิละการกระท�าของมนษุย์ รวมถงึปัญหา 

การกัดเซาะชายฝั ่ง รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งโดยก�าหนดเขตคุ้มครอง 
พืน้ท่ีป่าชายเลนทีค่งสภาพป่าสมบูรณ์ เนือ้ทีป่ระมาณ ๑.๕๓ ล้านไร่ และจดัชุดปฏบิตักิารพเิศษ (ฉลามขาว) บรูณาการปฏิบตังิาน 
ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต�ารวจ ทวงคืนผืนป่าชายเลนในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๖,๖๖๗.๗๖ ไร่ ตลอดจนฟื้นฟู
พืน้ทีป่่าชายเลนเสือ่มโทรม รวม ๕,๕๗๒.๐๕ ไร่ นอกจากนี ้ได้จดัระเบียบกำรท�ำประมงน�ำ้จดืและน�ำ้เคม็ เพือ่คงความสมดลุ 
ทางธรรมชาติควบคู่กับการสร้างรายได้ต่อการด�ารงชีพของประชาชน และแก้ไขปัญหำผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน�้ำ 
สำธำรณะท่ัวประเทศตามมาตรการปราบปราม จ�านวน ๘,๑๘๑,๗๔๒ ตนั ซึง่ท�าให้ผกัตบชวามปีรมิาณลดลง ระบบการระบายน�า้ 
และการไหลของน�้าดีขึ้น ลดปริมาณน�้าเน่าเสียและท�าให้ระบบนิเวศดีขึ้น
  รัฐบาลได้จัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ ประกอบด้วย ๑) การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีน�้าประปาใช้ในปี ๒๕๖๐  
๒) การสร้างความมัน่คงของน�า้ภาคการผลติ (เกษตรและอตุสาหกรรม) เช่น การก่อสร้างโครงการแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ต่อเนือ่ง จ�านวน  
๙ โครงการ เช่น โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โครงการพัฒนาลุ่มน�า้ตาปี-พุมดวง โครงการ 
เขือ่นทดน�า้ผาจกุ โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงจนัทบรีุ (แผนระยะที ่๒) โครงการห้วยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและ 
โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชชโลทร ๓) การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย ๔) การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรมและ 
ป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรม ๔.๗ ล้านไร่ และ ๕) การบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาระบบ 
คลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน�้า ได้แก่  
ข้อมูลแผนท่ี ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น�้า ข้อมูลคาดการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้าง 
พื้นฐานทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล ระบบประมวลผลข้อมูล และระบบ 
การแสดงผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 4.1๐	นโยบำยท่ี	 1๐	 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
  รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐดังที่ได้
รายงานไว้ในผลงานภารกิจท่ีส�าคัญ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาลท่ีส�าคัญ ได้แก่ กำรปรับบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(2๖)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ รวมถึงปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง วางแผนบริหาร 
และพัฒนาก�าลังคนภาครัฐของส่วนราชการเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายโอนภารกิจ
ของส่วนราชการให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการแทน ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายโอนงานแล้วเสร็จ ๘๑ งาน 
และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๒๘ งาน กำรทบทวนบทบำทภำรกิจและควำมจ�ำเป็นในกำรคงอยู่ขององค์กำรมหำชน
โดยได้ให้องค์การมหาชน จ�านวน ๓ แห่ง [ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน)] มีรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนของแต่ละแห่ง และให้องค์การมหาชน 
จ�านวน ๒ แห่ง [องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)] ปรับบทบาทภารกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแก้ไข 
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้เหมาะสม ในส่วนของส�านักงานพัฒนาพิงคนคร (สพค.) (องค์การมหาชน)  
ให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้โอนส�านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ไปสังกัดกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) 
  ด้ำนกำรยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงำนของรฐัให้มปีระสทิธภิำพ รฐับาลได้ด�าเนนิการเก่ียวกบัศนูย์บรกิารร่วม 
(One Stop Service) เป็นศูนย์รวมการให้บริการงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน หรือ 
ต่างสังกัดกัน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการในหลาย ๆ งาน ณ สถานที่แห่งเดียว 
โดยประเภทของงานบริการ แบ่งเป็น ๔ ลกัษณะ ได้แก่ การให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร การให้บรกิารรบัเรือ่ง-ส่งต่อ (เป็นการรบังานแทน 
หน่วยงานอื่น) การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ส่งมอบผลผลิตของการบริการแก่ผู้รับบริการได้ทันที) และการรับเรื่องร้องเรียน 
นอกจากนี้ กำรปรับปรุงบริกำรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	 ตำมรำยงำนผลกำรวิจัย 
เรื่อง	 Doing	 Business	 ของธนำคำรโลก จากผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 
ตามรายงาน Doing Business 2017 (เก็บข้อมูลในช่วงปี ๒๕๕๙ โดยจัดอันดับล่วงหน้า ๑ ปี) พบว่าประเทศไทยอยู่ใน 
อันดับที่ ๔๖ จาก ๑๙๐ ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากรายงาน Doing Business 2016 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๔๙ และเป็น
อันดับที่ ๓ ของอาเซียน

 4.11	นโยบำยที่	11	กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม	

  รัฐบำลได้ปรับปรุงประมวลกฎหมำยที่ล้ำสมัย	ไม่เป็นธรรม	ให้มีควำมทันสมัย	มีมำตรฐำนตำมหลักสำกล 

และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในทุกด้าน โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ๕ กลุ่ม ได้แก่  

๑) กฎหมายด้านเศรษฐกิจ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้อง

กับพัฒนาการของระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์และรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 

การอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุ อนัจะเป็นการจงูใจในการเข้ามาลงทนุ ๒) กฎหมายทีอ่อกตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ  

๓) กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล�้า เช่น พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐  

เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การก�าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การก�าหนด

เงินได้พึงประเมินท่ีต้องยื่นรายการส�าหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้ส�าหรับบุคคลธรรมดาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) กฎหมายเกี่ยวกับ

สวัสดิการและมนุษยธรรม เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ�านาจในการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ

ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจน�าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้

ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้ และ ๕) กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

  นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำย	 โดยให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม 

ได้โดยง่ำย	 โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 

ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว จ�านวน ๑๑,๗๓๕ ราย โดยแบ่งเป็นผู้เสียหาย 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(2๗)

จ�านวน ๑๑,๖๖๕ ราย และจ�าเลย จ�านวน ๗๐ ราย เป็นเงิน ๖๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมกองทุน

ยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ 

ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล จ�านวน ๙๐๔ ราย ค่าทนายความ จ�านวน ๑,๘๗๑ ราย  

ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�าเนินคดีตรวจพิสูจน์ จ�านวน ๓๔ ราย และค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย จ�านวน ๖๑๒ ราย 

  ส�าหรับกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด รัฐบาลได้ด�าเนินการบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังท่ีติดยาเสพติด 

ในรูปแบบโครงการชุมชนบ�าบัด เพื่อให้ผู้ต้องขังท่ีเป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีศักยภาพในการด�ารงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ โดยการเปิดอบรมในเรือนจ�าหรือ

ทัณฑสถาน จ�านวน ๘๓ แห่ง มีผู้เข้ารับการบ�าบัด จ�านวน ๗,๕๐๐ คน ผู้ผ่านการบ�าบัดแล้ว จ�านวน ๔,๓๓๑ คน ตลอดจน 

การบ�าบดัฟ้ืนฟใูนรปูแบบโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงราชทณัฑ์ (ด้วยกระบวนการลกูเสอื) มผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดั จ�านวน ๒,๖๐๐ คน  

ผูผ่้านการบ�าบดัแล้ว จ�านวน ๔๔๑ คน และโครงการ TO BE NUMBER ONE มสีมาชกิ จ�านวน ๖๐,๓๖๑ คน สมาชกิศนูย์เพือ่นใจ 

จ�านวน ๓๗,๐๒๔ คน เพือ่ให้ผูต้้องขงัทีม่ปัีญหาหรอืต้องการความช่วยเหลอืได้รบัค�าปรกึษาแนะน�าทีถ่กูต้องจากเจ้าหน้าทีห่รอื 

อาสาสมคัรแกนน�าทีผ่่านการอบรม รวมทัง้กำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนปล่อย	(เรอืนจ�ำโครงสร้ำงเบำ) เพือ่เตรยีมความพร้อม 

ก่อนปล่อย โดยพบว่าผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษเหลือจ�าต่อไป ตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ทุกคน ทุกคดี มีทั้งการปล่อยตัว 

แบบมีเงื่อนไข (Conditioned Release) (พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�าคุก) และการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไข  

(Non-Conditioned Release) 

	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำลในระยะต่อไป	

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด (Leap Frog) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) นโยบาย แผนการปฏิรูปประเทศ  

และแผนระดบัชาตต่ิาง ๆ  โดยได้วางแนวทางในการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเศรษฐกจิ ด้านการเกษตร ด้านสงัคม  

ด้านการเมือง และด้านอื่น ๆ ดังนี้

  เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของ 

ประเทศ ทัง้ทางบก ทางน�า้ และทางอากาศ เร่งรดัการด�าเนนิการทัง้ในส่วนของโครงการทีต่่อเนือ่งและรเิริม่โครงการใหม่ ได้แก่  

การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเชื่อมโยงฐานการผลิตของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่าย 

การขนส่งทางน�้า และการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

โดยเน้นการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ประหยดัพลงังาน รวมถงึการออกแบบและการบรกิารเพือ่การเข้าถึงของคนทกุกลุม่ 

  เดินหน้าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)  

ซึง่ประกอบด้วย เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development Innovation :  

EECi) การพฒันาอุตสาหกรรมชวีภาพสูร่ะดบัโลก (BIOPOLIS) ส่งเสรมิเศรษฐกจินวตักรรม (ระบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์ ระบบอัจฉรยิะ)  

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเกษตรอัจฉริยะ  

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เมืองอัจฉริยะและเมืองที่น่าอยู่ (Smart City)

  ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงในพื้นที่ระดับต�าบล  

หมู่บ้าน โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และมีเป้าหมายส�าคัญ คือ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ในเชิงพื้นที่ และพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ รัฐบาลได้มีแนวคิดที่จะด�าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งจะ 

ได้ก�าหนดกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับต�าบล โดยให้ความส�าคัญ 

กับการดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

  สนับสนนุความร่วมมอืในการพัฒนาประเทศด้วยการสานพลงัประชารฐั มุง่เน้นการสร้างนวตักรรม เพิม่ขดีความสามารถ  

SMEs ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพให้กับเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 

ผ่าน ๑๐ อตุสาหกรรมเป้าหมาย ปรบัโครงสร้างภาคการเกษตร ยกระดบัฝีมือแรงงาน สร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิฐานราก  

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติ และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน(28)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

  ปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขยายป่าชุมชน ผลักดันกฎหมายเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 

ทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน และการปลูกป่าทดแทน

  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิิทลัให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เปลีย่นผ่านระบบราชการไทยสูย่คุดจิทิลั ด้วยการบรูณาการ 

ฐานข้อมูลภาครัฐ จัดท�าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  

เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการจดัท�าข้อมลูและบรหิารภาครฐัในรปูแบบดจิทิลั ให้มกีารแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมลูของหน่วยงาน 

ของรัฐ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

  ลดความเหล่ือมล�า้ในการเข้าถงึโอกาสทางการศกึษาและสาธารณสขุ โดยการเพิม่ประสทิธภิาพการศกึษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม การแก้ไขปัญหาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ 

ในการช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรัพย์ ลดความเหลือ่มล�า้ในการศกึษา และเสรมิสร้างและพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพครู  

โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... รวมถึงการวางรากฐานการจัดท�า 

โทรเวชกรรม/แพทย์ทางไกล (Tele medicine) เป็นต้น

  เสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจสูงวัย และ 

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ

  พัฒนาก�าลังคนทุกสาขาอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

รวมถึงพัฒนาคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

  ปรบัโครงสร้างภาคการผลติและภาคการเกษตร โดยเน้นการตลาดน�าการผลติ มุง่สูก่ารเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร 

และศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

  เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบสวัสดิการภาครัฐ โดยการบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐ   

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งเป้าและลดความเหลื่อมล�้า จัดระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย  

และไม่เป็นภาระด้านงบประมาณในอนาคต

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ประกาศใช้มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้ม ี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องและบรูณาการกนัเพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และมาตรา ๒๕๙ บญัญตัใิห้มกีฎหมายว่าด้วย 

แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการจัดท�าพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงประสานการท�างานร่วมกับรัฐบาล  

เพือ่น�าประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วในปี ๒๕๗๙ ประชาชนมรีายได้ต่อหวั ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์ สรอ./ปี

  การด�าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ ได้มี (ร่าง) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และ 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและม่ันคง 

อย่างยัง่ยนืตามกฎหมายว่าด้วยวนิยัการเงนิการคลงัของรัฐ การจดัระบบภาษใีห้เกดิความเป็นธรรมแก่สงัคม และการก�าหนด 

วินัยทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่าย รวมถึงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและ 

เงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�านึก และให้ความรู้ในเรื่อง 

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบทัง้ในภาครฐัและเอกชน พร้อมท้ังมมีาตรการและกลไกทีมี่ประสทิธิภาพ 

เพือ่ป้องกนัและขจดัการทจุริตและประพฤตมิชิอบ โดยมกีารประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

และยกระดบัการบงัคบัใช้มาตรการทางการบรหิาร พร้อมทัง้ร่วมกบัองค์กรภาคเอกชนและเครอืข่ายในการสอดส่อง เฝ้าระวงั  

ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

(2๙)

  ประชาธิปไตยแบบไทยนิยมที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

การท�าให้มปีระชาธปิไตยทีค่นไทยทกุคนยอมรบัได้ สร้างการรบัรูถ้งึหลักการส�าคญัของระบอบประชาธปิไตยทีต้่องยดึหลกัสากล  

การยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงส่วนน้อย การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่จะท�าให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล 

สร้างความรู้รักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

  อนาคตของประเทศไทย ระยะ ๕-๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๙) รัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีแผนปฏิรูป 

ประเทศ เพือ่ก�าหนดทศิทางในการผลักดนันโยบายต่าง ๆ  ให้สอดคล้องต่อเนือ่งและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและ 

ประชาชนในระยะยาว ซ่ึงจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถด้านการแข่งขนัของประเทศไทย การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วขึน้  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคอีกด้วย

  ๑) กำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมทำงถนน	 โดยมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) 

๓ เส้นทาง ระยะทาง ๓๒๔ กโิลเมตร และการเพิม่โครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงเป็น ๔๗๐ กโิลเมตร ครอบคลมุ ๑๓ จงัหวดั  

ใน ๔ เส้นทาง และพร้อมเปิดให้บรกิารทัง้ระบบภายในปี ๒๕๖๓ โครงการทางพเิศษพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง ๑๘.๗ กิโลเมตร สะพานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น ๒ สะพาน  

ได้แก่ สะพานมติรภาพไทย-พม่า แห่งที ่๒ (สะพานแม่น�า้เมย) อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และโครงการพฒันาทางหลวงเชือ่มโยง  

อ�าเภออรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) การสร้างทางหลวงและถนนหลวงชนบท ๙๓ สาย  

ระยะทางรวม ๖๐๖ กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาค จ�านวน ๑๙๓ สะพาน

  ๒) กำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมทำงรำง พัฒนารถไฟทางคู่และปรับปรุงทางรถไฟเดิม ๑๖ โครงการ  

ระยะทาง ๓,๑๖๓ กิโลเมตร การพัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เปิดให้บริการแล้ว ๒ เส้นทาง เพิ่มรถไฟฟ้า 

อีก ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๖๖ กิโลเมตร โครงการรถไฟความเร็วสูงเริ่มด�าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง  

ช่วงกรงุเทพฯ-นครราชสมีา ระยะทาง ๒๕๒ กโิลเมตร และศึกษาวเิคราะห์โครงการรถไฟความเรว็สูง ช่วงกรงุเทพฯ-เชยีงใหม่  

ระยะทาง ๖๗๒ กิโลเมตร (เป้าหมายระยะแรกในเส้นทาง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง ๓๘๐ กิโลเมตร และระยะที่ ๒  

พิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง ๒๙๓ กิโลเมตร) รวมถึงการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อม ๓ สนามบินนานาชาติของประเทศ  

(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)

  ๓) กำรพฒันำโครงข่ำยคมนำคมทำงน�ำ้ ยกระดบัท่าเรอืโดยสารสาธารณะให้เป็น “สถานเีรอื” ด้วยการปรบัปรงุ 

ท่าเรือโดยสารในแม่น�้าเจ้าพระยา ๑๗ แห่ง โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer  

Operator: SRTO) ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั ่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง   

และโครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

  ๔) กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมขนส่งทำงอำกำศ โดยจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานท่ัวประเทศ  

๗ แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ เชียงราย และเบตง ซึ่งจะสามารถรองรับเที่ยวบิน 

และผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นในอนาคต





รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1

๑
การปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายข้อ

ด้านความมั่นคง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2
นโยบายข้อ ๖

	 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณ ี

การปกครองของไทย	 รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีส�าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ 

ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ	 โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย	 มาตรการทางสังคมจิตวิทยา	 และมาตรการ

ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินการกับผู้คะนองปาก	ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย	มุ่งสั่นคลอน 

สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค�านึงถึงความรู้ส�านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ�านวนมาก	 ตลอดจนเผยแพร่ 

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน	 

ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที	่สถานศึกษา	ตลอดจนหน่วยงาน 

ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน	 สามารถน�าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ 

การพัฒนา	 ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ 

เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

3

	 รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างย่ิงว่า	 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส�าคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย 

จะเหน็ได้จากตลอดระยะเวลา	๗๐	ปี	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงครองสิรริาชสมบตั	ิ 

ได้ทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนให้พ้นจากปัญหาความยากจน	และเพือ่ความอยูด่กีนิด ี

และความผาสุกของประชาชน	จึงน�ามาซึ่งศาสตร์พระราชา	ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนา	ศาสตร์แห่งการครองตนเพื่อเป็น 

แบบอย่างทีด่	ีและศาสตร์แห่งการอยูร่่วมกนัของสังคมอย่างสงบสุข	โดยเน้นถงึหลักการเข้าใจ	เข้าถงึ	และพฒันา	ความพอประมาณ	 

มีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง	มีความรู	้และคุณธรรม		เมื่อเสด็จสวรรคตพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่นี้ยังเป็นที่ประจักษ ์

แก่นานาประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื		และโดยทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 

รชักาลที	่๑๐	ทรงเหน็ความส�าคญัของศาสตร์พระราชาทีจ่ะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศชาต	ิจงึได้มพีระราชด�ารสั 

ให้รัฐบาลท�าหน้าท่ีเพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุด	 โดยใช้แนวทางศาสตร์พระราชาของสมเด็จพระบรมชนกนาถ	

สืบสานต่อเรื่องส�าคัญหลัก	 ๆ	 คือเร่ืองของการศึกษา	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การสาธารณสุข	 การเสริมสร้างอาชีพ 

และรายได	้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	สิ่งส�าคัญจะต้องท�าให้ประเทศชาติสงบสุข	สันติ	ปราศจากความขัดแย้ง	รัฐบาลจึงได้

ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	เพื่อปกป้อง	เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวโดยใช  ้

ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ	 

โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

1.	 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	 1.1	 การจัดกิจกรรมการแสดงความอาลัยถวายแด่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร

  1.1.1	 จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี	 รัฐบาล 

ได้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี	 รวมถึงน้อมร�าลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

“จัดกิจกรรม 
“รวมพลังแห่งความภักดี”

พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 
๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ เพื่อร�าลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร  
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

ปีที่ ๘๙ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4
นโยบายข้อ ๑

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	ปีที่	๘๙	วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๙	ภายใต้ชื่อกิจกรรม	“รวมพลังแห่งความภักดี”	

พร้อมกันทั่วประเทศ	เมื่อวันที	่๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	โดยจัดกิจกรรมท�าความด	ีเช่น	การท�าความสะอาดสาธารณสถาน	 

ให้บรกิารสาธารณะ	(ท�าดด้ีวยกาย)	จัดกจิกรรมปฏญิาณตนเพือ่ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์

และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	(ท�าดีด้วยวาจา)	และจัดกิจกรรมอธิษฐาน	ท�าสมาธ	ิส�ารวจจิตภาวนา	แผ่เมตตา	ตั้งใจดี	 

(ท�าดีด้วยใจ)

 	 1.1.2	 จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร		

ในต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่งทั่วโลกได้จัดให้มีสมุดลงนามแสดงความอาลัย 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ตั้งแต่เหตุการณ์สวรรคต	 โดยมีผู ้แทน 

รัฐบาลต่างประเทศ	 ชาวต่างประเทศ	 รวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศร่วมลงนามแสดงความอาลัย	 รวมท้ังได้จัด 

สมุดลงนามแสดงความอาลัยฯ	 ส�าหรับผู ้ เข ้าประชุมในการ

ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป	 (ASEAN-EU	 

Ministerial	 Meeting:	 AEMM)	 ครั้ง ท่ี	 ๒๑	 ระหว ่างวันที	่ 

๑๓-๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 นอกจากนี้	 

ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	 (๗	 วัน)	 ปัณรสมวาร	

(๑๕	 วัน)	 ปัญญาสมวาร	 (๕๐	 วัน)	 และสตมวาร	 (๑๐๐	 วัน)	 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 โดยมี ชุมชนไทยในต ่างประเทศเข ้าร ่วมพิ ธี 

อย่างพร้อมเพรียงกัน

  1.1.3	 จัดนิทรรศการ	 ๙	 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์	 เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙- 

๓๑	 มกราคม	 ๒๕๖๐	ณ	 ลานด้านหน้าสังคีตศาลา	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 และ	 ๗๖	 จังหวัดท่ัวประเทศ	 

ประกอบด้วย	 ๑)	 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทย	 ๒)	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ๓)	 ภาพพระราช

กรณียกจิด้านศลิปวฒันธรรม	๔)	ภาพบันทกึเหตกุารณ์จากประชาชน	จ�านวน	๓๑๒	ภาพ	และ	๕)	กจิกรรมตามหาบคุคลในภาพ	 

“๙	ภาพแห่งความจงรักภักดี”	มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการ	จ�านวน	๓๖๘,๐๐๕	คน

  1.1.4	 จดัโครงการจติอาสา	โดยจดัท�าอาหารปรงุสด	อาหารว่าง	ขนม	และน�า้ดืม่	สนบัสนนุส�านกัพระราชวงั

ส�าหรับข้าราชการ	 ผู้แทนภาคเอกชน	 และประชาชนทั่วไป	 ที่เดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ณ	บรเิวณท้องสนามหลวงและพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท	 

ในพระบรมมหาราชวัง	 พร้อมทั้งจัดท�า	 “ถุงข้าวเปลือกพอเพียง”	 มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

“จัดโครงการจิตอาสา 
บริการอาหาร ขนม น�า้ดื่ม และ 

ถุงข้าวเปลือกพอเพียง  
ให้แก่ผู้ที่เข้าถวายบังคม

พระบรมศพ”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  1.1.5	 จัดงาน	“เสมาร่วมใจ	ท�าดีเพือ่พ่อ	:	ฝึกอาชพีตามรอยพ่อ”	เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	พร้อมทั้งปลูกฝัง	 เสริมสร้างความรัก	 

เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์	 สร้างจิตส�านึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก	 เยาวชน	 และบุคคลทั่วไป	 และได้เรียนรู ้

การใช้ชวีติอย่างพอเพยีงและร่วมสบืสานพระราชปณธิานของพระองค์	โดยมผู้ีเข้าร่วมงานกว่า	๑๖,๒๐๐	คน	การจดังานครัง้นี้ 

มีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง	“อัครศิลปิน”	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และ	“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”	กิจกรรมการสาธิต 

ฝึกอาชีพระยะสัน้และจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภค	บรโิภค	เครือ่งประดบัตกแต่ง	จากนกัเรียน	นกัศกึษา	และชมุชน	จ�านวน	๑๗๖	บทู 

  1.1.๖	 จัดกิจกรรม	 “ศธ.	 ปลูกป่าร่วมใจท�าดีเพื่อพ่อ”	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสาน 

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในด้านการอนุรักษ์ฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร	 นักเรียน	 นิสิตนักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด�าริ	 รวมถึง 

ได้มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ของชาต	ิโดยส่วนกลางจัดขึน้ในพืน้ทีเ่ขาพระยาเดินธง	อ�าเภอพฒันานคิม	

จังหวัดลพบุรี	 พร้อมกับส่วนภูมิภาคซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๙๙๙,๙๘๙	 ต้น	 โดยก�าหนด 

พื้นที่ปลูกส�าหรับส่วนกลาง	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	จ�านวน	๕,๐๘๙	ต้น	ณ	พื้นที่บริเวณเขาพระยาเดินธง	ต�าบลดีลัง	อ�าเภอ

พฒันานคิม	จงัหวดัลพบรุ	ีซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	๒,๐๒๐	คน		และส่วนภมูภิาค	จดักจิกรรมปลกูต้นไม้	จงัหวดัละประมาณ	 

๑๓,๒๖๕	 ต้น	 ปลูกภายในพื้นที่ของหน่วยงาน	 สถาบัน	 และสถานศึกษา	 หรือพื้นที่ที่เหมาะสม	 โดยกรมป่าไม้ได้ให ้

การสนับสนุนพื้นที่ปลูกป่าของส่วนกลางและมอบกล้าไม้เพื่อน�าไปปลูกทั้งประเทศ	จ�านวน	๙๙๙,๙๘๙	 ต้น	 ประกอบด้วย	 

ต้นรวงผึ้ง	(ต้นไม้ประจ�ารัชกาลที่	๑๐)	ต้นพิกุล	(ต้นไม้ประจ�าจังหวัดลพบุรี)	และพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น

  1.1.๗	 จัดระบบการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ตลอด	24	 ชั่วโมง และร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพฯ	รัฐบาลได้ด�าเนินการรองรับด้านสุขภาพส�าหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพฯ	และร่วมงาน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 โดยมีภาคีเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กรสาธารณประโยชน์ 

เข้าร่วมด�าเนินการตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง	๒๗	หน่วยบริการ	โดยมีผู้รับ

บริการที่มาถวายบังคมพระบรมศพฯ	ตั้งแต่วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙-๕	ตุลาคม	๒๕๖๐	จ�านวน	๓,๙๑๗,๙๙๕	คน	และผู้รับ

บริการที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	ตั้งแต่วันที่	๗-๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๐	จ�านวน	๑,๐๕๙,๓๔๕	คน

	 1.2	 การด�าเนนิการส�าหรบังานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

  1.2.1	 จดังานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

บรมนาถบพิตร

	 	 	 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้เสด็จสวรรคต	 

เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	และรัฐบาลได้ด�าเนินการระหว่างพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	อย่างสมพระเกยีรตติามโบราณขตัติยราชประเพณแีละสมกบัความจงรกัภกัดี 

ของประชาชนชาวไทย	 โดยมีประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	ระหว่างวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๙	ถึงวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๖๐	 เวลา	๐๖.๐๐	น.	รวม	๑๒,๗๓๙,๕๓๑	คน	 

รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 จัดกิจกรรมร�าลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนั้น	 รัฐบาลได้จัดงานพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	และได้กราบบงัคมทลูเชิญสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี 

ทรงเป็นองค์ทีป่รกึษา	รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการต่าง	ๆ 	ในการจดังานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ประกอบด้วย	๑)	คณะกรรมการฝ่ายจดัพธิกีารงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ 

พระบรมศพฯ	 ๒)	 คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 

๓)	คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ	สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ	และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
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งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	๔)	คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	

๕)	 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	๖)	 คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ีระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 ๗)	 คณะกรรมการฝ่ายกล่ันกรอง 

การขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 และ	 ๘)	 คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

	 	 	 คณะกรรมการอ�านวยการฯ	 ได้ประชุมพิจารณาร่างหมายก�าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช	 บรมนาถบพิตร	 และรายละเอียดอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

และนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	ได้ขอให้ส�านกัราชเลขาธกิารน�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาทรงทราบฝ่าละออง 

ธุลีพระบาท	 และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย	 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ	

และพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 หมายก�าหนดการพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ก�าหนดขึ้น	๕	วัน	ระหว่างวันที่	๒๕-๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๐	

	 	 	 (๒)	 การจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน	 ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มาประดับซุ้มดังกล่าว

	 	 	 (๓)	 การจัดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีก�าหนด	 ๓๐	 วัน	 ระหว่างวันที่	 ๑-๓๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 ทั้งนี้	 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 (๒๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐)	 รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และเห็นชอบการก�าหนดให้วันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	 ตุลาคม	

๒๕๖๐	ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 

เป็นวันหยุดราชการ		



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗

	 	 	 ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มมีต	ิ(๒๖	กนัยายน	๒๕๖๐)	เหน็ชอบการด�าเนนิการในเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบั 

งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	ดงันี	้๑)	ให้วนัพฤหสับดทีี	่๒๖	ตลุาคม	๒๕๖๐	เป็นวนัหยดุราชการเพียงวนัเดยีว	

เนือ่งจากในวนัพธุที	่๒๕	ตลุาคม	๒๕๖๐	ซึง่เป็นวนัออกพระเมรุมาศก่อนวนัถวายพระเพลงิ	และวันศกุร์ที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๖๐	 

ซึ่งเป็นวันต่อเนื่อง	คณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรฯ	คณะกรรมการ 

จดัขบวนพระบรมราชอสิรยิยศฯ	และคณะกรรมการฝ่ายจดัพธีิการฯ	ได้วางแผนรองรบัครอบคลมุในด้านต่าง	ๆ 	ไว้เรียบร้อยแล้ว	 

ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติน้ัน	 เนื่องจากการปฏิบัติงานในพิธีช่วงก่อนและหลังวันที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 เป็นการ 

ปฏบิตัริาชการ	จงึให้หน่วยงานเจ้าสังกดัพจิารณาผ่อนผนัหากจะต้องใช้เวลาราชการเพือ่การเดนิทาง	และเตรยีมการตามสมควร	

๒)	 ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งเดิมเคยมีประกาศก�าหนดระยะเวลา	 ๑	 ปี	 โดยขยายจาก 

วันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 ไปจนถึงวันศุกร์ที่	 ๒๗	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ	 รวมเวลา	 ๑๕	 วัน	 

๓)	 ให้สถานที่ราชการ	 สถานศึกษา	 สถานที่ท�าการของรัฐ	 ทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา	 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที	่ 

๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๐	 ถึงวันศุกร์ท่ี	 ๒๗	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 รวมเวลา	๑๕	 วัน	 ๔)	 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข ์

ตั้งแต่วันเสาร์ที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	๕)	ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย	ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย	ตามสถานที่ต่าง	ๆ	ตั้งแต ่

คนืวนัศกุร์ท่ี	๒๗	ตลุาคม	๒๕๖๐	และ	๖)	ให้ประธานกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ์	ขอความร่วมมอืและซกัซ้อมท�าความเข้าใจ 

สถานบันเทิง	สถานีโทรทัศน์	วิทย	ุและสื่อสิ่งพิมพ	์งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมช่วงเวลาที่เหมาะสม

	 	 	 ภายหลังคณะรัฐมนตรีได ้มีมติเม่ือวันที่ 	 ๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 ให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตร	ี 

(๒๖	 กันยายน	 ๒๕๖๐)	 โดยให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสา	 ในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ดังนี้	 ๑)	 ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ	 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 จากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่	 ๑๓	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 ไปจนถึงวันที่	 ๒๗	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 อันเป็นวันเก็บ

พระบรมอัฐ	ิ รวมเวลา	๑๕	 วัน	 เป็น	 ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่	 ๒๙	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 รวม	๑๗	 วัน	๒)	 ให้สถานที่ราชการ	 

รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานของรัฐ	 สถานศึกษา	 และสถานที่ท�าการของรัฐทั้งในและต่างประเทศ	 ลดธงครึ่งเสา	 จากเดิม	 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 ถึงวันศุกร์ที่	 ๒๗	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 รวมเวลา	 ๑๕	 วัน	 เป็น	 จนถึงวันอาทิตย์ท่ี	 

๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 รวม	 ๑๗	 วัน	 ๓)	 ให้ข ้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 จากเดิม	 ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที	่ 

๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	เป็น	ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	และ	๔)	ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย	

ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย	 ตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 จากเดิม	 ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่	 ๒๗	 ตุลาคม	๒๕๖๐	 เป็น	 ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่	 

๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๐	นอกนั้นให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่๒๖	กันยายน	๒๕๖๐

 	 1.2.2	 ด�าเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ	

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	รฐับาลได้มอบหมายให้	พลเอก	ธนะศักดิ	์ปฏมิาประกร	รองนายกรฐัมนตรี	 

เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ	 สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ	 และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ 

และพระยานมาศ	 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 โดยได้มีพิธีปักหมุดกึ่งกลางพระเมรุมาศ	ณ	 มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 เพื่อเตรียมด�าเนินการตามแบบ 

ผงัการก่อสร้าง	เมือ่วนัที	่๒๖	ธนัวาคม	๒๕๕๙	เวลา	๑๖.๑๙	น.	และนายกรฐัมนตรไีด้เป็นประธานในพธิบีวงสรวงการก่อสร้าง 

และยกเสา เอกพระ เมรุ มาศ 	 เมื่ อวั นที่ 	 ๒๗	 

กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๖๐	 เวลา	 ๑๐.๐๑	 น.	 และ 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ 

และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจาก 

โรงราชรถ	 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	ณ	 มณฑลพิธีด้านหน้า 

โรงราชรถ	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	

เมื่อวันที่	 ๒๑	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 เวลา	 ๑๔.๕๑	 น.	 
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โดยสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ	 ณ	 มณฑลพิธ ี

ท้องสนามหลวง	เมื่อวันพุธที	่๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๐	ฤกษ์ระหว่างเวลา	๑๗.๑๙-๒๑.๓๐	น.	โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	โดยเสด็จด้วย	

	 	 	 การก่อสร้างพระเมรุมาศได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและสมพระเกียรต	ิประกอบด้วย

	 	 	 (๑)	 กลุ่มอาคารในมณฑลพิธี	 ณ	 ท้องสนามหลวง	 ประกอบด้วย	พระเมรุมาศ	 เป็นประธาน 

ในมณฑลพิธี	 ออกแบบโดยยึดถือคติตามโบราณราชประเพณีรูปแบบเฉพาะส�าหรับพระมหากษัตริย์	 เป็นพระเมรุมาศ 

ทรงบุษบก	 ยอดมณฑปช้ันเชิงกลอน	 ๗	 ช้ัน	 สูง	 ๕๐.๔๙	 เมตร	 ภายในมีพระจิตกาธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ	 

ผังพื้นที่ใช ้งานเป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส	 ขนาดกว้างด ้านละ	 ๖๐	 เมตร	 มีบันไดทั้งสี่ด ้าน	 ฐานยกพื้นสูงมี	 ๗	 ชั้น	 

ช้ันบนที่มุมทั้งสี่	 ประกอบด้วย	 ส�าซ่างทรงบุษบก	 ช้ันเชิงกลอน	๕	 ช้ัน	 ส�าหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	 ฐานชั้นท่ี	 ๒	 

ประกอบด้วยซุ ้มทรงบุษบกรูปแบบเดียวกัน	 รวมสิ่งก่อสร้างมีเครื่องยอดนับรวมได้	 ๙	 ยอด	 พระท่ีนั่งทรงธรรม  

เป็นอาคารช้ันเดียวยกฐานสูงขนาด	 ๔๔.๕๐	 เมตร	 ยาว	 ๑๕๕	 เมตร	 ตั้งอยู่กึ่งกลางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุมาศ	

ส�าหรับเป็นท่ีประทับและทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธี	 และเป็นที่ส�าหรับข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่เฝ้าฯ	 

โดยเตรียมพ้ืนท่ีส�าหรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีประมาณ	 ๒,๘๐๐	 ที่นั่ง	 ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา	 

เพื่อรองรับพระราชอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีจ�านวน	 ๔๒	 ประเทศ	 นอกจากน้ี	 มี	ศาลาลูกขุน	 เป็นที่เฝ้าฯ	 

ของข้าราชการ	ทับเกษตร	 ใช้เป็นท่ีส�าหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม	 และ	ทิม	 ส�าหรับ 

เจ้าพนักงาน	พระสงฆ์	แพทย์หลวง	พัก	และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมและท�าเป็นห้องสุขา

	 	 	 (๒)		 กลุ่มอาคารนอกมณฑลพิธี	 ได้แก่	 เกยลา	 บริเวณก�าแพงแก้ว	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 

พลับพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 พลับพลาหน้าพระท่ีนั่งสุทไธสวรรยปราสาท	 และพลับพลายกหน้ามณฑลพิธ ี

ท้องสนามหลวง	ลวดลายประกอบชั้นฐานและประติมากรรมที่ประกอบในพระเมรุมาศทั้งหมดสะท้อนถึงเรื่องระบบจักรวาล 

ที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง	ประกอบด้วย	ชั้นครุฑ	ชั้นเทพ	หรือเทวดา	รวมถึงสัตว์หิมพานต	์นอกจากนี	้ เสาโคมใช้เป็น 

เสาครุฑ	เนือ่งจากครฑุคือพาหนะของพระนารายณ์	ตามแนวคิดสมมตเิทพ	คือ	พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระมหากษตัรย์ิ	 

ซ่ึงงานพระเมรุที่ผ ่านมาล้วนเป็นเสาหงส์	 ส่วนการออกแบบภูมิทัศน์	 ได้น�าเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เช่น	 กังหันน�้า 

ชัยพัฒนา	 เรือผลักดันน�้า	 การปลูกหญ้าแฝก	 มาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมณฑลพิธี	 โดยรอบ 

พระเมรุมาศมีการสร้างสระน�้าบริเวณ	๔	มุม	และได้จ�าลองกังหันน�้าชัยพัฒนา	เรือผลักดันน�า้	ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด�าริ

มาประกอบภูมิทัศน์	 ด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ	 ประกอบด้วย	 งานศิลปกรรมประกอบอาคาร	 ฉัตร	 เทวดา	 

สัตว์หิมพานต์	ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ	งานเขียนฉากบังเพลิง	และจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และงานจัดสร้างโลหะฉลุลายกลีบบัว

	 	 	 	 นอกจากนี	้งานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธ	ีได้แก่	งานจัดสร้างพระโกศจันทน์	งานจัดสร้าง

พระโกศพระบรมอัฐิ	งานออกแบบ	และจดัท�าเครือ่งสงัเค็ด	ซ่ึงการสร้างพระโกศจนัทน์	ได้อออกแบบตามโบราณราชประเพณี

ทุกประการ	 ส่วนการจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ	 ด�าเนินการจัดสร้าง	 จ�านวน	 ๖	 พระโกศ	 ประกอบด้วย	 พระโกศหลัก	 

๑	พระโกศ	พระโกศรอง	๕	พระโกศ	งานบูรณปฏสัิงขรณ์ราชรถ	พระยานมาศ	และเคร่ืองประกอบขบวนพระบรมราชอสิรยิยศ 

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 ได้แก่	 การบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ	 ราชรถน้อย	 พระยานมาศ 

สามล�าคาน	พระที่นั่งราเชนทรยาน	และเกรินบันไดนาค	รวมทั้งจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อยและราชรถปืนใหญ่	

	 	 	 ภายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพระเมรุมาศและชมนิทรรศการงานพระราชพิธี 

ถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	ระหว่างวันที	่๒-๓๐	พฤศจกิายน	๒๕๖๐	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๐



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๙

 	 1.2.3	 ด�า เนินการก ่อสร ้างพระเมรุมาศจ�าลองเพื่อให ้ประชาชนได ้ร ่วมแสดงความอาลัย	

และถวายดอกไม้จันทน์	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจ�าลองขึ้น	 

โดยทรงพระราชด�าริให้ออกแบบอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศองค์จริง	 ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์

ค�านงึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	สมเดจ็พระบรมชนกนาถ	 

ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทย 

มาตลอดพระชนม์ชีพ	จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่	ณ	ที่แห่งใด	สามารถถวายดอกไม้จันทน ์

ที่พระเมรุมาศจ�าลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่าง	 ๆ	 ทั้งในกรุงเทพมหานคร	 ต่างจังหวัด	 และต่างประเทศ	 

พระเมรุมาศจ�าลองเป็นหลังคาบุษบก	 ๗	 ชั้น	 เหมือนพระเมรุมาศองค์จริงที่ท้องสนามหลวง	 ซึ่งมีความสูงจากพื้นล่าง 

ถึงปลายยอดเม็ดน�้าค้าง	 ๒๒	 เมตร	 เป็นพระเมรุมาศจ�าลององค์เดียวที่ท�าจากไม้สักทองทั้งหลัง	 โดยขั้นตอนลงสีจิตรกรรม	 

ใช้สีแสดงความอาลัย	 ขาว	 เทา	 ด�า	 เป็นหลัก	 และสีเหลืองทอง	 ซึ่งเป็นสีแห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ส่วนพื้นหลังเป็นสีน�้าเงิน	 ประดับลายดอกไม้ร่วงขลิบทอง	 และสองฝั่ง 

ของพระเมรุมาศจ�าลองประดับพระสูตรสีขาว	 (ผ้าม่าน)	 บริเวณกึ่งกลางประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	องค์เดยีวกบัทีห่น้าพระบรมโกศ	เพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลยั

และถวายดอกไม้จนัทน์	ซึง่นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุแก่ประชาชนชาวไทย	รฐับาลจงึได้ด�าเนนิการก่อสร้างพระเมรมุาศจ�าลอง	 

รวมจ�านวน	๘๕	แห่ง	ได้แก่	ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	รวมจ�านวน	๙	แห่ง	ในส่วนภูมิภาค	จ�านวน	๗๖	จังหวัด	 

จังหวัดละ	๑	แห่ง	โดยได้จัดให้มีพิธีบวงสรวง	“นพปฎลสุวรรณฉัตร”	ฉัตรทอง	๙	ชั้น	เพื่อความเป็นสิริมงคล	ก่อนอัญเชิญ 

ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจ�าลอง	ทั้ง	๘๕	แห่งทั่วประเทศ		

  1.2.4	 จัดให้มีงานแสดงมหรสพหน้าพระเมรุมาศ	 ประกอบด้วย	 การแสดงโขนหน้าพระที่น่ังทรงธรรม	 

เรือ่ง	“รามเกยีรติ”์	ชดุพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-ร�าลึกในพระมหากรณุาธคุิณ	และการแสดงมหรสพทีท้่องสนามหลวงด้านทศิเหนอื	 

ได้แก่	การแสดงหนังใหญ่เบกิหน้าพระ	และโขนเรือ่ง	“รามเกยีรติ”์	การแสดงละครหุน่หลวงและหุน่กระบอก	และการบรรเลง 

ดนตรีสากล	“ธ	คือ	ดวงใจไทยทั่วหล้า”

 	 1.2.5	 จัดท�าหนังสือจดหมายเหตุ	หนังสือที่ระลึก	และแผ่นพับที่ระลึก	รวมทั้งสิ้น	๑๐	รายการ	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 จดหมายเหตุ

	 	 	 	 (๑.๑)	 หนังสือจดหมายเหตงุานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	(จดหมายเหตุฉบับหลัก)

	 	 	 	 (๑.๒)	 หนังสอืจดหมายเหตงุานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ฉบับประชาชน
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	 	 	 	 (๑.๓)	 หนังสอืจดหมายเหตงุานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ฉบับสื่อมวลชน	

	 	 	 	 (๑.๔)	 หนังสือกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 	 	 	 (๑.๕)	 หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 	 	 	 (๑.๖)	 จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์

	 	 	 (๒)	 หนังสือที่ระลึก	ได้แก่

	 	 	 	 (๒.๑)	 หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุมาศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 	 	 	 (๒.๒)	 หนังสือเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 	 	 	 (๒.๓)	 หนงัสอืนวมนิทรศริวาทราชสดดุ	ีร้อยกรองเทดิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 	 	 (๓)	 แผ่นพับที่ระลึก

	 	 	 	 จัดท�าแผ่นพับท่ีระลึก	 ๓	 แบบ	 แบบที่	 ๑	 ส�าหรับแจกผู้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	และผูร่้วมถวายดอกไม้จนัทน์ทัว่ประเทศและต่างประเทศ		 

แบบท่ี	๒	แจกชาวต่างชาติ	โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ	และแบบท่ี	๓	แจกผู้ชมนทิรรศการหลงังานถวายพระเพลงิพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

  1.2.๖	 จัดท�าหนังสือ	 สารคดี	 ส่ือนิทรรศการ	 และกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 หนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โดย	๑	ชุด	ม	ี๓	เล่ม	ได้แก่	ประมวลภาพเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร	ประมวลภาพเหตุการณ์ 

ใน	๗๖	จังหวัด	และประมวลภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศ	

	 	 	 (๒)	 หนงัสอืค�าศัพท์ทีเ่กีย่วกบังานพระราชพธีิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	๓๑,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 (๓)	 หนังสือราชรถ	 ราชยาน	 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 (๔)	 หนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การจัดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	๓,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 (๕)	 หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	๒๔๕,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 (๖)	 หนงัสอื	๙๙	พระบรมราโชวาท	น้อมน�า

ราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข	๒๔๕,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 (๗)	 สารคดีทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร	์

๒๐	ตอน	

	 	 	 (๘)	 จัดนิทรรศการ	 “๙	 ทรงสถิตในดวงใจ 

ไทยนิรันดร์”	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร	มีผู้เข้าร่วมกว่า	 

๓๖๘,๐๐๕	 คน	 และทุกจังหวัดทั่วประเทศมีผู ้ เข ้าร ่วมกว ่า	 

๘๑๖,๘๐๙	คน	รวมทั้งสิ้นประมาณ	๑,๑๘๔,๘๑๔	คน

จัดนิทรรศการ
“๙ ทรงสถิต

ในดวงใจไทยนิรันดร์” 
มีผู้เข้าร่วมทั่วประเทศกว่า  

๑.๑๘ ล้านคน
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	 	 	 (๙)	 รวบรวมบทเพลงที่ศิลปิน	 ประชาชน	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 แต่งขึ้น	 เพื่อถวายพระเกียรติ 

และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 โดยคัดเลือกบทเพลง 

ที่มีความไพเราะ	 เหมาะสม	 แยกเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 เพลงไทยลูกทุ่ง	 จ�านวน	 ๙๙	 บทเพลง	 และเพลงไทยสากล	 

จ�านวน	 ๙๙	 บทเพลง	 เพื่อน�ามาเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นหนังสือและซีดีเพลง	 จ�านวน	 ๑๕,๐๐๐	 ชุด	 โดยใช้ชื่อว่า	 บทเพลง 

จากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่	๙	“พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์”	และจะน�าไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง	ๆ	และประชาชนต่อไป	

	 	 	 (๑๐)	 การจัดพิธีทางศาสนา	๕	 ศาสนา	 ในงานร่วมใจเครือข่ายศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	 ร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 จ�านวน	 ๗๗	 แห่งท่ัวประเทศ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	๑,๗๒๐,๐๐๐	คน

	 	 	 (๑๑)	 บันทึกภาพป้ายขนาดใหญ่	 (Billboard)	 แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมป้ายแสดงความอาลัยทั่วประเทศ	๔๓๐	ป้าย

	 	 	 (๑๒)	 พิธีรวมใจเครือข่ายศาสนา	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	ณ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	มีผู้ร่วมงานประมาณ	๑๕,๐๐๐	คน

 	 1.2.๗	 จัดท�าดอกไม้จันทน์และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสลุใหญ่ทกุแห่งทัว่โลกจดัเตรยีมสถานท่ี	พธิกีาร	รวมถงึการจดันทิรรศการเกีย่วกบัพระราชประวัตแิละพระราชกรณยีกจิ 

ด้านการเจรญิพระราชไมตรกีบัต่างประเทศของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ในบรเิวณ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์	 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในต่างประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	เป็นครัง้สุดท้าย	ตามแนวทางของคณะกรรมการอ�านวยการ 

จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ที่เน้น

ความเรียบง่ายและสมพระเกียรต	ิโดยบูรณาการความร่วมมือกับทีมประเทศไทย	นักธุรกิจ	และชุมชนไทย	เพื่อให้การจัดพิธ ี

ในครั้งนี้เป็นการผนึกพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 และเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนไทยในต่างแดน	ทั้งนี้	 ได้เริ่ม

จัดกิจกรรมจิตอาสาเชิญชวนชุมชนไทยมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับพิธีดังกล่าวแล้ว	 โดยยึดแนวทางของรัฐบาล 

ที่ให้ชุมชนไทยมีส่วนร่วมและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น	

  1.2.8	 เชิญชวนเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ	 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เพือ่ให้ข้าราชการทกุหมูเ่หล่าได้มส่ีวนร่วมในการบ�าเพญ็

ประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ในพระราชพิธี 

ถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	ในห้วงเดอืนตลุาคม	๒๕๖๐	ได้อย่างพร้อมเพรยีงกนั	คณะรฐัมนตรไีด้มมีต	ิ(๒๖	กนัยายน	๒๕๖๐)	

เชญิชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรฐัของทกุหน่วยงาน	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทีม่คีวามพร้อม	สมคัรเข้าร่วมเป็น 

จติอาสาเฉพาะกจิ	งานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	ซึง่มผีูส้มคัรเข้าร่วมเป็นจติอาสาเฉพาะกจิระหว่างวนัที	่๑-๓๐	

กัยายน	๒๕๖๐	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จ�านวน	๓,๙๙๒,๗๕๐	คน

	 1.3	 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	และพระบรมวงศ์

  1.3.1	 จัดพิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล	 รัฐบาลได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีต ่าง	 ๆ	 

เพื่อถวายพระราชกุศล	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และถวายพระพรชัยมงคล 

และถวายพระราชกุศล	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 พิธีทางศาสนามหามงคล	 ๕	 ศาสนา	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 

บดนิทรเทพยวรางกูร	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	๖๕	พรรษา	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐	เมือ่วนัที	่๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐	 

เวลา	 ๐๗.๐๐	 น.	 ณ	 ตึกสันติไมตรี	 (หลังนอก)	 ท�าเนียบรัฐบาล	 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี	 ประกอบด้วย	

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล	 (ศาสนาพุทธ)	 พิธีดุอาอ์ขอพร	 (ศาสนาอิสลาม)	 พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร	 

(ศาสนาคริสต์)	พิธีสวดมนต์ถวาย
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	 	 	 (๒)	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	และถวายพระพรชยัมงคลและถวายพระราชกศุล	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ในรชักาลที	่๙	 

และสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๖๕	 พรรษา	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 เมื่อวันที่	 

๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐	เวลา	๑๘.๐๐	น.	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

	 	 	 (๓)	 พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพติร	และถวายพระพรชยัมงคลและถวายพระราชกศุล	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ในรชักาลที	่๙	 

และสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๖๕	 พรรษา	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 เมื่อวันที่	 

๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๗.๐๐	น.	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต

	 	 	 (๔)	 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

๖๕	 พรรษา	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 ซึ่งรัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธีดังกล่าวทุกภาคส่วน	 เมื่อวันที่	 

๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ระหว่างเวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	โดยทุกจังหวัดจัดพิธี	ณ	ศาลากลางจังหวัด

	 	 	 (๕)	 พิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพติร	และถวายพระพรชยัมงคลและถวายพระราชกศุล	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ในรชักาลที	่๙	 

และสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๕	 พรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 เมื่อวันที่	 

๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๗.๐๐	น.	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต

	 	 	 (๖)	 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๕	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	 เมื่อวันที	่ ๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	และการแสดง

ดนตรีพระราชทาน	และการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมพระราชทาน	 เมื่อวันที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	 เวลา	๑๙.๑๙	น.	 

ณ	พระลานพระราชวังดุสิต

	 	 	 (๗)	 พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 

ในรัชกาลที่	๙	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๕	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	 เมื่อวันที	่ ๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	 

เวลา	๑๘.๐๐	น.	ณ	พระลานพระราชวังดุสิต	โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

  1.3.2	 จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร	 โดยจัดแสดง

นทิรรศการสร้างต้นแบบและฐานการเรยีนรู	้เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอัจฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	 ด้านการเกษตร	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ด้านการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืช	มีเกษตรกร	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไปเข้าชม	จ�านวน	๔๙๗,๕๗๐	คน	รวมทั้งร่วมกับเกษตรกร	 

หน่วยงาน	องค์กร	ร้านค้า	จัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร	การสาธิต	การจ�าหน่ายสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตร	๑๑	ครั้ง	 

ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร	 ๑๘	 ครั้ง	

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน	นักศึกษา	และ

ประชาชนทั่วไป	๑๐๗,๒๗๑	คน

“ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการเกษตร ๑๓ ครั้ง 
และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน
 นักศึกษา และประชาชน 

๑๐๗,๒๗๑ คน”
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  1.3.3	 จัดแสดงนิทรรศการและให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	จ�านวน	๔๕	ครั้ง	 

ประกอบด้วย	 นิทรรศการ	 “กษัตริย์นักพัฒนา”	 (ภาคภาษาอังกฤษ)	 นิทรรศการ	 “บัวบาทยาตรา”	 “ประมงร�าลึก	 ส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ	 ครั้งที่	 ๖”	 “ชลประทานโลกครั้งที่	 ๖”	 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 “หลักการทรงงาน 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”	 “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา”	 “หนังสือของพ่อ”	 “แสตมป์ของพ่อ	 

งานของพ่อ	พระราชปณธิานทีต้่องสานต่อ”	“สถติในดวงใจไทยนรินัดร์”	“จอมปราชญ์แห่งการพฒันา”	“พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

ที่มีชีวิต”	“๘๔	พรรษา	ราชินีศรีแผ่นดิน”	“ฉลองราชย	์๗๐	ปี	เคียงคู่ทรงงาน	๘๔	พรรษา	ราชินีศรีแผ่นดิน”

 	 1.3.4	 จดันทิรรศการ	“สบืสาน...สมานมติร”	(Furthering	the	Bonds	of	Friendship)	เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ด้านการเจริญ 

พระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ	 ณ	 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	 ถนนราชด�าเนินกลาง	 กรุงเทพมหานคร	 

เพือ่เผยแพร่ให้สาธารณชนทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบถงึพฒันาการด้านการต่างประเทศของไทยซึง่มสีถาบนั 

พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนท่ีส�าคัญมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 กรุงศรีอยุธยา	 กรุงธนบุรี	 เรื่อยมาจนถึง 

รัชกาลปัจจุบันแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 นิทรรศการดังกล่าวได้จัดไปแล้ว	 ๒	 ครั้ง	 มีผู้สนใจเข้าชมอย่างต่อเน่ืองท้ังชาวไทย 

และชาวต่างประเทศ	

  1.3.5	 จักกิจกรมมบรรพชาสามเณร	 และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมาร	ีเนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	๒	เมษายน	๒๕๖๐	จ�านวน	๓๕๕	รปู/คน	พร้อมทัง้จดักจิกรรม

ดังกล่าวในส่วนภูมิภาค	ช่วงปิดภาคการศีกษา	ระหว่างวันที่	๑-๓๐	เมษายน	๒๕๖๐

  1.3.๖	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส	 และค�าประกาศราชสดุดี	

เฉลิมพระเกียรติคุณ	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันอังคารที่	 ๑๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 

ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	 เนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา	 โดยทรงอุทิศก�าลังพระวรกาย 

และพระราชหฤทัยให้แก่การเป็นครูมายาวนานกว่า	๓๐	ปี	จนพระชนมายุ	๖๐	พรรษา

 	 1.3.๗	 จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	 (Princess	Maha	 Chakri	 Award:	 PMCA)	 

ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ร่วมกัน	 ๑๑	 ประเทศ	 โดยคัดเลือกและประกาศผลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	 ครั้งที่	 ๒	 ปี	 ๒๕๖๐	 มีครูผู้สมควร 

ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	ครั้งที่	๒	ปี	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คน	รางวัล	“คุณากร”	จ�านวน	๒	คน	รางวัล	 

“ครูยิ่งคุณ”	 จ�านวน	 ๑๗	 คน	 และรางวัล	 “ครูขวัญศิษย์”	 จ�านวน	 ๑๓๖	 รางวัล	 โดยจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี	เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	

 	 1.3.8	 จัดโครงการพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		

สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้ความสามารถ

และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภาก�าหนดโดยใช้การศึกษาทางไกล	 มีผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต	 ในปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	 จ�านวน	๒๕๓	 คน	 ประกอบด้วย	 กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 จ�านวน	๑๕๐	 คน	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	๕๗	คน	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย	จ�านวน	๑๔	คน	ส�านักงานพระพุทธศาสนา	จ�านวน	๓๐	คน	และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์	จ�านวน	๒	คน

  1.3.๙	 จั ด โ ค ร ง ก า ร 	 “ห ้ อ ง สมุ ด เ คลื่ อ นที่

ส�าหรับชาวตลาด”	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	วันที่	๒	เมษายน	

๒๕๖๐	 และ	 “วันรักการอ่าน”	 ได้ก�าหนดจัดงาน	 “ตามรอย 

เจ้าฟ้านักอ่าน”	 พร้อมกับเปิดตัวโครงการ	 “ห้องสมุดเคลื่อนที่ 

ส�าหรับชาวตลาด”	 ชุมชนตลาดนัดชวนอ่าน	 เมื่อวันท่ี	 ๒	 เมษายน	 

๒๕๖๐	ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 เวสต์เกต	 จังหวัดนนทบุรี	 
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โดยในปัจจุบัน	 “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส�าหรับชาวตลาด”	ณ	 ตลาดสดเทศบาล	๒	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดอุทัยธานี	 เป็นห้องสมุด 

เคลือ่นทีต้่นแบบแห่งแรกส�าหรบัชาวตลาด	และได้ตัง้เป้าหมายให้เร่งด�าเนนิการจดัท�า	“ห้องสมดุเคลือ่นทีส่�าหรบัชาวตลาด”	

เพื่อจัดท�าเป็นต้นแบบ	ป	ี๒๕๖๐	รวม	๗๗	แห่ง	ทั่วประเทศ

  1.3.10	จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตร	พิธีทางศาสนา	5	ศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรต	ิและพิธี

ปฏิบัติธรรมตามศาสนสถานในโครงการลานธรรม	ลานวิถีไทย	 ใน	๗๖	จังหวัด	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ	์อัครราชกุมารี	เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐

	 1.4	 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	25๖0

	 	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดการพระราชพิธีประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 

ณ	 พระที่นั่ งอนันตสมาคม	 ภายหลังจากที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได ้ด�าเนินการเขียนร ่างรัฐธรรมนูญ 

ลงในสมุดไทยเสร็จเรียบร้อย	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป	 ทั้งนี้	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง 

ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์	 

กองอาลักษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีอ่านกระแสพระราชปรารภ	ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ในพระราชพธิดีงักล่าว	จากนัน้	รฐับาลได้มกีารลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	๑๓๔	 

ตอนที	่ ๔๐	ก	 วันที่	 ๖	 เมษายน	๒๕๖๐	พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	นี้	 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาล	 หลังจากที่มีพระราชพิธี 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครั้งหลังสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	เมื่อวันที	่๒๐	มิถุนายน	๒๕๑๑	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่รัฐบาลและประชาชนชาวไทย
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2.	 การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรม
เดชานุภาพ

 2.1	 การถวายความปลอดภัย	 รัฐบาลมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยมาตรการ 

ความปลอดภัยขั้นสูงสุด	โดยเหล่าทัพต่าง	ๆ	ได้จัดก�าลังและยุทโธปกรณ์ในการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และพระบรมวงศ์	 ในโอกาส 

เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง	ๆ	ดังนี้	๑)	กองทัพบก	จ�านวน	๘๕๙	ครั้ง	

๒)	กองทัพเรือ	จ�านวน	๔๔	ครั้ง	และ	๓)	กองทัพอากาศ	จ�านวน	๕๗๘	ครั้ง	

	 2.2	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการกระท�าความผิด	

ทางคอมพิวเตอร์	 รัฐบาลได้ด�าเนินงานเกี่ยวกับการปกป้องรักษา 

สถาบนัพระมหากษตัรยิ	์โดยตดิตามและตรวจสอบผู้กระท�าความผดิ 

ทางคอมพิวเตอร์	 ข้อมูล	 รูปภาพ	 หรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม 

ในเว็บไซต	์สื่อออนไลน์ต่าง	ๆ 	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ได้ตรวจพบเว็บไซต์ 

ที่เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	 บ่อนท�าลายสถาบันฯ	

และไม่เหมาะสม	 โดยส่งเร่ืองให้ฝ่ายกฎหมายด�าเนินการเกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่กระท�าความผิด	 จ�านวน	 ๑๔,๑๓๔	 URLs	 และมีค�าสั่ง

ศาลอาญา	 (หมายเลขคดีด�า)	 ให้ระงับการท�าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์	จ�านวน	๑๖,๓๓๙	URLs

“ด�าเนินการทางกฎหมาย 
กับเว็บไซต์ล่วงละเมิด 

และบ่อนท�าลายสถาบัน 
๑๔,๑๓๔ URLs 
มีค�าสั่งศาลอาญาให้ระงับ

การท�าให้แพร่หลาย 

๑๖,๓๓๙ URLs”

3.	 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ	
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน

 3.1	 การจัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของชาติ	 ภายใต้แนวคิด	 “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”	 ซึ่งเป็นการน้อมน�าพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส�านึกและ 

ปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี	 ความกตัญญูกตเวที	 และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 น้อมน�าแนวทางท่ีทรงสอน 

ไปเปน็แบบอยา่งในการด�ารงชวีติ	สรา้งความมัน่คงให้ประเทศชาตอิยา่งยัง่ยนื	โดยมคีวามคบืหนา้ในการด�าเนนิกจิกรรม	ดงันี้

  3.1.1	 จดัโครงการเฉลมิพระเกียรต	ิ“เยาวชนอาเซยีนเรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามรอย	

พระยุคลบาท”	 โดยเชิญเครือข่ายเยาวชนต่างประเทศที่มีความสนใจการพัฒนาเชิงพื้นที่	 และหลักการทรงงาน 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 จากประเทศสมาชิกอาเซียน	 ๙	 ประเทศ	 และ 

ประเทศไทย	รวม	๗๐	คน	ระหว่างวันที่	๔-๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	ณ	กรุงเทพมหานคร	จังหวัดเชียงใหม	่สกลนคร	และจันทบุรี



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๖
นโยบายข้อ ๑

 	 3.1.2	 จัดแสดงละครเวที	 “Sound	 of	 Love	 :	 เสียงแห่งความจงรักภักดี”	 เฉลิมพระเกียรติ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เม่ือครั้งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 

๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องศิลปะการแสดงมาร่วม 

จัดการแสดงละครเก่ียวกับพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา	 ๗๐	 ปี	 เมื่อวันที่	 

๒๔	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

	 	 3.1.3	 จัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพติร	เม่ือครัง้เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ	๗๐	ปี	๙	มถินุายน	๒๕๕๙	และเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์	 

ในรัชกาลที่	 ๙	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	 รอบ	๑๒	 สิงหาคม	๒๕๕๙	 โดยจัดแสดงในพื้นที่ภาคใต	้ 

ระหว่างวันที	่๑๔-๑๖	ตุลาคม		๒๕๕๙	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาต	ิฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ป	ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ 

จังหวัดสงขลา	และภาคเหนือ	ระหว่างวันที	่๒-๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	จังหวัดเชียงใหม่

	 3.2	 การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ในเวทีนานาชาติ

  3.2.1	 ขับเคลื่อนในกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	ประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัในฐานะประเทศทีมี่บทบาทน�า 

อย่างแข็ งขันในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน	 

(Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 

ในเวทีระหว่างประเทศ	 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถช่วยให้นานาประเทศ

บรรลุเป้าหมาย	 SDGs	 โดยไทยได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิก

ของกรอบความร่วมมือต่าง	 ๆ	 ให้เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อน 

เป้าหมาย	SDGs	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 กลุ่ม	 ๗๗	 ไทยได้ใช้โอกาสของการเป็นประธานกลุ่ม	 ๗๗	 วาระปี	 ๒๕๕๙	 (สมาชิก	 ๑๓๔	

ประเทศบวกจีน)	 ในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่ม	๗๗	 ซึ่งได้มีแถลงการณ์ยอมรับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหน่ึงที่ใช้ได้จริงและมีความเป็นสากลในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 

ค.ศ.	๒๐๓๐	ของประเทศก�าลังพัฒนาต่าง	ๆ

	 	 	 (๒)	 กรอบอาเซียน	 (สมาชิก	 ๑๐	 ประเทศ)	 โดยไทยได้รับมอบหมายเม่ือเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 

ให้เป็นผู้ประสานงานในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	

ค.ศ.	 ๒๐๒๕	กับการบรรลุวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	ของสหประชาชาต	ิ โดยที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวง

การต่างประเทศได้หารือกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก	 (United	 

Nations	Economic	and	Social	Commission	for	Asian	and	the	Pacific:	UNESCAP)	โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต	ิ

(United	 Nations	 Development	 Programme:	 UNDP)	 รวมท้ังธนาคารโลก	 เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมาย	 SDGs	 

ของอาเซยีน	ได้แก่	โครงการความร่วมมอืระหว่าง	UNDP	กบัอาเซยีนในการส�ารวจความเห็นของประชาชนเกีย่วกบัเป้าหมาย	SDGs	 

ทีป่ระชาชนให้ความส�าคัญ	โครงการความร่วมมอืระหว่างธนาคารโลกและอาเซยีนในการขจดัปัญหาทุพโภชนาการในอาเซยีน	 
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การประชุมระหว่างอาเซียนกับ	 United	 Nations	 Economic	 and	 Social	 Commission	 for	 Asia	 and	 the	 Pacific	 

(UNESCAP)	 เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย	 SDGs	 ของอาเซียน	 โดยเฉพาะด้านการขจัดความยากจน	 

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง	 และการส่งเสริมการผลิต 

และการบริโภคอย่างยั่งยืน	

	 	 	 (๓)	 กรอบความร่วมมือเอเชีย	(Asia	Cooperation	Dialogue:	ACD)	 (สมาชิก	๓๔	ประเทศ)	 

โดยประเทศไทยได้รบัมอบหมายเมือ่เดอืนตลุาคม	๒๕๕๙	ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ขบัเคล่ือนหลักในเสาความร่วมมอืด้านการพฒันา

ที่ยั่งยืน	

	 	 	 (๔)	 กรอบการประชมุว่าด้วยการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์และมาตรการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่าง

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย	(Conference	on	Interaction	and	Confidence	Building	Measures	in	Asia:	CICA) 

(สมาชิก	๒๖	ประเทศ)	 โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายเมื่อเดือนมีนาคม	๒๕๖๐	 ให้เป็นผู้ประสานงานในสาขาการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการด�าเนินการตาม	SDGs	

	 	 	 (๕)	 การส่งเสริมบทบาทน�าของไทยในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางในโอกาสท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมส�าคัญ	 ๆ	 ได้แก่	 การประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	 (Ayeyawady-Chao	 Phraya-Mekong	 Economic	 Cooperation	 

Strategy:	ACMECS)	ครั้งที่	๘	(พ.ศ.	๒๕๖๑)	การประชุมสุดยอดอาเซียน	(พ.ศ.	๒๕๖๒)	และการประชุมกรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)	(พ.ศ.	๒๕๖๕)

	 	 3.2.2	 ขับเคลื่อนในกรอบสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศ	ได้แก่	

	 	 	 (๑)	 การยกย่องให้ประเทศไทยเป็นตวัอย่างความส�าเรจ็ของประเทศทีส่่งเสรมิความร่วมมอืใต้-ใต้		

(ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา)	(United	Nations	Office	for	South-South	Cooperation:	UNOSSC)  

โดย	UNOSSC	ได้เลือกจัดพิมพ์ชุดวารสาร	South-South	in	Action	ฉบับแรก	(เดือนมกราคม	๒๕๖๐)	เกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาท่ียั่งยืนของไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	 

นอกจากนี้	 เมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๐	UNOSSC	 ได้เปิดส�านักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง	 

ซึง่จะเป็นการส่งเสรมิบทบาทของไทยในระยะยาวในประเด็นด้านความร่วมมอืใต้-ใต้	โดยมหีลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นแนวทางต่อไป

	 	 	 (๒)	 การผลักดันและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งเพื่อ	

บรรลุเป้าหมาย	SDGs	ในกรอบการประชุมระหว่างประเทศ	เช่น	การผลักดันให้บรรจุเรื่องความร่วมมือกับสหประชาชาติ

ในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ	(The	United 

Nations	 Partnership	 Framework:	 UNPAF)	 (ค.ศ.	 ๒๐๑๗-๒๐๒๑)	 การผลักดันให้บรรจุถ้อยค�าเกี่ยวกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในร่างข้อมติของการประชุม	 Asian	Ministerial	 Conference	 on	 Disaster	 Risk	 Reduction	 

(AMCDRR)	 ระหว่างวันท่ี	 ๒-๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	 กรุงนิวเดลี	 สาธารณรัฐอินเดีย	 ในร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการ 

ยาเสพติด	(มีนาคม	๒๕๖๐)	นอกจากนี้	ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพติร	และเผยแพร่หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงระหว่างการประชมุท่ีส�าคญัของสหประชาชาต	ิเช่น	วนัดนิโลก	 

เมือ่เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๙	ณ	นครนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	การประชมุระดับสงูของคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิ

สมยัที	่๓๔	(The	United	Human	Rights	Council:	UNHRC	34)	เมือ่เดอืนมนีาคม	๒๕๖๐	ณ	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	การประชุม 

คณะกรรมาธกิารยาเสพตดิของสหประชาชาต	ิสมยัที	่๖๐	(Commission	on	Narcotic	Drugs:	CND	60)	เมือ่เดอืนมนีาคม	๒๕๖๐	 

ณ	กรุงเวียนนา	สาธารณรัฐออสเตรีย

	 	 	 (๓)	 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ	 (Economic	 and	 Social	 Council:		

ECOSOC)	เมื่อปี	๒๕๕๙	ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นหนึ่งใน	๔๔	ประเทศ	น�าเสนอรายงานความคืบหน้าในการอนุวัติวาระ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 ของประเทศต่าง	 ๆ	 โดยสมัครใจ	 (Voluntary	 National	 Review:	 VNR)	 ในท่ีประชุม	 

High	 Level	 Political	 Forum	 on	 Sustainable	 Development	 (HLPF)	 ระหว่างวันที่	 ๑๗-๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 

ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 

ค.ศ.	๒๐๓๐	
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  3.2.3	 สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน		

(Sufficiency	Economy	Philosophy	for	Sustainable	Development	Goals	Partnership:	SEP	for	SDGs	

Partnership)	ระหว่างไทยกับนานาประเทศ		

	 	 	 (๑)	 ความร่วมมือตามนโยบาย	 SEP	 for	 SDGs	 Partnership	 กับนานาประเทศที่สนใจ	

และได้น�าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช	้ได้แก	่

	 	 	 	 (๑.๑)	 ความร่วมมอืสองฝ่าย	(ทวภิาค)ี		

มี	 ๑๐	 ประเทศ	 คือ	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 

ราชอาณาจักรเลโซโท	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต	 สาธารณรัฐชิลี	 ราชอาณาจักรตองกา	

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 

และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ซ่ึงได้น�าแนวทางการพัฒนาด้วยหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ส�าหรับการพัฒนาชุมชน 

ในประเทศของตน	โดยบางประเทศจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	นอกจากนี	้ยังมีอีก	๑๖	ประเทศ

ในหลายภมูภิาคทีส่นใจร่วมมอืกบัไทยในด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ได้แก่	

สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจ	ิสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา	

สาธารณรฐัโมซมับกิ	สาธารณรฐัโตโก	สาธารณรฐัเซเนกลั	สาธารณรัฐ

มาดากัสการ์	สาธารณรัฐคีร์กีซ	สาธารณรัฐเบนิน	สาธารณรัฐไนเจอร์	

ประเทศบูร์กินาฟาโซ	สาธารณรัฐทาจิกิสถาน	สาธารณรัฐปารากวัย	

สาธารณรัฐวานูอาตู	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	สาธารณรัฐคอสตาริกา	และราชอาณาจักรภูฏาน

	 	 	 	 (๑.๒)	 ความร่วมมอืสามฝ่าย	 (ไตรภาค)ี	 เช่น	 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีในการด�าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต	ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรฐัเกาหลใีนการจดักจิกรรมฝึกอบรมเกีย่วกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้แก่ประเทศ 

สมาชิกอาเซียน	

	 	 	 (๒)	 การให้ทนุฝึกอบรมเกีย่วกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแก่ประเทศก�าลงัพฒันา	ได้แก่

	 	 	 	 (๒.๑)	 ทุนฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจ�าปี	 (Annual		

International	Training	Course:	AITC)	ซึง่เริม่ตัง้แต่ปี	๒๕๔๙	โดยในช่วงระหว่างเดอืนกนัยายน	๒๕๕๙-สิงหาคม	๒๕๖๐	

ให้ทุนแก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศก�าลังพัฒนา	๙๓	ประเทศ	รวม	๓๙๖	ราย

	 	 	 	 (๒.๒)	 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายใต้หลักสูตรนานาชาติ	 (Thai	 International	

Postgraduate	Programme:	TIPP)	เริ่มตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	โดยได้ให้ทุนแก่	๘	ประเทศ	รวม	๑๔	ราย

	 	 	 	 (๒.๓)	 การเชิญผู้แทนจากต่างประเทศมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียงในประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๖	 ภายใต้โครงการบัวแก้วสัมพันธ์	 และการเชิญผู้แทนต่างประเทศมาศึกษาดูงาน 

ในช่วงเดือนกันยายน	๒๕๕๙-สิงหาคม	๒๕๖๐	เช่น	หัวหน้าส�านักงาน	Japan	International	Cooperation	Agency	(JICA)	 

เม่ือวนัที	่๑๙	ตลุาคม	๒๕๕๙	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิารสาธารณรฐัเซเนกลัและคณะ	เมือ่วนัที	่๑๓-๑๘	พฤศจกิายน	

๒๕๕๙	เลขาธิการส�านักงาน	Royal	Civil	Service	Commission	(RCSC)	ราชอาณาจักรภูฏานและคณะ	เมื่อวันที	่๑๕-๑๙	

พฤษภาคม	๒๕๖๐	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐยูกันดา	เมื่อวันที่	๑๖-๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐

 	 3.2.4	 สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	

ในระดับเยาวชนไทยกับต่างประเทศ	 (SEP	 for	 SDGs	 Youth	 Partnership)	 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในฐานะ	 

“ยุวทูต	SEP	for	SDGs”	ส�าหรับเสริมสร้างความร่วมมือกับเยาวชนต่างประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมาย	SDGs	ดังนี้

“๑๐ ประเทศ 
น�าแนวทางการพัฒนา
ด้วยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๙

	 	 	 (๑)	 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยในหัวข้อ	 SEP	 for	 SDGs	 เมื่อเดือน 

มกราคม	๒๕๖๐	ค่ายเยาวชนกลุ่ม	๗๗	ร่วมกับเยาวชนไทย	เมื่อเดือนมกราคม	๒๕๖๐	เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ 

เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 (๒)	 การประกวดเขียนเรียงความของเยาวชนไทยเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม	๒๕๖๐	

	 	 	 (๓)	 การเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรป	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน	เมื่อวันที	่๑๗-๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงเทพมหานคร	และจังหวัดอื่น	ๆ

	 	 3.2.5	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนต่างประเทศ

	 	 	 (๑)	 การจัดท�าบทความประชาสัมพันธ์ในสื่อชั้นน�าของต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของไทยโดยมหีลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทาง	เช่น	นติยสาร	Time	ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์-มีนาคม	๒๕๖๐	 

รวม	๔	บทความ	นิตยสาร	Monocle	ฉบับที่	๑๐๑	ประจ�าเดือนมีนาคม	๒๕๖๐	นอกจากนี้	ยังได้บรรจุข้อมูล	SEP	for	SDGs	

เป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ	 (www.mfa.go.th/sep4sdgs)	 และในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง	 ๆ	

ของกระทรวงการต่างประเทศ	

	 	 	 (๒)	 การจัดท�าหนังสือ	 “A	 Practical	 Approach	 toward	 Sustainable	 Development:	

Thailand	Sufficiency	Economy	Philosophy”	และ	“Sufficiency	Economy	Philosophy:	Thailand’s	Path	

towards	 Sustainable	 Development	 Goals”	 เป็นภาษาอังกฤษเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ค.ศ.	๒๐๓๐	ทัง้	๑๗	เป้าหมายเป็นครัง้แรก	เพือ่เผยแพร่ไปยงักลุ่มเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นบคุคลช้ันน�า 

และองค์กรของต่างประเทศ	นอกจากนี้	ได้จัดท�าบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งจัดหา

หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	 หนังสือ	 “A	 Call	 to	 Action:	 Thailand	 and	 the	

Sustainable	Development	Goals”	หนังสือ	“Sufficiency	Thinking:	Thailand’s	Gift	to	an	Unsustainable	World”	

ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งทั่วโลกเพื่อน�าไปเผยแพร่ในโอกาสต่าง	ๆ	

 3.3	 การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน  

ผา่นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิละศนูยก์ารเรยีนรูท้ีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ	โดยด�าเนนิการสง่เสริมและขยายผล 

ให้แก่สถาบันการศึกษา	เด็ก	เยาวชน	และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	ได้แก่

 	 3.3.1	 ฝึกอบรมหลักสูตร	 นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	 (นบร.)	 รุ ่นที่	 ๖	 มีผู ้เข้ารับ 

การฝึกอบรม	 ๕๐	 คน	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริ	 (พพร.)	 รุ่นท่ี	 ๖	 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๕๐	 คน	 และค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 (RDPB	 CAMP)	 

รุ่นที่	๗	ครั้งที่	๑	ภายใต้รูปแบบ	“สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา”	มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	๑๐๐	คน	

  3.3.2	 จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ	 ศาสนา	 และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	

เพือ่เป็นการปลกูจติส�านกึ	สร้างความเข้าใจ	ให้ความรู	้และสร้างภมูคุ้ิมกนัแก่คณาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษา	ให้มคีวามเข้าใจ

ในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้พระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 โดยได้ด�าเนินการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา	 จ�านวน	 ๓	 แห่ง	 คือ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัด

สกลนคร	 และมหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาเขตกาญจนบุรี	 จังหวัด

กาญจนบุรี	 และจัดประชุมสัมมนาผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน 

ทีเ่ปิดสอนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่	 

๑)	 สร้างความตระหนักรู้	 มีความภาคภูมิใจและเข้าใจถึงบทบาท

และคุณค่าความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง 

ในฐานะท่ีเป ็นศูนย ์รวมจิตใจของคนในชาติ	 ๒)	 สร ้างกลไก 
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ในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งและสามารถปรับแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสม 

กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง	๓)	เทิดพระเกยีรตอิงค์พระมหากษตัรย์ิมขีอบเขตท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัขนบธรรมเนยีม

ประเพณ	ีและ	๔)	ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยค�านึงถึง

ความสมดุลของความมั่นคงของสถาบันฯ	 บริบทของสังคมไทย	 และความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยจัดประชุมจ�านวน	๖	รุ่น	รวม	๒,๓๗๐	คน

 	 3.3.3	 จดัโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	ตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี		

เร่ิมด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๖	 ในพื้นที่อ�าเภอบ่อเกลือ	 จังหวัดน่าน	 โดยในปี	 ๒๕๕๘	 ได้ขยายพ้ืนที่ด�าเนินงานในพื้นที่

จังหวัดน่าน	เชียงใหม่	ตาก	และแม่ฮ่องสอน	จนถึงปี	๒๕๕๙	มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ป	ี๒๕๕๖-๒๕๕๙	รวม	๕,๖๕๓	ไร่	 

สมาชิกเข้าร่วมโครงการจ�านวน	 ๑,๔๙๙	 ครัวเรือน	 มีการจัดตั้งกลุ่ม	 จ�านวน	 ๒๖๑	 กลุ่ม	 ด�าเนินการส่งเสริมให้ด�าเนินการ 

ด้านอาชีพให้แก่สมาชิกกลุ่มโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้ตามพระราชด�าริฯ	ในปี	๒๕๖๐	มีเป้าหมายขยายพื้นที่ด�าเนินงาน

เพิ่มอีก	๓,๕๐๐	ไร่	และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ	๑,๒๐๐	ครัวเรือน

4.	 การขบัเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการส่งเสรมิสนบัสนนุโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ

	 4.1	 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 	 4.1.1	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการน�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	

สู ่ภาคปฏิบัติ	 (มอก.๙๙๙๙)	 เพื่อน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	

ของสงัคมไทย	โดยการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพฒันาองค์กรเข้าสูม่าตรฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ	 โดยด�าเนินการ	๑)	 จัดฝึกอบรม	 เรื่อง	หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และหลักการ

ประเมนิ	ณ	สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ	มผู้ีประกอบการเข้าร่วม	๑๔๕	คน	๒)	ตดิตามความคืบหน้างานทีม่อบหมาย

และฝึกอบรมในเรือ่ง	แนวทางการก�าหนดเชือ่มโยงกลยทุธ์และแนวทางการบรหิารความเสีย่งเชิงกลยทุธ์	จ�านวน	๑๐	หน่วยงาน	 

การก�าหนดหัวข้อในการน�าไปปฏิบัติและก�าหนดวัตถุประสงค์เศรษฐกิจพอเพียงระดับองค์กร	จ�านวน	๑๐	หน่วยงาน	 และ	

๓)	 ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้ด�าเนินการตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 (มอก.๙๙๙๙)	

ร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร 

เข้าสูม่าตรฐานเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรมสูภ่าคปฏบิตั	ิโดยจ้างสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นทีป่รกึษา	เพ่ือให้

ค�าปรกึษาแนะน�าในการพฒันาองค์กรเข้าสูม่าตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอตุสาหกรรม	กบัหน่วยงานแสดงเจตจ�านง

เข้าร่วมโครงการจ�านวน	 ๑๐	 หน่วยงาน	 จัดฝึกอบรม	 เรื่อง	 หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการประเมิน	 

ณ	สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม	๑๔๕	คน	ทั้งนี้	ที่ปรึกษาได้ติดตามความคืบหน้างาน 

ที่มอบหมายและฝึกอบรมในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ดังน้ี	 ๑)	 แนวทาง

การก�าหนดเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เชิงกลยุทธ์	 จ�านวน	 ๑๐	 หน่วยงาน	 ๒)	 การก�าหนดหัวข้อในการ 

น�าไปปฏิบตัแิละก�าหนดวัตถุประสงค์เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัองค์กร	

จ�านวน	๑๐	หน่วยงาน	๓)	การก�าหนดวตัถปุระสงค์เศรษฐกจิพอเพยีง 

ระดับบุคคลและการก�าหนดแผน/โครงการขององค์กร	 จ�านวน	 

๑๐	 หน่วยงาน	 และ	 ๔)	 ตรวจเย่ียมองค์กร	 ติดตามความคืบหน้า 

ผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	๑๐	หน่วยงาน		

  4.1.2	 การด�าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		

โดยการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี	 ด้านดิน	 ๗๐๕,๗๑๕	 ราย	 

ด ้ านกฎหมาย	 ๑๔๖	 ครั้ ง 	 ด ้ านปศุสัตว ์ 	 ๒๓,๓๕๖	 ราย	 

จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ	 ๕๑	 ศูนย์	 พัฒนาเกษตรกร	 ๑๐,๖๗๕	 ราย	 
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ส่งเสริมการจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพรายบุคคล	 ๒๑๘,๓๑๔	 ราย	 

ก�ากับแนะน�าการท�าบัญชี	๔๖,๑๕๑	ราย	ฝึกอบรมความรู้ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ๑๕,๔๘๙	 ราย	 และปลูกจิตส�านึก 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ	

๖,๑๕๕	ไร่	นอกจากนี	้ได้สนบัสนนุให้มกีารประกอบอาชพีผสมผสาน

ทัง้อาชพีการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพืน้บ้าน	เป็นแหล่งฝึกทกัษะ

ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	 เป็นศูนย์รวม

อนรุกัษ์ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านจากทุกภาคของประเทศ	๑,๒๒๐	ราย	

	 	 4.1.3	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 (๑)	 จัดนิทรรศการ	 “เย็นศิระ	 เพราะพระบริบาล”	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 

เกี่ยวกับการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศและการด�าเนินการตามนโยบาย	“SEP	 for	 SDGs”	 

เพื่อให้ประชาชนที่มารอถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

และประชาชนไทยทั่วไปได้เห็นความส�าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของโลก

	 	 	 (๒)	 จดักจิกรรมสร้างความตระหนกัรูแ้ละระดมความคดิเหน็จากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ต่อการขบัเคลือ่น	

เป้าหมาย	 SDGs	 เช่น	 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับพื้นที่ภาคกลาง	 

เมื่อวันที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงเทพมหานคร	ภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	๒๙-๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดเชียงใหม	่

ภาคใต้	 เมื่อวันท่ี	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	ณ	 จังหวัดสงขลา	 และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมและเยาวชน	 

เมื่อวันที่	 ๗	 และ	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 ตามล�าดับ	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

จัดการสัมมนาเกี่ยวกับ	SDGs	ในภาคเอกชน	ระหว่างวันที่	๑๕-๑๖	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	กรุงเทพมหานคร	

	 	 	 (๓)	 จัดท�าหนังสือ	 SEP:	 Thailand’s	 Path	 towards	 SDGs	 (2nd	 Edition)	 จ�านวน	 

๑๐๐,๐๐๐	 เล่ม	 แนบกับหนังสือพิมพ์	 Bangkok	 Post	 ฉบับวันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นวันครบรอบ	 ๑๑	 ปี	 

ท่ีนายโคฟี	 อันนัน	 เลขาธิการสหประชาชาติ	 ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดในด้านการพัฒนามนุษย์	 (UNDP	

Human	 Development	 Lifetime	 Achievement	 Award)	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	 เมื่อปี	 ๒๕๔๙	 เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนและผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีความต่ืนตัวและตระหนักรู้เกี่ยวกับ

เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

	 	 	 (๔)	 เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางเพื่อบรรลุเป ้าหมาย	

การพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 การให้สัมภาษณ์ 

ผ่านสื่อของไทย	 การลงบทความในส่ือสิงพิมพ์ของไทย	 เช่น	 หนังสือพิมพ์	 The	 Nation	 ฉบับวันที่	 ๙	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 

เรือ่ง	“Chitralada	Royal	Villa:	A	Palace	Fit	for	a	Researcher”	หนงัสือพมิพ์	Bangkok	Post	ฉบบัวนัที	่๓๐	มนีาคม	๒๕๖๐	 

เรื่อง	“The	Sustainability	in	Thailand:	Experience	for	Developing	Countries”	

	 4.2	 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  4.2.1	 ด�าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 โดยด�าเนินการ 

จัดฝึกอบรมตามโครงการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ๑)	 จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อพัฒนา 

ฝีมอืแรงงานให้มคีวามรู	้ความเข้าใจในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและทกัษะฝีมอืในสาขาอาชพีต่าง	ๆ 	ทีป่ระยกุต์กบัภมิูปัญญา 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน22
นโยบายข้อ ๑

ท้องถิ่นหรือตามความต้องการของแรงงาน	 รวมทั้งสนับสนุน 

และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร ่วม

ด�าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามพระราชประสงค์	ตลอดจนสร้างความยัง่ยนืในการประกอบอาชพี 

ให้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖,๑๕๖	คน	 

๒)	 การฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี	 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นช่างเครื่อง 

ช่วยคนพิการ	 ส่งผลให้แรงงานได้มีโอกาสท�างานในโรงงานขาเทียม 

ของโรงพยาบาลชุมชน	 ผู ้พิการขาขาดจะได้รับขาเทียมที่ดี	 มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	 รวมถึง

ผู ้พิการสามารถด�ารงชีวิตได้สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น	 ทั้งน้ี	 มีผู ้เข้ารับการฝึกอบรม	 จ�านวน	 ๔๑	 คน 

และ	๓)	จัดมหกรรมสร้างงาน	สร้างอาชพี	เผยแพร่พระเกยีรตคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้	ความเข้าใจ	ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ	และสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการ 

ประกอบอาชีพใหม่ได้	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๒๑,๐๓๗	คน

  4.2.2	 ด�าเนินโครงการตามพระราชด�าริตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	 รัฐบาล 

ตระหนักถึงความส�าคัญของเกษตรกรรมท่ียั่งยืนจึงได้สนับสนุนและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ดังนี้	 

๑)	 ส�ารวจและวางแผนการใช้ท่ีดิน	 จัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	 และส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิต 

ของกรมพฒันาทีด่นิ	รวมทัง้พฒันาศนูย์ศกึษาฯ	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	และแหล่งให้ความรู ้

การพัฒนาทรพัยากรดนิด้านต่าง	ๆ 	ให้กับเกษตรกร	นกัเรยีน	และผูส้นใจทัว่ไป	๑๓๖,๕๙๕	ไร่		๒)	ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านปศสุตัว์	 

๙๐,๒๔๖	ราย	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	๑๗,๐๐๐	ราย	ข้าว	๒,๑๓๙	ราย	หม่อนไหม	๗๖๐	ราย	ด้านการเกษตร	๑๒,๗๒๐	ราย	 

สอนแนะการท�าบัญชี	 ๑๓,๗๓๘	 ราย	 ผลิตพันธุ์สัตว์น�้า	 ปล่อยลงสู่แหล่งน�้า	 ๓๑๖.๕๒	 ล้านตัว	 ส่งเสริมและสนับสนุน 

การเพาะเลีย้งสตัว์น�้า	๕,๑๙๒	ราย	จดัตัง้ศนูย์เรยีนรูแ้ละสาธติการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	๔๑	แห่ง	ตดิตามให้ค�าแนะน�า	๘๐๘	ครัง้	 

และ	 ๓)	 อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	 ๒,๓๐๓	 ราย	 และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 ๒๐๒	 โรงเรียน	 จัดท�าแปลงต้นแบบ	

๒,๕๐๐	 ไร่	 และให้บริการวิชาการ	 ๒๓๔,๔๙๒	 ราย	 รวมท้ังซ่อมแซม	 บ�ารุงรักษา	 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

และการบริหารจัดการน�้า	๕,๒๒๘	รายการ	ผลงานภาพรวมร้อยละ	๙๗.๓๔

	 	 	 นอกจากน้ี	 ได้จัดท�าโครงการ	 “๕	 ประสาน	 สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่	 ถวายในหลวง”	 เพื่อร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ	 และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

รวมทั้งเป ็นการเผยแพร ่แนวพระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม  ่

ไปสู ่สาธารณชน	 โดยส่งเสริมให้เกษตรกร	 ๗0,000	 ราย		

ได้น้อมน�าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

อย ่างเหมาะสม	 ให ้สอดคล ้องกับสภาพพื้นท่ีของเกษตรกร	 

ซ่ึงได้แบ่งเกษตรกรเป็น	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก	

๒๑,๐๐๐	 ราย	 เกษตรกรกลุ ่มพร้อมปานกลาง	 ๔๒,๐๐๐	 ราย	 

และเกษตรกรกลุ ่มพร้อม	 ๗,๐๐๐	 ราย	 ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	 

ดังนี้ 	 ๑)	 ส ่งเสริมองค์ความรู ้ 	 ๗๐,๐๐๒	 ราย	 ๒)	 สนับสนุน

ปัจจัยการผลิต	 ๗๐,๐๐๒	 ราย	 ๓)	 จัดงานเป ิดตัวโครงการ	 

๕	 ประสาน	 สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง	 เมื่อวันที่	 

๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 ๔)	 เกษตรกรลงมือท�าตามแผนการผลิต	 

๖๙,๒๕๓	 ราย	 ๕)	 ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อให้ค�าปรึกษา

“จัดท�าโครงการ 

“๕ ประสานสืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่  

ถวายในหลวง”
มีเกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย  

น�าไปปรับใช้ที่ดินของตนเอง”
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แนะน�าในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน	 ๖๘,๓๖๙	 ราย	 ๖)	 ส่งเสริมการจัดท�าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม	 ๗๐,๐๐๒	 ราย	 

๗)	 เกษตรกรมีผลผลิตจากโครงการเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	 ๖๓,๙๙๘	 ราย	 

๘)	จัดหาตลาดรองรับผลผลิต	 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชน	ประสานหาตลาด/สถานที่จ�าหน่ายเพื่อรองรับ

ผลผลิตเกษตรกร	 ๕๗๕	 แห่ง	 ๙)	 การประเมินผลโครงการ	 ๗๗	 จังหวัด	 ๑,๘๑๐	 ราย	 พบว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ	

เกษตรกรได้ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน	ตามศักยภาพของตนเองในพืน้ที	่เกดิการพึง่พาตนเอง	โดยน�าความรูเ้รือ่งทฤษฏใีหม่ 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายได้เฉลี่ยเดือนละ	๕๓๓	บาท

	 	 4.2.3	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในพื้นท่ีต่าง	 ๆ	 

รฐับาลไดอ้นมุตังิบประมาณเพือ่สนบัสนนุโครงการส่งเสรมิและพฒันาตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพืน้ทีต่า่ง	ๆ 	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑๖๕	โครงการ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๕๕๒,๑๘๑,๖๖๓	บาท	

	 	 	 (๑)	 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามภาค

ภาค จ�านวนโครงการ งบประมาณ	(บาท)

ภาคกลาง ๓๒ ๓๖๙,๖๕๔,๗๖๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๔ ๖๒๙,๕๕๐,๘๒๕

ภาคเหนือ ๗๐ ๘๘๐,๒๖๘,๑๐๒

ภาคใต้ ๑๙ ๒๑๔,๒๓๕,๐๑๕

ไม่ระบุภาค ๑๐ ๔๕๘,๔๗๒,๙๕๕

รวม 1๖5 2,552,181,๖๖3

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ(กปร.)
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	 	 	 (๒)	 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภท

ประเภท จ�านวนโครงการ งบประมาณ	(บาท)

ด้านการเกษตร ๖ ๓๔,๐๑๒,๐๐๘

ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ๖๔ ๑,๓๓๖,๙๗๒,๒๗๐

ด้านสิ่งแวดล้อม ๔๗ ๑๔๐,๘๔๘,๑๒๐

ด้านส่งเสริมอาชีพ ๖ ๓๓๘,๘๗๔,๑๘๖

ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๒ ๓๗,๕๖๒,๐๐๐

ด้านสาธารณสุข - -	

บูรณาการ/อื่น	ๆ ๔๐ ๖๖๓,๙๑๓,๐๙๗

รวม 1๖5 2,552,181,๖๖3

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(กปร.)

	 	 4.2.4	 ด�าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เครือข่ายเชิงประเด็น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (เครือข่าย	 

C-อพ.สธ)	 มีกิจกรรมหลักที่ส�าคัญในการเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมสนองพระราชด�าริฯ	 

และร่วมกันจัดท�าแผนแม่บทที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละเครือข่าย	 โดยประสานและสนับสนุน 

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริฯ	 ของเครือข่าย	 C-อพ.สธ.	 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ

เครือข่าย	 C-อพ.สธ.	 เครือข่ายละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาทต่อปี	 ตลอดจนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ	 สัมมนา	 การจัด

นิทรรศการที่เก่ียวข้องกับการสนองพระราชด�าริฯ	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ได้จัดตั้งเครือข่าย	 C-อพ.สธ.	 

คลอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ	 จ�านวน	๙	 เครือข่าย	 รวมจ�านวนสถาบันที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริ	 ๖๓	 สถาบัน	 และ 

ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ไดจ้ดักิจกรรมการประชมุเชงิปฏบิติัการเรือ่งการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งเครอืขา่ยเชงิประเดน็

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (C-อพ.สธ.)	 

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	กระบวนการแก้ไขปัญหา	และการร่วมกันก�าหนดทิศทางในการด�าเนินกิจกรรมภายใต้ 

โครงการ	C-อพ.สธ.	รวมถึงเป็นการส่งเสริม	สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นความส�าคัญและเข้าร่วมโครงการ	C-อพ.สธ.	 

เพ่ิมมากขึ้น	 โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่าย	 C-อพ.สธ.	 ทั้ง	 ๙	 เครือข่ายเข้าร่วม	 และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 

ในการร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย	:	ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น	ระหว่างวันที่	๒๘	พฤศจิกายน- 

๔	ธันวาคม	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิภาค	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จังหวัดสระบุรี

 	 4.2.5	 ด�าเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ด�าเนินกิจกรรม 

ภายใต้โครงการ	๗	โครงการ	ดังนี้	๑)	การพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศ	ระยะที่	๒	การพัฒนาพื้นที่เพื่อแสดงนิทรรศการ

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยัง่ยนื	ณ	เส้นทางขึน้ดอยตงุ	และพืน้ทีจ่ดุชมววิ	กโิลเมตรที	่๑๒	ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	:	 

ชะลอโครงการ	 ๒)	 การขยายผลการใช้ระบบหญ้าแฝกร่วมกับวิธีทางวิศวกรรมในการลดผลกระทบต่อชุมชนจากการ

ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตะวันออกของมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ซ่ึงอยู ่ในระหว่างการด�าเนินงานโครงการ	 

๓)	 การอนุรักษ์ดินและน�้า	 โดยการใช้หญ้าแฝกและโครงสร้างทางวิศวกรรมบนพื้นที่ลาดชันและลดการกัดเซาะพื้นท่ี

ชายทะเลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนินงานโครงการ	๔)	การขยายพันธุ์หญ้าแฝกทนเค็มที่ผ่าน 

การคดัเลอืก	โดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ซึง่อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิงานโครงการ	๕)	การปรับปรงุ 

พันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน�้าท่วมและพื้นที่ชายทะเลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนินงาน 
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โครงการ	 ๖)	 ประสิทธิภาพการบ�าบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งอยู่ในระหว่าง 

การด�าเนนิงานโครงการ	และ	๗)	การใช้ประโยชน์สาระส�าคญัจากชวีมวลหญ้าแฝกทางการแพทย์และการเพาะเลีย้งโปรโตพลาสต์ 

หญ้าแฝกเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนินงานโครงการ

 	 4.2.๖	 ด�าเนินโครงการค่ายเรียนรู ้และเผยแพร่โครงการพระราชด�าริ	 เพื่อให้แนวพระราชด�าริ 

และหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	สามารถถ่ายทอดไปสูน่สิตินกัศกึษา

ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชด�าริให้เกิดความยั่งยืน	 และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง	 

ท้ังแก่การศกึษาและการด�ารงชีวติในสังคม	จงึจัดโครงการค่ายเรยีนรูแ้ละเผยแพร่โครงการพระราชด�ารอิย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็น 

ส่วนหนึง่ในการต่อยอดขยายผลการเรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกัการทรงงาน	รวมถงึพระราชกรณยีกจิ	พระราชด�าร	ิทีไ่ด้พระราชทาน

ความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ก�าหนด 

จัดโครงการค่ายเรียนรู้	 จ�านวน	๔	 ค่าย	 ตามกลุ่มภูมิภาค	 เพื่อวาง

รากฐานและส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคม

คุณธรรมอย่างย่ังยืน	 และขยายการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องคุณธรรม	

๔	ประการ	คือ	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความพอเพียง	มีวินัย	จิตอาสา	 

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เชิงบูรณาการ	 ผสมผสาน

การเรียนรู ้และปฏิบัติจากพื้นที่จริง	 อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 

แต่ละชุมชน	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจและปลูกจิตส�านึกในเรื่อง 

รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต	 

นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาตามกลุ่มภมูภิาค	รวมจ�านวนประมาณ	

๕๐๐	คน	สนบัสนนุงบประมาณรวม	๒.๙๒	ล้านบาท	โดยก�าหนดการด�าเนนิโครงการ	ดงันี	้๑)	กลุ่มภาคกลาง	ภาคตะวนัออก	และ 

ภาคตะวันตก	 :	มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ	 ในระหว่างวันที่	๑๘-๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๐	จ�านวนนักศึกษา	๒๐๐	คน	

๒)	กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	:	มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ	ในระหว่างวันที่	๒๓-๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	จ�านวน

นักศึกษา	๑๐๐	คน	และ	๓)	กลุ่มภาคใต้	:	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ	ในระหว่างวันที่	๓-๙	กรกฎาคม	๒๕๖๐	

จ�านวนนักศึกษา	๑๐๐	คน

  4.2.๗	 เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และ	

เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด	ด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง	 

โดยการ	๑)	ถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวง	๑๐๓,๔๑๔	ราย	ด้านปศสัุตว์	๑,๔๐๐	ราย	การผลิตพชืทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ

พืน้ที	่๒,๘๑๐	ราย	กลุม่แม่บ้าน	๑๕	กลุม่	แปลงส่งเสรมิ	๑๐๐	ไร่	และสอนแนะการท�าบญัช	ี๗๐๗	ราย	๒)	จดัท�าระบบอนรุกัษ์

ดนิและน�า้	๑๑,๓๔๖	ไร่	ผลติพนัธุส์ตัว์น�า้เพือ่แจกและปล่อย	๑,๙๕๒,๐๐๐	ตวั	และ	๓)	แนะน�าส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร

และกลุ่มเตรียมสหกรณ	์ ๕๓	 แห่ง	 สนับสนุนและจัดหาปัจจัยการผลิตและการตลาดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์แก่สหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร	๑๐	แห่ง	 วงเงิน	๔.๘๔	ล้านบาท	 รวบรวมกาแฟพืชผักเมืองหนาวได้	๑๑	ตัน	 รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนา

อุทยานหลวงราชพฤกษ์	มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม	๘๗๗,๒๓๓	คน	

 โดยสรุปการด�าเนินนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในรอบปีที่ 	 ๓	 รัฐบาลได้เผยแพร่ 

พระมหากรุณาธิคุณ	 พระเกียรติคุณ	 และพระอัจฉริยภาพ	 รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน 

พระมหากษตัรยิแ์ละพระราชกรณยีกิจเพือ่ประชาชน	โดยการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	พระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	ในรชักาลที	่๙	และพระบรมวงศ	์ 

ในโอกาสส�าคญัตา่ง	ๆ 	รวมทัง้การจดัเตรยีมงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	อย่างสมพระเกียรติ	นอกจากนี้	ได้ด�าเนินการเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 ในการน้อมน�าศาสตร์พระราชาของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาเป็นแนวทางในการ



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2๖
นโยบายข้อ ๑

พัฒนาประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินการขยายผลและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนา 

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ของประชาชน	นอกจากน้ี	รฐับาลยงัเลง็เหน็ความส�าคญัในการพฒันาประเทศเพือ่กา้วเขา้สูส่งัคมโลกในการสรา้งความตระหนกั 

และการยอมรับในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก	 เพื่อให้	 “ศาสตร์พระราชา”	 ไม่ใช่เป็นเพียงมรดกท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	พระราชทานแกป่วงชนชาวไทยเทา่นัน้	แต่ยงัเปน็มรดกแกช่าวโลกทีน่�าไปสู ่

ความเจริญและความยัง่ยนื	ซ่ึงรฐับาลจะสานตอ่โดยเผยแพรแ่กน่านาประเทศในทกุเวทอียา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ขยายประโยชนใ์ห้เกิด 

ในวงกว้างอย่างยั่งยืนต่อไป
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๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐ

และการต่างประเทศ

นโยบายข้อ

ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ



๒.๑	 ในระยะเร่งด่วน	รฐับาลให้ความส�าคญัต่อการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง	

อาเซียนในกิจการ	 ๕	 ด้าน	 ได้แก่	 การบริหารจัดการชายแดน	 การสร้างความมั่นคงทางทะเล	 การแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ	 การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ	

ทางทหารร่วมกนัของอาเซยีน	โดยเน้นความร่วมมือเพือ่ป้องกนั	แก้ไขข้อพพิาทต่าง	ๆ 	และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน	

โดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

และการบรหิารจดัการพืน้ทีช่ายแดนทัง้ทางบกและทางทะเล	รองรบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตามแนวชายแดน	

โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั	ก�าหนดให้ปัญหายาเสพตดิ	การค้าอาวุธ	การค้ามนษุย์	การกระท�าอันเป็น	

โจรสลัด	 การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	 เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข	

โดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด	 และจัดการปัญหาอื่น	 ๆ	 ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ	 เช่น	 ปัญหาสถานะ	

และสิทธิของบุคคล	การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง	การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว	เป็นต้น

๒.๒	 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยน�ายุทธศาสตร์เข้าใจ	 เข้าถึง		

และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี	 ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ		

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 ควบคู่กับ	

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในพืน้ทีซ่ึ่งเป็นพหสัุงคม	ขจดัการฉวยโอกาส	

ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพือ่ซ�า้เตมิปัญหาไม่ว่าจากผู้มอิีทธพิลในท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมอืง	ทัง้จะเพิม่ระดบั

ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย	 มีความพร้อม	

ในการรกัษาอธปิไตย	และผลประโยชน์ของชาต	ิปลอดพ้นจากการคุกคามทกุรปูแบบ	ส่งเสรมิและพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	 ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน�าไปสู่การพ่ึงพา

ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์	 สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศได้	พร้อมทั้งน�าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	การป้องกันบรรเทา

สาธารณภยั	การรกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิและการรกัษาความม่ันคงภายใน	โดยมุง่ระดมสรรพก�าลงัจากทกุภาคส่วน	

ทั้งในระดับชุมชน	 ท้องถ่ิน	 ภูมิภาค	 และนานาชาติ	 โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก	 ให้สามารถด�าเนินงาน	

ร่วมกันเป็นเครือข่ายได้	

๒.๔	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว ่า	 นโยบายการต่างประเทศ	

เป็นส่วนประกอบส�าคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน	 ไม่ว่าในด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 หรือสังคม	 โดยจะน�ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรง	

และทางอ้อม	เช่น	การคุม้ครองดแูลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน	การแลกเปล่ียนทางการศึกษา	วัฒนธรรม		

การค้า	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล	เป็นต้น
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๑.	 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	

	 ๑.๑	 การบริหารจัดการชายแดน	

	 	 ๑.๑.๑	 ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	2๕๕9-2๕๖๔)	ได้ก�าหนดโครงการ

เก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 (Flagship	 Project)	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๒	 โครงการ		

คอื	๑)	 โครงการพัฒนาระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด	 (CCTV)	 และเทคโนโลยีอืน่ทีเ่หมาะสมกบัการควบคมุทางศุลกากรรองรบั

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	และ	๒)	โครงการระบบจัดเก็บและตรวจลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ	(e-Finger	print)	

	 	 ๑.๑.2	 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	 (พ.ศ.	 2๕๕๘-2๕๖๔)	

เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการด้านความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้าน	 ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์	

และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ

	 ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ้อน	

และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	เช่น	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาต	ิภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิภัยจากโรคอุบัติใหม่	

รวมทั้งภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์	 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายหรือมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	

ตลอดเวลา	โดยเฉพาะในด้านความม่ันคงเพือ่ให้ประเทศสามารถขบัเคล่ือนก้าวไปข้างหน้าด้วยความม่ันคง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืต่อไป	

ซึง่ในปี	๒๕๕๙	ทีผ่่านมาประเทศไทยได้รบัเลอืกเป็นประธานกลุม่	๗๗	สะท้อนความเช่ือมัน่ต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่าง

ประเทศและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์	 และยกระดับความก้าวหน้าเชิงการทูตและการเมืองระหว่างประเทศของไทย	

ในเวทีโลก	 รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการสานต่อนโยบายทางด้านความม่ันคงมาโดยตลอด	 ซึ่งการด�าเนินงานด้านความม่ันคง	

และการต่างประเทศในปีที่	๓	ที่ผ่านมามีผลงานที่ส�าคัญ	ดังนี้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน30
นโยบายข้อ ๒

	 	 ๑.๑.3	 ด�าเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลลายพิมพ์	
นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ	 (e-Finger	 Print)	 โดยปัจจุบัน	
ได้เริ่มติดตั้งระบบ	 e-Finger	 Print	 ในด่านพรมแดนบางพื้นที่		
ซึง่ประกอบด้วยช่องทางทางบก	๓๖	แห่ง	ทางน�า้	๕๕	แห่ง	ทางอากาศ	
๒๙	แห่ง	รวมถงึด่านพรมแดนอกี	๘๑	ด่าน	และคาดว่าจะตดิตัง้ระบบ

ดังกล่าวแล้วเสร็จครบทุกพื้นที่ภายใน	ป	ี๒๕๖๒

	 ๑.2	 การสร้างความมั่นคงทางทะเล	

	 	 ๑.2.๑	 ขับเคลือ่นแผนความม่ันคงแห่งชาตทิางทะเล	

(พ.ศ.	2๕๕๘-2๕๖๔)	ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ด�าเนินการปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ได้อย่างสมดุล	ยัง่ยนื	และมเีอกภาพ	โดยเมือ่วนัที	่๒๐	กนัยายน	๒๕๕๙	

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรักษา	

ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	พ.ศ.	....	ซึง่อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ	

ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๐	 เรื่องการ

ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ	

และเตรียมการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองเพื่อให้สอดคล้องกับ	

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 นอกจากน้ี	 ได้ด�าเนินงานในโครงการ

ส�าคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้แก	่๑)	โครงการพัฒนาระบบ	

การแลกเปลี่ยนข่าวสารและระบบตรวจการณ์ทางทะเล	 และ		

๒)	โครงการก�าหนดเขตพื้นที่ปกครองทางทะเล

	 	 ๑.2.2	 เฝ ้าระวังและป้องกันการรุกล�้าเขตแดนตามแนวชายแดนทางทะเล	 ด�าเนินการจับกุม

เรือประมงเวียดนาม	 จ�านวน	 ๕๐	 ล�า	 ท่ีลักลอบเข้ามาท�าการประมงในน่านน�้าไทย	 จ�านวน	 ๑๖	 ครั้ง	 ซึ่งเป็นลูกเรือ	

ชาวเวียดนาม	 จ�านวน	๑๘๓	 คน	 ท้ังนี้	 ไม่พบการล่วงล�้าอธิปไตยตามแนวชายแดนทางทะเลและทางบกในพื้นที่รับผิดชอบ		

รวมทั้ง	 จัดชุดประสานงานประจ�าส�าหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีผลการจับกุมผู้กระท�าความผิดและตรวจยึดของกลาง	ได้แก่	ยาบ้า	จ�านวน	๑,๒๒๐,๒๓๙	เม็ด		

กระท่อม	จ�านวน	๔๙๒.๕	กิโลกรัม	และยาไอซ	์จ�านวน	๖๒.๓	กิโลกรัม

	 ๑.3	 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 เร่งรัดการด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ส�าคัญ	

เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 	 ๑.3.๑	 จัดท�าร่างยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2๕๖0-2๕๖๔)	

โดยมีวัตถุประสงค์	 คือ	 ๑)	 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในทุกภาคส่วนในการด�าเนินกิจกรรมทางไซเบอร์

ทุกรูปแบบ	 ๒)	 ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร	์

๓)	 ปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติให้รอดพ้นจากภัยคุกคามรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่	 ๔)	 เสริมสร้างระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล	๕)	สร้างความตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือภายในประเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์

๖)	 ส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ไซเบอร์สเปซในทางที่ถูกต้อง	 ๗)	 ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม		

และ	๘)	ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในความร่วมมือเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและ

ระดับนานาชาติ	

“ติดตั้งระบบ e-Finger Print  

ในช่องทางทางบก ๓๖ แห่ง  
ทางน�้า ๕๕ แห่ง  

ทางอากาศ ๒๙ แห่ง
ด่านพรมแดน ๘๑ ด่าน”
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	 	 ๑.3.2	 จัดท�ายุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	 (พ.ศ.	 2๕๖0-2๕๖๔)	

เพื่อรับมือกับปัญหาลัทธิหรือความเชื่อในการนิยมความรุนแรงอย่างสุดโต่ง	การแสวงหามาตรการควบคุมและบริหารจัดการ

อาวุธ	 สิ่งของ	 วัสดุ	 ชายแดน	พรมแดน	 และการรักษาความปลอดภัย	 ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเพื่อให้	

ตื่นตัวกับปัญหาภัยด้านการก่อการร้าย	

	 ๑.๔	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 	 ๑.๔.๑	 การป้องกันปัญหายาเสพติด

	 	 	 (๑)	 กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	

ปรับระบบการป้องกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย	 โดยใช้ส่ือพฒันา	

ทักษะเด็กปฐมวัยและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล	

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 รวม	 ๕๒,๘๖๒	 แห่งทั่วประเทศ	 กลุ ่มเด็ก	

ประถมศึกษา	 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	 โดยการพัฒนา	

ครูต�ารวจ	D.A.R.E.	๘,๖๙๒	คน	และครูพระรวมทั้งสิ้น	๒๓,๐๐๐	รูป

กลุ่มเด็กมัธยมศึกษา	 อาชีวศึกษา	 และอุดมศึกษา	 สนับสนุนให้	

สถานศึกษามีกิจกรรมเ พ่ือการป ้องกันและเฝ ้าระวังป ัญหา	

ยาเสพตดิ	 รวมทัง้สร้างเครอืข่ายเยาวชน	ศนูย์อ�านวยการประสานงาน	

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน	 (ศอ.ปส.ย.)	 รวม	

ทั่วประเทศ	๑,๔๖๒	กลุ่ม	จ�านวนสมาชิก	๒๒,๐๙๗	คน

	 	 	 (๒)	 กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ	 ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการ	

ด้านยาเสพติด	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว	 ๒,๐๐๐	 แห่ง	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ในสถานประกอบการ	(มยส.)	๓๕๐	แห่ง

	 	 	 (๓)	 กลุ ่มประชาชนทั่วไป	 เสริมสร้างและป้องกันยาเสพติดในหมู ่บ้าน/ชุมชน	 โดยเริ่มจาก	

การจดักจิกรรมสร้างภูมคิุม้กันในกลุม่เดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา	เช่น	TO	BE	NUMBER	ONE	และเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม	

ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน	โดยกลไกประชารัฐ

	 	 ๑.๔.2	 การปราบปรามยาเสพติด

	 	 	 (๑)	 ผลการจับกุมคดียาเสพติด

รายการ ผลการด�าเนินงานสะสม

๑) คดียาเสพติดภาพรวม

-	คดี ๒๗๑,๗๐๙	คดี

-	ผู้ต้องหา ๒๙๙,๗๖๒	คน

2) คดีฐานความผิดสมคบ/สนับสนุน

-	คดี ๑,๘๕๙	คดี

-	ผู้ต้องหา ๓,๔๓๑	คน
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รายการ ผลการด�าเนินงานสะสม

3) ของกลางคดียาเสพติด

-	ยาบ้า ๑๘๒.๕๒	ล้านเม็ด

-	เฮโรอีน ๓๙๒	กิโลกรัม

-	ไอซ์ ๔,๒๓๔	กิโลกรัม

-	กัญชา ๑๑,๙๕๔	กิโลกรัม

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๐

	 	 	 (๒)	 ยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด	๘๘๕	ราย	มูลค่าทรัพย์สิน	๑,๖๕๖	ล้านบาท	ด�าเนินการ	

ต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	พบการร้องเรียนจ�านวน	๑๒๕	คน	และจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป	

มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ�านวน	๖๕	คน

การบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการด�าเนินงานสะสม

๑) ระบบสมัครใจ ๑๒๓,๒๒๔		คน

๒) ระบบบังคับบ�าบัด ๔๕,๔๐๑	คน

๓) ระบบต้องโทษ ๒๕,๙๖๑	คน

รวม ๑9๔,๕๘๖	คน

“ยึดและอายัดทรัพย์สิน
คดียาเสพติด
๘๘๕ ราย 

มลูค่าทรพัย์สนิ 

๑,๖๕๖ ล้านบาท”

	 	 ๑.๔.3	 การแก้ไขปัญหาผูต้ดิยาเสพติดและการบ�าบัดฟ้ืนฟ	ูโดยเน้นการบ�าบดัรกัษาทกุระบบให้มมีาตรฐาน	

และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเสพซ�า้	รวมทั้งป้องกัน	

การเข้าไปเก่ียวข้องยาเสพติดรายใหม่	 โดยมีผลการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	 จ�านวน	 ๑๙๔,๕๘๖	 คน	 รวมทั้งติดตาม	

ผู้ผ่านการบ�าบัดจ�านวน	๓๘,๒๑๕	คน
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	 ๑.๕	 การด�าเนนิงานตามกรอบความร่วมมืออาเซยีน	

	 	 ๑.๕.๑	 การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	 (ASEAN	 Defence	Ministers’	Meeting:	 ADMM)		

และรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา	(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting-Plus:	ADMM-Plus)	เพือ่เข้าร่วม

การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบขององค์การสหประชาชาติ	 โดยมีการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน	

อย่างไม่เป็นทางการ	ครั้งที่	๑๔	ณ	กรุงมะนิลา	 ในหัวข้อ	“Partners	 for	Change	and	Collaborative	Engagement”	

ในโอกาสนี้กองทัพไทยได้น�าเสนอหัวข้อ	 “หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือ-ในมุมมองของกองทัพไทย”		

โดยเน้นบทบาทและการด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม	

ประเทศคู่เจรจา	 (ADMM	 Plus)	 เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 นอกจากนี้	 ในคราวประชุม	

คณะกรรมการอาเซียนกระทรวงกลาโหม	เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	

ในกรอบอาเซยีนของกระทรวงกลาโหม	ปี	๒๕๕๙	เช่น	การประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน	การจดัตัง้ศนูย์แพทย์ทหารอาเซยีน	

การฝึกร่วมแพทย์ทหารกับทีมช่วยมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ	 (AM-HEx	 2016)	 และให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัต	ิ

ของกระทรวงกลาโหมในการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียน	 ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่ของ	

คณะกรรมการและคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนของกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องกับ									

กรอบความร่วมมือและโครงสร้างการจัดหน่วยของกระทรวงกลาโหม	

	 	 ๑.๕.2	 การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน	 (ASEAN	 Center	 of	 Military	 Medicine:	 ACMM)		

โดย	 ACMM	 ทดสอบการปฏิบัติงานผ่านการฝึกร่วมระหว่างคณะท�างานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะท�างาน	

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม

ประเทศคู่เจรจา	ระหว่างวันที่	๑-๑๑	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	จังหวัดชลบุรี

2.	 การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.๑	 การด�าเนนิงานในระดับนโยบาย

	 	 รฐับาลได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2๕๖0-2๕๖2	โดยยึดหลกั	

“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	และ	“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”	ให้ความส�าคัญกบัการใช้แนวทางสนัติวธิใีนการแก้ไขปัญหา	

การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหา	

และพัฒนาพื้นที่	 และการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน	 หลักนิติรัฐ	 นิติธรรม	 โดยให้ความส�าคัญแก่การสร้างเอกภาพและ	

การบรูณาการขบัเคลือ่นนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิการเพิม่ประสทิธภิาพของเจ้าหน้าท่ีทีล่งไปปฏบิตังิานในพืน้ที	่การขบัเคลือ่น

การพดูคยุเพือ่สนัตสิขุ	ตลอดจนให้ความส�าคญัแก่สังคมพหุวฒันธรรม	ซ่ึงได้ก�าหนดวสิยัทศัน์	คือ	“สงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

มคีวามปลอดภยั	ปราศจากเง่ือนไขความรนุแรง	วถิชีวีติของทกุคนได้รบัการปกป้อง	พฒันาบนพืน้ฐานสงัคมพหวุฒันธรรมและ	

มส่ีวนร่วมในกระบวนการเสรมิสร้างสนัตสิขุอย่างยัง่ยนื”	 รวมถงึได้ปรบัปรงุการบรหิารงานเพือ่แก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนพิเศษ	

ของรัฐบาล	 เพื่อท�าหน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่	 ประสานงานกับ

รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	้	

และประสานงานกับคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(คปต.)	กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจักร	 (กอ.รมน.)	 และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 จังหวัด	 ส่วนราชการ	 และ	

ภาคส่วนต่าง	ๆ	ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา

	 2.2	 การขบัเคลือ่นงานการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

	 	 2.2.๑	 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

	 	 	 (๑)	 การด�าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที	่ในด้านแนวทางการป้องกันและรักษา	

ความปลอดภัยในพ้ืนท่ี	 มีการเสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ	 (ทสปช.)	 โดยปฏิบัติหน้าท่ีในการเฝ้าระวังพื้นที่	

ตรวจสอบยานพาหนะ	 บุคคลต้องสงสัยใน	 ๗	 เมืองหลัก	 และต้ังจุดตรวจ	 จุดสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 ทหาร		
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	 	 2.2.3	 การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน

	 	 	 (๑)	 สร้างความเข้าใจกับคณะผู้แทนสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม	 (Organization		

of	Islamic	cooperation:	OIC)	ในโอกาสคณะผู้แทนเดินทางเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ระหว่างวันที่	๑๕-๑๗	

กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	โดยได้รายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศไทยต่อคณะท�างานทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน

(Universal	Periodical	Review	Working	Group)	แห่งสหประชาชาต	ิณ	กรุงเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	ระหว่างวันที	่๑๓-๑๔	

มีนาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต่างประเทศ	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

การต่างประเทศและคณะได้ต้อนรบัและหารอืร่วมกบัคณะผูต้ดัสนิชีข้าดสงูสุดทางศาสนาอสิลามของสาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์	

รวมถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกีของจุฬาราชมนตรีและคณะผู้บริหารของส�านักจุฬาราชมนตรีเพ่ือเย่ียมนักศึกษา	

ไทยมุสลิมในตุรกี	 เมื่อวันที่	 ๖-๑๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ซ่ึงได้พบหารือกับประธานส�านักงานกิจการศาสนาแห่งชาติ	

ของสาธารณรัฐตุรกี	 หน่วยงานด้านวิชาการและผู้น�าทางศาสนาเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริม	

การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	แนวคิดมุสลิมสายกลาง	และนโยบายการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต	้

การจ่ายเงินเยียวยา จ�านวน

๑) กรณีเสียชีวิต	รายละ	๖,๐๐๐	บาท	 ๕๑	ราย

๒) กรณีบาดเจ็บ	รายละ	๓,๐๐๐	บาท	 ๒๑๓	ราย

๓) ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ	รายละ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ๑๑๒	ราย

๔) เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต	บาดเจ็บสาหัสหรือพิการตามระดับการศึกษา	 ๖,๘๐๐	ราย

๕) เงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ	ตามลักษณะความพิการ	 ๗๐๔	ราย

๖) เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิต
จากเหตุความไม่สงบ	แบบครอบครัวอุปถัมภ์	รายละ	๒,๐๐๐	บาทต่อเดือน	

๕๒	ราย

๗) เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบ ๒	ราย

๘) สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน	๔,๐๐๐	บาท	 ๓๓	ราย

และฝ่ายปกครองในพื้นท่ี	 จ�านวนวันละ	 ๖๕๕	 คน	 และมีการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพก�าลังประจ�าถิ่นและก�าลังประชาชน		

รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจ�ากองร้อย	 อส.	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตลอดจนฝึกอบรมพัฒนา	

ขดีความสามารถชุดคุม้ครองต�าบลจงัหวดัชายแดนภาคใต้	๑๖๓	ต�าบล	ฝึกอบรมผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านฝ่ายรกัษาความสงบในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	และฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	จ�านวน	๑๕๐	หมู่บ้าน	

																								 (๒)	 การขยายพืน้ทีเ่พือ่ดูแลประชาชนในเขตพืน้ทีท่ีม่คีวามไม่สงบ	ได้ด�าเนนิการฝึก	ปฏบิตั	ิการปิดล้อม	

ตรวจค้นและขยายผลตดิตามกลุม่ผูก่้อเหตรุนุแรง	รวมทัง้ได้ขบัเคลือ่นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแทรกซ้อน	ได้แก่	โครงการ

ประชารัฐญาลันนันบารูอย่างต่อเนื่อง

	 	 2.2.2	 การอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

	 	 	 (๑)	 มเีป้าหมายในด้านคดีความมัน่คงทีเ่ข้าสูก่ารพจิารณาในข้ันอยัการเพิม่ข้ึน	และในด้านการเยยีวยา	

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ	 ซ่ึงผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	

คือ	 มีบุคคลที่มีหมายอาญาตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	ประมวลกฎหมาย	

วิธพีจิารณาความอาญา	และบุคคลต้องสงสยั	ออกมารายงานตัวเพือ่เข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	ปัจจบุนัมผีูอ้อกมารายงานตวั	

รวม	๓,๙๐๐	คน	

	 	 	 (๒)	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	โดยรวม	๗,๙๖๗	ราย	จ�าแนกเป็น
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	 	 	 (๒)	 การสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในต ่างประเทศ		

ซึง่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มกีารด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	ไปแล้ว	จ�านวน	๕๕	โครงการ	โดยขยายให้ครอบคลมุสถานศกึษา	

ทีอ่ยูห่่างไกลเมอืงหลวง	ส่งเสรมิสวสัดกิารนกัศกึษาไทยมสุลมิในต่างประเทศ	สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัศาสนาอสิลาม	

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง	ๆ	และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักศึกษา	นอกจากนี้	ได้จัดคณะหน่วยงานภาครัฐ

เยอืนราชอาณาจกัรฮชัไมต์จอร์แดน	สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน	และสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	เพือ่เยีย่มนกัศกึษาไทยมสุลมิและ	

รบัทราบสภาพความเป็นอยู	่ปัญหาและอปุสรรคของการศึกษาและการด�ารงชวิีตของนกัศกึษาไทยมสุลมิ	ผลจากการด�าเนนิการ	

ดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ท�าให้ประชาคมระหว่างประเทศ	

โดยเฉพาะโลกมุสลิมตระหนักถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี	 มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยท่ีมี	

ความพยายามและจริงใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพร้อมให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทย	

	 	 2.2.๔	 การพัฒนาด้านการศึกษา	ศาสนา	และศิลปวัฒนธรรม	

	 	 	 (๑)	 พัฒนาด้านการศึกษา	

	 	 	 	 (๑.๑)	 ส่งเสริมคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา	 รวมทั้งพัฒนาการจัดการศึกษา	

ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ามัสยิด	 สถาบันการศึกษาปอเนาะ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 จนสามารถท�าให้ภาพรวม	

ของการจดัการศกึษาในพืน้ทีม่คีณุภาพและสอดคล้องตามหลักการศาสนามากยิง่ขึน้	โดยศนูย์ประสานงานและบริหารการศกึษา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	(ศปบ.จชต.)	หรอืกระทรวงศึกษาธกิาร	(ส่วนหน้า)	ได้ด�าเนนิการภายใต้โครงการทัง้หมด	๑๒๗	โครงการ	

งบประมาณ	 ๒,๗๗๗.๗๓๗	 ล้านบาท	 มีผลการด�าเนินงานภายใต้	 ๗	 จุดเน้น	 ได้แก่	 ๑)	 การเสริมสร้างความปลอดภัยครู	

บุคลากรทางการศึกษา	นักเรียน	และสถานศึกษา	๒)	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๓)	การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา		

๔)	 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานท�า	 ๕)	 การศึกษาเพื่อความมั่นคง		

๖)	การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ	และ	๗)	การบริหารจัดการ	

	 	 	 	 (๑.๒)	 ขบัเคลือ่นโครงการสานฝันการกฬีาสูร่ะบบการศกึษาจงัหวดัชายแดนใต้	ซึง่เปิดสอน

หลักสูตรแผนการเรียนวทิย์-กฬีา	และศิลป์-กีฬา	๘	โรง	แผนการเรยีนศิลป์-ดนตรี	๒	โรง	และแผนการเรียนศลิป์-อาชีพ	๓	โรง

	 	 	 	 (๑.๓)	 มอบทุนการศึกษา	ทุนการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา	(ทุนกีฬา)	จ�านวน	๙๒	ทุน	ๆ	ละ	

๕๕,๐๐๐	บาท	ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	๘๕๖	ทุน	ๆ	ละ	๔๐,๐๐๐	บาท	ทุนการศึกษาต่อระดับ

อุดมศึกษา	 จ�านวน	 ๒๕๐	 ทุน	 ๆ	 ละ	 ๔๐,๐๐๐	 บาท	 ทุนจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	๑,๐๐๐	ทุน	ทุนคุรุทายาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	ระดับปริญญาโท	๔	ทุน	ระดับปริญญาเอก	๖	ทุน		

ทุนภูมิทายาท	๘,๐๐๐	ทุน	ทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	๖,๕๐๐	ทุน	และทุนการศึกษาในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกมุสลิม

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	๑๐๐	ทุน

	 	 	 	 (๑.๔)	 จดัท�าหลกัสตูรห้องเรยีนดนตร	ีเป็นโครงการทีช่่วยเสรมิสร้างโอกาสทางการศกึษาและ

มุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ โดยได้จัดท�าหลักสูตร	“ห้องเรียนดนตรี”	

และมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกในภาคเรยีนที	่๑	ปีการศกึษา	๒๕๖๐	ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้แล้ว	จ�านวน	๓	โรงเรยีน

	 	 	 (๒)	 พัฒนาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

	 	 	 	 (๒.๑)	 ด�าเนินโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมระดับต�าบล	 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง	

สังคมพหุวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมศาสนา	

ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที	่

ความมัน่คง	(ระดบั	๑)	และพืน้ทีเ่ป้าหมายทีต่รวจพบ	

โครงสร ้างการจัดตั้ งและพื้น ท่ี ชุมชนคุณธรรม	

พัฒนาศักยภาพแกนน�าและชุมชนในการร่วมกัน	

วางแผนและขบัเคลือ่นงานวฒันธรรมอย่างบรูณาการ	

จดัเวทแีลกเปลีย่นความคิดเห็น	 จัดท�าแผนแนวทาง	
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การขับเคล่ือนงานวฒันธรรมทีส่อดคล้องกบัวถีิชมุชน	เช่น	กจิกรรมเอีย๊ะตกิาฟ	กจิกรรมเมาลดิดินนบ	ีกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี	
กิจกรรมประเพณีลาซัง	 ค้นหาผู้สืบทอดรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความเพียรและมีจิตส�านึกต่อส่วนรวม	
ให้เป็นพลงัขบัเคลือ่นและขยายผลกิจกรรมเรียนรู้ของชุมชนในวงกว้างและระยะยาว
	 	 	 	 (๒.๒)	 จัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข	 โดยได้น�ามิติทางศาสนา	 ศิลปะและ
วัฒนธรรม	 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	
และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง	 โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู	้ สร้างความเข้าใจ	 และส่งเสริมอัตลักษณ์ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม	รวมท้ังส่งเสรมิการน�าทนุทางวฒันธรรมมาสร้างคุณค่าทางสงัคมและมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจในรปูแบบต่าง	ๆ 	
ได้แก่	 จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการต่อสู้พื้นบ้านสิละ	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนน�าเท่ียวทางวัฒนธรรม		
จัดกิจกรรม	“ศิลปินเมืองตานี	สดุดีองค์อัครศิลปิน”	จัดงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม	ประจ�าป	ี๒๕๖๐	จัดจ้าง
บคุลากรในพืน้ทีเ่พือ่เป็นอาสาสมคัรวฒันธรรม	จ�านวน	๓๗	คน	(จ�านวน	๓๗	อ�าเภอ)	จดัโครงการสบืสานวถิภูีมปัิญญาท้องถิน่	
ชายแดนใต้	 จ�านวน	 ๓	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเทพา	 อ�าเภอจะนะ	 และอ�าเภอนาทวี	 และจัดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	
จังหวัดชายแดนใต้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 	 (๒.๓)		 ด�าเ นินโครงการมหกรรมว ่าว	 วิ ถี ไทย	 วิ ถีถิ่น 	 จัดงานมหกรรมว ่าวและ	
งานมลายูเดย์	 @	 ยะลา	 ระหว่างวันที่	 ๑๐-๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	ณ	 สนามโรงพิธีช้างเผือก	 จังหวัดยะลา	 ภายในงาน	
มีกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่	กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ศิลปินพื้นบ้าน	จัดนิทรรศการ	การประกวดแข่งขันว่าว	๓	ประเภท	ได้แก	่
ประเภทสวยงาม	ประเภทความคิด	และประเภทว่าวขึ้นสูง	จ�านวน	๑,๓๐๖	ตัว	รวมทั้งการแสดงแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลาย	ู
การแข่งขันทักษะวิชาการต่าง	 ๆ	 เพื่อท�าให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่าง
สันติสุข		ทั้งในระดับ	“วิถีถิ่น	วิถีไทย”	และ	“วัฒนธรรมไทย	วัฒนธรรมอาเซียน”
	 	 2.2.๕	 การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน	
	 	 	 (๑)	 น�านโยบายประชารัฐมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้เป็น	
ธงน�าในการรุกทางการเมืองและการพัฒนา	 โดยผนึกก�าลังกลุ่มผู้เห็นต่าง	 ประชาชน	 องค์กรภาคประชาสังคมและภาครัฐ		
มาร่วมแก้ปัญหา	ส่งเสริมรายได้	คลายความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนเป็นรายครัวเรือน
	 	 	 (๒)	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพี	
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแก่ประชากรในพืน้ทีน่�าร่อง	
๓๗	ต�าบล	ท�าแผนส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ในพื้นที่	๗	นิคมสร้างตนเอง	ด�าเนินการแล้ว	๓,๑๐๕	คน
	 	 	 (๓)	 ด�าเนินโครงการซ่อมบ้านเรือนราษฎร
ยากจนและด้อยโอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายราษฎรครอบครัวยากจน	
ในพื้นที่จ�านวน	๑,๐๐๐	ครอบครัว	
	 	 	 (๔)	 ด�าเนินโครงการสานพลังพัฒนาพ้ืนที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	
๙	แห่ง	มีความร่วมมือกันท�าประโยชน์เพื่อชุมชน	สังคม	และสามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนไทยพุทธ-มุสลิม	 โดยมีจ�านวนกลุ่ม
เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์	 จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 ซ่ึงมีโครงการ	
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสภาผู้น�าทางสังคมและส่งเสริมอาชีพด้วย
	 	 	 (๕)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ด�าเนินโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		
ยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชน	สามารถด�าเนนิชวีติได้ตามปกตสุิข	โดยก่อสร้างถนนรวม	๒๐	สายทาง	ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	
๓	สายทาง	และอยู่ระหว่างก่อสร้าง	๑๗	สายทาง
	 	 	 (๖)	 พัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 	 	 (๖.๑)	 ด�าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ	 ๕	 จังหวัด	
ชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	 จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 นราธิวาส	 สตูล	 และสงขลา	 จ�านวน	 ๕	 อ�าเภอ	 (อ�าเภอจะนะ		

“ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓,๑๐๕ คน 

ใน ๗ นคิมสร้างตนเอง”
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นาทวี	 สะบ้าย้อย	 เทพา	 และสะเดา)	 เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกันตนในพื้นท่ีดังกล่าวสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได	้	
ลดปัญหาการว่างงาน	อาชญากรรม	และปัญหาทางสังคมอื่น	ๆ	ซึ่งมีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อ	จ�านวน	๖๙	ราย		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๓.๒	ล้านบาท	
	 	 	 	 (๖.๒)	 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชน	
โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	 ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน	 ในพ้ืนที่โดยรอบ
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	(นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา)	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	๒๐๐	คน	และการฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (กลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบ	 กลุ่มที่มีความเห็นขัดแย้ง	 กลุ่มอคติต่อ	
ภาครัฐ	และกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุความไม่สงบ)	มีผู้เข้ารับการฝึกทักษะ	จ�านวน	๖๖๗	คน	การฝึกทักษะอาชีพเสริมให้แก่แรงงาน
ในพื้นที่ดังกล่าว	ให้มีทักษะฝีมือพร้อมในการท�างานและพัฒนาอาชีพ	ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน	เป็นการ
เพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่แรงงานในภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงาน	
ในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม	การบริการ	 และขนส่ง	 หรืออาชีพเกษตรอุตสาหกรรม	 รวมทั้งสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและลดภาระค่าใช้จ่าย	 ตลอดจนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย	
และช่วยลดปัญหาการมั่วสุมยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	และการถูกชักจูงไปเป็นแนวร่วมในการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
	 	 	 	 (๖.๓)	 ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา	(Rubber	City)	โดยเปิดขายและให้เช่าที่ดินในโครงการ	
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา	ซึ่งท�าสัญญาแล้ว	๑	ราย	เนื้อที่	๕.๙๔	ไร่	
และอยู่ระหว่างการตัดสินใจของลูกค้า	 จ�านวน	 ๑๒	 แปลง	 เนื้อที่	
๗๑.๓๖	ไร่	และจะจัด	Road	show	โครงการ	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร	์
ประเทศมาเลเซีย
	 	 	 	 (๖.๔)	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ด�าเนินการฝึกอบรมให้กับราษฎรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	
ให้แก่ราษฎรในพืน้ที	่รวมทัง้ขจดัปัญหาความยากจนและการสร้างงานทีย่ัง่ยนื	โดยมรีาษฎรได้รบัการพฒันาทกัษะการผลติแล้ว	
จ�านวน	๙๐	คน	ด�าเนินการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย	วงเงิน	๑.๕๘๔	ล้านบาท
	 	 	 	 (๖.๕)	 พฒันาผลติภณัฑ์ส่ิงทอและเครือ่งแต่งกายมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(ระยะที	่๔)	
โดยด�าเนินงานผ่าน	๔	กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย	์ กิจกรรม	
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน	 และกิจกรรมการจัดท�าฐานข้อมูล	
สิ่งทอ	 ผลของการพัฒนาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมกว่า	 ๖๐	 ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ชุดเสื้อผ้าบุรุษ		
สตร	ีฮญิาบ	ภายใต้แบรนด์	LAWA@THTI	ซึง่เป็นการออกแบบร่วมกนัของ	๒	ประเทศ	คอื	ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย		
ผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งแต่งกายมสุลิมใน	๕	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	จ�านวน	๖๓๕	คน	ได้รบัการพฒันาทกัษะและองค์ความรู้	
ในด้านการออกแบบ	 เทคโนโลยี	 มาตรฐาน	 การตลาด	 และข้อมูลประกอบในการด�าเนินธุรกิจ	 ผลจากการเข้าร่วมโครงการ
ท�าให้สมาชิกมีรายได้ประจ�าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	 ๑๓,๗๙๐	 บาทต่อเดือน	 และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	 ๒,๙๔๐	 บาทต่อเดือน		
ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 	 	 	 (๖.๖)	 ด�าเนินโครงการส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เช่น	ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการประมง	๒,๖๐๕	ราย	ปล่อยกุ้งกุลาด�า	๒	ล้านตัว	จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น�า้ทางทะเลใน	๓	จังหวัด	๕	แห่ง		
ได้แก่	จงัหวดัสงขลา	๑	แห่ง	ปัตตาน	ี๒	แห่ง	และนราธวิาส	๒	แห่ง	ถ่ายทอดความรูห้ลกัสตูรเทคโนโลยกีารลดต้นทุนอาหารสตัว์		

(โคเนื้อ/ประมง)	๑๐๕	ราย	อุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสหกรณ์ในพื้นที่

จงัหวดัยะลา	๓	แห่ง	มลูค่า	๗.๖๒	ล้านบาท	รวมทัง้อุดหนนุอปุกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลติ	การแปรรูปแก่สหกรณ์จงัหวดั

สงขลา	จ�านวน	๓	แห่ง	มลูค่า	๙.๓๑	ล้านบาท	ตลอดจนจดัอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ 	๓,๓๙๑	ราย	จดัท�าหลักสูตรการอบรมเพือ่ถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เกษตรกร	 โดยน�าแนวคิดจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริที่เหมาะสมกับพื้นที่มาผนวกกับแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	และเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร	จ�านวน	๗,๓๒๒	ราย	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ	

การผลิตพืช	๑๒,๒๕๗	ราย	จัดท�าแปลงต้นแบบ	๑,๐๗๗	แปลง	ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง	จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า	ขุดคู	ยกร่อง		



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน3๘
นโยบายข้อ ๒

เพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน	 และปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว	 จ�านวน	๒๘,๒๖๔.๒๕	 ไร่	 ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	 ๘,๑๖๖	
ครัวเรือน
	 	 	 	 (๖.๗)	 ด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	 โดยให้	
บณัฑติแรงงานเป็นสือ่กลางน�าประชาชนในพืน้ทีใ่ห้ได้รับการพฒันาทกัษะฝีมอื	ความคุม้ครองด้านแรงงาน	ตลอดจนสิทธปิระโยชน์	
จากการเป็นผู้ประกันตน	 ท้ังน้ี	 บัณฑิตแรงงาน	 จ�านวน	 ๓๘๐	 คน	 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน	
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมถึงได้จัดต้ังศูนย์แรงงานประจ�าอ�าเภอเพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจ�าต�าบล		
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอ�าเภอ	ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	 เช่น	
การฝึกอบรมภาษาก้าวทนัประชาคมอาเซยีน	กิจกรรมหนึง่อ�าเภอหนึง่กลุม่อาชพี	และโครงการส�านกึรกับ้านเกดิร่วมใจพัฒนา
ชุมชน	โดยได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน	จ�านวน	๒๙,๓๖๕	ราย
	 	 	 	 (๖.๘)	 อ�านวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	 ด�าเนินการ	
จัดระเบียบพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง	 มีการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง	 (Face		
Recognition	 System)	 และยานพาหนะเป้าหมาย	 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 เพื่อรักษาความปลอดภัย	
ในพื้นที่ชายแดนเศรษฐกิจพิเศษ	 ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ	 (One-Stop	 Service)	 บูรณาการปฏิบัต	ิ
ทัง้ด้านป้องกนัและปราบปราม	ด้านสบืสวนสอบสวน	ด้านบริการทัว่ไป	และการอ�านวยความสะดวกทางพธิกีารเข้าเมอืงให้แก่	
นักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวและ
นักธุรกิจในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้	
หลายครั้ง	(Multiple	Entry	Visa)	ภายใน	๖	เดือน	ก�าหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอตรวจลงตรา
เพิ่มเติม	จ�านวน	๖	แห่ง	และยกเลิกการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวตั้งแต่	๑	มีนาคม-๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๐	เป็นการชั่วคราว	จ�านวน	๒๐	ประเทศ
	 	 2.2.๖	 การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

	 	 	 (๑)	 เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต	้
จ�านวน	๒๗	รุ่น	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	๒,๔๖๔	คน	
	 	 	 (๒)	 จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าอ�าเภอและจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา	
ความเดือดร้อนของประชาชน	สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้จ�านวน	๑๙๕,๐๕๕	ครัวเรือน
	 	 2.2.7	 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 ได้แก่	 ๑)	 การสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไข	
ความขัดแย้งโดยสันติวิธ	ีโดยการจัดเวทีในระดับหมู่บ้าน	เวทีสภาสันติสุขต�าบล	และศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ	เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 เช่น	 การจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับบุคคลเป้าหมายและเครือญาติ	 รวมถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด		
การประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการขบัเคล่ือนการพดูคุยร่วมกบัองค์กรประชาสังคม	การจดัเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์	
การสร้างสันติสุข	และ	๒)	การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจเครือข่ายภาคประชาสังคม	องค์กรเอกชน	และประชาชน	
โดยจดักจิกรรมเพือ่สร้างความเข้าใจเครอืข่ายภาคประชาสงัคม	องค์กรเอกชน	และประชาชน	เมือ่วนัที	่๑๕	พฤษภาคม	๒๕๖๐	
โดยมีเยาวชนนอกระบบการศึกษาเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต	้ เข้าร่วม	จ�านวน	๓๗	อ�าเภอ	 รวมทั้งสิ้น	๑๔๘	คน	
และเมื่อวันที่	 ๑๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนบ้านพิราบขาวในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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“ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ 

“สามเหลี่ยมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส”

	

	 2.3	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	
ผ่านโครงการเมอืงต้นแบบ	“สามเหลีย่ม	ม่ันคง	ม่ังคัง่	ยัง่ยนื”
	 	 รัฐบาลได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจ	 ภาคเอกชน	 และ	
ทุกภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องก�าหนดกรอบการพัฒนาโครงการ	
เมืองต้นแบบ	 “สามเหลี่ยม	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ภายใต้แนวคิด		
“สานพลังประชารัฐ”	 ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน	
พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ	 เพื่อสร้างบ้านเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มี
เอกลกัษณ์ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	๓	แห่ง	ได้แก่	๑)	เมืองหนองจกิ	
จังหวัดปัตตานี	 พัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร	
รองรับภาคธุรกิจเอกชนท่ีสนใจท้ังในและต่างประเทศที่พร้อมเข้ามา	
ลงทุน	 ๒)	 เมืองเบตง	 จังหวัดยะลา	 พัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบ	
การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	 เป็นเมืองหลักที่มีรายได้
ส่วนใหญ่จากการท่องเท่ียวและการค้าชายแดน	 โดยต้ังเป้าให้เป็น
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวแบบครบวงจร	เน้นการสร้างการมส่ีวนร่วม
จากชุมชนโดยรอบ	และ	๓)	เมอืงสไุหงโก-ลก	จงัหวดันราธวิาส	พฒันา
ขึน้เป็นศนูย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ	เป็นประตกูารค้า
ชายแดนสู่อาเซียน	 และการเป็นศูนย์กลางการกีฬา	 การจัดประชุม	
และนนัทนาการ	เพือ่เป็นทีห่มาย	(Landmark)	แห่งใหม่ด้วยการลงทนุ	
เขตการค้าพิเศษและเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการดังกล่าว	
รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สิน
ของกจิการในท้องที	่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการรายใหม่	(New	Start-up)	
ในท้องท่ีและส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงนอกท้องที่	
ไปท�างานในท้องที่และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มีศักยภาพในท้องที่

3.	 การด�าเนินนโยบายและการบริหารงานด้านความมั่นคง	

	 3.๑	 ปฏริปูกฎหมายและระบบงานความมัน่คง	โดยประกาศใช้พระราชบัญญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	
และปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ร่างพระราชบญัญตัข่ิาวกรองแห่งชาต	ิ(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	....	และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 นอกจากน้ี	 ได้ด�าเนินการปฏิรูปกิจการต�ารวจ	 จัดท�าฐานข้อมูล	
ด้านความม่ันคง	จดัท�าแผนแม่บทการปฏริปูการบรหิารจดัการและการปรบัปรงุโครงสร้างกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๙	
และจัดท�าแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๙		

	 3.2	 ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่เสรมิความม่ันคงของชาติ	 (พ.ศ.	 2๕๕๖-2๕๖0)	 โดยผนึกก�าลัง	
จากทุกภาคส่วน	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้เห็นชอบ	
แผนแม่บทโครงการพฒันาเพือ่ความมัน่คงระดบัพืน้ทีข่องคณะกรรมการพฒันาเพือ่ความมัน่คงระดบัพืน้ทีใ่นเขตกองทัพภาคท่ี	๒	
จ�านวน	๒	 โครงการ	คือ	 โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล	และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที	่
รอยต่อจงัหวดัศรสีะเกษและจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเห็นชอบแผนการด�าเนนิการและห้วงเวลาการจัดท�ายทุธศาสตร์	และแผนการ	

จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๔)	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๔0
นโยบายข้อ ๒

	 3.3	 จดัท�านโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2๕๖0-2๕๖๔)	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	

เมื่อวันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 เห็นชอบแล้ว	 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานจัดท�า	

ยทุธศาสตร์หรอืแผนงานด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	หรอืการก�าหนดแผนงานหรอืโครงการทีเ่กีย่วข้องให้สอดคล้องกบันโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฯ	และยกเลิกนโยบายความมั่นคงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔)		

	 3.๔		 ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์	แผน	แนวทาง	 ด้านความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	 ได้แก	่ ๑)	 แนวทางการรักษาความมั่นคง

สถาบนัหลกัของชาตภิายใต้การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	๒)	ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง

แห่งชาติ	 (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔)	๓)	 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต	ิ (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔)	

และ	๔)	ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔)

	 3.๕	 พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพของกองทพัและระบบป้องกนัประเทศ	

	 	 3.๕.๑	 ด�าเนินการด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	

	 	 	 (๑)	 ด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2๕๕7-2๕๖๑)	ประกอบด้วย	

๑)	 แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 มุ่งเน้นให้	

ทุกภาคส่วนผนึกก�าลังร่วมกันในลักษณะประชารัฐในการเตรียมพร้อมทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร		

ตามแผนป้องกันประเทศหรอืภารกิจเพือ่ความมัน่คง	๒)	การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจ�าปี	2๕๖0	(C-MEX	17)

เป็นการบูรณาการฝึกระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กรมการสรรพก�าลังกลาโหม	 กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล	 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีการน�าแนวทาง	

การบูรณาการฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลความมั่นคงเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติมาทดสอบใช้ในการฝึก	ประกอบด้วย		

๑)	การฝึกปัญหาที่บังคับการ	(Command	Post	Exercise:	CPX)	ระหว่างวันที่	๓-๕	เมษายน	๒๕๖๐	๒)	การฝึกภาคสนาม		

(Field	 Training	 Exercises:	 FTX)	 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	 และ	๓)	จัดท�าร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม	

แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2๕๖0-2๕๖๔)	 โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก	 เชื่อม่ัน	 มีภูมิคุ้มกัน	 และพร้อมเข้ามา	

ผนึกก�าลังในการป้องกัน	 (Prevention)	 การเตรียมพร้อม	 (Preparedness)	 การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ	 (Response)		

การฟื้นฟู	 (Recovery)	 การลดผลกระทบ	 (Mitigation)	 การปรับตัว	 (Adaptation)	 และการลดความเส่ียงจากภัยคุกคาม	

ทุกรูปแบบ	 (Threat	 Risk	 Reduction)	 ภายใต้การบริหารจัดการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จ	 (Proactive	 Comprehensive		

Management)	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทันท่วงที	 และยั่งยืน	 โดยจะน�าเสนอส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและ	

คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

	 	 	 (๒)	 จัดท�ายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	 กระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.	 2๕๖0-2๕79	 ภายใต้	

กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	 ๖	 ด้าน	 เพื่อสนับสนุนแนวความคิดตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 ๒๐	ป	ี รวมทั้งสนับสนุนการปฏิรูป

ประเทศตาม	 Road	Map	 ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได้ก�าหนดวิสัยทัศน์		

“การมีกองทัพชั้นน�ามีบทบาทส�าคัญในด้านความม่ันคงของรัฐและมีบทบาทในการส่งเสริมความม่ันคงของภูมิภาค”		

พร้อมกับก�าหนดแนวความคิดส�าคัญในการพัฒนาเสริมสร้างก�าลังกองทัพทั้งในด้านการเตรียมก�าลังและการใช้ก�าลัง	และ	

เป้าหมายในการด�าเนนิการเป็น	๔	ระยะ	ระยะละ	๕	ปี	คือ	ระยะแรก	มุง่เน้นการเสริมสร้างความพร้อมรบให้มขีดีความสามารถ	

ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศการวิจัยพัฒนา	 และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 เพื่อมุ่งไปสู่การผลิตใช้ในราชการ

และเชงิพาณชิย์	การพัฒนาขดีความสามารถด้านกิจการไซเบอร์	 และกจิการอวกาศเพือ่ความมัน่คง	ระยะที	่ 2	มุง่เน้นการพฒันา

กองทพัไปสู่การมีโครงสร้างกองทัพที่กะทัดรัด	มีจ�านวนก�าลังพลที่เหมาะสม	มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	สามารถ	

ปฏบิตัภิารกจิได้อย่างหลากหลาย	ระยะท่ี	3	และระยะที	่๔	ยกระดบัการเสรมิสร้างศกัยภาพกองทัพด้วยเทคโนโลยทีางทหาร	

และด�ารงการพัฒนาขีดความสามารถในทุก	ๆ	ด้าน	อย่างต่อเนื่อง



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๔๑

	 	 3.๕.2	 จัดการฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ

	 	 	 (๑)	 จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์

ระดบัชาต	ิประจ�าปี	2๕๖0	(Crisis	Management	Exercise	2017:	

C-MEX	17)	โดยครอบคลุมการฝึก	๖	ประเดน็หลัก	ได้แก่	๑)	การต่อต้าน	

การก่อการร้ายสากล	๒)	การบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล	

๓)	 การระดมสรรพก�าลังเพื่อการป้องกันประเทศ	 ๔)	 การบริหาร	

จัดการสาธารณภัยอันเน่ืองมาจากพายุและอุทกภัย	 ๕)	 การบริหาร

จัดการด้านภัยนิวเคลียร์และรังสี	 และ	 ๖)	 การบริหารจัดการภัย	

ความมัน่คงทางไซเบอร์	โดยการน�าแนวทางการบรูณาการฐานข้อมลูและเครอืข่ายข้อมลูความมัน่คงเพือ่การเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิ

มาทดสอบใช้ในการฝึกประกอบด้วย	๑)	การฝึกปัญหาที่บังคับการ	(CPX)	และ	๒)	การฝึกภาคสนาม	(FTX)

	 	 	 (๒)	 จัดการฝึกร่วมกองทัพไทย	 2๕๖0	 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการร่วมของ	

กองทัพไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยบูรณาการการฝึกตามวงรอบประจ�าปีของเหล่าทัพ	 การระดมสรรพก�าลัง	

เพื่อการทหาร	 และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัต	ิ มีก�าลังพลเข้ารับการฝึก	 กว่า	 ๕,๐๐๐	นาย	

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	๒๕๖๐

	 	 	 (๓)	 จัดการฝึกปฏบิตักิารร่วมหน่วยท�าลาย	

วัตถุระเบิด	 (EOD)	 และหน่วยค้นหาอาวุธที่มีอานุภาพท�าลาย

ล้างสูง	 (WMD)	 ได ้จัดการฝ ึกปฏิบัติการร ่วมชุดเก็บกู ้และ

ท�าลายวัตถุระเบิดและชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง	

วันที่ 	 ๑๔-๑๘	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๖๐	 ณ	 บริษัททางด ่วนและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จ�ากัด	 โดยมีผู ้เข้าร่วมการฝึกจากหน่วยงาน	

ภาครัฐ	และภาคเอกชน	๒๐	หน่วยงาน	จ�านวน	๓๘๐	คน	ภายใต	้

สถานการณ์การแก้ไขปัญหาการต่อต้านอาวุธท�าลายล้างสูงเป็นการ

สร้างความเข้าใจและความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติ	

ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสร้างความเช่ือม่ันในการเตรียม	

ความพร้อมแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ

	 	 	 (๔)	 ฝึกร่วม/ผสม	Cobra	Gold	2017	ระหว่างวนัที	่๑๔-๒๔	กมุภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	หน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน	 มีก�าลังพลกว่า	 ๘,๓๐๐	นาย	 จาก	๒๙	ประเทศเข้าร่วมโดยเน้นการฝึกเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงทางทะเล		

และการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์	ซึง่มวีาระการฝึกหลกั	ประกอบด้วย	การฝึกปัญหาฝ่ายเสนาธกิาร	การฝึกภาคสนาม	

ได้แก่	 การฝึกโจมตีสะเทินน�้าสะเทินบก	 การฝึกอพยพพลเรือนออกนอกพื้นที่ขัดแย้ง	 การฝึกใช้ก�าลังทางอากาศขนาดใหญ่		

การฝึกด�าเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง	และโครงการช่วยเหลือประชาชน	 	

	 3.๖	 จดัท�าฐานข้อมลูด้านความมัน่คง	 ด�าเนินการจัดท�าบัญชีข้อมูลด้านความม่ันคง	 โดยแบ่งเป็น	 ๘	 กลุ่มข้อมูล	

ได้แก่	 ๑)	 ฐานข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ๒)	 ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการชายแดน	 ๓)	 ฐานข้อมูลด้าน	

การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 ๔)	 ฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย	 ๕)	 ฐานข้อมูลด้าน

ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	 ๖)	 ฐานข้อมูลด้านการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน	 ๗)	 ฐานข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคล	 และ		

๘)	 ฐานข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 นอกจากน้ี	 ได้มีการเตรียมความพร้อมในการก�าหนดระบบ	

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๔2
นโยบายข้อ ๒

๔.	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ

	 ๔.๑	 การสร้างความสมัพนัธ์ในกรอบทวภิาค	ี

	 	 รัฐบาลเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนานาประเทศอันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ช่วยเปิดประต	ู

ให้กบัการเพิม่พนูความร่วมมอืในด้านต่าง	ๆ 	และการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัทัง้ในด้านความมัน่คง	เศรษฐกจิ	สังคม	การพฒันา	

และความสัมพันธ์ระดับประชาชนสู่ประชาชน	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ๔.๑.๑	 กระชับความสัมพันธ์และการเพิ่มพูนความร่วมมือกับนานาประเทศ		 	

	 	 	 (๑)	 หลายประเทศปรับท่าทีในการด�าเนิน

ความสัมพันธ์กับประเทศไทยไปในทิศทางบวกมากขึ้น	 รวมถึง	

สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป	 โดยมีพัฒนาการที่ส�าคัญ	 เช่น		

นายกรัฐมนตรเีดนิทางเยอืนสหรฐัอเมรกิา	เมือ่วนัที	่๒-๔	ตลุาคม	๒๕๖๐	

ตามค�าเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ	

เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 รวมทั้งการเยือนประเทศไทยของ	

ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร		

เมื่อวันที	่๒๗	มกราคม	๒๕๖๐		

	 	 	 (๒)	 ความส�าเร็จจากการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับนานาประเทศ	

โดยการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง	 ผลักดันและจัดประชุมหารือทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคต่าง	 ๆ		

ทั้งในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ปลัดกระทรวง	 รองปลัดกระทรวง	 และอธิบดี	 เพื่อหารือแนวทาง	

การกระชับและขยายความสัมพันธ์ในด้านต่าง	ๆ	รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็น	

ผลประโยชน์หรือสนใจร่วมกัน	 ท่ีส�าคัญ	 เช่น	 นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ	

ระหว่างวันที่	๒๔-๒๖	เมษายน	๒๕๖๐	รองนายกรัฐมนตรี	(นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์)	เดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	

แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี	ระหว่างวนัที	่๒๖-๓๐	เมษายน	๒๕๖๐	และ

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศเยอืนสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	

อย่างเป็นทางการ	เมือ่วนัที	่๑๑-๑๒	ธนัวาคม	๒๕๕๙	รวมทัง้ยงัผลักดนั	

และจัดประชุมหารือทวิภาคีกับประเทศในภูมภิาคต่าง	 ๆ	 เช ่น	

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ ่น	 ครั้งที่	 ๒		

เมือ่เดอืนธนัวาคม	๒๕๕๙	การหารอืเชงิยทุธศาสตร์ไทย-จนี	ครัง้ที	่๓	

เมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๐	 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่าง

กระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและ	

ความร่วมมอืสาธารณรฐัแอฟรกิาใต้	ครัง้ที	่๕	เม่ือเดือนมกราคม	๒๕๖๐	

	 	 ๔.๑.2	 สร้างความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 (๑)	 มีบรรยากาศความร่วมมือที่ดีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ือง	 โดยในปี	 ๒๕๕๙		

มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม	 ๑.๒	 ล้านล้านบาท	 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 ๑.๘๑	 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี	 ๒๕๕๘		

และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม	๒๕๖๐	มีมูลค่าการค้าชายแดน	 รวม	๕.๒๙	 แสนล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	๖.๔๔		

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี	 ๒๕๕๙	 รวมท้ังยังประสบความส�าเร็จในการเช่ือมโยงด้านคมนาคม	 เช่น	 การเปิดจุด	

ผ่านแดนถาวรกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ที่บ้านพุน�้าร้อน	 จังหวัดกาญจนบุรี-ทิกิ	 เมืองทวาย	 ภาคตะนาวศรี		

และยกระดับด่านสิงขร-มอต่อง	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา	เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ	นอกจากน้ี	มีการจดัท�าความตกลงว่าด้วย	

การยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา	(เฉพาะทางอากาศ)	กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๔3

	 	 	 (๒)	 ด�าเนนิการผลกัดนัให้มกีารแลกเปลีย่นการเยอืนระดบัสงูและจดัประชมุหารอืทวภิาคีอย่างต่อเนือ่ง	

เพือ่สานต่อและเร่งรดัตดิตามความร่วมมอืระหว่างกนั	รวมทัง้การด�าเนนิการอ่ืน	ๆ	ทีส่�าคญั	เช่น	รองนายกรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิ	

เดนิทางเยอืนสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	ระหว่างวนัที	่๒-๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	และนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม

เดนิทางเยอืนไทย	ระหว่างวนัที	่๑๗-๑๙	สงิหาคม	๒๕๖๐	นอกจากนี้	ได้ส่งเสริมการค้าการลงทุน	การเจรจาปัญหาเขตแดน	และ

ส่งเสรมิความร่วมมอืบรเิวณชายแดนเพือ่แก้ไขปัญหาข้ามชาตผ่ิานกลไกต่าง	ๆ 	เช่น	การประชมุฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ

จัดท�าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย	(Joint	Thailand	Malaysia	Land	Boundary	Committee:	LBC)	การตรวจ	

สภาพภมูปิระเทศบรเิวณห้วยดอนและช่องเมก็-วงัเต่า	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีโดยคณะเจ้าหน้าทีอ่าวโุสภายใต้คณะกรรมาธิการ

เขตแดนร่วม	 (Joint	 Boundary	Committee:	 JBC)	 ไทย-ลาว	 รวมทั้งยังมีการประชุม	 Political	 Consultation	Group		

ไทย-เวียดนาม	ครั้งที่	๖	เมื่อเดือนกุมภาพันธ	์๒๕๖๐

	 	 ๔.๑.3	 สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	 (Sister	 Cities	 Connectivity)	 รัฐบาลได้เห็นชอบ	

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้าน	

รวมทั้งประเทศที่มีชายแดนต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้าน	ปัจจุบันมีคู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องที่เป็นประเทศเพื่อนบา้น	

และประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านรวม	 ๗๔	 คู่	 และมีคู่สถาปนาเมืองพี่เมืองน้องที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้าน	

และไม่ได้มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน	๑๖	คู่	ทั้งนี้	การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องล่าสุดเป็นการสถาปนา

ความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง	ระหว่างจงัหวดัอบุลราชธานกีบักรงุทมิพ	ูราชอาณาจกัรภฏูาน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้าง

ความร่วมมือและการพัฒนาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน	 	 	

	 ๔.2	 การส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอาเซยีน	

	 	 ๔.2.๑	 บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนเป็นท่ียอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียน	

และประเทศคู่เจรจา	โดยไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	การด�าเนินการ

ขับเคลื่อนและผลักดันบทบาทของไทยในประชาคมอาเซียน	 เช่น	 การประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 ๒๘-๒๙	ที่เวียงจันทน	์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 การประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๓๐	 ที่กรุงมะนิลา	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์		

รวมทั้งในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการเช่ือมโยงระหว่างการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซียน	๒๐๒๕	กับการบรรลุวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	ของสหประชาชาติ	โดยได้ประสานงานกับ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิการตามแผนการด�าเนนิงานเพือ่สร้างความเชือ่มโยงฯ	และร่วมกบัคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเซียและแปซิฟิก	(United	Nations	Economic	and	Social	Commission

for	Asia	and	Pacific:	UNESCAP)	เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมระดมสมองระดับสูงของอาเซียนด้านการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	(High-Level	Brainstorming	Dialogue	on	Enhancing	Complementarities	between	ASEAN	Community

Vision	2025	and	the	UN	2030	Agenda	for	Sustainable	Development)	เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐

	 	 ๔.2.2	 บทบาทของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงประเทศไทยได้แสดงบทบาทส�าคัญ	

ในการพัฒนาการศึกษาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในฐานะ	

ผู้ประสานงานหลักของคณะท�างานด้านการศึกษาภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	 (Lower	Mekong	 Initiative:	 LMI)		

โดยได้ร่วมกนัจดักจิกรรม	Networking	Session	for	LMI	Young	Scientist	Program	ระหว่างวนัที	่๒๔-๒๕	เมษายน	๒๕๖๐	

ณ	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์	 (science	 educators)		

กว่า	๗๐	คน	จากประเทศสมาชิก	LMI	ได้แก่	ประเทศไทย	สหรัฐอเมริกา	ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ประเทศละ	๖-๑๒	คน	ได้สร้างเครือข่าย

และแลกเปลีย่นองค์ความรู	้ประสบการณ์	แนวคดิในการวจิยัด้านวิทยาศาสตร์ของแต่ละประเทศ	ในรปูแบบของการอภปิราย

กลุ่มในหัวข้อ	๑)	สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด	๒)	ฟิสิกส์และคณิตศาสตร	์๓)	เกษตร	วิทยาศาสตร์อาหาร	และชีววิทยา		

๔)	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร	และ	๕)	เคมีและธรณีวิทยา

	 	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๔๔
นโยบายข้อ ๒

	 ๔.3	 ส่งเสรมิบทบาทของประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศ	

	 	 ๔.3.๑	 ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในภาคีระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	

รัฐบาลได้ด�าเนินบทบาทท่ีสร้างสรรค์และรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ		

โดยนายกรัฐมนตร	ีรองนายกรัฐมนตร	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ	และผูแ้ทนในระดบัต่าง	ๆ 	ของไทยได้เข้าร่วม	

การประชุมระหว่างประเทศส�าคัญ	 ๆ	 ในช่วงปีที่	 ๓	 ของรัฐบาล	 เพื่อแสดงบทบาทและท่าทีท่ีสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นท่ี

ยอมรบัมากยิง่ข้ึน	เช่น	รองนายกรัฐมนตร	ี(พลอากาศเอก	ประจนิ	จ่ันตอง)	เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมการประชมุผูน้�า	

เขตเศรษฐกิจเอเปค	 ครั้งท่ี	 ๒๔	ณ	 กรุงลิมา	 สาธารณรัฐเปรู	 และรองนายกรัฐมนตรี	 (นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 เข้าร่วม	

การประชุมผู้น�าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ	 ๒๐	 ปี	 การก่อตั้งสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย	 (Indian	 Ocean	 Rim		

Association:	IORA)	ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 	 ๔.3.2	 การประชมุผู้น�ากรอบความร่วมมอืเอเชยี	(Asia	Cooperation	Dialogue	:	ACD)	ระหว่างวนัที	่๙-๑๐	

ตลุาคม	๒๕๕๙	ซ่ึงเป็นการประชมุครัง้ส�าคญัทีมี่ผู้น�า	ผู้แทนรฐัมนตรแีละระดบัสูงอืน่	ๆ 	จาก	๓๓	ประเทศเข้าร่วมเพ่ือผลกัดนัให้

ประเทศสมาชกิใช้จดุแขง็เรือ่งความหลากหลายของเอเชยีมาช่วยขบัเคลือ่นศักยภาพในการสร้างสมดลุให้แก่เศรษฐกจิของโลก	

และขจัดความเหลื่อมล�้าระหว่างอนุภูมิภาคในเอเชีย

	 	 ๔.3.3	 ส ่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความส�าคัญ	 ซ่ึงท�าให ้

ไทยมีโอกาสแสดงบทบาทน�าและสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ	 โดยได้น�าประเด็นเรื่องการน�าหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	(Sufficiency	Economy	Philosophy:	SEP)	มาเป็นทางเลือกในการขบัเคลือ่นสูเ่ป้าหมายการพฒันา	

ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 รวมทั้งด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการน้อมน�าหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	เช่น	๑)	จัดนิทรรศการเรื่อง	“The	Lifetime	Journey	of	

the	World’s	Development	King”	ระหว่างวันที่	๒๘	พฤศจิกายน-๒	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

๒)	 จัดโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับเยาวชนของกลุ่ม	 ๗๗	 เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (SEP	 for	 SDGs	 Youth	 Partnership)	 ระหว่างวันที่	 ๗	 ธันวาคม	๒๕๕๙-๑๖	 มกราคม	๒๕๖๐		

๓)	ผลกัดนัการบรรจแุนวความคดิ	SEP	ในเอกสาร	Country	Programme	Document	ของ	United	Nations	Development	

Programme		(UNDP)	และร่างกรอบ	The	United	Nations	Partnership	Framework	(UNPAF)	ส�าหรบัรอบ	ค.ศ.	๒๐๑๗-๒๐๒๑	

และ	๔)	หารอื	ดงูาน	และจัดกจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และสร้างความรบัรูเ้กีย่วกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

แก่นานาประเทศ	 เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้	 ความเข้าใจ	 และกระตุ้นให้เกิดการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง	 ๆ	 เช่น	 น�าคณะทูตและคู่สมรสศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์อ�านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที	่

ลุม่น�า้ปากพนงัตามพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

เมือ่เดอืนมนีาคม	๒๕๖๐	ศกึษาดงูานด้านการแปรรปูผลติภัณฑ์เกษตรตามแนวพระราชด�ารเิกษตรทฤษฎใีหม่ให้แก่คณะผูแ้ทน

จากราชอาณาจกัรตองกา	เม่ือเดอืนเมษายน	๒๕๖๐	ซึง่มปีระเทศทีน้่อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้แล้ว	

เช่น	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ราชอาณาจักรเลโซโท	ราชอาณาจักรกมัพชูา	สาธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเต	

สาธารณรัฐชิลี	และราชอาณาจักรตองกา

	 	 ๔.3.๔	 ขับ เคลื่ อนการพัฒนาที่ ย่ั งยืน ในกรอบความร ่ วมมือท วิภาคีและไตรภาคี 	 โดยให 	้

ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น	 ๆ		

ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การพัฒนา	 ด้านการเกษตร	 การศึกษา	 สาธารณสุข	 การท่องเที่ยว		

การพัฒนาชนบท	และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประเทศผู้รับ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๔๕

	 ๔.๔	 การเสรมิสร้างภาพลกัษณ์	ความเชือ่ม่ัน	และทัศนคติทีดี่ต่อไทย		

	 	 ๔.๔.๑	 สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจของนานาประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย	นานาประเทศเข้าใจ	

สถานการณ์ของไทยดีข้ึน	 โดยยกเลิกค�าเตือนการเดินทางมายังประเทศไทย	 ท�าให้นักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์มีความมั่นใจ		

ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน	๒๕๖๐	มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยือนไทยกว่า	๑๒	ล้านคน	เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน	

ของปี	๒๕๕๙	ร้อยละ	๒.๙๑	และก่อให้เกิดรายได้กว่า	๖๒๑,๖๔๖.๒๖	ล้านบาท

	 	 ๔.๔.2	 สร้างความเข้าใจแก่องค์กรระหว่างประเทศและสื่อต่างประเทศในประเด็นที่ยังมีความเข้าใจ	

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและความพยายามในการแก้ปัญหาของไทยทั้งในเรื่องการค้ามนุษย์และการท�า	

ประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงานและใช้การควบคมุ	(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	เช่น		

การประชมุคณะกรรมการบรหิารของส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	High	Commissioner	

for	Refugees:	UNHCR)	สมัยที่	๖๗	เมื่อวันที่	๓-๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	การประชุม	Bali	Democracy	Forum	ครั้งที	่๙	เมื่อวันที่	

๘	ธันวาคม	๒๕๕๙	การประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	สมัยที่	๓๔	ระหว่างวันที่	

๒๗	กุมภาพันธ์-๑	มีนาคม	๒๕๖๐	และการน�าเสนอรายงานด้วยวาจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	Covenant	on	Civil	 and	Political	Rignts:	 ICCPR)	

ฉบับที่	 ๒	 ระหว่างวันที่	 ๑๓-๑๔	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 และคณะผู้แทนถาวรประจ�าองค์การสหประชาชาติ	 ณ	 นครนิวยอร์ก		

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของสหประชาชาติ	 จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก	 เม่ือเดอืนมนีาคม	๒๕๖๐	 เพ่ือใช้โอกาส	

ดงักล่าวแจ้งข้อมลูการด�าเนนิการที่ส�าคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย

	 	 ๔.๔.3	 สร้างความนิยมไทยและโอกาสของประเทศไทยในต่างประเทศ	 ได้ส่งเสริมความนิยมไทย		

รวมถึงชี้ช่องทางและสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทย	 โดยขับเคลื่อนธุรกิจบริการ	

และการลงทนุใน	๖	กลุม่ธรุกิจ	ได้แก่	สขุภาพและความงาม	โรงแรมและอตุสาหกรรมท่ีเกีย่วเนือ่ง	ก่อสร้างและอสงัหารมิทรพัย์	

บันเทิงและคอนเทนต์ไทย	 สิ่งพิมพ์	 และซอฟต์แวร์	 ท�าให้เกิดมูลค่า	

ซ้ือขายกว่า	 ๕,๕๐๐	 ล้านบาท	 รวมทั้งขยายช่องทางการตลาด	

(e-Commerce)	ผ่านเวบ็ไซต์	www.thaitrade.com	ช่วยภาคเอกชน	

แสวงหาโอกาสขยายความร่วมมอืด้านการค้าการลงทนุกบัต่างประเทศ	

ผ่านศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์	 (www.globthailand.com)	และโครงการ	

MFA	 CEO	 Forum	 ซึ่งเชิญนักธุรกิจแนวหน้าของไทยมาให้ข้อมูล

และแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับเอกอัครราชทูต	

ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย	 เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาส	

ให้มีการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น		

ตลอดจนการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยได้เข้าถงึช่องทางการค้าและการลงทนุ	ต่อยอดธรุกจิและขยายการลงทนุในต่างประเทศ	

เช่น	การร่วมทุนพัฒนาธุรกิจโครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานอู่ตะเภา	ระหว่างบริษัท	Airbus	กับบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 	 	 (๒)	 ขยายตลาดสนิค้าเกษตร	โดยเฉพาะข้าว	ยางพารา	และผลไม้ไทย	ซึง่รฐับาลประสบความส�าเรจ็

ในการเจรจากับประเทศญ่ีปุ่นให้เพิ่มโควตาการน�าเข้าเนื้อหมูจากไทยเป็นกรณีพิเศษ	และตอบรับการน�าเข้ามะม่วงจากไทย	

๒	สายพันธุ์	คือเขียวเสวยและโชคอนันต์	และการเจรจากับสาธารณรัฐเกาหลีได้ตอบรับการน�าเข้าไก่แช่แข็งจากไทย	รวมทั้ง

ด�าเนินโครงการและกิจกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจหลัก	ๆ	 เช่น	การส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารไทย	 (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและอาหารฮาลาล	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๔๖
นโยบายข้อ ๒

	 	 						 (๓)	 ส่งเสริมความนิยมไทย	 ทั้งในเรื่อง	

สินค้าผลิตภัณฑ์	 บริการและท่องเท่ียวไปพร้อม	 ๆ	 กับการส่งเสริม

ให้นานาประเทศรู ้จักและช่ืนชมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย		

โดยการจัดงานเทศกาลไทยในประเทศต่าง	 ๆ	 กว่า	 ๕๐	 เมือง		

ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างสูงในหลายเมืองมีผู้เข้าร่วมงานเกินกว่า

หนึง่แสนคน	นอกจากนีไ้ด้พฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่แนะน�าอาหารไทย	

เช่น	“Street	Food	Phuket”	“Street	Food	Chiang	Mai-Chiang	Rai”	

“Street	Food	Bangkok”	ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน	

	 	 	 (๔)	 น�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ

ด้วยนโยบาย	 “การทูตวิทยาศาสตร์”	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 ส่งเสริม	

การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่	 และขับเคล่ือนวาระประเทศไทย	 ๔.๐	 โดยการขยายโอกาสด้านการวิจัย	

และพัฒนาให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยไทย	 และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ความรู ้ 	 และแนวทาง

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (Best	 Practices)	 กับต่างประเทศเพ่ือให้เกิดเครือข่ายระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชนและต่อยอด

องค์ความรู้ในสาขาท่ีสนใจร่วมกัน	 เช่น	 โครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับเยอรมนี	 โครงการ

คัดเลือกนักศึกษาและผู ้ประกอบกิจการไทยไปศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า	 (Electronic	 Vehicle:	 EV)		

ทีป่ระเทศญีปุ่น่	และน�าผูเ้ชีย่วชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากสหภาพยโุรปมาให้ความรูแ้ก่หน่วยงานและนกัวชิาการไทย	รวบรวม

และน�าองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมในด้านต่าง	ๆ 	มาเผยแพร่	สร้างช่องทางให้หน่วยงาน	ผู้ประกอบการ	

และประชาชนไทยได้รับทราบวิทยาการใหม	่ๆ 	ที่อาจน�าไปประยกุต์ใช้ได้	เช่น	การรวบรวมองคค์วามรู้เกี่ยวกบันวัตกรรมของ

ต่างประเทศท่ีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ค้นหาและรายงานเข้ามา	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตาม

วาระประเทศไทย	๔.๐	ในหัวข้อ	“ข่าวสารจากต่างประเทศ	Thailand	4.0”	บนเว็บไซต	์www.mfa.go.th	เพื่อให้ผู้สนใจ

สามารถเข้าถึง	แลกเปลี่ยนความรู	้ประสบการณ์	และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในสาขาต่าง	ๆ 	เช่น	

วิศวกรรม	วิทยาศาสตร์ทางทะเล	พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน	Startup	และเทคโนโลยีชีวภาพ

	 ๔.๕	 การช่วยเหลอืและคุม้ครองคนไทยในต่างประเทศ	รฐับาลได้ขบัเคลือ่นการทตูเพือ่ประชาชน	โดยให้การคุ้มครอง

และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศและคนไทยทีต่กทุกข์ได้ยากในต่างประเทศในทกุกรณ	ีรวมทัง้ให้ความส�าคญั

แก่การพฒันา	การให้บรกิารแก่ประชาชน	เพือ่ให้ประชาชนมีความอุน่ใจ	ได้รับข้อมูลทีจ่�าเป็น	รวมทัง้มคีวามพอใจจากบริการ

ที่ทันสมัย	สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ๔.๕.๑	 ช่วยเหลือคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	 เช่น	 ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยจากเกาะอ�าบน	

และบริเวณใกล้เคียงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ซึ่งด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗-๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	

สามารถด�าเนินการช่วยเหลือและส่งกลับลูกเรือประมงไทยมาได้แล้ว	 ๑,๙๔๗	 คน	 ช่วยเหลือคนไทยในกรณีเหตุแผ่นดินไหว

ในประเทศนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๙	และช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ณ	รัฐมะละกา		

ประเทศมาเลเซีย	 และหญิงไทยป่วยหนักระหว่างท่องเที่ยวท่ีสาธารณรัฐเกาหลี	 เมื่อเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๐	 นอกจากนี้		

ได้ช่วยเหลือดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้แสวงบุญชาวไทยในต่างประเทศ	 ได้แก่	 ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม	

ทีเ่ดนิทางไปประกอบพิธฮีัจญ	์ราชอาณาจักรซาอดุิอาระเบีย	เป็นประจ�าทุกปี	ปีละกว่า	๑	หมื่นคน	และชาวไทยทีไ่ปแสวงบุญ	

ณ	พุทธคยา	สาธารณรัฐอินเดีย	ในฤดูแสวงบุญ	(ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)	ปีละกว่า	๖	หมื่นคน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๔7

“เปิดบริการท�าหนังสือ 
เดินทางเล่มด่วน  

ภายใน ๑ วันท�าการ”

	 	 ๔.๕.2	 พัฒนาคุณภาพและประ สิท ธิภาพ	

การให้บริการด้านกงสุล	 เพื่อให ้ประชาชนชาวไทยได้รับ	

การบริการที่ดีขึ้นและทั่วถึง	 โดยเพิ่มบริการใหม่	 ๆ	 ให้สะดวก

รวดเร็ว	และน�าเทคโนโลยมีาใช้และอธิบายเนือ้หา	ให้เข้าใจได้ง่าย	

เช่น	การเปิดบรกิารท�าหนงัสอืเดนิทางเล่มด่วนภายใน	๑	วนัท�าการ	

การเปิดสายด่วน	(Call	Center)	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ทุกวันไม่เว้น

วันหยุดราชการ	 เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลทุกมิติ	 และ	

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลส�าหรับคนไทยที่จะเดินทางไป	

ต่างประเทศ	 เช่น	 ช่องทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคล่ือนที	่	

(Mobile	Application)	ภายใต้ชือ่	“Thaiconsular”	และช่องทางสือ่	

สงัคมออนไลน์	ได้แก่	Facebook	LINE	We	Chat	และ	Twitter	และ	

เปิดส�านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวแห่งใหม่	ณ	สถานรีถไฟฟ้า	

MRT	 คลองเตย	 ในปี	 ๒๕๕๙	 ได้ให้บริการจัดท�าหนังสือเดินทาง	

ให้แก่ประชาชน	 รวม	 ๑,๘๗๔,๔๑๑	 เล่ม	 เพ่ิมขึ้นจากปี	 ๒๕๕๘	

จ�านวน	 ๑๓๗,๓๗๒	 เล่ม	 และในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม	

๒๕๖๐	 ให้บริการจัดท�าหนังสือเดินทางให้แก่ประชาชน	 รวม	

๑,๐๘๔,๖๒๑	เล่ม

	 โดยสรุปการด�าเนินนโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศในรอบปีที่	 ๓	 รัฐบาลยังคงมุ่งเน้น	

การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยยึดหลัก	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 และ	 “หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ให้ความส�าคัญในการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา	 การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม	

จากทุกภาคส่วน	 จะเห็นได้ว่าจ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ�านวนลดลง	นอกจากน้ัน		

ในเรื่องของการต่างประเทศ	 รัฐบาลได้ด�าเนินการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	(CLMV)	และประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง	ส่งเสริมบทบาท

ประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศ	รวมทัง้ได้ขบัเคลือ่นการทตูเพือ่ประชาชน	โดยคุม้ครองและดแูลผลประโยชน์ของคนไทย	

ในต่างประเทศและคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศในทุกกรณี	 ทั้งน้ี	 ในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลมีแนวคิดเกี่ยวกับ	

การผลักดันให้มีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ	 (Homeland	 Security)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อม	

ของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	รวมทั้งเป็นหลักประกัน	

ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศต่อไป
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๓
การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

นโยบายข้อ

ด้านสังคม



นโยบายข้อ ๓
การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม 
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมเป็นอกีสาเหตหุนึง่ของปัญหาความขดัแย้งและความเดอืดร้อนทัง้หลายของประชาชน 

จึงมีนโยบายที่จะด�าเนินการ ดังนี้

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  

รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงาน 

ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล

และการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงานของรฐักบัเอกชน เพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของพืน้ทีแ่ละของประเทศโดยรวม  

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ รวมถงึปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมอืง การทารณุกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ  

การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ�าเป็นและ

เพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน 

ให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ 

ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

๓.๔ เตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูสู้งอาย ุเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและการมีงานหรอืกิจกรรมทีเ่หมาะสม 

เพือ่สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสงัคมในอนาคต โดยจดัเตรยีมระบบการดแูลในบ้าน สถานพกัฟ้ืน และโรงพยาบาล 

ทีเ่ป็นความร่วมมอืของภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชน และครอบครัว รวมทัง้พฒันาระบบการเงนิการคลงัส�าหรบัการดแูล

ผู้สูงอายุ

๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง 

ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

๓.๖ จดัระเบยีบสงัคม สร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลให้แก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐและ

ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ทีดิ่นท�ากนิของเกษตรกรและการรุกล�า้เขตป่าสงวน โดยการกระจายสทิธกิารถอืครอง

ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร  

ใช้เทคโนโลยดีาวเทยีมส�ารวจและวธิกีารแผนทีท่ีท่นัสมยั แก้ไขปัญหาเขตทีด่นิทบัซ้อนและแนวเขตพืน้ทีป่่าท่ีไม่ชดัเจน 

อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
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ความเหลื่อมล�้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน 

ซึ่งก่อนท่ีรัฐบาลจะเข้ามาบริหารงานมีปัญหาสังคมต่าง ๆ ท่ีเป็นความเดือดร้อนและเกิดจากความเหลื่อมล�้าสะสม 

มาเป็นเวลานานอยู่หลายเรื่อง โดยสาเหตุที่ปัญหาเหล่านั้นสะสมมานานส่วนหนึ่งมาจากการไม่เข้มงวดในการบังคับ

ใช้กฎหมาย เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ของคนบางกลุ่มหรือ 

ผู้มีอิทธิพล ดังน้ัน เม่ือรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ จึงได้ด�าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของประชาชน

ในกลุ่มต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องที่ส�าคัญ ซ่ึงมีเรื่องส�าคัญที่เกิดผลสัมฤทธ์ิ เช่น การขับเคลื่อนนโยบาย  

“คนไทยทุกคนมีงานท�า” การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ซ่ึงท�าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและได้เล่ือนอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในปี 

๒๕๕๙ จากระดับ ๓ (Tier 3) ข้ึนมาเป็นระดับ ๒ (Tier 2) การดูแลเด็กแรกเกิดโดยอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูรายเดือน  

โดยในรอบปีที่ ๓ รัฐบาลยังคงด�าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�า้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานโดยสรุป ดังนี้

1.	 การเร่งสร้างโอกาส	 อาชีพ	 และการมีรายได้	
ที่มั่นคง	

	 1.1	 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดา้นแรงงาน	

  1.1.1	 ให้บริการการประกันสังคมรูปแบบใหม่  

โดยการพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่ช่องทางการรบัจ่ายเงนิทกุระบบ 

เพือ่ตอบสนองต่อนายจ้าง ลกูจ้าง ผูป้ระกนัตน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี  

ให้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ท�าให้ผู้รับบริการได้รับ

ความพึงพอใจ การน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการ เช่น 

การให้บริการตรวจสอบสิทธิ พร้อมข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน  

“SSO Connect” โดยในช่วงตั้งแต่วันที่  ๑๐ เมษายน-๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้ดาวน์โหลดทั้งสิ้น ๗๕๖,๗๖๓ ราย นอกจากนี้ 

ได้ให้บริการผู้ประกันตนผ่านระบบ e-Service และพันธมิตร ซึ่งได้มี 

“ให้บริการประกันสังคมผ่าน 

แอปพลิเคชัน 
SSO Connect 

มีผู้ดาวน์โหลด 

๗๕๖,๗๖๓ ราย” 
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  1.1.๓	 ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ	 ได้แต่งต้ังอาสาสมัครแรงงาน 

ขึ้นในพื้นที่เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง 

เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการหรือมีปัญหาด้านแรงงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แรงงาน โดยประสานงานในเรื่องความต้องการมีงานท�า การพัฒนาทักษะฝีมือ การได้รับความคุ้มครองด้านแรงงาน  

ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ ๑๙,๕๘๑ คน และ 

ได้ให้บริการประชาชน จ�านวน ๒๔๑,๑๑๒ คน

   นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการแก่ประชาชน 

ผ่านศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงแรงงาน จ�านวน ๖๔ แห่ง ใน ๖๓ จงัหวดั  

ทั้งบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รับเรื่องและวินิจฉัยเก่ียวกับ 

เรื่องแรงงานเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น 

การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตรวจสอบสิทธิประโยชน ์

เบื้องต้นของผู ้ประกันตนมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ เพื่อให้ 

ประชาชนเข ้าถึงบริการด ้านแรงงานอย ่างสะดวก รวดเร็ว  

มีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ ซึ่งมีผู้มา 

ใช ้บริการด้านแรงงาน รวมท้ังสิ้น ๔๓๐,๙๘๔ ราย รวมถึง 

การให้บริการสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๐๖  

เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การให้ค�าแนะน�าเร่ืองข้อ

กฎหมายแรงงานและรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนปัญหาอันเนื่อง

มาจากการท�างาน ซึง่มปีระชาชนใช้บรกิาร จ�านวน ๓,๒๗๔,๕๒๔ ราย 

การพัฒนาระบบช�าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน e-payment เพื่ออ�านวยความสะดวกให้นายจ้างในการส่งข้อมูล

เงินสมทบ จัดท�าโปรแกรมการน�าส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SSO Media) ซึ่งนายจ้างที่สนใจสามารถ 

กรอกแบบฟอร์มได้ทาง www.sso.go.th เพื่อขอท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมยื่นเอกสารประกอบได้ท่ีส�านักงาน 

ประกันสังคมพื้นที่ทั้ง ๑๒ แห่ง ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

  1.1.2	 จัดท�า	M-Powered	 Thailand	 ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์	 ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันส�าหรับหางาน 

และสมคัรงาน (Smart Job Center) และบรกิารอเิล็กทรอนกิส์เพือ่พฒันาทกัษะความรูเ้กีย่วกบัสิทธปิระโยชน์ ข้อมลูข่าวสาร 

ด้านแรงงานส�าหรับเยาวชนและแรงงานไทยท่ีเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และ

สมาร์ทโฟน มีบริการหลักเก่ียวกับการลงทะเบียนและหางานท�าผ่านแอปพลิเคชัน Smart Job Center ต�าแหน่งงานว่าง  

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผลการด�าเนินงานผ่านระบบ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ ตั้งแต่เปิดใช ้

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้เข้าใช้งาน รวมทั้งสิ้น ๘,๓๕๙ ราย

“ให้บริการด้านแรงงานผ่าน 
ศูนย์บริการร่วม รง.

๔๓๐,๙๘๔ ราย  
สายด่วน ๑๕๐๖ 
จ�านวน ๓,๒๗๔,๕๒๔ ราย” 
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	 1.2	 การด�าเนินการเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท�า	 ได้ด�าเนินการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้คนไทยมีงานท�า ทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 	 1.2.1	 ให้บริการจัดหางานในประเทศ	 ได้ด�าเนินการรับลงทะเบียนผู้หางานท�าและนายจ้าง เพื่อส่งเสริม

ให้ผู้ที่ต้องการมีงานท�าในระบบและนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต�าแหน่งงานว่างและ 

ความต้องการแรงงานได้โดยสะดวก รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานท�าที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยมี

กจิกรรมต่าง ๆ  เช่น การให้บรกิารจดัหางาน ณ ส�านกังานนดัพบตลาดงานเชงิคณุภาพ ซึง่มผีูม้าใช้บรกิารจดัหางานทัว่ประเทศ 

จ�านวน ๙๔๐,๔๑๐ คน มผีูไ้ด้รบัการบรรจงุาน จ�านวน ๒๐๘,๘๖๙ คน นอกจากนี ้ยงัได้ขยายโอกาสการมงีานท�าให้แก่ผูส้งูอายุ 

โดยด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องการท�างานหรือประกอบอาชีพ จ�านวน ๑๐,๒๓๓ คน มีผู้สูงอายุได้รับ

การส่งเสรมิการประกอบอาชพี จ�านวน ๑,๘๓๒ คน เพือ่ให้ผูส้งูอายมุรีายได้สามารถเลีย้งดตูนเองได้และมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

  1.2.2	 ให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ ได้ด�าเนินการภายใต้โครงการ/กิจกรรม เช่น การพิจารณาค�าขอ

การจดัส่งคนหางานและพาลกูจ้างไปท�างานต่างประเทศ/ฝึกงานในต่างประเทศ การรบัแจ้งการเดนิทางด้วยตนเองและเดนิทาง

กลับไปท�างานต่างประเทศ (Re-entry) และการจัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ ซ่ึงมีผู้ขอรับบริการจัดหางาน 

ต่างประเทศทั้งหมด ๑๑๔,๙๕๘ คน และมีการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศและมีรายได้ส่งกลับประเทศ ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน ปี	255๗ ป	ี255๘ ป	ี2559 ปี	25๖๐

จ�านวนแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ (คน) ๑๑๙,๕๒๙ ๑๑๗,๒๙๑ ๑๑๔,๔๓๗ ๘๑,๒๘๖
(มกราคม-สิงหาคม)

จ�านวนรายได้ส่งกลับประเทศ (ล้านบาท) ๙๐,๖๓๔ ๘๒,๗๒๔ ๑๑๔,๕๘๑ ๘๓,๖๖๘
(มกราคม-สิงหาคม)

  1.2.๓	 แนะแนวอาชีพให้แก่ผู ้ที่ก�าลังจะเข้าสู	่

ตลาดแรงงาน	 ผู ้ต ้องการมีงานท�าและผู ้ไม่อยู ่ในระบบการ

จ้างงาน	 รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ  

การทดสอบความพร ้อมทางอาชีพ จัดนิทรรศการส ่งเสริม 

การประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบัติ มีผู้มารับบริการ

แนะแนวอาชีพทั่วประเทศ จ�านวน ๕๖๙,๑๑๙ คน

 	 1.2.4	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการมีงานท�า	

ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ด�าเนินการพัฒนาและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

ตลาดแรงงานให้เป็นระบบ ครบถ้วน ถกูต้อง เพือ่เพิม่โอกาสในการมงีานท�าแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาใหม่และทหารกองประจ�าการ 

ในแต่ละจังหวัด ซ่ึงจะเป็นข้อมูลให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน ตลอดจนเป็นข้อมูล

ก�าลังแรงงานของประเทศ เพื่อน�าไปใช้วิเคราะห์ วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการด�าเนินงานด้านแรงงาน 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีผู้ได้รับข้อมูลข่าวสาร จ�านวน ๑๒,๓๒๕,๘๔๑ คน
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นโยบายข้อ ๓

 	 1.2.5	 ให้บริการผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ

คนไทย	(Smart	Job	Center) เน้นบริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม

ให้มีงานท�าด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการน�าเทคโนโลยีและ

สื่อสมัยใหม่มาใช้ เช่น การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะน�าตัวเอง การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ

ความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการผ่านระบบ 

การจดัหางานออนไลน์ ซ่ึงได้มกีารจดัตัง้ศนูย์ฯ แล้วทัว่ประเทศ จ�านวน ๘๗ แห่ง (กรงุเทพมหานคร ๑๑ แห่ง) มผีลการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้ 
หน่วย : คน

การด�าเนินการ จ�านวน

นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน 
(มีต�าแหน่งงานว่าง)

๔๑,๓๘๒
(๘๕,๔๐๔ ต�าแหน่ง/๕๓๔,๐๕๔ อัตรา)

มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ 
(ผู้ได้รับการบรรจุงาน) 

๑๗๖,๘๐๗
(๑๔๔,๑๐๘)

ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 

๔๒๑,๖๗๕

มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท�างานต่างประเทศ ๔๗,๑๒๓

มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัว ๖๐๘,๓๖๑

	 1.๓	 การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน	

 	 1.๓.1	 ด�าเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู ้ว่างงาน  

ผู้ไม่มีรายได้ และผู้มีความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภัยธรรมชาติ 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อให้มีงานท�าช่ัวคราว โดยการด�าเนินการ 

ช่วยให้ผู ้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีผู ้ได้รับการจ้างงาน 

๔,๗๐๓ คน และฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕,๔๖๔ คน  

นอกจากนี ้ยังได้มีการจดัท�าแผนการด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ด้วย

“จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)

ทั่วประเทศ ๘๗ แห่ง
มีผู้สมัครงานผ่านศูนย์ฯ ได้รับการ

บรรจุงาน ๑๔๔,๑๐๘ คน”
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  1.๓.2	 ฝึกอาชีพแรงงานกลุม่เฉพาะเพือ่เพิม่โอกาส

ในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ทหารก่อนปลดประจ�าการ  

ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

ผู ้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย  

มีผู ้เข้าร่วมการอบรม จ�านวน ๑๔,๓๖๕ คน รวมท้ังฝึกอบรม	

ฝีมอืแรงงานรองรบัระบบขนส่งด้านโลจสิตกิส์และก่อสร้าง มีผูเ้ข้า

รับการอบรม จ�านวน ๒๐,๙๕๘ คน

   นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือ การพัฒนายกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพ 

การจ้างงาน ให้แรงงานมคีวามรู ้ความสามารถ จรรยาบรรณ ทศันคติ 

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะฝีมือเป็นไปตาม

มาตรฐาน โดยมีผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ จ�านวน ๗๗,๓๔๔ คน

	 1.4	 การคุ้มครองแรงงาน

  1.4.1	 ตรวจการคุ้มครองแรงงาน ในปีที่ผ่านมาได้ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๔๐,๔๔๐ แห่ง  

มีลูกจ้างเก่ียวข้อง จ�านวน ๑,๓๒๑,๘๖๖ คน พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๗๔ แห่ง  

นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ จ�านวน ๓๑,๕๓๖ คน และได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน  

โดยการให้ค�าปรกึษา ชีแ้จง แนะน�า การตอบปัญหาเกีย่วกบัสทิธด้ิานแรงงาน รวมถงึการใช้แรงงานเดก็อย่างถกูกฎหมายให้แก่ 

กลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน/

นกัศกึษาทีจ่ะเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผูป้กครองแรงงานเดก็ และแรงงาน

ในภาคเกษตรกรรม มีผู้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 

จ�านวน ๑๕๐,๗๑๑ คน 

  1.4.2	 ให้ความรู้และตรวจก�ากับสถานประกอบ

กิจการ	 ในสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๑๖,๔๔๗ แห่ง มีลูกจ้าง

เกี่ยวข้อง จ�านวน ๑,๑๕๒,๘๖๓ คน พบสถานประกอบกิจการ 

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๒๗๖ แห่ง ซึ่งได้ด�าเนินการ 

ออกค�าส่ังหรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือนายจ้าง 

แล้วแต่กรณี

  

“ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน

ตามความต้องการของตลาด
และตามมาตรฐานฝีมือ 

มีผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ 

๗๗,๓๔๔ คน”

“ตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน 

ในสถานประกอบกจิการ
กลุม่เสีย่ง ๔๐,๔๔๐ แห่ง 

มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 
๑,๓๒๑,๘๖๖ คน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน5๖
นโยบายข้อ ๓

  1.4.๓	 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทยและ	

มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) จ�านวน ๕,๔๒๒ แห่ง และส่งเสริม	

ให้สถานประกอบกจิการทกุขนาด	ทกุประเภทขอการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือประกาศแสดงตนเองเพือ่เข้าสูร่ะบบ

มาตรฐานแรงงานไทย ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการ

ได้รับการรับรองหรือประกาศแสดงตนเอง จ�านวน 

๙๘๘ แห่ง นอกจากนี้ ได้มีมาตรการยกระดับ	

การคุม้ครองแรงงาน	คุม้ครองลกูจ้างเด็ก	โดยจดัท�า 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้ประกอบ

กิจการประมง สิ่งทอ อ้อยและน�้าตาล เพื่อสนับสนุน

ให้สถานประกอบกิจการน�ามาตรฐานแรงงานไทย 

และแนวทางปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่ ี(Good Labour  

Practices: GLP) มาใช้ รวมถึงการเรียกร้อง 

สิทธิประโยชน์ให ้แรงงานตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 	 1.4.4	 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน	 โดยการรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ คู่มือ วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ให้นายจ้างและลูกจ้างเห็นความส�าคัญของการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และจัดให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้แรงงานหญิงได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสายใยรักแห่งครอบครัวของลูกจ้าง โดยมีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมการจัดตั้ง 

มุมนมแม่ จ�านวน ๒๓๕ แห่ง

	 	 1.4.5	 ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน

   (๑) กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา	 ๓๓	 และมาตรา	 ๓9 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม 

มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 

ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน จ�านวน  

๑๒.๐๙ ล้านคน จากเป้าหมายทั้งปี ๑๑.๙๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๒ มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ จ�านวน ๙.๖๘ ล้านคน รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการท�างานแล้ว จ�านวน ๒๒๓,๔๐๕ ครั้ง  

เป็นเงิน ๑,๘๓๕.๑๐ ล้านบาท

   (๒) กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา	 4๐	 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม	 พ.ศ.	 25๓๓	 และ	

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เพื่อให้แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต มีแรงงานนอกระบบ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน จ�านวน ๒.๓๔ ล้านคน ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ�านวน ๘๘,๙๓๙ ครั้ง  

คิดเป็นเงิน ๒๙๒.๖๒ ล้านบาท รวมทั้งมีการด�าเนินการ ดังนี้ 

    (๒.๑) ได้ออกหน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่ให้บรกิารงานประกนัสงัคมแบบเบด็เสรจ็ (Service Delivery 

Unit) แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนรับช�าระเงินสมทบผู้ประกันตนและส่งเสริมให้ม ี

การช�าระเงนิสมทบล่วงหน้าของผูป้ระกนัตน มาตรา ๔๐ จ�านวน ๑๐,๗๖๔ ครัง้ มผู้ีเข้ารบัการบรกิาร จ�านวน ๖๙๗,๗๓๕ ราย

    (๒.๒) เพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์ผู ้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เพื่อให้ผู ้ประกันตน 

มีหลักประกันท่ียั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

โดยการยกร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้ประกันตน จ�านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็น 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

5๗

ผู้ประกันตน พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน  

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก�าหนดอัตราเงินสมทบ

ท่ีรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส�าหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ 

    (๒.๓) จัดท�าโครงการรับเงินสมทบมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบ 

เครือข่ายเสมือน หรือ Virtual Private Network: VPN) ให้สามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐  

ได้ทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกันตนและรองรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ 

ประกันสังคมถ้วนหน้าโดยก�าหนดเป้าหมายเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นอีก ๓ ล้านคน 

  1.4.๖	 ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยส�านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จ�านวน 

๑๔ แห่ง ใน ๑๓ ประเทศ ซ่ึงได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน 

จ�านวน ๒๓,๕๖๘ คน รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทย จ�านวน ๔,๙๘๒ ราย เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น ๗๗,๒๖๒,๕๓๘.๓๔ บาท นอกจากนี้ ได้ให้ความ

คุ ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและให้ความรู ้แก ่

ผู้ที่ต้องการไปท�างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง  

คนหางานไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน ๑,๐๔๔,๗๙๙ คน 

รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน 

และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จ�านวน ๕๘๐ คน

 	 1.4.๗	 ด�าเนินการให้แรงงานได้รบัความเป็นธรรม	

และเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย	

ระบบทวิภาคี	 โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จ�านวน 

๑๒,๓๕๔ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๘๐๔,๕๑๕ คน รวมถึง

การสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือ

จากที่กฎหมายก�าหนดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ครอบครัว 

และความม่ันคงของสังคม โดยมุ ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่เป็น 

ปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการได้รับ

การส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จ�านวน 

๑๒,๕๓๓ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๖๐๒,๗๙๓ คน 

  1.4.๘	 ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและการก�าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยคณะกรรมการ 

ค่าจ้างซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ ได้ร่วมกันพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในปี ๒๕๖๐ 

โดยก�าหนดให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต�่า จากเดิม ๓๐๐ บาทต่อวัน เป็นช่วงระหว่าง ๓๐๕-๓๑๐ บาทต่อวัน ใน ๖๙ จังหวัด 

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี ้

ได้มีการจัดท�าข้อเสนอเพื่อก�าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยได้พิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพร้อมในการก�าหนด

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติคัดเลือกสาขาอาชีพที่จะจัดท�าอัตราค่าจ้าง 

ตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติมจากปี ๒๕๕๙ อีก ๔ กลุ่มอุตสาหกรรม ๑๖ สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ๑) กลุ ่มเหล็ก  

๒) กลุ่มพลาสติก ๓) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และ ๔) กลุ่มรองเท้า มีกลุ่มละ ๔ สาขาอาชีพ

“ช่วยเหลือและ 
เรียกร้องสิทธิประโยชน ์

ให้แรงงานไทยในต่างประเทศ  

๔,๙๘๒ ราย
เป็นเงิน ๗๗.๒๖ ล้านบาท”
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2.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	แรงงานต่างด้าว	และคนขอทาน

	 2.1	 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย	์

  2.1.1	 ตรวจคุ้มครองแรงงาน	แรงงานเด็ก	และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจนายจ้าง 

และลูกจ้าง เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง (กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล) กิจการผลิต

สินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเล้ียงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเล้ียงสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง

กิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่ง กิจการก่อสร้าง งานที่เข้าข่าย 3D [(งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานท่ีม ี

ความยากล�าบาก (Difficult) และงานทีเ่สีย่งอนัตราย (Dangerous)] รวมทัง้สถานประกอบกิจการทีอ่ยูโ่ดดเดีย่ว ห่างไกลชมุชน  

เพื่อแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated 

Fishing: IUU Fishing) เพือ่ให้การคุม้ครองแรงงานเดก็ ให้มสีภาพการจ้างและสภาพการท�างานทีด่ ีรวมทัง้เป็นการเสรมิสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

มีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ จ�านวน ๑,๗๓๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๙๐,๐๓๖ คน 

 	 2.1.2	 บูรณาการจดัชดุตรวจปฏบิตักิาร (Task Force) เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม ตรวจสอบนายจ้างและ

สถานประกอบกิจการท้ังในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก ในพื้นที่เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ โดยได้เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกจิการทัว่ประเทศ 

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

ผลการด�าเนินการ จ�านวน	

สถานประกอบกิจการที่เข้าตรวจแรงงานต่างด้าว ๘,๐๒๔ แห่ง

ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๘๓,๕๔๐ คน

ด�าเนินคดีนายจ้าง ๖๘๐ คน

ด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าว ๕,๗๒๒ คน 
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 	 2.1.๓	 ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการ

ไปท�างานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน

ไปท�างานต่างประเทศ ๑,๐๔๔,๗๙๙ คน รับเรื่องร้องทุกข์จาก 

คนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ จ�านวน ๕๘๐ คน จัดท�าโครงการจัดการปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยร่วมตรวจเรือประมง ๑๕๑ ครั้ง  

จัดท�าระบบ Seabook ส�าหรับแรงงานต่างด้าวบนเรือประมง  

เพื่อสามารถดูแลแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายและได้รับการ

คุ้มครอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน	

โดยให้บริการสายด่วน	 1๖94	 ซึ่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

และให้บริการสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ด้านแรงงานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังได ้

อ�านวยความสะดวกในการส่ือสารให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยม ี

ล่ามแปลภาษาในการให้บริการด้วย มีผู ้มาใช้บริการ จ�านวน 

๑๑๗,๒๙๗ สาย

 	 2.1.4	 ด�าเนนิโครงการป้องกนัและแก้ไขการค้ามนษุย์	เช่น ขบัเคลือ่นงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

การค้าประเวณีในพื้นที่โดยจัดท�าระบบงานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ขับเคล่ือนระบบคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณี จัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องเพศศึกษาเพื่อถ่ายทอด

ให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ในการอบรมป้องกันมิให้เด็กถูกล่อลวง ล่วงละเมิดทางเพศ ศูนย์เรียนรู้ 

การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง มีการจัดกิจกรรมต้นกล้าครอบครัวให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ครู ข)  

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณีของเด็กระดับประถมปลาย (ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) ในชุมชน จัดท�าสื่อสารสนเทศ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและสาระส�าคัญของพระราชบัญญัต ิ

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้  

ได้จดัอบรมให้ความรู ้เรือ่ง กฎหมาย แนวทางปฏิบติั และแนวทางเพิม่ประสิทธภิาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ 

แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทีมสหวิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามกฎหมาย จัดท�าร่างมาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และก�าหนดระยะเวลาในการทดลองใช้

ร่างมาตรฐานดังกล่าว และจัดให้มีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ จากสถานคุ้มครองฯ ทั้ง ๘ แห่ง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.) และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด  

เพื่อทบทวนกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

“ให้ความรู้
แก่ผู้ต้องการไปท�างานต่างประเทศ 

๑.๐๔ ล้านคน  
เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๖๐
นโยบายข้อ ๓

	 	 2.1.5	 ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมง	

   (๑) ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชายฝั่งทะเล	 22	 แห่ง ในจังหวัดติดทะเล ได้จัด

ระเบียบแรงงานและเรือประมง คุ้มครองแรงงาน ตรวจปราบปรามจับกุมและด�าเนินคดี รวมถึงการช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟู  

ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ในกจิการประมงทะเล ทัง้นี ้มแีรงงานต่างด้าว นายจ้างหรอืสถานประกอบกจิการ และประชาชนทัว่ไป  

มาขอรับบริการ จ�านวน ๒๗๘,๕๖๙ คน นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ 

๒๒ จังหวัดติดทะเล มีเรือประมงทะเลได้รับการตรวจ จ�านวน ๖๕๗ ล�า มีแรงงาน จ�านวน ๙,๑๐๐ คน 

   (๒)	 จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือติดตาม 

ช่วยเหลอืลกูเรอืประมงไทยทีป่ระสบปัญหาต้องการความช่วยเหลอืจากเกาะอมับนและเกาะเบนจนิา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗-สิงหาคม ๒๕๖๐ รวม ๑,๕๙๘ คน เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ�านวน ๕๓ คน

  2.1.๖	 แก้ไขปัญหาการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(IUU	Fishing)

   (๑) ด�าเนินการตามมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส ่งออก 

มไิด้มาจากการท�าประมงทีผิ่ดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจบัสตัว์น�า้ ๘,๖๕๗ ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability) โรงงานแปรรปูสตัว์น�า้ ๑๘๐ โรง มกีารตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงัการท�าประมงของไทย โดยมเีรอืประมงไทย 

ที่ออกไปท�าการประมงท้ังในและนอกน่านน�้าได้แจ้งเข้า-ออกท่าภายใต้การควบคุมของศูนย์ (Port in-Port out: PIPO) 

จ�านวน ๓๕๐,๑๘๙ ครั้ง ตรวจเฝ้าระวังการท�าประมงในทะเล ๕๘๖ คร้ัง และส�ารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากร 

และการท�าประมง เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต (MSY) ของเรือประมง ๓,๐๑๒ ล�า
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๖1

    นอกจากนี้ ได้เข้าเป็นภาคีความตกลง ๒ ภาคี คือ ความตกลงว่าด้วยการท�าประมงในพื้นที่ 

ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) และ United Nations Fish  

Stocks Agreement (UNFSA) จัดท�าระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิตทั้งวัตถุดิบในประเทศและ 

น�าเข้า ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมจัดท�าอัตลักษณ์เรือตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๖๐  

จัดตั้งศูนย์การแจ้งเรือเข้า-ออก (Port in - Port out: PIPO) จ�านวน ๓๒ ศูนย์ และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward  

Inspection Point: FIP) จ�านวน ๑๙ แห่ง ใน ๒๒ จังหวัดติดทะเล เพื่อควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ของเรือประมง 

ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึง่ของการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การตรวจสอบและการเฝ ้าระวังการท�าการประมงเพื่อมิให ้ม ี

การท�าการประมงผิดกฎหมาย และเป็นการช่วยรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาตทิางทะเล ส่งเสรมิให้อาชพีการประมงของไทยมคีวามยัง่ยนื  

โดยเรือประมงจะต ้องแจ ้งเข ้า-ออกต ่อพนักงานเจ ้าหน ้าที่  

ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงที่ก�าหนด โดยจะต้อง 

รายงานข้อมูลทางการประมง ผลการจับสัตว์น�้า จ�านวนแรงงาน 

บนเรือประมง ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญในการจัดท�าฐานข้อมูล 

ด้านการประมง การตรวจสอบย้อนกลับ การประเมินทรัพยากร 

ทางทะเล และการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 

	 	 	 (๒)	 การจัดการกองเรือ

    (๒.๑)	 ได ้ ด� า เนิ นการตามค� าสั่ ง	

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 22/25๖๐ เรื่อง  

การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 

ไร้การควบคุม เพิม่เตมิครัง้ที ่๔ ซ่ึงให้เจ้าของเรอืขนาด ๑๐ ตนักรอสขึน้ไป  

ที่เป็นเรือประมง เรือขนถ่ายและเรือสนับสนุน มาลงทะเบียน 

เพื่อรับการตรวจสอบเรือและจัดท�าอัตลักษณ์ที่ส�านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคและศูนย์ PIPO ตั้งแต่วันท่ี ๑๗ เมษายน-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเรือประมงทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ จ�านวน  

๑๒,๐๒๐ ล�า ตรวจสอบเสร็จสิ้น จ�านวน ๗,๑๑๒ ล�า ซึ่งผลตรวจสอบจ�าแนกได้ ดังนี้ 
หน่วย : ล�า

ผลการตรวจสอบ จ�านวนเรือ

ขนาดถูกต้องตามทะเบียนเรือ ๑๑๐

ขนาดต�า่กว่าทะเบียนเรือ ๔,๔๘๕

ขนาดใหญ่กว่าทะเบียนเรือไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๑,๖๘๐

ขนาดใหญ่กว่าทะเบียนเรือตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ๘๓๗

    ทั้งนี้ ได้บริหารจัดการเรือประมงทั้งหมดที่เข้ารับการตรวจวัดขนาดและท�าอัตลักษณ์ เช่น 

ตรวจเรือและออกใบรับรองการตรวจ ๓ ฝ่าย ให้แก่เจ้าของเรือ เพื่อใช้ยื่นขณะที่มีการแจ้งเข้าออกเรือประมงที่ศูนย์ PIPO 

ด�าเนินการเพื่อแก้ไขใบอนุญาตท�าการประมง ให้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ช�าระ 

ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ยกเลิกใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ แล้วแต่กรณี 

“ตรวจสอบ
และท�าอัตลักษณ์

เรือประมงแล้ว 
๗,๑๑๒ ล�า”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๖2
นโยบายข้อ ๓

   	 (๒.๒)	 ด�าเนินการตาม	Road	Map	การจัดการกองเรือประมง เช่น

     ตรวจสอบข้อมูลจ�านวนเรือประมงของไทยให้ถูกต้อง ชัดเจน เช่น ควบคุมและ

ติดตามสถานะของเรือประมงไทยท้ังหมด จัดท�ามาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการป้องกันมิให้เรือประมง 

ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรือประมงท่ีไม่มีใบอนุญาตท�าการประมง ออกมาตรการรองรับการเปล่ียนประเภทการใช้จาก 

เรือประมงไปเป็นเรือประเภทอื่น ซ่ึงข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีเรือประมง 

เปลี่ยนประเภทการใช้งานแล้ว จ�านวน ๒๒๒ ล�า

   (๓) การติดตาม	 ควบคุม	 และเฝ้าระวัง	 (Monitoring,	 Control	 and	 Survellance:	MCS)  

โดย ๑) ปรับปรุงมาตรฐานระบบเรือเพื่อออกประกาศ ซึ่งครอบคลุม ๓ หัวข้อ คือ มาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานการติดตั้ง 

และมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล ๒) ล็อค/ตรึงอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (VMS) ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

ซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดการด�าเนินการแล้ว ๓) ด�าเนินการฝึกอบรมขั้นตอนการปฎิบัติในการควบคุมเรือประมงนอกน่านน�า้จากทีม

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการประมง (FMC) เกาหลี และ ๔) พัฒนาระบบควบคุมเรือขนถ่ายและเรือประมงนอกน่านน�้า ระบบการ

รายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) โดยการก�าหนดคุณลักษณะและมาตรฐาน จัดท�าซอฟต์แวร์

และระบบประเมินผลรองรับการทดสอบระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนเรือต้นแบบ  

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการส�าหรับการประเมินบริษัทผู้พัฒนาระบบ 

   (๔) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างพระราชก�าหนดการเดินเรือ  

พ.ศ. .... ๒) ร่างพระราชก�าหนดเรือไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบทั้ง ๒ ฉบับแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๓) พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๔) กฎกระทรวงก�าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๕) กฎกระทรวงการขออนุญาต

และการอนุญาตให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในท่ีจับสัตว์น�้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๖) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท�าการประมงโดย

ไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๗) กฎกระทรวงการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๘) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น�้า 

บางชนดิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๙) กฎกระทรวงก�าหนดสตัว์น�า้ทีห้่ามมี

ไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๐) กฎกระทรวงการขออนุญาต 

และการอนุญาตให้ท�าการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๒) กฎกระทรวงก�าหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ ๑๓) พระราชก�าหนดการประมง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

  2.1.๗	 สกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์	 สืบสวนจับกุมเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่เป้าหมาย  

ท�าการยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท�าความผิดและด�าเนินมาตรการทางภาษี โดยด�าเนินคดีการค้ามนุษย์ที่ส�าคัญ ได้แก่  

คดโีรฮนีจา	สามารถออกหมายจบัผูเ้ก่ียวข้องกบัขบวนการค้ามนษุย์ได้ทัง้สิน้ ๒๒๑ หมาย จบักมุได้ ๑๒๐ คน คงเหลอื ๑๐๑ หมาย  

คัดแยกคนต่างด้าว ๓๑๓ คน เป็นเหยื่อ ๖๔ คน ได้น�าส่งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และเป็นผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลในคด ี

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. .... ๒๔๙ คน คดีค้ามนุษย์อาบอบนวด	 “นาตาลี” ศาลมีค�าพิพากษาลงโทษ  

ผู้กระท�าผิดแล้ว และมีสถิติการจับกุมการค้ามนุษย์ ดังนี้
หน่วย : คดี

ปี	255๗ ปี	255๘ ปี	2559 ปี	25๖๐

๒๘๐ ๓๑๗ ๓๓๓ ๑๐๐



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๖๓

 	 2.1.๘	 รวมกฎหมายค้ามนุษย์และจัดท�าคู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือ	

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย	์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน บูรณาการและ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน และจัดท�าบันทึกข้อตกลงแนวทางข้อปฏิบัติ 

ร่วมกันเรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  2.1.9	 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้ามนุษย์	 ไทยได้จัดประชุมและเข้าร่วมการประชุม

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ส�าคัญ เช่น ประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	ครั้งที	่๗	เรื่อง 

ทรัพยากรและการจัดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปันประสบการณ์

ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจาก

หน่วยงานรัฐบาลที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จาก ๕ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ได้แก่  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

และราชอาณาจักรไทย ร่วมการประชุม ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการในการด�าเนินงานตามมาตรฐาน	 (Standard		

Operating	 Procedure:	 SOP)	 ไทย-เมียนมา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งสองประเทศมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 

อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้เสียหายว่าจะได้รับการคุ้มครองที่มีคุณภาพตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน รวมทั้งการเสริมสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียหาย โดยไทยและเมียนมาได้ร่วม 

ลงนามในข้อตกลงตามแผนดังกล่าว และส่งมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนค้ามนุษย์และเงินค่าแรงค้างจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย 

ประชุม	The	7th	Meeting	of	BIMSTEC	Sub	Group	on	Legal	and	Law	Enforcement	Issues	ณ	เมืองย่างกุ้ง	ซึ่งมี 

ผูแ้ทนรฐับาลจาก ๗ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรฐัอนิเดยี สาธารณรฐัสังคมนยิมประชาธปิไตยศรลีงักา สาธารณรฐั

ประชาชนบงัคลาเทศ ราชอาณาจักรภฏูาน ราชอาณาจักรเนปาล และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา เข้าประชมุและได้ร่วมกนั

พจิารณาร่างอนสุญัญา (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)  

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งสาธารณรัฐอินเดียเป็นผู้ร่าง

  2.1.1๐	 ด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน

ของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 25๖๐ จากการที่พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบกับมีบทลงโทษที่รุนแรงส่งผลให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ได้แก่  

สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาอาศัยและท�างานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย เดินทางกลับประเทศ 

เป็นจ�านวนมาก ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้นหยุดชะงักในบางส่วน จึงได้มีค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว  

ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เช่น จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออ�านวยการบริหารจัดการการท�างาน

ของคนต่างด้าวข้ึนตั้งแต่วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน  

เปิดให้บริการศูนย์รับแจ้งการท�างานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม-๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั่วประเทศ  

มีนายจ้าง จ�านวน ๑๙๓,๙๑๘ ราย มายื่นขอจ้างคนต่างด้าว จ�านวน ๗๗๒,๒๗๐ คน และเปิดศูนย์เฉพาะกิจคัดกรอง 

ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม-๗ กันยายน ๒๕๖๐ 

มีนายจ้างมาคัดกรองความสัมพันธ์ จ�านวน ๑๗๙,๐๔๔ ราย ลูกจ้าง จ�านวน ๗๑๓,๕๗๘ คน

	 2.2	 การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	

  2.2.1	 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกจิการ เพือ่ประกอบการพจิารณาอนญุาต 

และสถานประกอบกจิการทีม่กีารจ้างหรือลกัลอบจ้างคนต่างด้าวท�างานให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวได้รบั 

การคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จ�านวน ๔๖,๓๐๖ แห่ง 

มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๓๓๐,๙๘๔ คน 
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  2.2.2	 ศูนย์แรกรับเข้าท�างานและสิ้นสุดการจ้าง อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานและการใช้ชีวิต

อยู่ในประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท�างานตามระบบบันทึกความร่วมมือ  

(MOU) เช่น ภาษา กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งยังเป็นศูนย์ตรวจสอบและคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาต

ให้เดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทยเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์พักรอแรงงานต่างด้าวเดินทาง

เข้ามา กรณีแรงงานรอนายจ้างมารับเพื่อเดินทาง

ไปท�างานและเดินทางกลับประเทศ รวมถึงเป็น

ศูนย์ตรวจสอบและขอรับสิทธิท่ีแรงงานพึงได้รับ 

กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ มีแรงงาน

ต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 

ผ่านการอบรมจากศูนย์แรกรับเข้าท�างานและสิ้นสุด 

การจ้าง จ�านวน ๒๔๓,๓๑๔ คน

  2.2.๓	 การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ของ

แรงงานต่างด้าว	 ๓	 สัญชาติ	 (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)  

ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�าแนกเป็น 

ประเภทกิจการประมง มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 

จ�านวน ๒,๕๐๗ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ มารายงานตัว 

เพ่ือรับบัตรใหม่ จ�านวน ๑๐,๔๑๕ คน ในประเภทกิจการแปรรูป

สัตว์น�้าพ้ืนท่ีติดทะเล (๒๒ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ๔ จุด  

ครอบคลุม ๔ มุมเมือง) มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 

จ�านวน ๑,๙๕๒ คน และแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และ 

ผู ้ติดตาม มารายงานตัวเพื่อรับบัตรใหม่ จ�านวน ๒๓,๖๓๔ คน  

ทั้งนี้ ได้ขยายระยะเวลาการอยู ่ในราชอาณาจักรและอนุญาต

ท�างานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่หมดอายุในวันที่  

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และกิจการแปรรูปสัตว์น�้า (รวมถึงผู้ติดตาม 

ซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ที่หมดอายุในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออกไปอีกจนถึงวันที่  

๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เท่ากนัทกุคน เพือ่เข้ารบัการตรวจสญัชาตใิห้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาทีไ่ด้รบัอนญุาต ส�าหรบัแรงงาน 

ที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับอนุญาต

ให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท�างานถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสามารถต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน ๒ ปี

  2.2.4	 แก้ไขปัญหาชาวโรฮนีจา ได้แก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถิน่และลกัลอบเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมายของ

ชาวโรฮนีจา โดยมนีโยบายให้มกีารคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ทกุรายและทกุกรณ ีซึง่การช่วยเหลือจะด�าเนนิการตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายในรูปแบบ 

ทีมสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และล่ามแปลภาษา ทั้งนี้ ได้จัดบริการปัจจัยสี่ ดูแล 

ด้านสขุภาพ สขุอนามยั การท�ากจิกรรมต่าง ๆ  เช่น การละหมาด การประกอบอาหาร การฝึกอาชวีบ�าบดั รวมทัง้กระบวนการ

ให้ความช่วยเหลือด้านคดี และกระบวนการรับไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม โดยมีชาวโรฮีนจาที่อยู่ในความดูแลของสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายและบ้านพักเด็กและครอบครัว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๓๒๙ คน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

“แรงงานต่างด้าว 
๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ

กัมพูชา) รายงานตัวเพื่อ

ขอรับบัตรใหม่  
กิจการประมง ๑๐,๔๑๕ คน 

กิจการแปรรูปสัตว์น�้า 
๒๓,๖๓๔ คน”
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๑๙๔ คน ผู้ลักลอบเข้าเมือง ๑๓๕ คน) คงเหลือในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

จ�านวน ๑๓๕ คน (เป็นผู้เสียหาย ๗๖ คน เป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง ๕๙ คน) ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบของไทยได้ประสาน 

ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) และ (International Organization for Migration: 

IOM) ในการส่งกลุ่มโรฮีนจาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๙๒ คน 

	 2.๓	 การจัดระเบียบคนขอทาน	

  ได้ด�าเนนิการโดยใช้แนวทางการจดัระเบยีบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน 3P ได้แก่ ๑) การบงัคบัใช้กฎหมาย 

(Policy) ๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓) การป้องกัน (Prevention) ดังนี้ 

  2.๓.1	 คุ้มครองผู้ท�าการขอทาน	มีกระบวนงานคุ้มครองผู้ท�าการขอทานคือ ผู้ท�าการขอทานจะถูกส่งไปยัง 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๑๑ แห่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง มีขั้นตอนคือ การคัดกรอง ตรวจเอกสาร  

ตรวจร่างกาย ท�าบัญชีทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ท�าทะเบียนประวัติ ท�าให้สามารถแยกผู้ท�าการขอทานออกได้เป็น ๓ กรณี  

คอื ๑) กรณผีูท้�าการขอทานทีมี่ครอบครวัและเป็นการกระท�าครัง้แรก  

จะไปท�าความตกลงกับครอบครัวต่อไป ๒) กรณีผู้ท�าการขอทาน 

ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีครอบครัวเลี้ยงดูและอยู่ในภาวะ

ยากล�าบาก ให้เข้ารับการคุ้มครองตามกระบวนการคุ้มครองและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ก�าหนด ระยะเวลา ๓ เดือน และ ๓) กรณี 

มาเป็นคู่กับเด็ก ให้ตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ 

ความสัมพันธ์เสียก่อน ระหว่างด�าเนินการให้ส่งไปยังสถานท่ีพักพิง 

ชั่วคราวตามที่ก�าหนด จากนั้นจึงส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยจ�าแนกตามแต่กรณ ีซึง่จากการด�าเนนิการจดัระเบยีบและให้การ

ช่วยเหลือตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๖๐ พบขอทาน 

ทัง้สิน้ ๕,๗๖๒ ราย จ�าแนกเป็นขอทานไทย ๓,๖๒๓ ราย และขอทาน

ต่างด้าว ๒,๑๓๙ ราย โดยมกีระบวนการให้ความช่วยเหลอืตามสภาพ

ปัญหา ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

หน่วย : ราย

กระบวนการช่วยเหลือ จ�านวน

ส่งคืนครอบครัวหลังบันทึกการจับกุม/ปรับ ๑,๙๖๖

เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑,๖๐๕

น�าส่งส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ๑,๘๓๑

เข้ารับการตรวจ DNA ๓๐๘

เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕๒

“ช่วยเหลือขอทาน 
โดยส่งคืนครอบครัว 

๑,๙๖๖ ราย” 
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  2.๓.2	 คุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ ตามพระราชบญัญตักิารคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณรีบัแจ้งหรอืพบเหน็

บุคคลที่มีลักษณะเป็นคนไร้ที่พึ่งและสมควรได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยเมื่อได้รับคนไร้ที่พ่ึงมาแล้ว  

จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามที่ก�าหนด เช่น ท�าทะเบียนประวัติ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ฟื้นฟู 

และพฒันาศกัยภาพ จากนัน้จะส่งต่อครอบครวั หรอืชมุชน หรือสถานประกอบการ (จดัหางาน) หรอืสถานคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่  

๑๑ แห่ง แล้วแต่กรณ ีซ่ึงมผีูไ้ด้รบัความคุม้ครองช่วยเหลอืและฟ้ืนฟู จ�านวนสะสมทัง้สิน้ ๕,๙๖๙ คน จ�าหน่าย จ�านวน ๑,๕๒๕ คน  

คงเหลือ จ�านวน ๔,๔๔๔ คน 

  2.๓.๓	 ช่วยเหลือ	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง	 ตามโครงการธัญบุรีโมเดล ซึ่งเป็นการ

ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เป็นการเสริมพลังและปรับเปล่ียนทัศนคติให้ผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึง

คุณค่าของตนเองจากการพัฒนาทักษะตามความสนใจ เพ่ือฝึกอาชีพและขัดเกลาจิตใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จ�านวน 

๘๗๗ คน ส�ารวจและช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทานตามพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พบคนขอทาน ๕,๗๔๔ คน (คนไทย ๓,๖๑๒ คน ต่างด้าว ๒,๑๓๒ คน) พัฒนาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	

ผ่านศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง (ศูนย์หนองแค ศูนย์มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และศูนย์ห้วยสัตว์ใหญ่  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีผู้เข้ารับการพัฒนาอาชีพทั้งสิ้น ๖๓๕ คน สื่อสารรณรงค์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”  

และฟื้นฟูศักยภาพปรับทัศนคติคนขอทานโดยใช้กลไกประชารัฐ 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ 

๑,๐๑๕ คน ด�าเนินโครงการบ้านน้อยในนิคมพัฒนาพื้นที่น�าร่อง

ในนิคมสร้างตนเอง ๕ แห่ง และขยายผลไปยังนิคมสร้างตนเอง  

๑๙ แห่ง รวม ๒๔ แห่ง ให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินของคนไร้ที่พึ่ง

และคนขอทาน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๒๔๖ ราย 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๖๗

๓.	 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม	ระบบการออม	และระบบสวัสดิการชุมชน	

	 ๓.1	 การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

	 	 ๓.1.1	 ดูแลเด็ก	สตรี	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	

   (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชน

    (๑.๑) จัดสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับ

การเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมท้ังเป็นการเข้าถึงบริการของรัฐและเป็นการประกันสิทธิ 

ด้านการอยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ 

เลีย้งดูเดก็แรกเกดิ มผีลการด�าเนนิงาน ณ วนัที ่๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  

มี ผู ้ลงทะเบียน ๓๕๒,๙๘๕ คน และมีผู ้มารับเ งินไปแล ้ว  

๓๑๐,๐๔๑ คน

    (๑.๒)	 ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	 โดยจัดท�าแนวทางการด�าเนินงานและการใช้จ่าย	

งบประมาณเพือ่การส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่การพัฒนาเดก็และเยาวชน ประจ�าปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที ่๑-๒ โดยสนบัสนนุงบประมาณ

ให้สภาเด็กและเยาวชนระดับอ�าเภอ ในการท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน อ�าเภอละ ๒ พื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ

ส่งเสริมให้ด�าเนินกิจกรรมนักสังคมสงเคราะห์ (อ�าเภอละ ๑ พื้นที่) และจัดท�าแนวทางการด�าเนินกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์

ในระดับต�าบล โดยได้จัดท�าแนวทางขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ด�าเนินงานกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ 

ในระดับต�าบลและด�าเนินกิจกรรมนักสังคมสงเคราะห์น้อย (อ�าเภอละไม่น้อยกว่า ๑ พื้นที่หรือต�าบล) รวมทั้งอบรม 

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ๗๗ จังหวัด 

   	 (๑.๓)	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เช่น การส่งเสริมสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้กับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ�านวน ๗๖ จังหวัด  

การสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด จ�านวน ๗๒ จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด�าเนินกิจการ  

พี่เล้ียงเด็ก ผู้ปกครอง สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน ตามนวัตกรรม 

ปฏิบตักิารในการสร้างวนิยัแก่เดก็ปฐมวยั ยกร่างระเบยีบกรมกิจการ

เดก็และเยาวชนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้งดู

เดก็แรกเกดิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จดัท�ามาตรฐานศนูย์เดก็เลก็แห่งชาติ  

และการลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือ 

การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ (กลุม่เดก็ปฐมวยัและผูส้งูอาย)ุ ระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

“ให้เงินอุดหนุน 
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๓๑๐,๐๔๑ คน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๖๘
นโยบายข้อ ๓

  	  (๑.๔) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ	 :	 เพชรน�้าหนึ่ง	 เป็นการ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความอุปการะของสถานรองรับให้มีศักยภาพในทุกช่วงวัย เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  

มีทักษะชีวิต ตลอดจนมีความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแรกเกิด

ถึง ๑๘ ปี ในสถานรองรับ ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ จ�านวน ๖,๐๔๕ คน ซึ่งโครงการเพชรน�า้หนึ่งได้พัฒนาเด็กใน ๘ รูปแบบ  

เช่น ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวิชาการ 

“พัฒนาศักยภาพ 
เด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ 

๖,๐๔๕ คน”

    (๑.๕) เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก รุ่นที่ ๒-๔ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์เด็กเล็ก บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล รุ่นที่ ๒ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 

ในครอบครัวและการพัฒนาเด็กเล็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งมีทักษะการวางแผนป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา 

ความรนุแรงในครอบครวัต่อเดก็เลก็ในชมุชน และมคีวามพร้อมในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแผนเพือ่สร้างความเข้มแขง็ 

ในครอบครัว โดยร่วมมือกับสหวิชาชีพในพื้นที่ 

	 	 	 (๒) กลุ่มสตรี

    (๒.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของสตร	ี

ให้แก่กลุม่เป้าหมายเพือ่ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในสิทธขิองตนเอง มทีกัษะด้านอาชพี และสามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้ได้ และ 

ยงัได้สร้างเครอืข่ายในพืน้ที ่มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยเฉพาะปัญหาอปุสรรคในการประกอบอาชพี ทัง้จากทมีวทิยากร

และผูเ้ข้าร่วมสมัมนาด้วยกนัเอง รวมทัง้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืข่ายผูป้ระกอบการสตรไีทย กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย 

องค์กรผู้ประกอบการสตรีและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรี 

    (๒.๒) จัดท�าแอปพลิเคชันหญิงไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่าย yingthai.net  

และจัดท�าหมายเลขโทรศัพท์ฟรีในการขอรับการช่วยเหลือ (Hotline) ของผู้ประสบปัญหาทางสังคมในต่างประเทศ  

หมายแลข : +๖๖๙๙๑๓๐๑๓๐๐ 

    (๒.๓) คัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

เพศ	๓ ประเภท คือ ๑) ประเภทบุคคลภาครัฐ ๒) ประเภทบุคคลภาคเอกชน และ ๓) ประเภทบุคคลทั่วไป ส่วนการคัดเลือก

หน่วยงานดีเด่น มีหน่วยงานดีเด่นจ�าแนกเป็น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๖9

    (๒.๔)	 ด�าเนินการฝึกอาชีพผ่านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว	จ�านวน ๘ แห่ง 

เพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

สามารถรวมกลุม่ท�างานในชมุชนไม่ต้องย้ายถิน่ สร้างภมูคิุม้กันไม่ให้ไปประกอบอาชพีทีไ่ม่เหมาะสม เป็นผลให้มคุีณภาพชวิีต 

ที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการด�ารงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน

ครอบครัว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ที่ว่างงานหรือ

แรงงานนอกระบบ เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๔,๒๐๔ คน	โครงการสร้างชีวิตใหม่	

ให้แก่สตรีและครอบครัว	(1๐4	วัน) โดยจัดฝึกอาชีพ หลักสูตร ๔๔ วัน และสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๖๐ วัน  

ให้แก่เยาวสตรี สตรี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  

จ�านวน ๕,๐๙๔ คน	 โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ	 (1๐๐	 วัน) ได้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน 

การฝึกอาชีพในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวและมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ จ�านวน ๑,๑๙๕ คน 

โครงการเสริมสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจแก่สตรี ได้ด�าเนินการคัดเลือกกลุ่มอาชีพที่ผ่านการรวมกลุ่มตามโครงการ 

สร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) และโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๐๐ วัน) จ�านวน  

๔๐๐ คน เพือ่พฒันาทกัษะการประกอบอาชีพแก่สตร ีอบรมทกัษะการบรหิารจดัการธรุกิจและทกัษะกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีสามารถน�าความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาการด�าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด มีรายได้ 

เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนในท้องถิ่นภูมิล�าเนา 

   (๓)	 กลุ่มผู้พิการ

    (๓.๑) ด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและ	

ทุกคน	 โดยผลักดันการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการในอาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและ 

บริการสาธารณะ คนพิการได้ประโยชน์ จ�านวน ๒๑,๕๒๐ คน รวมทั้งขยายพื้นที่น�าร่องการจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวก  

โดยมจีงัหวดัทีจ่ดัท�าสิง่อ�านวยความสะดวกเสรจ็แล้วบางส่วนและอยูร่ะหว่างก่อสร้างปรบัปรงุเพิม่เตมิ ๑๗ จงัหวดั และจังหวดั

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๔๒ จังหวัด และก�าหนดแนวทางในการจัดท�าชุมชนต้นแบบที่คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ได้อบรมเรื่อง “การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการตามหลัก Universal 

Design” ให้แก่สถาปนิก นายช่างโยธา หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพื้นท่ี 

ชุมชนต้นแบบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๗๐
นโยบายข้อ ๓

   	 (๓.๒)	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ	(Memorandum	of	Understanding:	MOU)	และ		

เปิดตัว โครงการ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน : ชุมชนต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกัน” และเวทีเสวนาวิชาการ 

เรือ่ง อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หลักการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล ซึง่เป็นการบรูณาการความร่วมมอืและงบประมาณ 

ของส่วนราชการในจงัหวดั กองทนุส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารและภาคเอกชนตามแนวทางประชารฐั และลงนาม 

ข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ “นครล�าปางสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

    (๓.๓) ด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตอิสระ

ของคนพิการเชิงรุก	 โดยมุ่งเป้าหมายระยะเร่งด่วน ๑ ปี จ�านวน ๓ โครงการ นอกจากน้ียังมีการขับเคล่ือนให้มีรถแท็กซี่ 

ที่เอื้อต่อคนพิการ การก�าหนดมาตรการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการส�าหรับซื้อรถยนต์

ประเภทรถตู้ชนิดติดตั้งลิฟท์ยกส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีการติดตั้งเก้าอี้ปรับหมุนมานอกตัวรถ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์ 

   	 (๓.๔)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการด�าเนินงานจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ มีผู้ติดต่อ

ขอรับบริการ จ�านวน ๓,๘๖๗ ราย รับค�าร้องขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๔๕ ราย มีการด�าเนินการ 

ทีส่�าคญั เช่น มอบเงนิสงเคราะห์และฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการให้แก่คนพกิารและครอบครวั ๑๙๓ ราย มอบรถสามล้อโยกและ

รถเข็นนั่งส�าหรับคนพิการ จ�านวน ๑,๒๑๑ คัน นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่และประสานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดลงพื้นที่

เยีย่มบ้านและให้ความช่วยเหลอืตามบทบาทภารกจิแก่คนพกิารและ

ครอบครัวทีป่ระสบปัญหาทางสงัคมตามรายงานสถานการณ์ข่าวและ

ข้อส่ังการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

   	 (๓.๕) จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

ทั่วไป	เพิ่มเติมรวมเป็นจ�านวน ๑,๗๒๘ ศูนย์ จ�าแนกเป็น ๑) องค์กร

ด้านคนพิการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน จ�านวน ๘๘ ศูนย์ และ 

๒) ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน ๑,๖๔๐ ศูนย์ 

ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน ๑,๕๙๑ ศนูย์ และ

หน่วยงานภาครฐั (ศนูย์การศกึษาพเิศษโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล) จ�านวน ๔๙ ศูนย์ รวมทั้งจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของ

องค์กรด้านคนพิการ 

“จัดตั้งศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไปเพิ่มเติม 

รวมเป็น 
๑,๗๒๘ ศูนย์”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗1

    (๓.๖)	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ มีคนพิการได้รับการบริการ 

ออกบัตรประจ�าตัวคนพิการทั่วประเทศ (รายใหม่) จ�านวน ๖๓๑ ราย ยอดสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

จ�านวน ๑,๘๐๒,๓๗๕ ราย 

    (๓.๗)	 ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพส�าหรับคนพิการ	 โดยให้กู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพอิสระรายบุคคล ไม่เกินรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ไม่เสียดอกเบี้ย มีกลุ่มเป้าหมาย 

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จ�านวน ๔๐,๓๕๑ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๘๒๔,๗๕๘ บาท รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะ

อาชพีของคนพกิาร จ�านวน ๑๐๘ กลุม่ คนพิการและผูด้แูลคนพกิารได้รบัการส่งเสรมิอาชพีและการมงีานท�า จ�านวน ๒,๒๘๐ คน  

นอกจากนี ้ได้ด�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพนกัร้องนกัดนตรตีาบอดในทีส่าธารณะ	:	จากถนนสูด่วงดาว	(From	Street	

to	Star) มีผู้เข้าร่วม ๑,๕๓๐ คน และคัดเลือกได้นักร้องน�าร่อง ๕๐ คน และจัดโครงการต่อเนื่อง S2S Season 2 โครงการ

พิชิตฝัน	สู่ดวงดาว	(The	Dream	Star) โดยเปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภทจากทั่วประเทศที่มีความสามารถรอบด้าน 

จ�านวนมากกว่า ๑๐๐ คน สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินมืออาชีพสังกัดค่ายเพลงดัง โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ�านวน  

๕ คน และผู้ชนะเลิศจ�านวน ๑ คน ซึ่งได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ายอาร์สยาม และจัดงานคอนเสิร์ต	 S2S:	 Light	of	 Love  

ซ่ึงเป็นคอนเสิร์ตท่ีเป็นการรวมกลุ่มคนพิการทางสายตาและคนพิการประเภทต่าง ๆ ที่มีความสามารถด้านดนตรีครั้งใหญ่

ทีส่ดุครัง้แรกในประเทศไทย โดยความร่วมมอืประชารฐักบัสามค่ายเพลงดงั ได้แก่ บรษิทั จีเอม็เอม็ แกรมมมี ่จ�ากดั (มหาชน) 

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตมากกว่า ๑,๖๐๐ คน และรับชมผ่านทาง

สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า ๒ แสนคน นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดที่จะ 

จดับรกิารสนุขัน�าทางในประเทศไทย	(Guide	Dogs) โดยได้ศึกษา 

และเตรียมความพร้อมการด�าเนินงานและหารือกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือ

ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม 
“ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุน 
เพื่อประกอบอาชีพส�าหรับคนพิการ 

หรือผู้ดูแลคนพิการ  

๔๐,๓๕๑ คน เป็นเงิน  
๑,๕๐๐.๘๒ ล้านบาท”

    (๓.๘) สนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุน 

งบประมาณให้แก่องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

จ�านวน ๖๑๒ โครงการ รวมท้ังบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท�าของคนพิการและผู้ดูแล ให้เข้าถึง 

สทิธอิาชพีและการมงีานท�า ท�าให้เกิดระบบการส่งเสรมิอาชีพระหว่างหน่วยงานรฐั ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และองค์กร

คนพิการ จ�านวน ๖ โครงการ มีคนพิการและผู้ดูแลได้รับการส่งเสริม ๑,๑๘๒ คน

    (๓.๙) พฒันาตลาดงานคนพกิารและระบบตลาดอาชพีอสิระคนพกิารออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ 

www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th โดยบูรณาการข้อมูลระบบเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมและ 

กรมการจดัหางาน ปัจจบุนัมผีูใ้ช้งานรวมทัง้สิน้ ๑๑,๔๔๔ คน แบ่งออกเป็น คนพกิารเข้าใช้งาน จ�านวน ๗,๔๔๗ คน นายจ้าง/

สถานประกอบการ ๓,๙๙๗ คน ซึ่งมีคนพิการได้งานท�าแล้ว ๘๓๖ คน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๗2
นโยบายข้อ ๓

  	  (๓.๑๐) จ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและในหน่วยงานของรัฐ	สถานประกอบการ  

จ้างผู้พิการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒๐ (เท่ากับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้) และหน่วยงานของรัฐ จ้างผู้พิการเพ่ิมขึ้น ๒,๓๖๖ คน  

(ร้อยละ ๗๒ ของเป้าหมาย) โดยมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ จ�าแนกเป็น
หน่วย	:	คน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ในสถาน

ประกอบการ
ในหน่วยงาน

ของรัฐ

คนพิการมีงานท�า ตามมาตรา ๓๓ (รับคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะของงาน
ในอัตราสว่นทีเ่หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการหรือหนว่ยงานของรฐั)

๓๕,๓๘๓  ๔,๔๖๘ 

คนพิการ/ผู้ดูแล มีการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๓๕ (ไม่รับเข้าท�างาน
แต่สนับสนุนหรือช่วยเหลือตามที่ก�าหนด เช่น จัดให้มีอุปกรณ์
หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก) 

๑๕,๙๒๓  ๑,๓๕๙ 

รวม 51,๓๐๖ 5,๘2๗	

    (๓.๑๑) พัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นให้คนพิการ

เข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�าหรับ 

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาส�าหรบัคนพกิารในระดบัอดุมศึกษา ซึง่ในช่วงไตรมาสที ่๑ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีให้แก่

สถาบนัอดุมศกึษา จ�านวน ๙๓ แห่ง รวม ๑,๐๔๑ คน และจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการพฒันาการจดัการศึกษา

ส�าหรบัคนพกิารในระดบัอดุมศกึษา จ�านวน ๓๑ แห่ง นอกจากนี ้เพือ่ให้การจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิารในสถาบนัอดุมศกึษา

มมีาตรฐาน ในช่วงเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ได้จดัโครงการตรวจเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านจดัการศกึษา

ส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา จ�านวน ๑๐ แห่ง ตลอดจนจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ให้บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 

	 	 	 (๔)	 ผู้มีรายได้น้อย

    (๔.๑) การแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย	 ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย  

๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อส่งเสริมความมั่นคง

ด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ�าเป็นให้แก่ 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

     (๔.๑.๑)	 พัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	(ประเภทเช่าซื้อ) ภายใต้โครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ประกอบด้วย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗๓

      ๑)	 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที	่1	ปี	255๗ จ�านวน ๑๕,๖๗๖ หน่วย 

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน ๖,๗๗๔ หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๖,๙๕๗ หน่วย และ 

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จ�านวน ๑,๙๔๕ หน่วย 

      ๒)	 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที	่1	ปี	255๘	จ�านวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย 

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน ๙,๒๘๒ หน่วย อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จ�านวน ๒,๒๐๓ หน่วย 

      ๓) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่	 1	 ปี	 2559 ได้ก�าหนดเป้าหมาย 

การด�าเนินงานในปี ๒๕๖๐ คือน�าเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๗,๒๓๓ หน่วย และ 

เริ่มก่อสร้าง ๒,๗๕๒ หน่วย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดท�า

โครงการฯ จ�านวน ๒๑ โครงการ รวม ๖,๑๒๙ หน่วย ประกอบด้วย โครงการส�าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ�านวน  

๑๓ โครงการ ๕,๐๓๙ หน่วย โครงการหารายได้ จ�านวน ๘ โครงการ ๑,๐๙๐ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย  

๑๐ เดือน และร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปี 

      ๔)	 โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	 ชุดท่ี	 2	 (๓5,๐๐๐	 หน่วย) ได้ก�าหนด 

เป้าหมายการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี ๒๕๖๐ คือน�าเสนอส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผลการด�าเนินงานคิดเป็น 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งปี 

     (๔.๑.๒)	 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	(ประเภทเช่า)

      ๑) โครงการอาคารเช่าส�าหรับผู ้มีรายได้น้อย	 ปี	 2559	 ระยะท่ี	 1  

(เริ่มก่อสร้าง ๔,๓๘๘ หน่วย) ในปี ๒๕๖๐ ก�าหนดเป้าหมายด�าเนินงานเริ่มก่อสร้าง จ�านวน ๑๔ โครงการ ๔,๓๘๘ หน่วย  

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างและจัดท�าแบบก่อสร้าง จ�านวน  

๑๔ โครงการ รวม ๔,๓๘๘ หน่วย ผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และร้อยละ ๕๐  

ของเป้าหมายทัง้ปี ระยะที	่2 ในปี ๒๕๖๐ ก�าหนดเป้าหมายด�าเนนิงานเริม่ก่อสร้าง ๑,๑๘๒ หน่วย ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

ด�าเนินโครงการอาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย จ�านวน ๔ โครงการ ๗๔๐ หน่วย ประกอบด้วย โครงการจังหวัดสมุทรสาคร 

(กระทุ่มแบน ๓) ระยะที่ ๑ โครงการจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) โครงการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการจังหวัดนครสวรรค์ ๒  

ระยะที่ ๒ ผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และร้อยละ ๙๗ ของเป้าหมายทั้งปี 

      ๒) โครงการอาคารเช่าส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 ปี	 25๖๐	 ณ วันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พจิารณาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการจดัท�าโครงการแล้วเสร็จและอยูร่ะหว่างการจัดท�ารายละเอยีดโครงการ

น�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และร้อยละ ๙๕ 

ของเป้าหมายทั้งปี

     (๔.๑.๓)	 โครงการฟื ้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

การก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G ระยะที่ ๑ สามารถท�าได้ร้อยละ ๒๒.๑๔ ซึ่งเร็วกว่าแผน และได้เตรียมด�าเนินโครงการ

ระยะท่ี ๒ ระยะท่ี ๓ และระยะที่ ๔ ในการพัฒนารองรับผู้อยู่อาศัยเดิมเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีและศึกษาแนวทาง 

การร่วมทุนกับเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งภาพรวมทั้งโครงการจะใช้เวลาด�าเนินการ ๘ ปี รวมท้ังสิ้น 

๒๐,๒๙๒ หน่วย รวมท้ังจดัอบรมให้ความรูก้ารย้ายข้ึนอาคารใหม่ (กลุ่มผูอ้ยูอ่าศยั ผูสู้งอาย ุและผู้ป่วยตดิเตยีง) การคดัแยกขยะ  

สิ่งของเหลือใช้ และการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบในโครงการ 

	 	 	   (๔.๑.๔) โครงการบ้านข้าราชการ

      ๑) โครงการบ้านสวสัดิการข้าราชการ	(เช่าซือ้) (จ�านวน ๓,๐๐๐ ครวัเรอืน) 

ได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานในปี ๒๕๖๐ โดยจะจัดท�าโครงการน�าร่องจังหวัดสงขลาและปัตตานี จ�านวน ๒ โครงการ 

๖๐๖ หน่วย ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จ�านวน ๔๙๑ หน่วย และจังหวัดปัตตานี จ�านวน ๑๑๕ หน่วย ผลการด�าเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ เดือน และร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปี 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๗4
นโยบายข้อ ๓

      ๒) โครงการบ้านพักข้าราชการ	 (บ้านหลวง) (จ�านวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย)  

ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการฯ ของ ๕ หน่วยงาน คือ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ 

กองทัพเรือ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน ๕,๐๙๙ หน่วย ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี ๒๕๖๐ ก�าหนดเป้าหมายอีก

จ�านวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย ซึง่ ณ วนัท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ อยูร่ะหว่างสรุปความต้องการทีอ่ยูอ่าศยัและพ้ืนทีก่ารจัดท�าโครงการฯ  

จากส่วนราชการ (๑๙ กระทรวง ๑ ส�านัก) โดยมีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ เดือน และ 

ร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งปี 

     (๔.๑.๕) โครงการบ้านประชารฐั	เพือ่สนบัสนนุประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะผูม้รีายได้น้อย  

ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต�ารวจ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ ์

ในทีอ่ยูอ่าศยัมาก่อน ให้สามารถมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองในราคาทีไ่ม่สูงนกั โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนบัสนนุสินเชือ่

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (Post Finance) ธนาคารออมสนิสนบัสนนุสนิเชือ่เงือ่นไขผ่อนปรนทัง้สนิเชือ่ก่อสร้างโครงการ (Pre Finance) 

และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนสินเชื่อ

ก่อสร้างโครงการ (Pre Finance)  

     (๔.๑.๖) โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 

ทีปั่จจบัุนไม่มกีรรมสทิธิใ์นทีอ่ยูอ่าศยัได้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเองบนทีด่นิราชพสัดุ ในระดบัราคาไม่เกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวและให้ผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดิน 

ราชพสัด ุในวงเงนิไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่มผีลการด�าเนนิการ จ�าแนกเป็นกรณกีารปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ กรมธนารกัษ์

ได้เปิดประกวดราคาโครงการบ้านธนารกัษ์ประชารฐั เพือ่หาผู้ประกอบการลงทนุก่อสร้างโครงการและได้เปิดรบัจองโครงการ 

บ้านธนารักษ์ประชารฐั ตัง้แต่วนัที ่๑๙-๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ มเีจ้าหน้าทีข่องรฐัและประชาชนลงทะเบียนจอง จ�านวน ๒,๓๒๒ ราย  

และมีผลการด�าเนินงาน ๑) โครงการเช่าระยะสั้น	 (Rental) ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๕๐๕๐  



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗5

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒-๑-๔๘ ไร่ รูปแบบอาคารพักอาศัย ๘ ชั้น จ�านวน ๔๓๒ หน่วย  

คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (คจร.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท�ารายงานผลกระทบ 

ต่อสภาพการจราจรแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ลงทะเบียนจอง จ�านวน ๗๓๑ ราย และ ๒) โครงการเช่าระยะยาว	(Leasehold) ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน

ที่ พบ. ๒๖๐ และ พบ. ๒๖๑ ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๒๙-๓-๕ ไร่ และ ๒๒-๑-๗๙ ไร่ ตามล�าดับ  

รูปแบบทาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น จ�านวน ๖๖๐ หน่วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อนุญาตการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ก่อสร้าง มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนลงทะเบียนจอง จ�านวน ๑,๐๗๘ ราย ส่วนกรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติม	

ที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ มีผู้เช่าที่ราชพัสดุสนใจสอบถามโครงการแล้ว ๒,๒๓๕ ราย และกรมธนารักษ์ได้ออกหนังสือ

รับรองการเป็นผู้เช่า จ�านวน ๒๐๕ ราย เพื่อให้ผู้เช่ายื่นขอสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน 

     (๔.๑.๗) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ได้เจรจากับประชาชนในพื้นที ่

ในการย้ายท่ีอยู่อาศัยและจัดหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล�้าคูคลองโดยค�านึงถึง 

ความสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง ซึ่งด�าเนินการ ดังนี้

      ๑) รื้อย้ายบ้านพักอาศัยรุกล�้าแนวล�าคลอง	ก�าหนดเป้าหมายการรื้อย้าย

บ้านพักอาศัยรุกล�้าแนวล�าคลอง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๓๓ ชุมชน ๓,๖๗๒ ครัวเรือน และแล้วเสร็จทั้ง ๕๒ ชุมชน 

รวม ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ในสิ้นปี ๒๕๖๑ โดยด�าเนินการรื้อย้ายบ้านและก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้ว จ�านวน ๒ ชุมชน อยู่ระหว่าง

รื้อย้ายและก่อสร้างอาคาร จ�านวน ๑๕ ชุมชน และอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างแนวเขื่อนส่วนที่มีบ้านประชาชนรุกล�้า 

ความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร และแนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่มีปัญหาชุมชนรุกล�้าเขตล�าคลอง จ�านวน ๕๐ ชุมชน  

ความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร 

      ๒) ด�าเนินโครงการพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลอง	 ซึ่งอยู ่ภายใต ้

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ซึง่เป็นการด�าเนนิโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัชมุชนรมิคลอง  

๗๔ ชุมชน ๒ คลอง (คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร) ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

และมกีารปรบัแผนการด�าเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในพืน้ทีบ่รเิวณคลองลาดพร้าวและคลองบางซือ่ ๕๒ ชมุชน  

๗,๐๘๑ ครัวเรอืน ให้แล้วเสรจ็ภายในปี ๒๕๖๑ เพือ่ให้เกดิพืน้ทีท่ีม่รีปูธรรมความส�าเรจ็ในคลองลาดพร้าวและคลองบางซือ่และ 

ขยายผลไปสูก่ารพฒันาในพืน้ทีค่ลองเปรมประชากรต่อไป โดยในพืน้ทีค่ลองลาดพร้าว จ�านวน ๔๕ ชมุชน ๖,๖๐๘ ครวัเรอืน  

จากการพัฒนาโครงการพัฒนาที่อยู ่อาศัยชุมชนริมคลองตั้งแต ่ต ้นป ี ๒๕๕๙ มีการจัดตั้งสหกรณ์จดทะเบียน 

เรียบร้อยแล้ว ๑๙ แห่ง จากเป้าหมายตั้งสหกรณ์ ๒๐ แห่ง มีการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัย จ�านวน ๒๘ ชุมชน  

ซึ่ง ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ สามารถด�าเนินการสร้างบ้านแล้วเสร็จ 

ใน ๑๒ ชุมชน จ�านวน ๘๓๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๕  

ของเป้าหมายปี ๒๕๖๐ มบ้ีานทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ๔๐๔ หลงั จาก 

๑๗ ชุมชน รวมบ้านสร้างเสร็จและอยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑,๒๔๓ หลัง 

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๕ ของเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมพื้นที่ 

ท่ีพร้อมจะก่อสร้างในกรณีการซ้ือท่ีดินใหม่และการรื้อย้ายแล้วเสร็จ

อกี ๖ ชมุชน ๗๒๒ ครวัเรอืน รวมเป็นครัวเรอืนทัง้หมดทีด่�าเนนิการได้  

๑,๙๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๑ ของเป้าหมายปี ๒๕๖๐  

(เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๓๐ ชุมชน ๒,๐๒๕ 

ครวัเรอืน) โดยตัง้เป้าหมายความส�าเรจ็ ณ สิน้เดอืนกนัยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๓๐ ชมุชน ๒,๐๒๕ ครวัเรอืน และในเดอืนธนัวาคม 

๒๕๖๐ จ�านวน ๓๓ ชมุชน ๓,๖๗๒ ครัวเรอืน ซ่ึงจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็รวมทัง้หมด ๕๒ ชุมชน ๗,๐๘๑ ครวัเรอืน ในสิน้ปี ๒๕๖๑  

คลองบางซื่อ เริ่มด�าเนินการในปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองลาดพร้าว มีเป้าหมาย ๗ ชุมชน จ�านวน ๔๗๓ ครัวเรือน  

เป้าหมายการจัดตั้งสหกรณ์ จ�านวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งสหกรณ์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๗๖
นโยบายข้อ ๓

     (๔.๑.๘)	 โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ	

จังหวัดปทุมธานี	 “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเร่ือง

การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล�้า 

แนวคลองและทางระบายน�้า และเพื่อสร้างความ

มัน่คงในทีอ่ยูอ่าศัยแห่งใหม่ให้แก่ผู้อยูอ่าศัยในชุมชน

คลองหน่ึงเดิม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทุกด้านอย่างทั่วถึง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  

โดยมีเป้าหมาย ๑๖ ชุมชน ๑,๐๘๔ ครัวเรือน  

ซ่ึงได้ด�าเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณะให้เป็นท่ี

ราชพัสดุเพื่อด�าเนินโครงการอาคารอยู่อาศัย และ 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะท�างานระดับเขตเทศบาล และศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล 

เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

      ๑) การพัฒนาบนที่ดินราชพัสด ุ๓๐ ไร่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย เกิดการรวมกลุ่มออมทรัพย์ และได้รับการ

สนบัสนนุการพฒันาระบบสาธารณปูโภค งบอดุหนนุทีอ่ยูอ่าศยั และสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั มรีปูแบบทีอ่ยู่อาศยัเป็นอาคารสงู 

๒-๓ ชั้น มีแผนการด�าเนินการก่อสร้าง ๓ ระยะ จ�านวน ๑๒ อาคาร รองรับกลุ่มเป้าหมายรวม ๔๖๓ ครัวเรือน ซึ่งเมื่อวันที่  

๒๐ กนัยายน ๒๕๖๐ ได้มพีธิยีกเสาเอกก่อสร้างอาคาร ระยะที ่๑ จ�านวน ๑๔๙ ครวัเรอืน และมแีผนการก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ 

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

      ๒) จดัซือ้ทีด่นิใหม่และพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัภายใต้โครงการบ้านมัน่คง จ�านวน 

๒ ชุมชน ๑๑๔ ครัวเรือน ได้แก่ ๑) ชุมชนแก้วนิมิตร จ�านวน ๑๐๐ ครัวเรือน ด�าเนินการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ และได้มี 

พิธีส่งมอบบ้านประชารัฐสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ�ากัด เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ๒) ชุมชนหมู่ ๖ เจริญสุข จ�านวน ๑๔ ครัวเรือน ซึ่งได้มีการ 

จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ พิจารณาซ้ือท่ีดินใหม่ และร่วมกันออกแบบวางผังชุมชน โดยที่ดินที่ชุมชนได้เลือกไว้สามารถรองรับ 

การสร้างบ้านใหม่ได้จ�านวน ๒๕ ครัวเรอืน ขณะนีไ้ด้มกีระบวนการสร้างความเข้าใจในการด�าเนนิงานและหาผูเ้ข้าร่วมโครงการ

เพิ่มเติม 

    (๔.๒)	 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  

เห็นชอบเรื่องการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

ที่ผิดกฎหมาย ท�าให้ลูกหน้ีนอกระบบได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึงท�าให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินโดยง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รู้จักบริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงภัยของ 

หนีน้อกระบบ และท�าให้หน่วยงานภาครฐัมกีารประสานการท�างานทีด่เีพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนเรือ่งหนีน้อกระบบ

ให้กบัประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ภาครฐัมฐีานข้อมลูด้านหนีน้อกระบบเพือ่ใช้ประโยชน์ในเชงินโยบายต่อไป 

โดยมีการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีใน ๕ มิติ ดังนี้ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗๗

     (๔.๒.๑)	 ด�าเนนิการอย่างจริงจัง	

กบัเจ้าหน้ีนอกระบบทีผ่ดิกฎหมาย เปิดช่องทางให้เจ้าหนีน้อกระบบ 

จดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบธรุกิจสนิเชือ่รายย่อย ทัง้สนิเชือ่ส่วนบคุคล  

(Personal Loan) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อรายย่อย

ระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งเป็น 

สินเช่ือรายย่อยประเภทใหม่ภายใต้การก�ากับของกระทรวงการคลัง  

นอกจากนี้ ได้ตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  

พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่เพิม่โทษส�าหรบัเจ้าหนีน้อกระบบทีเ่รียกเกบ็ดอกเบีย้

เกินกฎหมายก�าหนดให้สูงขึ้นซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ และด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน 

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกีย่วกบัการปล่อยเงนิกูเ้กนิกว่าอตัรา 

ที่กฎหมายก�าหนดและการทวงหน้ีโดยใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด 

ซึง่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้แต่งตัง้คณะท�างานขบัเคลือ่นการแก้ไข 

ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและมีมาตรการ

ก�าชับการปฏิบัติจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย ทั้งเป็นรายบุคคล 

นิติบุคคล หรือกลุ่มอิทธิพลผู้เป็นนายทุน ซึ่งมีการจับกุม ดังนี้

หน่วย : ราย

ลักษณะคดี
ปีงบประมาณ

255๘ 2559 25๖๐

ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ผู้ติดตามทวงหนี้ ๗๗ ๓๔ ๗๐ 

บุคคล กลุ่มคน ผู้สนับสนุน ๘๐ ๑๖๕ ๗๗ 

ให้ผู้อื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ย
เกินกว่ากฎหมายก�าหนด

ผู้ติดตามทวงหนี้ ๕๕๙ ๓๒๙ ๓๑๐ 

บุคคล กลุ่มคน ผู้สนับสนุน ๕๖๑ ๑,๖๗๕ ๑๖๑ 

     (๔.๒.๒)	 เพิม่ช่องทางการเข้าถงึ

สินเชื่อในระบบ	เช่น จัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ด้านการ 

แก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบและก�าหนดให้มสีนิเชือ่พโิกไฟแนนซ์เพือ่ให้

ประชาชนรายย่อยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินสามารถกูยื้มเงนิ

ในระบบได้ง่ายและรวดเรว็ โดยให้กูย้มืทัง้แบบมหีรอืไม่มหีลกัประกัน  

ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ มีนิติบุคคลยื่นค�าขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ๓๖๙ ราย (จาก ๖๓ จังหวัด) ในจ�านวนนี้ 

มผีูไ้ด้รบัอนญุาตแล้ว ๑๕๓ ราย (จาก ๔๖ จงัหวัด) เปิดด�าเนินการแล้ว  

๘๓ ราย (จาก ๓๖ จงัหวดั) ทัง้น้ี มกีารอนมัุตสินิเชือ่แก่ประชาชนแล้ว  

๑,๓๓๖ ราย เป็นเงิน ๔๒.๑๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีผลิตภัณฑ ์

สินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ในวงเงินธนาคารละ ๕,๐๐๐  

ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบให้กับประชาชนที่มี 

“นิติบุคคลได้รับอนุญาต

ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
พิโกไฟแนนซ์ 

๑๕๓ ราย เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ประชาชนที่มีความจ�าเป็นฉุกเฉิน
สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ง่าย

และรวดเร็ว”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๗๘
นโยบายข้อ ๓

การประกอบอาชพี และ/หรอืเกษตรกรทีมี่ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้จ่ายฉกุเฉนิ โดยให้กู้ยมืในวงเงนิรายละไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท  

คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน ซ่ึง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีการอนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่าย 

ฉุกเฉินแก่ประชาชนแล้ว จ�านวน ๑๕๒,๓๘๑ ราย เป็นเงิน ๖,๘๘๙ ล้านบาท 
    	 (๔.๒.๓)	 ลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ี	 โดยจัดให้ม ี
จดุให้ค�าปรึกษาปัญหาหนีน้อกระบบ ณ สาขาของธนาคารออมสนิและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศ 
เพ่ือช่วยดูแลให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนในเบ้ืองต้นและช่วยน�าลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่กลไกการไกล่เกล่ียประนอมหนี้ของ 
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบใน ๗๗ จังหวัด เพื่อให้เกิดมูลหนี้ที่เป็นธรรมก่อนท่ีธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้พิจารณารีไฟแนนซ์สินเช่ือเข้าสู่ในระบบให้ตามศักยภาพของลูกหนี ้
แต่ละรายต่อไป ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ ๕๑๙ เรื่อง 
     (๔.๒.๔) เพิ่มศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ	 ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพ 
ในการช�าระหนีห้รอืมคีวามสามารถในการช�าระหนีต้�า่ จะได้รบัการสนบัสนนุฟ้ืนฟอูาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนกุรรมการฟ้ืนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบใน ๗๗ จังหวัด โดยจะได้รับการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรม  
ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกอบรมอาชีพหรือทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น ตลอดจนมีการติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก
     (๔.๒.๕)	 สนับสนุนการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรการเงนิชมุชนทีเ่กีย่วข้อง	โดยมกีารส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบผ่านเครอืข่ายองค์กรการเงนิชมุชนต่าง ๆ   
เผยแพร่ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนฐานราก ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
ที่ประชาชนจะขอความช่วยเหลือเก่ียวกับปัญหาหนี้นอกระบบจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบของประชาชนต่อไป
    (๔.๓)	 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ		
ได้ด�าเนินการ ๓ มาตรการ ได้แก่ 
     (๔.๓.๑) มาตรการสินเช่ือประชารฐัเพือ่ประชาชน โดยให้สินเชือ่ผู้ประกอบอาชพีอิสระ
รายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ หรือผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการด�ารงชีพ และช�าระหนี้สินอื่น ๆ 
รวมทั้งหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด ๓๗,๙๓๖ ราย เป็นจ�านวนเงิน ๑,๔๖๕ ล้านบาท
     (๔.๓.๒) มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล 
เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนแก่ลกูค้าของธนาคารออมสินทีใ่ช้บรกิารสินเชือ่และอยูร่ะหว่างการผ่อนช�าระคนืทีม่คีวามประสงค์
จะขอพักช�าระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาช�าระหน้ีเพื่อลดภาระรายจ่าย โดยธนาคารออมสินอนุมัติให้พักช�าระหนี้ 
หรือขยายเวลาช�าระหนี้ ๑๐,๓๙๐ ราย ๖,๔๒๑.๘๗ ล้านบาท
     (๔.๓.๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง บุคคลในครอบครัวของประชาชนฐานราก และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย ผูป้ระกอบการอสิระ หรอืผูท่ี้สนใจเข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ ครอบครวั ครอบครวัละ  
๑ คน กระจายตามพื้นท่ีทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ทั้งนี้ มีการจัดอบรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และด�าเนินการสิ้นสุด 
เมือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ โดยได้จดัอบรมให้แก่บคุคลในครอบครวัของประชาชนรายย่อยครบจ�านวนแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ ราย 
    (๔.๔) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ใช้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคีพัฒนาต่าง ๆ และภาคประชาสังคม  
ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิ โดยได้มกีารออกแบบกลไกธรุกจิเพือ่สังคม (Social Enterprise) เกดิการจดัตัง้บรษิทั ประชารฐั 
รักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด จ�ากัด ซึ่งได้มีการจัดตั้งครบแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด 
(ยกเว้นกรงุเทพมหานคร) เพือ่ร่วมสร้างสมัมาชพีเตม็พืน้ทีใ่ห้เกดิขึน้ในแต่ละจงัหวดั และมีบรษิทั ประชารัฐรกัสามคัค ี(วสิาหกจิ 
เพื่อสังคม) จ�ากัด เป็นกลไกขับเคลื่อนการท�างานในพื้นที่โดยท�างานร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด ๖๗ จังหวัด 
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ แปรรูป 
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗9

     ในปี ๒๕๕๙ ได้สนบัสนนุให้สภาองค์กรชมุชนพฒันาระบบงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และทุนชุมชน จ�านวน ๑,๕๔๐ ต�าบล และพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย (Cluster) การพัฒนาเศรษฐกิจระดับต�าบล 

และระดับจังหวัดในหลากหลายประเด็น นอกจากนั้นได้มีการจัดท�า “คู่มือการส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก” 

จ�านวน ๒,๐๐๐ ชุด เผยแพร่สู่สาธารณะและขบวนองค์กรชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

และแนวทางการด�าเนินงานต่อไป รวมถึงได้พัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนการท�างานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน น�าไปสู่

การเชื่อมโยงความร่วมมือ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา 

     ในปี ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง เป้าหมาย ๕๐๐ ต�าบล ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งยกระดับพื้นที่

รูปธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับต�าบล ตลอดจนเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในเชิงพื้นที่และ 

เชิงประเด็น (Cluster) และสร้างกลไกการบริหารจัดการร่วมกับภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยแต่ละภาคได้มีกระบวนการคัดเลือก

พืน้ทีร่ปูธรรมต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกจิและทนุชมุชน และมกีารอนมุตังิบประมาณโครงการพฒันาเศรษฐกจิและทนุชมุชน

ฐานรากในพื้นที่รูปธรรมแล้วใน ๖๖ จังหวัด จ�านวน ๔๙๑ ต�าบล 

     ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนโดยขบวนองค์กรชุมชน  

ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมระดับต�าบลและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในเชิง

พืน้ทีแ่ละเชงิประเดน็ (Cluster) โดยขบวนองค์กรชมุชนมีการวเิคราะห์พืน้ที ่ทนุ ทรพัยากร กลุม่เครอืข่าย และระบบเศรษฐกจิ 

ในชุมชน เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจทุนชุมชนระดับต�าบลจากความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและภาคีพัฒนาในพื้นที่  

เกิดพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จ�านวน ๕๑๓ ต�าบล ใน ๖๗ จังหวัด โดยมีการขยายภาคีความร่วมมือ 

ในการด�าเนินงานที่กว้างขวางและหลากหลายเพิ่มขึ้นร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชนในพื้นที่

     นอกจากน้ี ได้มีการด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายโดยคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิและพฒันาองค์กรภาคประชาสังคมจงัหวัด และบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัคี จงัหวดั ๒,๘๔๕ กลุม่ ได้แก่ ด้านการเกษตร 

๗๙๑ กลุ่ม ด้านการแปรรูป ๑,๔๑๘ กลุ่ม และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๖๓๖ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมายที่ด�าเนินการแล้ว 

ก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม ๑,๙๕๑ กลุ่ม เป็นเงิน ๑,๐๖๙,๓๒๗,๐๘๐ บาท มีจ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการด�าเนินงานภาพรวม 

ทั้งส้ิน ๓๖๒,๓๑๖ คน รวมทั้งได้คัดเลือกบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัลผู้น�าอาเซียนด้านการ

พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ณ ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดภูเก็ต ได้รางวัลชนะเลิศ  

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑-๔ คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พะเยา และ

นนทบุรี ตามล�าดับ 

   (๕) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนไร้บ้าน 

    (๕.๑) ด�าเนนิโครงการพฒันาคณุภาพชวีติกลุม่คนไร้บ้าน เพือ่ฟ้ืนฟศัูกยภาพบคุคลและสร้าง

ชมุชนคนไร้บ้าน ช่วยเหลอืให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม สามารถเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนและสังคม รวมถงึการพฒันาศักยภาพ

ของเครอืข่ายคนไร้บ้านให้มคีวามเข้มแขง็ มกีารสร้างและพัฒนาศนูย์คนไร้บ้านทีด่�าเนนิการโดยเครอืข่ายคนไร้บ้าน เพือ่ด�าเนิน

กิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเป็นแผนงานระยะ ๒ ปี ด�าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายจ�านวน ๖๙๘ ครวัเรอืน ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร จงัหวดัเชยีงใหม่ และขอนแก่น 

ซึ่งได้ด�าเนินการ ดังนี้

     (๕.๑.๑) สร้างภาคีเครือข่ายการส�ารวจคนไร้บ้านเพื่อร่วมด�าเนินการศึกษาและ 

จดัท�าข้อมูลคนไร้บ้านโดยประกอบด้วยหลายภาคส่วนซ่ึงเครอืข่ายได้มกีารประชุมร่วมกนั ๓ ครัง้ เพือ่พฒันาศักยภาพเครอืข่าย 

ในการจัดท�าข้อมูลคนไร้บ้านและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งขึ้นทะเบียนรับรองคนไร้บ้านผู้ไม่มีสถานะ	

ทางทะเบียน	โดยเครือข่ายคนไร้บ้านได้ด�าเนินการสืบค้นหลักฐาน จัดท�าข้อมูลคนไร้บ้านผู้อยู่ในเงื่อนไขท�าบัตรประชาชนได้  

จากนั้นประสานกับหน่วยงานเพื่อพาไปท�าบัตรประชาชนแล้ว จ�านวน ๖๖ ราย

     (๕.๑.๒) จดัตัง้สมาคมคนไร้บ้าน	ซึง่เป็นองค์กรภาคประชาชนของเครอืข่ายคนไร้บ้าน 

เพือ่ด�าเนนิโครงการพฒันาคณุภาพชีวติกลุม่คนไร้บ้านในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ได้แก่ กรงุเทพมหานคร จงัหวัดเชยีงใหม่ และขอนแก่น 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๘๐
นโยบายข้อ ๓

โดยกลุ่มคนไร้บ้านมบีทบาทหลกัในการบรหิารจดัการกจิกรรมของตนเอง ส่งเสรมิให้เกดิการออมเพ่ือสวสัดกิาร และการออม

เพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงมีการจัดท�าแผนพัฒนาและเชื่อมโยงการท�างานร่วมกับกลไกต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ 

     (๕.๑.๓) จัดต้ังกองทุนกลางเครือข่ายคนไร้บ้านกรุงเทพมหานคร จากเงินสมทบ

ของเครือข่ายคนไร้บ้าน โดยเป็นรายได้จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของคนไร้บ้าน เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มช่าง และกลุ่มเก็บของเก่า  

รวมกับเงินบริจาคจากภาคส่วนต่าง ๆ  โดยกองทุนจะใช้ช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย เป็นเงินออมทรัพย์เพื่อกู้ยืม และบางส่วน 

น�าไปสมทบเป็นค่าเช่าท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

รวมถึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพคนไร้บ้าน เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาชีพในระยะยาว โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ�ากัดคนไร้บ้าน

     (๕.๑.๔) ด�าเนนิการปรบัปรงุศนูย์คนไร้บ้านสวุทิย์	วัดหน	ูเขตตล่ิงชนั	กรงุเทพมหานคร	

รองรับกลุ่มคนไร้บ้าน ๑๒๐ ครัวเรือน เพื่อเป็นสถานที่ที่คนไร้บ้านรวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพ

และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยกลุ่มคนไร้บ้านมีการบริหารจัดการตนเอง สร้างกติกาการอยู่ร่วมกันและด�าเนินกิจกรรม 

หลากหลาย เช่น การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน การปลูกผักสวนครัว ต้ังศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิล  

กิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างด�าเนินการสร้างศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่ 

	 	 ๓.1.2	 ด�าเนินงานช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทางสังคม	

   (๑) ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis  

Center: OSCC) ซึ่งระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้รับการแจ้งเหตุทั้งสิ้น ๒๑๙,๔๘๑ กรณี  

จาก ๓ ช่องทาง ได้แก่ รับทางสายด่วน จ�านวน ๒๐๗,๓๒๗ กรณี รับทาง Walk-in จ�านวน ๒,๗๘๔ กรณี และรับทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social media) จ�านวน ๙,๓๗๐ กรณี 

   (๒) เสริมสร ้างความเข ้มแข็งให ้แก ่

สถาบันครอบครัว	 เช่น	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	

ให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	 โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัว

ระดบัจงัหวดั (๑๒ จงัหวดั) ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมมคีวามรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ   

เพื่อน�าไปเผยแพร่ต ่อในพื้นที่ ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อม 

ก่อนสมรส การเตรียมความพร้อมส�าหรับพ่อแม่มือใหม่ การส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเสริมสร้างคุณค่าให้ผู ้สูงอาย ุ

ในครอบครัว และโครงการขับเคล่ือนนโยบายยุทธศาสตร ์

ครอบครวั	โดยจัดประชมุสมชัชาครอบครวัระดับชาตแิละการจดังาน 

วนัแห่งครอบครวั ภายใต้แนวคดิ “family Comes First : ครอบครวั

ต้องมาก่อน” มีผู้แทนครอบครัว ครอบครัวผู้ได้รับรางวัล หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs เข้าร่วมประชุม

   (๓) ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม	 เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ 

ที่ท�าประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เช่น การสร้างงาน การช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแบ่งปันผลก�าไร และจะต้องน�าผล

ก�าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  

หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอืน่ ๆ  โดยบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลสามารถหกัรายจ่ายเงนิลงทนุในหุ้นสามญัของวสิาหกจิ 

เพื่อสังคมตามจ�านวนที่ลงทุนจริง และสามารถหักรายจ่ายเงินที่มอบให้หรือทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมน�าไปใช้ 

ในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทนตามจ�านวนที่จ่ายจริง แต่เม่ือรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล

สาธารณะแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ ทั้งน้ี พระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

“รับแจ้งเหตุ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน 
ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC)  

จ�านวน ๒๑๙,๔๘๑ กรณี”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๘1

	 ๓.2	 การพัฒนาระบบการออม	

  ๓.2.1	 ส่งเสรมิการออมภาคประชาชนผ่านกองทนุ

การออมแห่งชาต	ิ(กอช.)	เพือ่เป็นหลกัประกนัการจ่ายบ�านาญให้แก่

แรงงานนอกระบบ ๒๕ ล้านคน ทีม่อีาย ุ๑๕-๖๐ ปี ให้มโีอกาสสะสม

เงินออมตั้งแต่วัยท�างานและมีรายได้ในลักษณะเงินบ�านาญ รวมทั้ง 

จะรบัโอนผูป้ระกนัตนและเงนิของผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐ กรณี

บ�านาญชราภาพท้ังหมดท่ีแสดงความจ�านงเป็นสมาชิกของกองทุน 

การออมแห่งชาติ โดยสมาชิกมีสิทธิส ่งเงินสะสมเข้ากองทุน 

ไม่น้อยกว่าคร้ังละ ๕๐ บาท แต่เม่ือรวมกันแล้วในปีหน่ึงไม่เกิน 

๑๓,๒๐๐ บาท โดยจะได้รับเงินสมทบจากรัฐตามระดับอายุของ

สมาชิกและเป็นอัตราส่วนกับเงินสะสม ดังนี้

อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบต่อเงินสะสม
เงินสมทบสูงสุด

ที่จะก�าหนดโดยกฎกระทรวง

ไม่ต�่ากว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี ร้อยละ ๕๐ ๖๐๐ บาท/ปี

มากกว่า ๓๐ ปี แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี ร้อยละ ๘๐ ๙๖๐ บาท/ปี

มากกว่า ๕๐ ปี แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ๑,๒๐๐ บาท/ปี

ทั้งนี้ เมื่อสามารถส่งเงินสะสมตามเงื่อนไขที่ก�าหนด จะได้รับบ�านาญตั้งแต่อายุครบ ๖๐ ปี ไปจนตลอดชีวิต และรัฐบาล 

จะรับประกันให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าประเภท ๑๒ เดือน โดยเฉลี่ย 

ของธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ ๕ แห่ง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยข้อมูล  

ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีสมาชิกกองทุน จ�านวน ๕๔๑,๒๔๘ ราย เป็นยอดสมาชิกที่โอนมาจากส�านักงานประกันสังคม  

จ�านวน ๑๓,๕๐๔ ราย

   ทั้งนี้ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ	 กองทุนการออมแห่งชาติมุ ่งพัฒนาและให้ความส�าคัญกับ 

การด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

เช่น โครงการประชารัฐ : การส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุที่มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกลุ่ม  

บนัทึกความร่วมมือการขบัเคลือ่นการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายเุพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอาย ุจ�านวน ๑๗ หน่วยงาน สมชัชาแรงงาน 

นอกระบบ นอกจากนี้ มีเครือข่ายความร่วมมือ เช่น สถาบันการเงินชุมชน จ�านวน ๗๓ แห่งทั่วประเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัย 

และพัฒนาผู้สูงอายุไทย สมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

 	 ๓.2.2	 ด�าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการออมและการให้ความรู้ด้านการออมตามกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ต่าง ๆ 

ดังนี้

   (๑)	 โครงการส่งเสริมการออม	:	เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน	(Microfinance) เช่น เครือข่าย

สถาบันการเงินชุมชน	ขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของสถาบันการเงินชุมชนในการรับสมาชิกและ

ส่งเงินออมต่อเน่ืองสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ด�าเนินโครงการส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงิน

ชมุชนโดยมสีถาบนัการเงนิชมุชนทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลของธนาคารออมสินและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายในการรบัสมาชกิและส่งเงนิสะสมกองทนุการออมแห่งชาติ จ�านวน ๗๓ แห่ง 

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เร่ืองบ�านาญผ่านระบบออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรม 

ใน ๔ ภูมิภาค ซึ่งด�าเนินการในจังหวัดน�าร่องตามโครงการผู้ว่าฯ ชวนออม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา  

“ส่งเสริมการออม 
ภาคประชาชนผ่านกองทุน 

การออมแห่งชาติ 
ซึ่งมีสมาชิก 

๕๔๑,๒๔๘ ราย” 
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ขอนแก่น อบุลราชธาน ีแม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ พิษณโุลก อตุรดติถ์ อยธุยา และชลบรุ ีและกองทนุการออมแห่งชาติ ได้ลงนาม

บนัทกึความร่วมมือกบัสมาคมสวสัดกิารชมุชนกรงุเทพมหานคร เพือ่ส่งเสรมิการออมอย่างยัง่ยนืให้สมาชกิในชมุชนภายใต้

สมาคมสวสัดกิารชมุชนกรงุเทพมหานคร ทัง้ ๖ โซน ใน ๕๐ เขตของกรงุเทพมหานคร ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของการออมเงินเพื่อการชราภาพและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ 

   (๒) โครงการส่งเสริมการออมในสถาบันการศกึษา โดยด�าเนนิกจิกรรม “NSF Camp HUB ตลาดนดั 

รีไซเคลิเพือ่การออม” ซ่ึงมแีนวคดิว่า “บรรจภุณัฑ์เป็นวตัถดุบิมมูีลค่าทีส่ามารถแปลงเป็นเงินออมได้” รวมถงึการสร้างพืน้ฐาน 

และปลูกฝังวิธีคิดให้กับเยาวชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตภายใต้ค่านิยมการบริโภคของ

สังคมในยุคปัจจุบัน 

   (๓)	 โครงการส่งเสริมการออมอื่น	 ๆ	 เช่น การประกวดค�าขวัญเน่ืองในวันออมแห่งชาติประจ�าปี 

๒๕๕๙ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกบูทประชาสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้

การออมเงินส�าหรับผู้มีรายได้น้อย อบรมความรู้ทางการเงินโครงการพัฒนาหลักสูตรการสร้างวินัยและความรู้ทางการเงิน 

 	 ๓.2.๓	 ด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ รวม ๑๙ ครั้ง วิทยุ รวม ๘๙ ครั้ง 

หนังสือพิมพ์ ๓๒๑ ข่าว สื่อออนไลน์ ๒๘๔ ข่าว และช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๑) สายด่วนเงินออม 

๐๒ ๐๑๗ ๐๗๘๙ ๒) www.nsf.or.th / info@nsf.or.th และ ๓) Facebook/กองทนุการออมแห่งชาต ิและ Line/Youtube 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามโอกาส 

	 ๓.๓	 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน	ได้ด�าเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้

  ๓.๓.1	 ป	ี2559	มีผู้ลงทะเบียนจ�านวน ๘,๓๗๕,๓๘๓ คน มีผู้ผ่านคุณสมบัติจ�านวน ๗,๗๑๕,๓๕๙ คน และ 

ได้ก�าหนดมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มิใช่เกษตรกรที่ได้ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ คือผู้ท่ี 

ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ให้เงินช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน และผู้ท่ีมีรายได้สูงกว่า  

๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ให้เงนิช่วยเหลอื  

๑,๕๐๐ บาทต ่อคน โดยเป ็นการโอนเงินเข ้าบัญชีโดยตรง  

มีผู ้ได้รับเงินโอนท้ังสิ้น ๗,๕๒๕,๓๖๓ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  

๙๗.๕ ของจ�านวนผู ้ มี สิทธิ ท้ังหมด และคิดเป ็นจ�านวนเงิน  

๑๗,๔๖๙ ล้านบาท 

  ๓.๓.2	 ปี	 25๖๐	 ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 

ระหว ่างวันที่  ๓ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู ้มา 

ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๖,๑๗๐ คน มีผู้ผ่านคุณสมบัติจ�านวน 

๑๑,๔๓๑,๖๘๑ คน และไม่ผ่านคุณสมบัติ ๒,๗๔๔,๔๘๙ คน  

ผู ้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในบัตรจะมี

สวสัดกิาร ๒ หมวด ได้แก่ หมวดที ่๑ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน  

ประกอบด้วย ๑) การใช้บัตรเพื่อซ้ือสินค้าจ�าเป็นเพื่อการบริโภค  

เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร ในร้านธงฟ้า ในวงเงิน 

๓๐๐ บาทต่อเดอืน (ส�าหรบัคนทีม่รีายได้ต�า่กว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี)  

“โอนเงิน
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๕๙ แล้ว 

๗,๕๒๕,๓๖๓ คน 
เป็นเงิน 

๑๗,๔๖๙ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๘๓

4.	 ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	

	 4.1	 การด�าเนนิการตามมาตรการรองรบัสงัคมผูส้งูอายแุบบบรูณาการ ประกอบดว้ยมาตรการใหเ้งนิชว่ยเหลอื

เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย โดยน�าเงินกองทุนผู้สูงอายุจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมี 

รายไดน้อ้ยโดยในเบือ้งตน้จะจ่ายเงนิเปน็รายเดอืนใหแ้กผู่ส้งูอายใุนโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวัสดกิารแห่งรฐั และการจดัหาเงิน 

เขา้กองทนุผูส้งูอาย ุโดยการด�าเนนิโครงการบรจิาคเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุขา้กองทนุผูส้งูอาย ุรวมทัง้ให้กองทนุผูส้งูอายมุอี�านาจ 

จดัเกบ็เงนิบ�ารงุกองทนุจากผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษตีามกฎหมายวา่ดว้ยภาษสีรรพสามติ โดยไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญตั ิ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... เพ่ือก�าหนดให้กองทุนผู้สูงอายุมีอ�านาจจัดเก็บเงินบ�ารุงกองทุน 

จากผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา 

และยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ซึ่งจัดเก็บในอัตรา 

รอ้ยละ ๒ ของภาษทีีเ่กบ็จากสุราและยาสบูตามกฎหมายว่าดว้ยภาษ ี

สรรพสามิต และจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุนปีงบประมาณละไม่เกิน  

๔,๐๐๐ ล้านบาท 

และ ๒๐๐ บาทต่อเดือน (ส�าหรับคนที่มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) และ ๒) การใช้บัตรเพื่อซื้อแก๊สหุงต้ม  

ในวงเงิน ๔๕ บาทต่อ ๓ เดือน หมวดที่ ๒ บรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ๑) ใช้ช�าระค่าโดยสารรถ ขสมก.  

ระบบ e-ticket/รถไฟฟ้า ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน ๒) ใช้ซ้ือตั๋วรถไฟ ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน และ  

๓) ใช้ซ้ือต๋ัวรถทัวร์ บขส. ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการ และ 

การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถก�ากับติดตามค่าใช้จ่าย

สวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
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 4.2	 การจดัตัง้ศนูยท์ีพ่กัอาศยัส�าหรบัผู้สูงอาย	ุ(Senior	Complex)	ในทีร่าชพสัด	ุเช่น ด�าเนนิ “โครงการกอ่สรา้ง 

ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ” บนที่ดินราชพัสดุในต�าบลพะวง อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ขณะนี้ 

ด�าเนินการก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้ว นอกจากน้ี กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการส�ารวจที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมีความเหมาะสม 

เพื่อน�ามาด�าเนินโครงการน�าร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรูปแบบการด�าเนินโครงการ ๒ รูปแบบ คือ 

๑) บูรณาการกับภาครัฐ จ�านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ ซ่ึงเม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐  

กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี) เพื่อด�าเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร บนท่ีราชพัสดุท่ีอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล 

เช่าที่ราชพัสดุบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๔๑ ไร่ เพื่อด�าเนินการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ 

บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) ก่อน มีก�าหนดระยะเวลา ๓๐ ปี นอกจากนี้ กรมธนารักษ์และกรมกิจการ 

ผูส้งูอายไุดล้งนามบนัทกึข้อตกลงรว่มกนัเพือ่ด�าเนนิโครงการ “ศูนยท์ีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายแุบบครบวงจร” บนทีร่าชพสัด ุ 

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๔๘ ไร่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๒) ภาคเอกชน (เปิดประมูล) ได้แก่  

พื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ และนครนายก โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างด�าเนินการ

 4.๓	 โครงการบ้านกตัญญ	ู ในปี ๒๕๖๐ ก�าหนดเป้าหมายด�าเนินการพัฒนา ๒ โครงการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

และเชียงใหม่ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก�าหนดพื้นที่จัดท�าโครงการฯ 

และพิจารณาแบบและปรับรูปแบบอาคารพักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ พร้อมประสานกับสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ 

การเงิน “บ้านกตัญญู” คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๘5

 4.4	 การพฒันาเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยั  

ได้ด�าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาและปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ได้มาตรฐานและ 

มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี จ�านวน ๑๐๐ ชุมชน โดยในปี ๒๕๖๐  

ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน จ�านวน ๑๐๐ ชุมชน ภายในเดือน

กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ สามารถด�าเนินการ 

แล้วเสร็จ ๑๒๘ ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒๘  ของเป้าหมายทั้งปี  

นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ�านวย

ความสะดวกที่ เอื้อต่อทุกคน โดยส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดัด�าเนนิการปรบัปรงุบา้นแลว้ ๔๓๕ หลงั 

ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายปุรบัปรงุบา้นแล้ว ๘๕๐ แหง่  

และปรับปรุงสถานที่ ๔๕ แห่ง 

 4.5	 โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ 

มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น 

  4.5.1	 ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการท�างานส�าหรับผู้สูงอายุ	เช่น 

   (๑)	 สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุ ให้บริการกู้เงินรายบุคคล 

ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๗,๖๒๓ คน และกองทุนผู้สูงอายุได้สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการที่ด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้น จ�านวน ๙๙ โครงการ 

   (๒) จัดตั้งศูนย์จัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 โดยฝึกอบรมแรงงาน	

ผูส้งูอายเุพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี	มผีูเ้ข้ารบัการอบรม จ�านวน ๗,๗๓๓ คน รวมทัง้การส่งเสรมิการจดัสวสัดกิาร

แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีแรงงานได้รับความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ จ�านวน ๗๐๐ คน 

“พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชน

ให้ได้มาตรฐาน
และมีสิ่งแวดล้อม 

ที่ดี ๑๒๘ ชุมชน”

“กองทุนผู้สูงอายุ

ให้บริการกู้ยืมเงิน
รายบุคคล  

๗,๖๒๓ คน  
เพื่อสนับสนุนเงินทุน

ประกอบอาชีพ”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๘๖
นโยบายข้อ ๓

   (๓)	 ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ	 ได้ด�าเนินการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว ๓๕,๓๗๑ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘ ของเป้าหมาย (๓๙,๐๐๐ คน) โดยจ�าแนกเป็นภาครัฐ ๙,๑๒๐ คน อาชีพอิสระ ๑๙,๐๗๖ คน  

ภาคเอกชน ๗,๑๗๕ คน 

  4.5.2	 ด�าเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ม ี

ฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ยื่นรับขอความช่วยเหลือโดยมอบเงินสงเคราะห์ตามระเบียบกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม  

๒๕๕๙-กรกฎาคม ๒๕๖๐ สนับสนุนเงินช่วยเหลือ จ�านวน ๑๒,๗๐๐ ราย รวมเป็นเงิน ๒๘,๖๒๒,๘๐๐ บาท นอกจากนี้ 

ได้สนบัสนนุค่าจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณเีพือ่ให้การช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้ผูส้งูอายไุด้รบัการคุม้ครองและ

พิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-กรกฎาคม 

๒๕๖๐ สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จ�านวน  ๑๑,๔๐๒ ราย เป็นเงิน ๒๒,๘๐๔,๐๐๐ บาท

  4.5.๓	 ด�าเนินโครงการขยายผลส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ	 โดยด�าเนินการผลิตส่ือวีดิทัศน์การ์ตูน Animation 

เรือ่ง สทิธผิูส้งูอาย ุเพือ่ส่งเสรมิสทิธผิูส้งูอายใุห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๗,๘๕๓ แห่ง อ�าเภอ ๘๗๘ แห่ง ส�านกังาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ�านวน ๑๒ แห่ง  

รวมทั้งจัดพิมพ์คู่มือการด�าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน ์

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง  

และการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๘) (๙) (๑๐)  

และ (๑๒) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  4.5.4	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิความร่วมมือกจิการเพือ่สงัคมส�าหรบัผูส้งูอาย	ุเช่น ขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน 

พฒันากลไกเครอืข่ายส่งเสริมกจิการเพือ่สงัคมส�าหรบัผูส้งูอายแุบบบรูณาการ จ�านวน ๔๐๐ องค์กร จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

เสริมพลงักลไกเครอืข่ายชมรมผูส้งูอาย ุจดัประชมุประชารฐัเพือ่สงัคมด้านผูส้งูอาย ุจดัประชุมขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานชมรม

ผู้สูงอายุ 

  4.5.5	 ด�าเนินโครงการเปิดโลกผู้สูงวัยด้วยไอที	 “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส�าหรับวัยสูงอายุ” เช่น ก�าหนด

หลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ 

  4.5.๖	 ด�าเนินโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

และกายภาพบ�าบัดในผู้สูงอายุ เช่น ก�าหนดหลักสูตร เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะ 

พึง่พงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จดัพมิพ์สมดุบนัทกึกิจกรรมอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายแุละจดัพมิพ์คูม่อืปฏบิตังิานอาสาสมคัรดแูล 

ผู้สูงอายุ

  4.5.๗	 ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาและให้บริการฝึกอบรม 

เพือ่พัฒนาทกัษะและประสบการณ์ด้านอาชพีและคณุภาพชวีติหลกัสูตรเกีย่วกบัการดแูลผู้สูงอายใุห้แก่กลุ่มเป้าหมายนกัศกึษา

และประชาชนในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ โดยมีหลักสูตรหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจของ

วิทยาลัยชุมชน โดยในปี ๒๕๕๙ มีผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุชุมชน จ�านวน ๒๖ คน ผู้รับบริการกิจกรรมหลักสูตรระยะส้ัน เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จ�านวน ๕๙๐ คน และ 

ผู้รับบริการกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการดูแลผู้สูงอายุ จ�านวน ๘๗๙ คน/๑๒ ชุมชน ส�าหรับในปี 

๒๕๖๐ มีผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา : สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน จ�านวน 

๒๒ คน หลกัสตูรประกาศนยีบตัร จ�านวน ๓๒ คน หลกัสตูรฝึกอบรมด้านอาชพี จ�านวน ๑๔๔ คน และผูร้บับรกิารในโครงการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จ�านวน ๔๐๖ คน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๘๗

5.	 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

	 5.1	 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน เช่น การประชุม

เชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้ท�างานด้านเด็กและเยาวชนในบริบทที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ : เพื่อขับเคลื่อนสู่ 

การปฏิบัติ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนอาเซียนสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม” (ASEAN Youth Workshop 

on Social Entrepreneurs) 

 5.2	 การส่งผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุต่าง	ๆ  เช่น การประชมุเชงิปฏบิตักิารระหว่างสาขาในอาเซยีนในเรือ่งการขจดั

ภาวะทพุโภชนาการในทกุรปูแบบ เมือ่วนัที ่๗-๙ มนีาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ เพือ่หารอืและร่วมให้ข้อคดิเหน็ในเรือ่ง 

ร่างปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดภาวะทพุโภชนาการในทกุรูปแบบ  

การจัดตั้ ง เครือข ่ายความร ่วมมือระหว ่างสาขาในอาเซียน 

เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ และร่วมให้ข้อคิดเห็น และ/หรือ

รบัรองการจดัตัง้ระบบเฝ้าระวงัด้านโภชนาการในอาเซยีน เพ่ือมุง่ไปสู่ 

การวางแผนในเรื่องโภชนาการในภูมิภาค โดยเห็นพ้องต้องกันว่า 

การด�าเนินการตามปฏิญญาฯ แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการ และ

ประเด็นด้านโภชนาการอื่น ๆ ต้องประสานงานและร่วมมือกับ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๗ (17th ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC) Council Meeting) ในระหว่างวันที่ ๘-๙ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซ่ึงหัวหน้าผู้แทนไทย 

ในระดับรัฐมนตรีได้ยืนยันเจตจ�านงที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิก

อาเซยีนอย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นหุน้ส่วนในการเปลีย่นแปลงและร่วมมอื 

กับประชาคมโลก และได้เน้นย�้าถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะ 

ผู ้ประสานงานอาเซียนในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ การท�างานเพื่อเชื่อมโยงสาขาและสามเสาหลักของอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (22nd Senior Officials Meeting for 

the ASCC: SOCA) วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบโครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดท�ากรอบผลลัพธ์ของ 

แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025 Results Framework) 

 5.๓	 โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

และพัฒนาการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยร่วมกับประเทศอาเซียนบวกสาม ภายใต้หัวข้อ เรื่อง การศึกษา

บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (Care for the elderly in 

ASEAN+3: the role of families and local and national support systems) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ณ กรุงเทพมหานคร 

๖.	 การจัดระเบียบสังคมและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ	

	 ๖.1	 การจัดระเบียบสังคม

  ๖.1.1	 แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทางสาธารณะ ได้ก�าหนดมาตรการในการเข้มงวด 

การบังคับใช้กฎหมายและการออกตรวจตราเพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ รวมทั้งการกระท�าที่มีลักษณะเป็นการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ โดยมีผลการจับกุมในปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๑,๓๖๗ คดี ผู้ต้องหา ๑,๕๒๑ คน  

ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑,๒๗๙ คดี ผู้ต้องหา ๑,๔๙๖ คน และปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑,๕๕๗ คดี ผู้ต้องหา ๑,๘๔๗ คน 

“ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริม

การมีส่วนร่วม
ของเยาวชน 
ในประชาคมอาเซียน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๘๘
นโยบายข้อ ๓

 	 ๖.1.2	 จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ	 ได้จัดระเบียบรถตู้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร-ต่างจังหวัด 

โดยให้เข้าจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ๓ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักรรองรับรถตู้ 

จากสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายใต้ใหม่รองรับรถตู้สายใต้ และเอกมัยรองรับรถตู้สายตะวันออก เพื่อลดปัญหา 

การจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้  

ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบบางส่วน โดยการผ่อนปรนจุดจอดใน ๓ จุด คือ  

๑) พื้นที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พื้นที่ข้างโลตัสรังสิต และพื้นที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต ๒) พื้นที่ใต้สะพานยกระดับแยกบางนา  

และ ๓) พื้นที่หลังห้างบิ๊กซีพระราม ๒ และอยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่จุดจอดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า นอกจากนี้  

ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือโดยมีการยกเว้นค่าทวงถามหน้ีและค่าปรับตามระเบียบของสถาบันการเงิน  

ในช่วงเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม ๒๕๕๙ การพกัช�าระหนีเ้ป็นเวลา ๖ เดอืน จนถงึวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ การปรับโครงสร้างหนี้  

และการปรับโอนหนี้เข้าสู่สถาบันการเงิน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๘9

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รถแท็กซี่	ปี	59 ๓,๕๑๐ ๔,๐๙๗ ๓,๙๒๕ ๓,๓๘๐ ๓,๒๖๕ ๓,๙๑๐ ๔,๐๗๙ ๓,๖๒๗ ๓,๔๘๕ ๓,๒๗๓ ๓,๕๖๙ ๓,๑๓๔

รถแท็กซี่	ปี	๖๐ ๓,๑๖๙ ๓,๒๓๓ ๓,๐๑๘ ๓,๔๑๖ ๓,๑๕๓ ๕,๐๑๒ ๔,๘๗๓ ๓,๙๒๖

๖,๐๐๐

5,๐๐๐

4,๐๐๐

๓,๐๐๐

2,๐๐๐

1,๐๐๐

๐

๓,๕๑๐

๓,๑๖๙

๓,๔๑๖

๓,๓๘๐

๓,๒๖๕

๓,๑๕๓

๓,๙๑๐
๔,๐๗๙ 

๓,๖๒๗ ๓,๔๘๕ ๓,๒๗๓
๓,๑๓๔

๓,๕๖๙

๔,๐๙๗

๓,๒๓๓

๓,๙๒๕

๓,๑๐๘

๕,๐๑๒ ๔,๘๓๗

๓,๙๒๖

จ�านวนเรื่องร้องเรียนรถแท็กซี	่เปรียบเทียบปี	2559,	25๖๐

ประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ป	ี2559 ปี	25๖๐ เพิ่ม/(ลด)	

๑) ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ๑๘,๘๙๑ ๑๔,๘๑๔ (๔,๐๗๗)

๒) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ๖,๐๑๙ ๔,๗๘๒ (๑,๒๗๗)

๓) ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว ๔,๑๒๕ ๓,๓๖๒ (๗๖๖)

๔) ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง ๓,๘๐๘ ๒,๕๐๓ (๑,๓๐๕)

๕) ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ๓,๙๙๙ ๓,๐๖๙ (๙๓๐)

   นอกจากน้ี ได้ก�ากับดแูลสหกรณ์แทก็ซีใ่นเรือ่งของการจดัท�าทะเบยีนควบคุมรถแทก็ซี	่การออกบัตร

อนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์ โดยก�าหนดให้มีบทก�าหนดโทษไว้ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

“สถิติการร้องเรียนผู้ขับแท็กซี่ 

ลดลงจากปีก่อน 
โดยการร้องเรียนปฏิเสธ

ไม่รับผู้โดยสาร

ลดลง ๔,๐๗๗ เรื่อง”

 	 ๖.1.๓	 จั ดระ เบี ยบรถแท็ กซี่ 	 โดยยกระ ดับ

มาตรฐานรถแท็กซี่โดยด�าเนินโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP 

ซึ่งผู้ขับรถที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม ผ่านกระบวนการทดสอบใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ 

บันทึกประวัติในฐานข้อมูลของศูนย์ประวัติผู ้ขับรถสาธารณะ  

ผ่านการทดสอบขับรถจริงบนถนน จะท�าให้ประชาชนได้ใช้บริการ 

รถแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายและได้รับการคุ้มครองโดยสามารถเรียกรถ 

ผ่านแอปพลิเคชันได้ อย่างไรก็ตาม จากการด�าเนินการลงโทษ

อย่างจริงจังต่อผู ้ขับที่ปฏิเสธผู ้โดยสารหรือเรียกเก็บค่าโดยสาร 

เกินราคา และอบรมคนขับแท็กซี่เรื่องวินัยในการขับขี่ การแต่งกาย 

ตลอดจนการเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร ในปี ๒๕๖๐ พบว่า  

สถิติการร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 

หน่วย	:	เรื่อง
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  ๖.1.4	 ด�าเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข	 สร้างสุขให้สังคม มีการด�าเนินการจ�าแนกเป็นประเภท 

ได้แก่ ประเภทสถานบริการ ได้มีการออกตรวจ จ�านวน ๑๒,๖๕๓ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๑๒,๖๔๕ แห่ง  

มีการสั่งพักใบอนุญาตสถานบริการ จ�านวน ๗ แห่ง ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจ�านวน ๑ แห่ง ประเภทร้านจ�าหน่ายสุรา		

มีการออกตรวจ จ�านวน ๖๐,๙๐๘ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๖๐,๔๓๒ แห่ง สั่งปิดสถานที่ จ�านวน ๘๐ แห่ง 

ด�าเนินคดีตามกฎหมาย จ�านวน ๓๙๓ แห่ง และเพิกถอนใบอนุญาต จ�านวน ๓ แห่ง กวดขันแหล่งอบายมุขอื่น	ๆ	จ�านวน 

๓๖,๗๓๑ แห่ง ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๓๖,๖๐๔ แห่ง ด�าเนินคดีทางกฎหมาย จ�านวน ๑๒๗ แห่ง นอกจากนี้ 

ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม จ�านวน ๑๑๘,๔๕๐ แห่ง แบ่งออกเป็น ลานกีฬา จ�านวน ๒๕,๗๘๕ แห่ง  

ลานดนตรีและศิลปะ จ�านวน ๕,๗๓๘ แห่ง กิจกรรมทางด้านศาสนา จ�านวน ๖๔,๓๔๗ แห่ง และกิจกรรมอื่น ๆ  

จ�านวน ๒๒,๕๘๐ แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)  

	 	 ๖.1.5	 จัดระเบียบทางเท้าและหาบเร่แผงลอย	

   (๑) จัดระเบียบผู ้ค ้าหาบเร ่-แผงลอย 

เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร โดยม ี

เป้าหมายเพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยทุกประเภทในบริเวณถนน  

ทางเท้าที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทั้ง  

๕๐ ส�านกังานเขต และดแูลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณจุดที่มี 

ผูค้้าหาบเร่-แผงลอย ท�าการค้าและได้ท�าการยกเลิกผู้ค้าเรยีบร้อยแล้ว  

ซึ่งผลการจัดระเบียบตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีจุดผ่อนผัน จ�านวน 

๖๘๓ จุด จ�านวนผู้ค้า ๒๐,๖๔๒ ราย (ปี ๒๕๕๘) ในปี ๒๕๖๐  

ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว จ�านวน ๔๕๑ จุด จ�านวนผู ้ค ้า  

๑๑,๐๓๓ ราย ยังคงเหลือจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิกรวม ๒๓๒ จุด 

จ�านวนผูค้้า ๙,๖๐๙ ราย บรเิวณทีด่�าเนนิการแล้ว เช่น ตลาดคลองถม  

และถนนโดยรอบ ๙ สาย และริมคลองผดุงกรุงเกษม (โบ๊เบ๊) 

   (๒) ช่วยเหลือและบรรเทาความเดอืดร้อน

ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ	

    (๒.๑) จัดหาพื้นท่ีตลาดรองรับผู้ค้าทั้งตลาดเอกชนและตลาดในก�ากับดูแลของภาครัฐ 

ที่มีอยู่ใกล้สถานที่ท�าการค้าเดิมของผู้ค้า ให้ผู้ค้าสามารถเข้าไปท�าการค้าได้ โดยขอให้ยกเว้นค่าเช่า ยกเว้นค่าแรกเข้าหรือ 

คิดค่าเช่าในอัตราที่ถูกกว่าที่ก�าหนดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

    (๒.๒) รวบรวมพื้นที่ตลาดรองรับท่ีมีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งตลาดเอกชน

และตลาดในก�ากับดูแลของภาครัฐ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบเพื่อให้ผู้ค้ามีทางเลือกในการจัดหาที่ท�าการค้า 

ให้ตัวเองตามที่ต้องการ โดยอาจช่วยเจรจาให้ยกเว้นค่าเช่า ยกเว้นค่าแรกเข้าหรือคิดค่าเช่าในอัตราที่ถูกกว่าที่ก�าหนดในช่วง

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

    (๒.๓) ประสานหน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชนทีม่ทีีด่นิว่างพอทีจ่ะรองรบัผูค้้าได้ เช่น 

ที่ว่างใต้ทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินของกรมธนารักษ์ หรือท่ีดิน 

ของเอกชนที่เจ้าของยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีให้ผู้ค้าสามารถเข้าไปท�าการค้าได้  

มีทั้งให้ท�าการค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือจ่ายค่าเช่าในราคาถูก

    (๒.๔) จัดท�าโครงการถนนคนเดินให้ผู ้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบ 

ได้มีสถานที่ท�าการค้าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือช่วงกลางคืนของทุกวัน 

“จัดระเบียบ
ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ตั้งแต่

ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ มีจุดผ่อนผัน  
๖๘๓ จุด ในปี ๒๕๖๐ 

ยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว 

๔๕๑ จุด”
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 	 ๖.1.๖	 แก้ไขปัญหาการจ�าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลเกนิราคา ส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลได้พมิพ์สลาก

เพิ่มเป็นจ�านวนทั้งหมดไม่เกิน ๘๐ ล้านฉบับ หรือ ๘๐๐,๐๐๐ เล่ม เล่มละ ๘,๐๐๐ บาท ต่องวด โดยบริหารจัดการผ่านระบบ 

ตัวแทนจ�าหน่ายและระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากน้ี ได้เร่งปรับสภาพของสภาวะตลาดสลาก 

ให้คืนสู่ความสมดุล ทั้งในส่วนของตัวแทนจ�าหน่าย ผู้จ�าหน่ายจริงที่ไม่มีโควตาและผู้ซื้อสลาก โดยการปรับแผนและทิศทาง 

การจ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อน�าสลากมากระจายให้กับผู้ขายจริง/ผู้ค้ารายย่อย โดยผ่านโครงการซื้อจองสลาก 

ให้มากที่สุด เช่น การน�าสลากที่ตัวแทนจ�าหน่ายไม่มารับหรือสลากที่ได้จากการยกเลิกสัญญา มาเข้าสู่ระบบซื้อ-จองล่วงหน้า 

การยกเลิกสลากนิติบุคคล เพราะต้องการให้ทุกคนซื้อสลากในราคาส่วนลดอัตราเดียวกัน มีต้นทุนที่เท่าเทียมกัน เพื่อท่ีจะ

ขายให้ประชาชนได้ในราคา ๘๐ บาท ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ส่วนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ด�าเนินการดังนี้

   (๑)	 เน้นการจับกุมและตัดโควตาผู้ท่ีจ�าหน่ายเกินราคาอย่างต่อเน่ือง	 โดยการกวดขันให้จ�าหน่าย

สลากราคา ๘๐ บาทอย่างเคร่งครดั มกีารส่งผูต้รวจการลงพืน้ทีท่ัว่ประเทศ เพือ่ตรวจสอบ เกบ็ข้อมูล จดัท�าข้อมลูสถติเิกีย่วกบั 

การจบักมุ การยกเลกิโควตา ผูจ้�าหน่ายสลากเกนิราคาเพือ่ความโปร่งใสและง่ายต่อการตรวจสอบ โดยได้ท�าการยกเลกิสญัญา

ตัวแทนจ�าหน่ายที่ท�าผิดสัญญาไปแล้ว จ�านวน ๒,๙๑๔ ราย และยกเลิกสิทธิในการท�าการซื้อ-จอง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม

ประกาศส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ�านวน ๕๓๔ ราย รวมทั้งสิ้น ๓,๔๔๘ ราย

   (๒) สร้างระบบการคัดกรองผู้จ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น	 โดยผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิเศษ  

เพื่อให้ได้ผู้จ�าหน่ายที่แท้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงสลากเพิ่มขึ้นจ�านวน ๑๐ เล่ม เพราะจ�านวน ๕ เล่ม ที่ได้รับ

ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการปรับจ�านวนตามทิศทางความต้องการของผู้ขายและผู้ซื้อ 

	 ๖.2	 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและล�าคลอง	

	 	 ๖.2.1	 ด�าเนินโครงการพัฒนาริมแม่น�า้เจ้าพระยา	

   (๑) รปูแบบโครงการ	ได้ด�าเนนิการออกแบบแล้วเสรจ็โดยได้น�าเสนอรปูแบบต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�าราคากลางควบคู่กับการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยได้ส่งรูปแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตในส่วนต่าง ๆ แล้ว จ�านวน ๑๐ หน่วยงาน 

   (๒) การย้ายชุมชนและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา  

โดยให้กรุงเทพมหานครจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้ายโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้าง

อาคารหรอืสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาและจากการขาดรายได้ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงกรงุเทพมหานครได้พิจารณาก�าหนด

เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�า้เจ้าพระยาแล้ว จ�านวน ๑๕ ชุมชน ๒๘๒ หลังคาเรือน เป็นเงิน  

๑๐๔,๕๓๘,๕๗๑ บาท และได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ�านวน  

๖ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนวัดคฤหบดี ชุมชนฉัตรแก้วจงกลณี

ชุมชนท่าเรือเกียกกาย ในส่วนของชุมชนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดท�าสัญญาและเตรียมการมอบเงินช่วยเหลือ

   (๓) การจัดหาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา  

มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตดุสิต บางซื่อ และบางพลัด รวม ๒๗๓ หลังคาเรือน ท่าเทียบเรือและโป๊ะ ๙ แห่ง  

โดยกรงุเทพมหานครและกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้ร่วมกันด�าเนนิการช่วยเหลือชมุชนต่าง ๆ  ดงันี้ 

    (๓.๑) กรุงเทพมหานครได้ก�าหนดเงินค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์แล้ว  

โดยปัจจบุนัได้มีบ้านเรอืนทีร่กุล�า้แม่น�า้เจ้าพระยา รือ้ย้ายส่ิงปลกูสร้างออก พร้อมรบัเงนิช่วยเหลอืแล้ว จ�านวน ๘๓ หลงัคาเรอืน  

ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนท่าเรือเกียกกาย ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ชุมชนวัดสร้อยทอง 

ชุมชนวัดคฤหบดี และชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๔/๑ โดยมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ 

ในส่วนชุมชนท่ีเหลือคาดว่าจะมีการรื้อย้ายและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และสามารถเริ่ม 

การก่อสร้างได้ตามแผนงานการก่อสร้างโครงการ
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    (๓.๒)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดหา

ที่อยู่อาศัยในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

     (๓.๒.๑) ย้ายขึ้นแฟลตกรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.) ซึ่งได้รับมอบจากรัฐสภา 

จ�านวน ๖๔ ครวัเรอืน โดยกลุม่เป้าหมายได้เข้าอยูอ่าศัยแล้วและมกีารจดัพธิเีปิดโครงการบ้านมัน่คงชุมชนรมิแม่น�า้เจ้าพระยา 

ประชารัฐ “สร้างสุข มั่นคง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

     (๓.๒.๒) ย้ายเข้าอยู่อาศัยบ้านเอื้ออาทร (การเคหะแห่งชาติ) จ�านวน ๒๓ ครัวเรือน 

โดยอนุมัติงบประมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว จ�านวน ๘.๒๘ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ได้มีการท�าสัญญาจะซื้อจะขายร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

     (๓.๒.๓) รวมกลุ่มซือ้ทีด่นิเพือ่สร้างทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) สหกรณ์เคหสถาน

บ้านมั่นคงมิตรคามร่วมใจ จ�ากัด มีสมาชิก ๖๓ ครัวเรือน ได้เลือกซื้อที่ดินบริเวณเทศบาลต�าบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

โดยได้วางเงินมัดจ�าเพื่อซื้อที่ดินแล้ว และ ๒) กลุ่มออมทรัพย์บางศรีเมือง มีสมาชิก ๕๓ ครัวเรือน ซึ่งชุมชนได้รวมกลุ่มจัดตั้ง 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและได้เลือกที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่บริเวณเทศบาลต�าบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีการ

อนมุตังิบประมาณสนิเชือ่เพือ่ซือ้ทีด่นิและงบประมาณอดุหนนุเพือ่พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัแล้ว และได้เตรยีมท�าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ

และเตรียมเสนอขออนุมัติสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้าน  

  ๖.2.2	 แก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ได้ชี้แจงท�าความเข้าใจกับแกนน�าต่อต้านและประชาชน

อย่างท่ัวถึงแล้ว และสามารถด�าเนินการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างได้แล้วอย่างต่อเน่ือง โดยสภาพปัจจุบันเหลือโรงเรือนทั้งหมด  

๒๗ หลัง และในการหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สมาคมสถาปนิกสยามฯ และชุมชน มีความเห็นเสนออนุรักษ์บ้าน  

จ�านวน ๑๘ หลงั ส่วนสิง่ปลกูสร้างทีเ่หลอือยูร่ะหว่างเจรจาเพือ่ด�าเนนิการรือ้ย้าย โดยเบือ้งต้นได้ตดิประกาศแจ้งเจ้าของบ้าน 

๙ หลัง เพื่อให้ด�าเนินการขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากพื้นที่เพื่อกรุงเทพมหานครจะเข้ารื้อย้ายต่อไป  

 โดยสรุปรัฐบาลได้สานต่อการด�าเนินการในหลาย ๆ เรื่อง จนปรากฏและเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมการจ้างงาน 

คนพิการในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น ๕๑,๓๐๖ คน และในหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๘๒๗ คน การจัดที่อยู่อาศัย 

ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนริมคลองให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงทั้งแบบเช่าและแบบเช่าซื้อ มีสภาพแวดล้อม

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) เช่น โครงการ 

บ้านประชารฐั โครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนรมิคลอง และการช่วยเหลือผู้มรีายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิาร 

แห่งรัฐ โดยปี ๒๕๖๐ มีผู้ลงทะเบียน ๑๔,๑๗๖,๑๗๐ คน อีกทั้งการคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหา 

หนี้นอกระบบ การช่วยเหลือผู ้ ท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง ่ายและรวดเร็วขึ้น 

ผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อรายย่อยฉุกเฉินของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านท่ีอยู่อาศัยและอาชีพ เช่น จัดตั้ง 

ศนูย์ทีพั่กอาศยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุสนบัสนนุเงนิทนุกูย้มืเพือ่ประกอบอาชพี และได้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายสุงูขึน้ ในระยะต่อไป รฐับาล

จะด�าเนนิการต่อเนือ่งในหลายเรือ่ง เช่น การส่งเสรมิคณุภาพชวีติเดก็แรกเกดิแบบบรูณาการ ขยายการจดัสิง่อ�านวยความสะดวก 

ส�าหรับคนพิการให้ท่ัวถึงมากข้ึน และท�าให้มีการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น  

ด�าเนินการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและชุมชนริมคลองต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย  

๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมในวงกว้างมากขึ้น โดยด�าเนินการเพื่อท�าให้มีสมาชิกกองทุน 

การออมแห่งชาติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การด�าเนินการทั้งหมดจะช่วยให้ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และ

พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม

รัฐบาลจะน�าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช ้

สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ

และด�ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหล่ือมล�้า และพัฒนาก�าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่  

ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

ความจ�าเป็นของผูเ้รยีนและลกัษณะพืน้ทีข่องสถานศกึษา และปรบัปรงุและบรูณาการระบบการกูย้มืเงินเพือ่การศกึษา 

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา 

เป็นแนวทางหนึ่ง 

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส 

ร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ�านาจการบริหาร

จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม 

 โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น

๔.๔ พฒันาคนทกุช่วงวัยโดยส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่ให้สามารถมคีวามรูแ้ละทกัษะใหม่ทีส่ามารถ

ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยง

กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ  

การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น 

ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ 

ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ



๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี

วฒุติรงตามวชิาท่ีสอน น�าเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมมาใช้ในการเรยีนการสอนเพือ่เป็นเครือ่งมอื 

ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ง 

ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป็นส�าคัญ

๔.๗ ทะนบุ�ารงุและอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ  สนบัสนนุให้องค์กรทางศาสนามบีทบาทส�าคัญ

ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

ไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู ้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ 

ความเป็นไทย น�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

๔.๑๐ ปลกูฝังค่านยิมและจติส�านกึทีด่ ีรวมทัง้สนบัสนนุการผลติสือ่คณุภาพ เพือ่เปิดพืน้ทีส่าธารณะให้เยาวชน

และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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รัฐบาลให้ความส�าคัญด้านการศึกษาของคนในชาติตลอดช่วงชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ ระบบการศึกษาของไทยมีปัญหา
สะสมมานานในหลายเรื่อง ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับต�่า ปัญหาเกี่ยวกับระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และปัญหาหนี้สินครู เมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศและได ้
ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษาซ่ึงเกิดผลสัมฤทธิ์และส่งผลต่อประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ  
หลายเรื่อง โดยมีเรื่องท่ีส�าคัญ เช่น เด็กไทยมีหลักประกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ด้วยการก�าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ลดลง นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการเสริมสร้างสมอง คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และสุขภาพ ผ่านโครงการ 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้ โดยปี ๒๕๕๙ พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) คะแนนเฉลีย่สงูกว่าโรงเรยีนทีไ่ม่ได้เข้าร่วมและนักเรยีนส่วนมาก 
มีความสุขกับกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนสามารถน�าความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวัน ผู้ปกครอง 
และนกัเรยีนลดภาระทัง้ในเรือ่งค่าใช้จ่ายและเวลาทีใ่ช้ในการสอบคดัเลือกเพือ่เข้ามหาวทิยาลัย โดยปรบัใช้ระบบการคดัเลอืก 
เข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ ในปี ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รัฐบาลได้สานต่อในการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.	 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

 ๑.๑	 การพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการการศกึษาตลอดจนเป็นการ 
กระจายอ�านาจและท�าให้เกิดการบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่ ได้ยกเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด	 (กศจ.) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา	
ของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาคเมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๖๐ นอกจากนี ้ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอสิระเพือ่ปฏิรปูการศกึษา	
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕6๐ เมือ่ปลายเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขณะนีค้ณะกรรมการอสิระ 
เพื่อปฏิรูปการศึกษาได้ด�าเนินการตามภารกิจท่ีก�าหนดไว้ในบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย  
การจดัต้ังกองทนุการศกึษาเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ การผลติและพฒันาคร ูรวมถงึการปฏิรปูการศกึษาเรือ่งอืน่ ๆ  ทีค่ณะกรรมการ 
เห็นว่ามีความส�าคัญ จ�าเป็น หรือมีความต่อเนื่องกับการท�างานของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งนี้  

คณะกรรมการคาดว่าจะด�าเนินการตามภารกิจให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลา ๒ ปีนับตั้งแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการ
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	 ๑.๒	 การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน	
  ๑.๒.๑	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย	 โดยจัดท�านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต รวมทั้งด�าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย บูรณาการสารสนเทศ 
และฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย จัดท�าร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางข้ันพื้นฐาน
ด้านเด็กปฐมวัย ส�าหรับเด็กแรกเกิดถึงก่อนประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดท�าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. .... เพื่อเป็น
หลักประกันให้เด็กเล็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล และพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์  
และด้านสังคม ได้อย่างสมวัย สอดคล้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และลงพื้นที ่
ภาคสนามเกบ็ข้อมลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กลุม่พ่อแม่ คร ูผูป้กครอง ผูด้แูลเดก็ เพือ่ปรบัปรงุและจดัท�าเอกสารสมรรถนะ
ของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๕ ปี 
   นอกจากนี้ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ได้รับการพัฒนา 
ในด้านต่าง ๆ  ทีเ่หมาะสมกบัวยัตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู และด�าเนนิโครงการโรงเรยีนต้นแบบสนามเดก็เล่นตามหลกัการ 
พัฒนาสมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นท่ีพัฒนาเด็กรอบด้าน 
ผ่านการเล่นคอื สามารถพฒันาเดก็ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม  
และสติปัญญา ด้วยการเล่นและการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผลการ 
ด�าเนินการในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มีโรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย
รุ่นที่ ๑ แล้ว จ�านวน ๓๗๐ โรงเรียน กระจายทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑.๒.๒	 ขบัเคลือ่นโครงการลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้ 
เพื่อเตรียมผู ้ เรียนให้พร้อมเข้าสู ่การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑  
โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และยงัคงเน้นเป้าหมาย 
การพัฒนา 4H (Head, Heart, Hand and Health) และให้ความส�าคญั
ทัง้การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมเพิม่เวลารู ้แบบการเรยีนรู ้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการรวมจ�านวน ๒๑,๔๑๗ แห ่ง จ�าแนกเป ็นรุ ่นที่  ๑  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๔,๑๐๐ แห่ง และรุ่นที่ ๒  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๗,๓๑๗ แห่ง  
และมีการด�าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) จัดท�าเอกสารคู ่มือบริหารจัดการ
เวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้” เพื่อเป็น 
กรอบแนวทางให้สถานศึกษาและครูผู ้สอนได้น�าไปใช้ในการ
ด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนท�าให้ 
ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวปฏิบัติ 

และด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

“ดำาเนินโครงการลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ โดยมีโรงเรียน

เข้าร่วมโครงการ 
๒๑,๔๑๗ แห่ง” 
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   (๒) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรหลักของเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อขยายผล

ให้แก่สถานศึกษาน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

   (๓) คัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) โดยได้ประกาศ 

ผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผลงานที่ได้รับรางวัล รวม ๗๗ หน่วยการเรียนรู้

  ๑.๒.3	 แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได	้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

การประเมินอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยวัดสมรรถนะ ๓ ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง  

และเขียนได้ และประเมินนักเรียนในทุกสังกัดในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อวัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน 

และน�าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินอ่านออก	เขียนได	้ในภาพรวม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕8	และชั้นประถมศึกษาปีที	่๒	ปีการศึกษา	๒๕๕9

หน่วย : ร้อยละ

หัวข้อการประเมิน
ผลการประเมิน

ปีการศึกษา	๒๕๕8
ผลการประเมิน

ปีการศึกษา	๒๕๕9
การเปลี่ยนแปลง

รวมอ่านออก เขียนได้ ๗๕.๕๑ ๗๘.๐๐ เพิ่มขึ้น ๒.๔๙

อ่านออกเสียง ๗๘.๗๙ ๘๓.๙๔ เพิ่มขึ้น ๕.๑๕

อ่านรู้เรื่อง ๗๔.๕๖ ๗๙.๐๕ เพิ่มขึ้น ๔.๔๙

การเขียน ๗๒.๑๒ ๖๙.๐๒ ลดลง ๓.๑๐

   จากตารางผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ในภาพรวม 

ระหว่างช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นนักเรียน 

ในกลุม่เดยีวกนัพบว่า ความสามารถในการอ่านออกเขยีนได้ของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ ร้อยละ ๒.๔๙ ส่วนการประเมนิของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ พบว่า นักเรียนที่อยู ่ใน

กลุ ่มคะแนนประเมินในระดับปรับปรุงลดลง ๑๑,๙๘๗ คน 

คิด เป ็นร ้ อยละ ๒ .๓๔ ซึ่ งการปรับกระบวนการจัดการ

เรี ยนรู ้ ภาษาไทยให ้แก ่ ผู ้ เ รี ยน  ประกอบกับการติดตาม 

ประเมินผลเชิงพัฒนาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนส�าคัญ 

ที่ส่งผลให้ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

“นักเรียน ป. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
มีความสามารถในการ 

อ่านออก เขียนได้  
เพิ่มขึ้น

จากปกีารศึกษาก่อน 

๒.๔๙%”
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 	 ๑.๒.๔	 ยกระดบัมาตรฐานการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและภาษาจนี ด�าเนนิการ ๑)	ยกระดบัการอบรม

ครูภาษาอังกฤษ โดยด�าเนินการร่วมกับ British Council จัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษภูมิภาค (English Boot Camp 

Regional Centres) มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ อบรม และพฒันาครสูอนภาษาองักฤษในทกุเขตพืน้ทีท่ัว่ทกุภูมภิาคแนวใหม่ 

ตามโมเดลของการอบรมครแูกนน�า โดยได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมครภูาษา

อังกฤษภูมิภาคไปแล้ว ๑๕ แห่ง ในปี ๒๕๖๐ ท�าการฝึกอบรมครู 

ไปแล้ว ๕,๙๔๔ คน ในปี ๒๕๖๑ มีเป ้าหมายจะอบรมครู  

๑๑,๔๐๐ คน รวมถึงในป ี ๒๕๖๒ ด ้วย ซึ่ งจะครอบคลุม

จ�านวนครูภาษาอังกฤษรวมทั้งส้ิน ๒๑,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ 

ทั้ งนี้  ผลการประเมินจากครูที่ ผ ่ านการอบรมแล ้ วพบว ่ า

กว่าร้อยละ ๙๐ มีความรู ้ ความมั่นใจ และทักษะในการสอน 

และการใช้ภาษาองักฤษมากขึน้ ๒) ปรบัหลกัสตูรการสอนภาษาจนี

และยกระดบัการอบรมครภูาษาจนีด้วยค่ายพฒันาภาษาแบบเข้มข้น 

(Boot camp) โดยเริ่มอบรมครูภาษาจีนรอบแรกจ�านวนประมาณ 

๑๒๐ คน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

	 	 ๑.๒.๕	 ทดสอบ	 ประเมิน	 ประกันคุณภาพ	 และ

พัฒนามาตรฐานการศึกษา	

   (๑) โอนส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 มาอยู่ภายใต้การก�ากับของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันในการประเมิน ทั้งในรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ

   (๒) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา	

ภายนอก	รอบที	่๔ ได้พฒันาระบบการประเมนิและการประกันคณุภาพการศกึษาและชีแ้จงท�าความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐาน

คุณภาพของสถานศึกษาและระบบการประเมินแนวใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งด�าเนินงานพัฒนาผู้มี 

ส่วนเก่ียวข้องตามทีก่�าหนดในนโยบายเพือ่ให้เป็นผูป้ระเมนิทีม่มีาตรฐานและขึน้ทะเบยีนผูป้ระเมนิระดบัชาต ิ(National list 

of Evaluator) 

   (๓) พัฒนาเครื่องมือวัดส�าหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นหน่วยงานในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประสานการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อเป็น 

การแก้ไขปัญหาการออกข้อสอบไม่ตรงกบัหลักสูตรการเรยีนการสอนด้วยการให้หน่วยงานท่ีจดัท�าหลักสูตรเป็นผูอ้อกข้อสอบ 

   (๔)	 วัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา ได้ด�าเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน	

เพ่ือการบริการ ได้แก่ เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค�านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล  

(Reasoning Abilities) ข้อสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ข้อสอบ 

มาตรฐานกลางวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน ๕ กลุม่สาระการเรยีนรูห้ลกั ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๒-๖ และชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ ๑-๓ ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีรูปแบบหลากหลายในลักษณะเดียวกับข้อสอบ PISA (Programme 

for International Student Assessment) 

“ปี ๒๕๖๐ พัฒนา
ครูภาษาอังกฤษแล้ว 

๕,๙๔๔ คน 
และจะให้ครอบคลุม 

๒๑,๐๐๐ คน  ทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๖๒



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๐๐
นโยบายข้อ ๔

   (๕) ป รั บ ร ะ บ บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ข ้ า

มหาวิทยาลัยแบบใหม่	 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

ด ้ วยหลักการที่ ว ่ า นัก เ รียนควรอยู ่ ในห ้อง เรี ยนจนจบชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนแต่ละคนมีเพียง ๑ สิทธิ ในการตอบรับ 

ในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษา

ในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่ง 

จะ เ ข ้ า ร ะบบคั ด เ ลื อกบุ คคล เข ้ า ศึ กษาระดั บอุ ดม ศึกษา 

(C lea r ing  house )  เพื่ อบริหาร  ๑  สิทธิ ของนั ก เ รี ยน  

โดยการสอบข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังจากที่เด็ก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เรียนจบการศึกษาแล้ว มีการเพิ่ม 

ภาษาเกาหลีเป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอบ PAT7 ความถนัด 

ทางภาษาต่างประเทศ และการคัดเลอืกของระบบการคดัเลอืกบคุคล 

เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Thai University Center  

Admission System: TCAS) มี ๕ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ ยื่นด้วย 

แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ ๒ รับแบบโควตา รอบที่ ๓ การรับตรง 

ร่วมกัน รอบที่ ๔ รับแบบแอดมิดชัน และรอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ 

 	 ๑.๒.6	 ด�าเนนิโครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาท้องถิน่โดยมสีถาบนัอดุมศึกษาเป็นพ่ีเลีย้ง		

มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท�าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้แก่โรงเรียน โดยท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่  

เพือ่น�าองค์ความรู ้ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยไีปช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนในท้องถิน่

ให้เกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องต่อบริบทของชุมชน โดยเฉพาะการมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายน�าร่องตามโครงการฯ คือ โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน

ขนาดเล็ก ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานตามโครงการฯ ในปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการใน ๕๔ จังหวัด มีโรงเรียนเป้าหมาย 

จ�านวน ๑๕๔ แห่ง ใน ๑๓๓ กิจกรรมหรือโครงการ และในปี ๒๕๖๐ ด�าเนินการใน ๗๔ จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมด�าเนินการ 

จ�านวน ๑,๓๕๙ แห่ง ใน ๔๕๒ กิจกรรมหรือโครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ปี	๒๕๕9 ป	ี๒๕6๐	

สถาบันอุดมศึกษา ๑๐๗ แห่ง ๑๒๗ แห่ง

วิทยาลัยชุมชน ๑๘ แห่ง ๑๗ แห่ง

ครู ๒,๙๙๑ คน ๑๓,๕๙๐ คน 

นักเรียน ๒๕,๒๕๐ คน ๑๖๓,๐๘๐ คน 

“ปรับระบบ
การคัดเลือก

เข้ามหาวิทยาลัย 
แบบใหม่ (TCAS) ตั้งแต่

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๐๑

 	 ๑.๒.7	 ปรบัเปลีย่นระบบการจดัการเรยีนการสอน	

ห ้องปฏิบัติ 	 (Lab)	 การวิทยาศาสตร ์ 	 เน ้นสะเต็มศึกษา		

หลักสูตรใหม่	 ปี	 ๒๕6๐	 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) เป ็นผู ้ก�าหนดเนื้อหาหลักสูตรวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งรับผิดชอบเรื่อง

การประเมินผลในกลุ่มวิชาดังกล่าวและขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา 

ผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ๑๓ แห่ง โรงเรียนเครือข่ายสะเต็ม

ศึกษา ๗๘ แห่ง และศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัย ๒๖ แห่ง  

ซึ่งเน้นการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีได้มีการ

ฝึกปฏิบัติทดลองจริง และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน  

จัดต้ังศูนย์ระดับภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ	 (SEAMO		

Regional	 Center	 for	 STEM	 Education:	 SEMEO		

STEM-ED)	 ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศ

กลุ่มอาเซียนในการพัฒนาความรู้ ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เรือ่ง STEM Education และจดัต้ังศนูย์	PISA	Center  

ให้เป็นศูนย์พัฒนาคะแนน PISA ของนักเรียนไทย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะท�างานร่วมกับ  

Cambridge Assessment เพื่อพัฒนาคลังข้อสอบ พัฒนาผู้ออกข้อสอบของไทย และสร้างระบบและเว็บไซต์ที่นักเรียน

สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 	 ๑.๒.8	 ส่งเสรมิคณุธรรมและจริยธรรม ผ่านโครงการโรงเรยีนคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรยีนคณุธรรม

ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความพอเพียง ๒) ความกตัญญู ๓) ความซื่อสัตย์

สจุรติ ๔) ความรบัผดิชอบ และ ๕) อดุมการณ์คณุธรรม โดยมกีารขบัเคลือ่นนโยบาย ประกอบด้วย การสร้างคนดใีห้บ้านเมอืง 

การเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม การพัฒนา

ระบบฐานข้อมลูโครงการโรงเรยีนคุณธรรม และการพฒันานวตักรรม สร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานภายนอก ผลการด�าเนนิงาน 

ในปี ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน ๓,๓๘๘,๒๒๕ คน มีการอบรมเป็นครูวิทยากรรวมทั้งส้ิน ๑๓๕,๕๒๙ คน  

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๙,๐๘๒ แห่ง เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือด�าเนินการให้ครอบคลุม 

ทุกโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากน้ี ก�าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมเพื่อให้ 

การเรียนการสอนมีลักษณะท่ีเป็นความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งได้พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดในเชิงพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม  

เน้นความซื่อสัตย์และมีวินัย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน ๑๘ ภาคการศึกษา ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 

ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ๑.๒.9	 สร้างคนไทยมีความเป็นพลเมืองดีและมีวินัย โดยให้ความส�าคัญกับการประยุกต์การเรียนรู ้

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พื้นที่ ท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทย โดยได้พัฒนารูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัย 

ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักในการมีระเบียบวินัยของเด็กในวัยเรียน  

ซึง่อยูร่ะหว่างคณะนกัวจิยัตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการเพือ่สร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกนัในการเสรมิ

สร้างวินัยด้านต่าง ๆ กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การด�าเนินงานในระยะต่อไปจะน�ารูปแบบและกลไกการเสริมสร้างวินัย 

ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในโรงเรียนน�าร่อง ๔ โครงการ โครงการละ ๕ โรงเรียน นอกจากนี้  

ได้พฒันารปูแบบการปลกูฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมอืงด ีวนิยัเด่น : คนด ีมวีนิยั รกัภมูใิจในชาต”ิ สามารถเช่ียวชาญตามความถนัด  

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”  

ซ่ึงอยู ่ระหว่างการน�าตัวแบบ STAR STEMS ไปใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จ�านวน ๕๕ แห่ง เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบ 

“ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา 
ผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 

๑๓ แห่ง 
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 

๗๘ แห่ง”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๐๒
นโยบายข้อ ๔

	 ๑.3	 การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส

  ๑.3.๑	 การศึกษาทางไกลร่วมกับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม	 เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงความรู ้ให้แก ่

นักเรียนทุกคน โดยในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีการติดต้ังอุปกรณ์และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดที่มี

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ แห่ง ทัว่ประเทศ รวมทัง้มกีารฝึกอบรมครจู�านวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ให้สามารถใช้ส่ือทางไกลผ่านดาวเทยีม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๐ มีการจัดท�ามาตรฐานโรงเรียน 

ที่ใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เตรียมจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรียนปลายทางทดแทน โดยบูรณาการกับ

โครงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology: DLIT) พบว่า  

มโีรงเรยีนเป้าหมายได้รบัจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิและเตรยีมผลิตและจดัท�าต้นฉบบัส่ือ eDLTV หรอืโครงการจดัท�าเนือ้หา 

ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ร่วมกบัส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ในส่วนของการด�าเนินงาน 

การศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปี ๒๕๕๙ ด�าเนนิการในโรงเรยีน ๑๕,๕๕๓ แห่ง โดยส่งการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพ

จากห้องเรยีนคณุภาพซึง่เป็นห้องเรยีนชัน้น�าทัว่ประเทศ ใน ๕ กลุม่สาระ ส�าหรบัโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในรปูแบบ

ห้องเรยีนคณุภาพทีม่รีะบบการแพร่ภาพและเสยีงจากคลงัข้อมลูวดีทิศัน์ (Video on Demand) พร้อมทัง้จัดสรรทรพัยากรและ 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีมีคุณภาพส�าหรับทุกโรงเรียนแบบครบวงจร และในปี ๒๕๖๐ จัดท�าอุปกรณ์สื่อห้องเรียน 

แห่งคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom) เพื่อให้โรงเรียนที่มีปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถใช้งาน

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) แบบออฟไลน์ได้ 

  ๑.3.๒	 ด�าเนินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.) มีผลการด�าเนินงาน ณ เดือนกันยายน 

๒๕๖๐ ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท

ปี
งบประมาณ

พ.ศ.

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร

กองทุนสมทบ	
(เงินนอก

งบประมาณ)

รวมเงินให้กู้ยืม
ทั้งสิ้น

ใช้จ่ายเงิน
ให้กู้ยืมไปแล้ว

จ�านวนเงินกู้และผู้กู้

๒๕๕๘ ๑๖,๓๙๔.๐๐ ๒๘,๘๙๕.๐๘ ๔๕,๒๕๓.๐๘ ๓๐,๖๗๙.๔๒ ๓๑,๖๒๕.๙๕
(๗๑๘,๔๓๑ ราย

สถานศึกษา ๔,๐๑๕ แห่ง)

๒๕๕๙ ๑๘,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๕๗๐.๗๔ ๓๙,๐๗๐.๗๔ ๒๗,๙๓๑.๑๐ ๒๘,๒๓๖.๖๒
(๖๑๗,๓๐๑ ราย

สถานศึกษา ๓,๘๕๑ แห่ง)

๒๕๖๐ ๖,๔๐๐.๐๐ ๓๑,๗๑๒.๘๒ ๓๘,๑๑๒.๘๒ ๑๖,๑๘๐.๘๙ ๒๖,๐๔๐.๒๑
(๕๕๑,๕๖๙ ราย

สถานศึกษา ๓,๗๒๘ แห่ง)

   ทั้งนี้ ได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพือ่บรูณาการการบรหิารจดัการและการด�าเนนิงานของสองกองทนุคอืกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา 

กบักองทนุเงินกูยื้มเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคตให้เป็นเอกภาพอยูภ่ายใต้กฎหมายเดยีวกนั และเพิม่มาตรการในการ 

บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๐3

  ๑.3.3	 ด�าเนินโครงการโรงเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร ่งด่วน		

(โรงเรียน	 ICU)	 เป็นการส�ารวจ ประเมิน และให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนทุกด้านตามความจ�าเป็นของโรงเรียนที่เข้าเกณฑ ์

การเข้าร่วมโครงการ เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ต้นปี ๒๕๖๐ ขณะนีม้โีรงเรยีน

ในโครงการ ICU แล้ว จ�านวนทัง้สิน้ ๕,๐๓๒ แห่ง โดยได้รบัความช่วยเหลือ 

สนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง ซึ่งทุกโรงเรียนในโครงการได้รับ

การแก้ไขปัญหาจนพ้นจากสภาวะ ICU แล้วทั้งหมด 

  ๑.3.๔	 ปรบัเปลีย่นแนวทางการให้ทนุเพือ่ช่วยเหลอื	

เด็กยากจน จากการให้ถัวเฉล่ียเท่ากันทุกโรงเรียน เป็นการใช้ 

แอปพลเิคชนัและเครือ่งมอืประเมนิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืเพือ่ให้สามารถ

ระบเุดก็ทีม่ภีาวะยากจนจริง แล้วจัดสรรทนุดงักล่าวเพือ่ช่วยเหลือเดก็

เป็นรายบุคคล ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ  

  ๑.3.๕	 จั ด ตั้ ง ก อ งทุ น เ พ่ื อ ค ว าม เ ส มอภ าค	

ทางการศึกษา	 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์  

ลดความเหลื่ อมล�้ า ในการศึกษา และเพื่ อ เสริมสร ้ างและ

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  ป ัจจุ บันอยู ่ ในขั้นตอน 

ของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาจัดท�ารายละเอียดของ

ร่างกฎหมาย โดยตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๖๐ ก�าหนดให้ตรากฎหมายให้เสรจ็ภายใน ๑ ปี นบัแต่วนัประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 	 ๑.3.6	 ด�าเนินโครงการ	 “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”	

(โรงเรียนแม่เหล็ก)	 ได้มีการเพิ่มและพัฒนาให้โรงเรียนประชารัฐ 

ทุกแห่งสามารถเป็น “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” (โรงเรียนแม่เหล็ก) ได้ 

และอ�านวยความสะดวกให้โรงเรยีนขนาดเล็ก จ�านวน ๒,๕๓๑ แห่ง  

ส่งนักเรียนมาเรียนใน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” เพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและเพิ่มคุณภาพการศึกษา

  ๑.3.7	 สร้าง	Tuifree.com	 เพื่อเป็น e-learning 

platform	 เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับนักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจทุกช่วงวัย 

	 ๑.๔	 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

	 	 ๑.๔.๑	 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ	

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

   ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กบัประชาชนด้วยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

โดยได้พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพและเพิ่มแหล่งเรียนรู้ เช่น 

   (๑) จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน	ซึ่งจัดตั้งแล้ว ๗,๔๒๔ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ฝึกอาชีพในรูปแบบ 

กลุม่สนใจ ช้ันเรยีนวชิาชพี ระยะสัน้-ระยะยาว ในกลุม่อาชพีต่าง ๆ  ได้แก่ พาณชิยกรรมและบรกิาร เกษตรกรรม อตุสาหกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัว สร้างอาชีพใหม่  

ต่อยอดอาชีพเดิม ท�าเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ดังนี้

“โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียน ICU
๕,๐๓๒ แห่ง
ได้รับความช่วยเหลือ

จนพ้นสภาวะ ICU
ทั้งหมด”

“โรงเรียนขนาดเล็ก
๒,๕๓๑ แห่ง
มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน  

ที่สามารถส่งนักเรียน
ไปเรียนร่วม”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๐๔
นโยบายข้อ ๔

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ	(คน)	

๒๕๕๙ ๗๖๓,๓๙๓

๒๕๖๐ (ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐) ๓๖๑,๒๖๘

   (๒)	 พัฒนา	 กศน.	 ต�าบล	 เป็นกลไกการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ผ่าน ๔ ศูนย์เรียนรู้  

คือ ๑) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล จ�านวน ๗,๔๒๔ แห่งทั่วประเทศ  

๒) ศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาประชาธปิไตยประจ�าต�าบล (ศส.ปชต.) ๗,๔๒๔ ต�าบล ๓) ศนูย์ดิจทิลัชมุชน ได้ตดิตัง้ส่ืออนิเทอร์เนต็

ใน กศน. ต�าบล ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ๔,๒๒๔ แห่ง และ ๔) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการปรับบทบาทภารกิจของ กศน. 

ต�าบล ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่

   (๓)	 ส่งเสริมทักษะ	 ๑	 คน	 ๑	 อาชีพ ด�าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนซ่ึงจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 

ในรูปแบบของกลุ่มสนใจและในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (ระยะสั้นและระยะยาว) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีช่องทาง 

ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพเดิม หรือท�าเป็นอาชีพเสริมได้  

ซึ่งสามารถจัดหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้ จ�านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

และบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง และมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ๒๗๖,๔๘๖ คน

   (๔)	 ส่งเสรมิการตวิเข้มเตมิเตม็ความรู	้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการศกึษานอกระบบผ่านทวีีสาธารณะ 

(ติวเข้ม เต็มความรู้) เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากสื่อการศึกษา 

ทีม่คุีณภาพและทนัสมยั โดยมกีจิกรรม ๑) ผลติและเผยแพร่รายการโทรทศัน์ “ตวิเข้มเติมเต็มความรู”้ ๒) ผลิตรายการโทรทศัน์

เพื่อการศึกษานอกระบบ และ ๓) ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาประชาชนตามช่วงวัย ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 

จ�านวน ๙๑๒,๘๘๔ คน และมีการผลิตรายการโทรทัศน์ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” จ�านวน ๖๘ รายการ ผลิตรายการโทรทัศน์

เพือ่พฒันาประชาชนตามช่วงวยั จ�านวน ๒๐๕ รายการ จดัพมิพ์เอกสารประกอบกิจกรรมตวิเข้มเตมิเตม็ความรูสั้ญจร จ�านวน 

๑,๕๑๐ เล่ม ซ่ึงจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีรับบริการติวเข้ม 

เติมเต็มความรู้ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๖๐๐ คน พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น วิชาภาษาไทย ร้อยละ ๙๖.๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

และวชิาคณติศาสตร์ ร้อยละ ๗๗.๘๓ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึน้ ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนโรงเรยีนห้องสอนศกึษา 

ในพระอปุถมัภ์ฯ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมตวิเข้มเตมิเตม็ความรูส้ญัจรพบว่า 

นกัเรยีนมากกว่าร้อยละ ๘๐ พงึพอใจในกจิกรรม วทิยากร (ตวิเตอร์) 

บริการ และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมในระดับมากที่สุด 

   (๕) ขับเคลื่อนการด�าเนินงานศูนย์ดิจิทัล	

ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแสวงหา 

ความรู ้  ข ้อ มูลสารสนเทศ พัฒนาและเพิ่ ม ศักยภาพของ

ตนเอง สามารถน�าความรู ้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ออนไลน์ การซือ้ขายสนิค้าผ่านตลาดออนไลน์  

โดยมีการอบรมวิทยากรแกน กศน. ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับจังหวัด

และสถาบัน กศน. ระดับภาค ขยายผลสู่ระดับอ�าเภอและต�าบล  

รวมจ�านวน ๙,๐๗๖ คน และน�าไปสู่การขยายผลในชุมชนผ่าน  

กศน. ต�าบล ซ่ึงมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรม จ�านวน

กว่า ๓๕๐,๐๐๐ คน 

“ขับเคลื่อน
การดำาเนินงาน 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 
๓๕๐,๐๐๐ คน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๐๕

	 	 ๑.๔.๒	 พัฒนาการเรียนรู้และจัดการศึกษาทางวัฒนธรรม	

   (๑) ยกระดับมาตรฐานผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์ โดยด�าเนินการจัดท�ามาตรฐาน 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านดุริยางคศิลป์ ในสาขาคีตศิลป์ และสาขาป่ีพาทย์ เพือ่ให้ผู้ส�าเร็จการศกึษา

จากสถาบันบัณฑติพฒันศลิป์มีความรู้ความสามารถที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา และวงการวิชาชีพด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นมาตรฐานในการผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น ให้มีคุณภาพเสมอกันในวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง 

   (๒) ยกระดับการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป	์ดุริยางคศิลป์	คีตศิลป์	และช่างศิลป์ เช่น แนะแนว

การศึกษาต่อเชิงรุกส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และยังเป็นการส่งเสริม 

การศึกษาทางด้านวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนศิลป์สร้างสรรค์สื่อภาษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อน้อมส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  

ในทุกระดับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ถ่ายทอด มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จ�านวน ๑๐ รางวัล มีผลงาน

ทีไ่ด้รบัรางวลัทัง้หมด จ�านวน ๔๓  รางวลั จากผลงานทีส่่งเข้าประกวดทัง้หมด ๖๐ ผลงาน จัดโครงการอบรมการจดัการเรยีน

การสอนและการท�าวิจัยในชั้นเรียน แบบ Active Learning Teacher และครู ๔.๐ ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

และระดบัพืน้ฐานการศกึษาเพือ่ปฏริปูการเรยีนการสอนให้ทนัโลกในอนาคต ปรบัการเรยีนการสอนให้เข้ากบัยคุ Thailand 4.0 

ซึ่งท�าให้นักเรียนนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการเรียนดีเพิ่มขึ้น 

	 ๑.๕	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ส่งเสริมกลไกประชารัฐเพื่อขับเคล่ือนด้านการศึกษา รัฐบาลได้มุ่งขับเคล่ือนนโยบายการสานพลังประชารัฐ 

เพือ่เศรษฐกจิฐานราก ซ่ึงเป็นการรวมพลงัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นและยกระดบั

การศึกษาของประเทศไทย สรุปการด�าเนินงานได้ ดังนี้ 

  ๑.๕.๑	 ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า 

ด�าเนนิการต่อเนือ่งในโครงการโรงเรยีนประชารฐั (โรงเรยีนต้นแบบ)  

ในทุกต�าบล ต�าบลละ ๑ แห่ง เพื่อยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน

สากล ซึ่งเป ็นโครงการความร ่วมมือระหว ่างรัฐและเอกชน 

ตามโครงการประชารฐัเพือ่พฒันาคณุภาพโรงเรยีน โดยการสนบัสนนุ

จากภาคเอกชนหลายรปูแบบเป็น school partners เริม่ด�าเนนิการ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๓,๔๐๐ แห่ง กระจายทั่วประเทศ ต่อมา 

ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการขยายผลเพิ่มจ�านวนโรงเรียนประชารัฐ 

อกีจ�านวนประมาณ ๔,๐๐๐ แห่ง รวมเป็นจ�านวนทัง้สิน้ ๗,๔๐๐ แห่ง  

เพื่อพัฒนาให้เป ็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีและยังสามารถเป็น

โรงเรียนแม่เหล็กเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กโดยรอบจนถึงขั้น 

ที่ท�าให้เกิดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ โดยมีการพัฒนา 

ในด้านต่าง ๆ เช่น ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสถานศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลตามหลัก 

ธรรมาภิบาล โครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบกระบวนการเรียนรู้  

การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ของผู้น�าเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค และโครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษา 

“มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ
(โรงเรียนต้นแบบ)

๗,๔๐๐ แห่ง”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๐6
นโยบายข้อ ๔

ที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) หรือ CONNEXT ED โดยภาคเอกชน ๑๒ บริษัท  

ร่วมจัดท�าโครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) คัดเลือกบุคลากรในองค์กรที่เป็นผู้น�ารุ่นใหม่  

มีอุดมการณ์ มีจิตสาธารณะ เป็น School Partners เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับผู ้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ  

มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้น�า รวม ๑,๐๐๐ คน และก�าหนดจะขยายครบโรงเรียนประชารัฐในทุกต�าบลทั่วประเทศ 

ภายใน ๓ ปี (สิ้นปี ๒๕๖๑) ท้ังน้ี การด�าเนินงานในปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างเร่งรัดด�าเนินการต่อเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา 

เช่น เสนอแผนพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐที่มีภาคเอกชนสนับสนุน จ�านวน ๑,๙๙๔ แห่ง 

ซึง่อยูร่ะหว่างรอผลการพจิารณาจากภาคเอกชน ๑๒ แห่ง การพจิารณาปัญหาอปุสรรคและก�าหนดทศิทางขบัเคลือ่นโครงการ  

จัดท�าร่างมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานทางกายภาพ

ของโรงเรียนตามมาตรฐานธนาคารโลก และความต้องการจ�าเป็นของบริบทประเทศไทย จัดเก็บข้อมูล ONLINE ตัวชี้วัด

โรงเรยีนประชารฐัเพือ่จัดท�าเป็น Dashboard น�าเสนอภาพปัจจบุนัก่อนขบัเคล่ือนโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ การจดัเกบ็

ข้อมูล ONLINE บัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เพื่อรองรับการโอนเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจากภาคเอกชน

ที่สนับสนุนโรงเรียน และระบบการรับบริจาคส�าหรับกองทุนโรงเรียนประชารัฐ และการเตรียมคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ  

รุ่นที่ ๒ โดยคาดว่ากลไกประชารัฐจะเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางการแข่งขันและลดความเหลื่อมล�้าของคนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 

  ๑.๕.๒	 ด้านยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา ได้ด�าเนินกิจกรรมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ๔ กิจกรรม  

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ 

   (๑)	 Re-branding	 :	 ระยะที่	 ๑	 ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการประชารัฐ อาชีวะ ฝีมือชน  

คนสร้างชาติและลงนามความร่วมมือ MOU Excellent Model School & Kick off Open House Road Show ระยะที่	๒		

ได้สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัสถานศกึษาต้นแบบทวภิาคี สานพลังประชารฐั (Excellent Model School) ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 

คลิป และการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุในพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดยุทธศาสตร์ ๓๑ จังหวัดหลัก และรัศมีจังหวัดใกล้เคียง 

   (๒) Excellent	 Model	 School	 (EMS)	 (สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน 

สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วยตัวแทนสถานศึกษา

ในภาคต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัย

เทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยพณิชยการบางนา ทั้งน้ี ในปี ๒๕๖๐ เริ่มต้นการสร้างความร่วมมือ

จากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เป็นอันดับแรกและขยายเครือข่ายจากกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ

คณุภาพวชิาชพีไปสูท่กุอตุสาหกรรม โดยได้พฒันาสถานศกึษาให้ได้ตามมาตรฐานทัว่ประเทศ และเริม่ต้นยกระดบัสถานศกึษา 

ที่มีความร่วมมือในกลุ่มเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและขยายขอบเขตต่อเน่ือง ด้วยการพัฒนา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทาง ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และรับนักศึกษา 

เข้าท�างานเมื่อเรียนจบ ซึ่งสถานประกอบการจะเข้าไปท�างานร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีจ�านวนบริษัท 

และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ EMS ระยะแรก จ�านวน ๑๔ แห่ง และ ๔๖ แห่ง ตามล�าดับ และมีสถานศึกษาเข้าร่วม

โครงการ EMS ระยะที่ ๒ เพิ่มเติม ๒๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๖๘ แห่ง 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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   (๓)	 Database	of	Demand	and	Supply	ด�าเนินงานจัดเก็บข้อมูลความต้องการและจ�านวน

การผลิต (Demand and Supply) ของก�าลังคน ประกอบด้วย ๑) ภาพรวมระดับประเทศ โดยใช้ข้อมูลความต้องการ 

จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาครัฐ 

และภาครัฐวิสาหกิจ ๒) ข้อมูลจากระบบจัดหางาน รวบรวมจากระบบจัดหางานกระทรวงแรงงานในระบบ SSO (Single 

Sign-On) หรือการยืนยันตัวบุคคลและระบบจัดหางานเอกชน และ ๓) ข้อมูลความต้องการระดับจังหวัด โดยใช้กลไก 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงในการด�าเนินงานปี ๒๕๖๐ ได้จัดท�า Demand and Supply Balance (จุดสมดุล

ระหว่างความต้องการและจ�านวนการผลิตก�าลังคน) น�าร่องและท�า Matching Demand and Supply (จับคู่ความต้องการ

และจ�านวนการผลิตก�าลังคน) ที่จังหวัดระยอง 

   (๔) Standard	 and	 Certification	 Center	 ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางภายใต ้

คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในปัจจุบัน โดยมี ๒ แนวทาง คือ ๑) ยกระดับหน่วยงานเดิมและ ๒) จัดตั้งหน่วยงาน 

ขึ้นใหม่ในรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

	 ๑.6	 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ	

 	 ๑.6.๑	 ส่งเสรมิการอาชวีศกึษาและเร่งผลติและพฒันาก�าลงัคนเพือ่ตอบสนองความต้องการพฒันาประเทศ	

มีการด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) ควบรวมอาชีวะของภาครัฐกับเอกชน	 ได้เร่งผลิตก�าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ในภาคเศรษฐกจิของประเทศและปรบัโครงสร้างการจดัการศกึษาอาชวีศกึษาโดยการควบรวมสถาบนัอาชวีะของภาครัฐเข้ากบั 

เอกชน โดยหลังจากควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จะมีวิทยาลัยอยู่ในก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาทั้งสิ้น ๘๘๖ แห่ง มีนักเรียนทั้งสิ้น ๙๗๖,๖๑๑๕ คน แบ่งเป็น วิทยาลัยอาชีวะรัฐ จ�านวน ๔๒๕ แห่ง นักศึกษา 

จ�านวน ๖๗๓,๑๑๓ คน และวิทยาลัยอาชีวะเอกชน จ�านวน ๔๖๑ แห่ง นักศึกษา จ�านวน ๓๐๒,๕๐๒ คน วิทยาลัยแต่ละแห่ง 

จะมีความถนัดเฉพาะทาง ไม่ซ�้าซ้อนกัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง และจะต้องร่วมกันวางแผน

การรับนักเรียน นักศึกษา และร่วมกันสร้างความเป็นเลิศแต่ละด้านในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 

ให้มากขึ้นและมีทักษะฝีมือเพียงพอแก่การพัฒนาประเทศ ซึ่งด�าเนินการควบรวมตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างทบทวนระเบียบอาชีวะเอกชนให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนอาชีวะต่อไปในอนาคต 

   (๒) ด�าเนนิโครงการเรยีนร่วมหลกัสตูรอาชวีศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ทวศิกึษา) เพือ่เพิม่

ปรมิาณผูเ้รยีนอาชวีศกึษาและเพือ่ให้ผูส้�าเรจ็มธัยมศกึษามทีกัษะวชิาชพีตดิตวั สามารถเข้าสูต่ลาดแรงงานและประกอบอาชพี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ ๒ แห่ง เม่ือเรียนจบ ๓ ปี จะได้วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ ทั้งนี้  

การรบัสมคัรในปีการศกึษา ๒๕๕๙ มนีกัเรยีนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๔,๖๓๔ คน และมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการ ๙๗๖ แห่ง  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๓๙,๕๓๔ คน จัดท�าแนวทางด�าเนินโครงการฯ และจัดพิมพ์

เอกสารแนวทางการด�าเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๒๕๐ เล่ม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ร่วมหลกัสตูรให้แก่สถานศึกษาทีด่�าเนนิโครงการ ๓๑๑ แห่ง นอกจากนี ้ได้ขยายผลการจดัการศกึษาหลกัสตูรอาชวีศกึษาและ

มธัยมศกึษาตอนปลาย (ทวศิกึษา) ไปยงัสถานศึกษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่คีวามพร้อม เพือ่เป็นการขยายโอกาส 

การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา  

ได้เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น 

   (๓)	 ด�าเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน  

เพิ่มปริมาณสถานประกอบการ และจัดท�าส่ือและเอกสารการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคีและสถานศึกษาทวิภาคีต้นแบบ โดยพัฒนาครูนิเทศก์ และหัวหน้างานทวิภาคี และพัฒนาฐานข้อมูล 

ในสถานศึกษาทวิภาคีต้นแบบ เพื่อตอบสนองก�าลังคนตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้เรียนและสถานประกอบการเข้าร่วม 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๐8
นโยบายข้อ ๔

กลุ่มเป้าหมาย
อาชีวศึกษาภาครัฐ/อาชีวศึกษาภาคเอกชน

ปีการศึกษา	๒๕๕9 ปีการศึกษา	๒๕6๐

นักเรียน (คน) ๑๑๓,๗๒๙/๙,๔๙๘ ๑๒๕,๘๙๖/๗,๘๖๖

สถานประกอบการ (แห่ง) ๒๑,๐๑๙ ๓๒,๒๒๓

สถานศึกษา (แห่ง) ๔๑๔/๕๒ ๔๑๔/๘๙

   (๔) ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	 ได้ด�าเนินการ 

ตามนโยบาย	 “การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ	

เฉพาะด้าน” อย่างต่อเนือ่ง โดยได้คัดเลอืกสถานศกึษาอาชวีศกึษาทีม่ี 

ความพร้อมระดับหน่ึง ท้ังด ้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา

เฉพาะทางและในสาขาวิชาท่ีมีความโดดเด่น ได้มีการพิจารณา

กรอบแนวทางการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ใน Super Cluster และสอดคล้องกับกลุม่ Cluster ทีเ่ป็นความต้องการ 

ของประเทศ จ�านวน ๖ Cluster ซึ่งเริ่มด�าเนินการระยะที่ ๑  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก�าหนดสาขาวิชาเฉพาะทาง  

๗ สาขาวิชา สถานศึกษา ๗ แห่ง และได้พัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนต้นแบบห้องเรียนเฉพาะทางให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวแล้ว  

ระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดสาขาวิชาเฉพาะทางเพิ่มอีก ๖ สาขาวิชา สถานศึกษา ๑๐ แห่ง  

และระยะที่ ๓ จะด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๔ สาขาวิชา สถานศึกษา ๔ แห่ง 

   (๕) ด�าเนินโครงการค่ายอาชีวะฤดูร้อน		

(Vocational	 Boot	 Camp)	 “เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน		

(Education	 to	 Employment)” ซ่ึงเป็นการเปิดฝึกอบรม 

หลักสูตรระยะสั้น ที่เอกชนเป็นผู ้จัดสอนเพื่อให้ท�างานได้จริง  

และเป็นหลักสูตรเฉพาะเจาะจงท่ีผู้จ้างงานมีความต้องการ เช่น  

ช่างจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) ช่างตรวจรอยร้าวอาคาร  

การท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจ การรับเหมาก่อสร ้าง โครงการน้ี 

ด�าเนินการแล้ว ๒ ครั้ง คือในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และ

ได้ขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งในด้านพื้นท่ีและสาขาในเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได ้รับการตอบรับจากสถานประกอบการ  

นักเ รียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปเป ็นอย ่างมาก โดยมี 

สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๕๐๐ บริษัท  

และมีผู้เข้ารับการอบรมแล้วทั้งหมดจ�านวนมากกว่า ๑๒๐,๐๐๐ คน

“ส่งเสริมอาชีวศึกษาสู่ความ 

เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
โดยกำาหนดสาขาวิชาเฉพาะทาง 

เพิ่มอีก ๖ สาขาวิชา  
๑๐ สถานศึกษา”

“พัฒนาทักษะกำาลังคน
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

มีสถานประกอบการเข้าร่วม 
๑,๕๐๐ แห่ง  

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม มากกว่า 
๑๒๐,๐๐๐ คน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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   (๖)	 จัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (พ.ศ.	 ๒๕6๐-	

๒๕6๔)	 ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ที่มีเนื้อหาส�าคัญเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัย อุตสาหกรรม คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตใน EEC เพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ใน EEC โดยอนุญาตให้มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของโลก 

ในด้านวิศวกรรมมาจัดการศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศไทย 

เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดงานวิจัยระดับสูงท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

แห่งอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC 

   (๗) วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	

ความต้องการแรงงานของประเทศแบบ	real	time	โดยกระทรวง

ศึกษาธิการร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)  

ด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเอปพลิเคชัน เพื่อทราบ 

ความต้องการแรงงานแบบ real time โดยรวบรวมข้อมลูการประกาศ

รับสมัครงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ ประมวลผล 

ให้ทราบทศิทางและรายละเอยีดของความต้องการแรงงาน แล้วน�าไป 

เชื่อมโยงกับการปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

รวมท้ังข้อมูลความต้องการแรงงานในระดับปริญญาและวิชาชีพ 

ชั้นสูง คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ มีฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน 

พร้อมใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๑

   (๘) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	 (Fix	 it		

Center) ในปี ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

๕๐๐ ศนูย์ พฒันาศนูย์ซ่อมสร้างเพือ่ชมุชนแบบถาวร จ�านวน ๘๐ ศนูย์  

มีช่างชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๔๘๙ คน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จ�านวน ๑๗๕ ผลิตภัณฑ์ และประชนชนเข้ารับการพัฒนาอาชีพ  

๒๙๓ อาชีพ นอกจากน้ี ได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ที่ประสบอุทกภัยโดยการให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือจักรกล 

การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และยานพาหนะ 

รวมถึงการแจกอาหารและถุงยังชีพ ในพื้นที่ภาคใต้ ๖๔ อ�าเภอ  

๑๑ จังหวัด ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ จ�านวน  

๒๐๐ จุดบริการ มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้รับการซ่อมแซม 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๗๓๙ ชิ้น ก่อสร้าง ๒,๙๓๖ รายการ ระบบไฟฟ้า  

๔,๐๑๖ รายการ และอืน่ ๆ  ๘,๕๐๑ รายการ และในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดัสกลนคร ระว่างวนัที ่๓๐ กรกฎาคม- 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๖๔ จุดบริการ มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๘๑ ชิ้น

“ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน

(Fix it Center) แบบถาวร 

๘๐ ศูนย ์มีช่างชุมชน 
เข้าร่วม ๔๘๙ คน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๑๐
นโยบายข้อ ๔

	 	 ๑.6.๒	 ผลิตก�าลังคนในระดับอุดมศึกษารองรับความต้องการของประเทศ โดยได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work Integrated Learning: WIL) หรือโครงการสหกิจศึกษา  

โดยส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุจดัการศกึษา และให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏบิตังิานจริงในสถานประกอบการ  

เพื่อสร้างความพร้อมและสมรรถนะที่ดีเมื่อส�าเร็จการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

ดังนี้

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ป	ี๒๕๕8 ปี	๒๕๕9 ป	ี๒๕6๐

นักศึกษา (คน) ๓๗,๔๓๗ ๓๙,๒๔๓ ๔๐,๙๑๔

สถานศึกษา (แห่ง) ๑๒๑ ๑๑๘ ๑๑๘ 

สถานประกอบการ (แห่ง) ๑๔,๔๒๘ ๑๕,๓๒๖ ๑๕,๒๒๔ 

	 ๑.7	 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

	 	 ๑.7.๑	 การปฏิรูประบบคร	ู

   (๑)	 ปรับปรุงการคัดเลือกครู	 โดยใช้ข ้อสอบกลางเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  

และด�าเนินงานโครงการครูคืนถิ่นผลิครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 (พ.ศ.	 ๒๕๕9-๒๕7๒)	 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง  

เข้าสู่วิชาชีพครู รวม ๑๐ รุ่น จ�านวน ๔๘,๓๗๔ คน เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยในปี ๒๕๕๙ ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) บรรจุรับราชการครู สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ�านวน ๓,๑๕๙ คน  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จ�านวน  

๑๐๖ คน และสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ�านวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น  

๓,๒๖๗ คน ในปี ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

ทีี่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ�านวน ๓,๐๙๗ คน นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือก 

สถาบันที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ที่คัดเลือก 

จากผู้ส�าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่าเข้าร่วม

โครงการในปี ๒๕๖๑ และเตรียมการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู 

ชั้นปีที่ ๑-๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้  

ได้รบัสมคัรครผููช่้วยจากผูท้ีไ่ม่ได้จบครุศุาสตร์ในสาขาวชิาขาดแคลน 

โดยรับจ�านวนประมาณ ๕๐๐ คน มีคุณวุฒิที่น่าสนใจ เช่น สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และมีจ�านวน 

ไม่น้อยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและหรือจบการศึกษา 

จากต่างประเทศ 

   (๒)	 ด�าเนินโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยสรรหา 

ครูเกษียณอายรุาชการ มีจติวญิญาณของความเป็นคร ูมผีลงานเชิงประจกัษ์ และมีสุขภาพด ีเพือ่ท�าหน้าทีค่รผูู้สอนสถานศึกษา 

ในสาขาที่จ�าเป็นและขาดแคลนตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

ก�าหนด โดยด�าเนินการจ้างแล้วทั้งสิ้น ๑๐ เดือน จ�าแนกเป็น ๒ รอบ ระยะเวลาการจ้างรอบละ ๕ เดือน ดังนี้ 

“โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

มีผูผ้่านการคัดเลือก 
แล้ว ๓,๐๙๗ คน 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๑๑

รอบการจ้าง จ�านวนที่จ้าง	(อัตรา)

รอบแรก วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๕,๑๘๖

รอบที่สอง	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๕,๒๒๓

   (๓) พัฒนาครูในระบบ ได้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ปรับเปล่ียนเกณฑ์วิทยฐานะครูให้สอดคล้องกับ

ภาระงานสอนที่แท้จริงในห้องเรียน และเป็นระบบที่มีความยุติธรรมเพื่อตอบแทนครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอนนักเรียน และ

มีการปรับปรุง พัฒนาความรู้และทักษะการสอน ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 

หรือ PLC) และการอบรมพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาครูจ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และ

ให้ครูได้เลือกหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติของสถาบันคุรุพัฒนาเอง ซึ่งมีครูสมัครแล้วประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ คน 

   (๔) เปลีย่นระบบคดัเลอืกผูบ้รหิารระดบัสงู โดยการเปิดกว้างรบัสมคัรผูท้ีม่คีวามสามารถจากหลาย

ภาคส่วนและมีคณะกรรมการคัดเลือกโดยมีระบบการให้คะแนนและการสัมภาษณ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยได้ด�าเนินการ 

ในการคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา

   (๕) ปรับปรงุเกณฑ์คดัเลอืกผูบ้รหิารเพือ่การพัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพของโรงเรยีนอย่างจรงิจงั 

โดยการแต่งตั้งและประเมินผู้บริหารโรงเรียนแนวใหม่ด้วยหลักเกณฑ์ Ps ประกอบด้วย Performance (ผลการด�าเนินงาน)  

Proficiency (สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ) Potential (ศักยภาพ) Probation (มีช่วงทดลองงาน)

  ๑.7.๒	 แก้ไขปัญหาหนีส้นิคร	ูโดยได้จัดท�าข้อตกลงกบัธนาคารออมสินให้ยกเลิกจ่ายค่าบรหิารตดิตามหนีค้รู  

ร้อยละ ๐.๕-๑ ของมูลหน้ีให้กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาทต่อปี แล้วน�าเงินดังกล่าวมาจ่ายคืนให้กับครูที่มีวินัยในการผ่อนหนี้ดีแทน ซึ่งคาดว่าข้อตกลงใหม่

จะเริ่มในต้นปี ๒๕๖๑ 

๒.	 การทะนุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	

 ๒.๑	 การทะนบุ�ารงุและอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่	ๆ  โดยการสนบัสนนุให้องค์กรทางศาสนามบีทบาท

ส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

 	 ๒.๑.๑	 ด�าเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	 ประจ�าปี	 ๒๕6๐ โดยร่วมกับองค์กรเครือข่าย 

ส่งเสริมการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า มีเป้าหมายให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะตลอดทั้งปี ซึ่งในส่วนกลาง

มีวัดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๔๐ วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖,๑๙๑ คน และส่วนภูมิภาคมีวัดที่จัดกิจกรรม จ�านวนทั้งสิ้น 

๑๖,๙๔๕ วัด 

  ๒.๑.๒	 เสริมสร้างชุมชน	 องค์กร	 คุณธรรม	 โดยขับเคล่ือนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน โดยน�ากลไกประชารัฐ 

ไปใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยัง่ยนื เน้นปลกูฝัง 

ให้คนไทยยึดม่ันในคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ทั้งน้ี ได้จัดตั้งชุมชนคุณธรรมน้อมน�า 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปขับเคลือ่นด้วยพลงับวรต้นแบบ จ�านวน ๒,๑๙๑ แห่ง และมหีน่วยงาน/องค์กรคุณธรรม 

จ�านวน ๑,๕๘๒ แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการประกาศจังหวัดคุณธรรมใน ๔  จังหวัดน�าร่อง ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร 

บุรีรัมย์ ราชบุรี และพัทลุง โดยยึดข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประการ คือ ๑) ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของแต่ละศาสนา  

๒) น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และ ๓) ด�ารงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย  



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๑๒
นโยบายข้อ ๔

  ๒.๑.3	 จัดกิจกรรม	“สวดมนต์ข้ามป	ีส่งท้ายปีเก่า	

วิถีไทย	 ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	 พุทธศักราช	 ๒๕6๐”	 ระหว่าง

วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙-๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค โดยการบูรณาการระหว่างกระทรวงและหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ทีจั่ดทัง้ในวดัและสถานท่ีทัว่ไป และมณฑลพธิท้ีองสนามหลวง  

โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นท่ีร่วมท�าบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา  

ปฏิบัติธรรม ฟ ังพระธรรมเทศนา สวดมนต ์ ร ่วมพิธี เจริญ 

พระพุทธมนต ์  มีพื้ นที่ ในการจัด กิจกรรมสวดมนต ์ข ้ ามป ี  

รวมทั่วประเทศ ๒๔,๕๙๓ แห่ง ผู ้ เข ้าร ่วมทั่วประเทศรวม 

๑๙,๗๔๕,๑๑๒ คน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาซ่ึงมีผู้เข้าร่วม จ�านวน 

๑๘,๒๗๗,๐๐๐ คน

  ๒.๑.๔	 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา		

เนื่องในเทศกาลวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ประจ�าปี	 ๒๕6๐		

ท้ังในส ่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให ้ทุกภาคส ่วนของสังคม 

ได้ตระหนกัถงึวนัส�าคญัทางพระพุทธศาสนาและคุณค่าของหลักธรรม  

และรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดท�าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ช�าระจิตใจให้สะอาดผ่องใส  

โดยวันมาฆบูชาจัดระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

บรรยายธรรม นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับมาฆบูชา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๗,๗๐๒,๕๓๖ คน วันวิสาขบูชา 

จัดระหว่างวันท่ี ๔-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยเชิญทูตานุทูตของประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมบ�าเพ็ญกุศล 

ร่วมกบัพุทธศาสนกิชนชาวไทย และเป็นปีแรกทีเ่ชญิชวนชุมชนคุณธรรมทัว่ประเทศแต่งกายด้วยชดุขาวรกัษาศลีตลอดเทศกาล  

มีประชาชนเข ้าร ่วมกิจกรรม จ�านวน ๔๒,๑๐๒,๓๗๖ คน  

นอกจากนี้  ยั งจัดงานวิสาขบูชาสานสัมพันธไมตรี ในมิติ 

พระพุทธศาสนา ใน ๑๖ จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน โดยหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในจังหวัดตามแนว

ชายแดนกลุม่ประเทศอาเซยีนบรูณาการการจดักจิกรรมสานสัมพนัธ์

อาเซยีน น้อมน�าหลกัธรรมทางศาสนาไปประพฤตปิฏบิตัแิละน�าความ

เป็นวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมอาเซียน มีจัด

กิจกรรมจ�านวน ๑๖ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

โดยมปีระชาชนในประเทศสมาชกิอาเซียนร่วมงานกว่า ๔๕,๙๐๐ คน 

  นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและจัดอบรมศีลธรรมให้แก ่

บุคลากรในสังกัด เพื่อขัดเกลาจิตใจและปลูกจิตส�านึกคุณธรรมอันดี ให้สามารถน�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

และเหมาะสม 

“ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี  
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย 

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี ๒๕๖๐ 

๑๙.๗๕ ล้านคน  
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา” 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๑3

“จัดค่ายเยาวชน
สมานฉันท์และโครงการ

สร้างคนดีสู่สังคม : 
ค่ายคุณธรรม

สำาหรับเยาวชน”

	 	 ๒.๑.๕	 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

   (๑) จัดค่ายส�าหรับเยาวชน เช่น จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๐  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยน�าเยาวชนจาก ๕ ศาสนา มาเรียนรู้หลักปฏิบัติศาสนสถาน 

ของแต่ละศาสนา ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่  

๑) วัดชัยมงคล ๒) วัดซิกข์ ๓) มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ และ ๔) โบสถ์

พระมหาไถ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การสร้างความสามัคคี 

เห็นความส�าคัญของการเรียนรู ้หลักธรรมในแต่ละศาสนา และ

สามารถน�ามาปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติและพฒันาตนเองให้เป็นคนดี  

มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกัน 

อย่างสมานฉันท์ โดยยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลาย

ด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม จัดท�าโครงการสร้างคนดี	

สู่สังคม	:	ค่ายคุณธรรมส�าหรับเยาวชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยจัดค่ายที่ ๒ ณ ศูนย์กลาง

ปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

   (๒) ด�าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท

พระภิกษุสามเณรเเละบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	ประจ�าปี	๒๕6๐ 

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เเละเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึง 

ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมค�าสอน 

ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถน�าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ 

ในชีวิตประจ�าวัน สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้

   นอกจากน้ี ยังได้จัดกิจกรรมร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร	 น้อมใจภักด์ิ	 พระผู้ทรงธรรม

เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุนทรสถิต อ�าเภอบ้านเเพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ

อบรมการเทศน์มหาชาติท�านองหลวง	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีระหว่างวันที่ 

๖-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และจัดโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย 

ประจ�าปี	๒๕6๐	ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีสถานศึกษาเข้าร่วมจ�านวน ๖๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ รูปต่อคน  

ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

	 ๒.๒	 การอนุรักษ	์ฟื้นฟู	สืบสาน	พัฒนา	และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

  ๒.๒.๑	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบสาน	สร้างสรรค์	และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพติร	เช่น	การจดัพธิบีวงสรวงเพือ่บูรณปฏิสงัขรณ์ราชรถ	พระยานมาศ	และเครือ่งประกอบในพระราชพธิถีวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ณ โรงราชรถ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจดัเสวนา	“รวมพลงับันทกึจดหมายเหตุแห่งชาติ	เนือ่งในงานพระบรมศพ	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร” เมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุ กระทรวง

วัฒนธรรม การจัดท�าหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพิตร โดย ๑ ชุด มี ๓ เล่ม ได้แก่ ประมวลภาพเหตุการณ์ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประมวลภาพเหตุการณ์ 

ในส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) และประมวลภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศ (นานาอารยประเทศ) การรวบรวมภาพนิ่ง		

ภาพเคลื่อนไหว	 บทเพลง	 กวีนิพนธ์	 ค�าไว้อาลัย เพื่อจัดท�าบันทึกจดหมายเหตุ โดยได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดท�า 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๑๔
นโยบายข้อ ๔

เอกสารจดหมายเหตุ และกวีนิพนธ์ ได้แก่ จดหมายเหตุงาน

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพิตร	 โดยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่อง  

จ�านวน ๔,๕๗๒ แผ่น รวบรวมและรับมอบเอกสารการด�าเนินงาน 

และกิจกรรม จ�านวน ๒,๑๒๗ รายการ และบันทึกเหตุการณ์ จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	

มหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	ฉบับสือ่มวลชน อยูร่ะหว่างการรวบรวมหนงัสือพมิพ์ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ  

และกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		

บรมนาถบพิตร	 โดยรวบรวมบทกวีนิพนธ์แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ (๑๐๐ วัน) ประกอบด้วยถ้อยค�าฯ จ�านวน ๑,๓๒๗ ส�านวน และบทกวีนิพนธ์ฯ จ�านวน ๗๓๐ ส�านวน 

   (๒)	 ขึ้นทะเบียนมรดกโลก	 มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และมรดกทางวัฒนธรรม ได้ขึ้นทะเบียน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จ�านวน ๓๑๘ รายการ เสนอขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของอนุสัญญา

ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) จ�านวน ๒ รายการ ได้แก่ โขน และนวดไทย ปัจจุบันมีแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีชั่วคราว (Tentative 

List) ตามอนุสัญญามรดกโลกของยูเนสโกแล้วและอยู ่ระหว่าง

เตรียมการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จ�านวน ๕ แหล่ง ได ้แก ่  

๑) อนสุรณ์สถาน สถานที ่และพืน้ทีท่างวัฒนธรรมในจังหวดัเชยีงใหม่  

เมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนา ๒) เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย

และศาสนสถานท่ีเก่ียวข้อง ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต�่า  

๓) พระธาตุพนม และสิ่ งก ่อสร ้างทางประวัติศาสตร ์และ 

ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ๔) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และ  

๕) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช นอกจากนี้  

ได้เตรียมการน�าเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้าสู ่บัญชีชั่วคราว 

(Tentative List) ตามอนุสัญญามรดกโลกของยูเนสโก โดยอยู่

ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอแหล่งวัฒนธรรม ๒ แหล่ง ได้แก่ 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร และเมืองโบราณศรีเทพ 

รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙  

เพือ่ให้สาธารณชนตระหนกัถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์ภาพยนตร์

และเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก จ�านวนทั้งสิ้น ๒๕ เร่ืองต่อปี  

รวม ๓ ปี ๗๕ เรื่อง 

“จัดทำาเอกสาร

จดหมายเหตุ
งานพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

“ขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมของชาติ  

๓๑๘ รายการ”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๑๕

   (๓)	 ด�าเนนิโครงการเปิดพืน้ทีส่ร้างสรรค์	สบืทอดศลิปวฒันธรรม เมือ่วนัที ่๑๐-๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐  

ณ จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูเพือ่เผยแพร่ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรมและประเพณท้ีองถิน่จงัหวดัหนองบวัล�าภู 

ตลอดจนเพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้านโปงลาง การแสดงเล่าขานต�านานเมืองล่มภู อาหารพื้นบ้าน  

การแต่งกายพื้นถิ่น และการละเล่นพื้นบ้าน 

   (๔)	 ด�าเนนิโครงการส�ารวจและเผยแพร่ความรูด้้านเอกสารโบราณ ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕6๐	

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดล�าพูน โดยด�าเนินการส�ารวจและท�าทะเบียนจารึก พิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล�าพูน จ�านวน ๗๒ รายการ และส�ารวจเอกสารโบราณ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน จ�านวน ๗ แห่ง 

ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดสังฆาราม วัดบ้านหลุก วัดพระคงฤษี วัดจามเทวี วัดมหาวัน และวัดสุพรรณรังษี  

ซึ่งพบเอกสารโบราณ ๓ แห่ง 

   (๕)	 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น จัดโครงการเผยแพร่ความรู ้

สู่ประชาชน ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “โรงใส่มหาพิชัยราชรถ สมัยรัตนโกสินทร์ : ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่ตั้งและการก่อสร้าง 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน”	 โครงการเผยแพร่มรดกศิลปกรรมของชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕6๐	 “เปิดต�านาน	 วังหน้าจากอดีตถึง

ปัจจบุนั”	โดยมคีณะนกัศกึษา อาจารย์ จากมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ และมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครเข้าร่วมโครงการ 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร ด้านสถาปัตยกรรม วศิวกรรม และมณัฑนศลิป์ ในหลกัสตูรการศกึษารปูแบบสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรม และการอนุรักษ์โบราณสถานตามแนวพระราชด�าริ โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิด การน�าความรู้ 

ด้านการอนุรักษ์มาพัฒนามรดกวัฒนธรรม และโครงการบรรยายความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์	 โบราณคดีและ	

การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การเดินทางจากมะริดสู่กรุงศรีอยุธยา” 

   (๖) ด�าเนินโครงการ	 “รุกขมรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี” โดยรวบรวมเร่ืองราว ประวัต ิ

ความเป็นมา และปูมหลังที่โดดเด่น น่าประทับใจของต้นไม้ส�าคัญในสถานที่ต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค จ�านวน ๖๕ ต้น แต่ละต้น 

แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคของไทย และสามารถส่ือเรื่องราวของต้นไม้ทรงคุณค่า  

มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ ปี โดยได้ประกาศ ๖๕ รายชื่อต้นไม้ส�าคัญของชาติ พร้อมทั้งพิมพ์หนังสือ “รุกขมรดกของแผ่นดิน  

ใต้ร่มพระบารมี” และจัดท�าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book เพื่อสร้างความภูมิใจ รณรงค์ให้คนในท้องถ่ิน 

ร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพ่ิม และเพื่อให้สถานที่ที่มีต้นไม้ดังกล่าวอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น 

ตะเคียนทองพันปีอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี มีขนาด ๑๓ คนโอบ เส้นรอบวง 

๑๒ เมตร สูง ๕๐ เมตร เป็นพันธุ์ไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 	 ๒.๒.๒	 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลป

วัฒนธรรม	มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑) พัฒนาแหล ่งศิลปวัฒนธรรม  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู ้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม 

ให้ยั่งยืน ด�ารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ จ�านวน 

ทัง้ส้ิน ๑๓๖ แห่ง ประกอบด้วย โครงการพฒันาแหล่งศิลปวฒันธรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเท่ียว จ�านวน ๘๕ แห่ง โครงการ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

จ�านวน ๔๑ แห่ง และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวัง 

บวรสถานมงคล (วังหน้า) จ�านวน ๑๐ แห่ง 

   (๒) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	

สึนามิ	จังหวัดพังงา ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง มีก�าหนด

แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ 

“ปรับปรุงและพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้ทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
ให้ยั่งยืน ๑๓๖ แห่ง”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๑6
นโยบายข้อ ๔

   ท้ังน้ี มีผู ้เข้าใช้ เข้าชมแหล่งเรียนรู ้และแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่  

๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ�านวนทั้งสิ้น ๘,๑๕๙,๑๐๖ คน จ�าแนกเป็น

ประเภทแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว จ�านวนผู้เข้าใช้	เข้าชม	(คน)

อุทยานประวัติศาสตร์  ๔,๓๗๗,๐๒๕ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ๒,๑๓๓,๓๐๒ 

แหล่งโบราณสถานต่าง ๆ  ๑,๐๑๑,๐๑๓ 

หอสมุดแห่งชาติ  ๔๙๖,๑๙๗ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ๑๔๑,๕๖๙ 

  ๒.๒.3	 เสริมสร้างค่านิยม	 ส่งเสริมภาพลักษณ	์	

อั ตลั กษณ ์ความ เป ็น ไทย 	 และประวั ติ ศ าสตร ์ ชาติ ไทย  

ด�าเนินการกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึกท่ีดี รวมท้ัง

สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

   (๑) จัดกิจกรรมส�าหรับเด็ก	 เยาวชน	

และครอบครัว เช่น จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัคร	

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	 ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรม	

เป ิด พ้ืน ท่ีสร ้ างสรรค ์ส� าหรับเด็กและเยาวชน	 ณ	 สยาม		

ระยะที่ 	 ๔	 ประจ�า เดือนธันวาคม	 ๒๕๕9	 เพื่ อ เป ิดพื้นที ่

สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัวได้ท�ากิจกรรม 

ร่วมกัน โดยน�าทุนทางวัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีน่าสนใจต่าง ๆ  

มาสร ้างเสริมภูมิคุ ้มกันให ้แก ่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว  

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนช่ือเป็นเทศกาลศิลปะ	

แห่งกรุงเทพ	ครั้งที่	๒	ณ	สยาม จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนให้ศิลปินและเครือข่ายได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงงานและจ�าหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย  

ก่อเกิดการต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสู่การสร้างมูลค่า โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม- 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสยามสแควร์วัน และสยามสแควร์ ซอย ๕ กิจกรรมดังกล่าวมียอดรายได้จากการขายผลงาน 

ศิลปะร่วมสมัย เป็นเงินกว่า ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน	 จัด	 “ค่ายเยาวชน	

นกัส่ือความหมายท้องถิน่ชาวเลจงัหวดัสตลู” เมือ่วนัที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จงัหวดัสตลู เพือ่ให้เยาวชนชาวเลได้มจีติส�านกึ

รัก หวงแหน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเลให้คงอยู่สืบไป จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและ

เทคนิคการแสดงพ้ืนบ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินพื้นบ้านให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และสติปัญญา 

ด้วยความรู ้ความเข้าใจในรากวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ในวันที่  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้จัดกิจกรรมการประกวดขับซอล้านนา เพื่อปลูกฝังเยาวชนแสดงพลังอนุรักษ์สืบสาน 

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคเหนือให้ยั่งยืน สืบทอด ต่อยอด ศิลปะการแสดงขับซอพื้นบ้านล้านนาต่อไป 

   (๒) พัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “บทบาทอาสาสมัคร

วฒันธรรม	กบัการจดักจิกรรมทางวฒันธรรมในพืน้ที”่ เมือ่วันที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ กรงุเทพมหานคร เพือ่เป็นการสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิานวฒันธรรมให้แก่อาสาสมคัรวฒันธรรมซ่ึงมาจากหลายจงัหวดัทัว่ประเทศและท�าให้มโีอกาส

“จัดกิจกรรม

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์
สำาหรับเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์

ความเป็นไทย”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๑7

ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนดีเด่นด้านวัฒนธรรมประจ�าปี	 ๒๕๕9		

โดยมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม  

ชมุชนท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และชมุชนต้นแบบสบืสานมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม สูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๕๙  

รวม ๓๐ แห่ง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี  

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน	 และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน		

ในเพลงพระราชนพินธ์ เทดิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เพือ่ให้ครดูนตรขีองไทย 

กับศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคนิคในการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ และจะท�าให้เกิดการพัฒนาทักษะการแสดง น�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เด็ก

และเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน 

   (๓) จดัสมชัชาคณุธรรมภมูภิาคต่าง	ๆ 	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ระหว่างวนัที ่๒๒-๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙  

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน จ�านวน ๑,๗๖๕ คน ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี  

๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จ�านวน ๒,๔๕๔ คน ซ่ึงท�าให้เกิดการ

เช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายท่ีพร้อมจะขับเคล่ือนคุณธรรมในองค์กรระดับพื้นที่อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ยังจัดประชุม	

ทางวชิาการ	“ประชารฐัร่วมใจ	ขบัเคลือ่นสงัคมไทยสูส่งัคมคณุธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑  

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มารวมพลัง ท�าความดีเพื่อชาติ เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม เพื่อก้าวสู่สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่เข้มแข็งจากภายใน

   (๔) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาล	 ประเพณี	 และกีฬา	 มีการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ เช่น รณรงค์	

“เทศกาลวนัสงกรานต์” ระหว่างวนัที ่๑๑-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สยามสแควร์ และวดัปทมุวนารามราชวรวหิาร โดยรณรงค์ 

ให้ประชาชนรกัษาประเพณกีารเล่นน�า้สงกรานต์ตามขนบประเพณ ีธรรมเนยีมแบบไทย ใช้น�า้อย่างประหยดั และให้ความส�าคญั 

ในเรื่องของความปลอดภัย และจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์	สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน	ประจ�าปี	๒๕6๐	

“สงกรานต์แบบไทย ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ใน ๓ จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดเลย  

เชียงราย และตาก จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทยและการแข่งขันมวยไทย	 8	พันธมิตร	 AEC	 8	 พันธมิตรนานาชาต	ิ	

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 

ไว้เป็นมรดกสู่ลูกหลาน มีแข่งขันท้ังหมด ๑๖ คู่ จากประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร  

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรฐัอติาล ีราชอาณาจกัรสเปน สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัฝรัง่เศส สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย 

   (๕) จั ดกิ จกรรม เพื่ อ ร� า ลึ ก

ประวติัศาสตร์ เช่น กจิกรรม	666	ปี	กรงุศรอียธุยา		

๒๕	 ปี	 มรดกโลก	 :	 พัฒนาการตามรอยทาง

ของพระยาโบราณราชธานินทร์	 ระหว่างวันท่ี  

๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยจัดนิทรรศการวิชาการ การสาธิต การเสวนา 

และการแสดงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

สมยัอยธุยา จดังานมหกรรมวฒันธรรมรตันโกสนิทร์		

ใต ้ร ่มพระบารมี	 ๒3๕	 ปี	 กรุงรัตนโกสินทร ์	



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๑8
นโยบายข้อ ๔

(The 235th Year of Rattanakosin City under Royal  

Benevolence) “น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์”		

ตลอดท้ังเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์  

เพือ่ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเทิดพระเกียรติ 

พระมหากษตัรย์ิไทยทกุพระองค์ อกีทัง้เป็นการน�ากิจกรรมทางศาสนา  

ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิติ มาน�าเสนอให้คนในสังคมได้เรียนรู้  

อนัจะน�าไปสูค่วามรกั ความหวงแหน และความภาคภูมใิจในความเป็น 

คนไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน รวมจ�านวน ๒๔๗,๖๕๐ คน มีผู้ชมทาง 

สื่อต่าง ๆ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และมียอดรายได้และเงินหมุนเวียน  

ไม่น้อยกว่า ๓๗,๖๔๙,๕๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่	 ร่วมร�าลึก	 “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์”  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมแสดงความกตัญญู

กตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ร่วมกันภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ เจริญรอยตามมหากวี 

แห่งรัตนโกสินทร์ 

   (๖) ผลิตสื่อปลอดภัย	 มีคุณภาพ	 และสร้างสรรค์	 เช่น ผลิตและเผยแพร่รายการสร้างชาต	ิ

โปร่งใส	 สร้างใจซื่อตรง	 จ�านวน ๙ ตอน และพัฒนารูปแบบรายการให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยมุ่งสื่อสารเรื่องราว

คุณธรรม ความดีงามในชีวิต ๔ ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อปลูกฝังและสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมให้

แก่กลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านรายการ “กล้า ท�า ดี” โดยออกอากาศแล้วรวม ๑๒ ตอน จัดกิจกรรมมหกรรม

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 “เด็กไทยกับไอที	 ปี	 ๕” และงาน	 “Thailand	 Creative	 Show-case”	 ต้ังแต่วันที่  

๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สยามพารากอน โดยมีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ	๑)	 กิจกรรม	“เด็กไทยกับไอที”	ปี	๕  

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Comic Con 2017 ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิงมากมาย เช่น 

การน�าเสนอสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ศาสตร์พระราชา” การเปิดเวทีเสวนาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านสื่อ

ปลอดภยัและสร้างสรรค์จากผูท้รงคณุวฒุด้ิานสือ่รุน่ใหม่ และการจดัแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดคลิปวดิโีอส่ือปลอดภยั

และสร้างสรรค์ระดบัประเทศ และ ๒)	กจิกรรม	ประกวดคลปิวดิโีอ	หวัข้อ	“ศาสตร์พระราชา” โดยในปีนีม้เีดก็และเยาวชน

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศกว่า ๑,๙๖๑ ผลงาน และคัดให้เหลือเพียง ๒๐ ผลงาน และได้ผู้ชนะการประกวด 

ท�าให้เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศมีโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านไอทีและร่วมเป็นเครือข่ายในการผลิตส่ือด ี

ออกสู่สังคม ซึ่งได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จ�านวน ๗ ผลงาน 

 	 ๒.๒.๔	 บรกิารวชิาการด้านศลิปวฒันธรรม	เช่น โครงการจดัท�าหลกัสตูรระยะสัน้ด้านนาฏศลิป์	ดุรยิางคศลิป์	

คีตศิลป์	และทัศนศิลป์เพื่อบริการวิชาการต่อผู้สนใจและน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือสังคมได้ จ�านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ 

๑) หลักสูตรร�าวงมาตรฐาน ๒) หลักสูตรกลองยาว ๓) หลักสูตรขิม ๔) หลักสูตรเพลงร�าวงมาตรฐาน และ ๕) หลักสูตร 

การเขียนภาพคนเหมือน (Portrait)	 และการประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์	

ครั้งที่	๑ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0” เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มี

โอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการด�าเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์

กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่น ๆ รวมท้ังนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสท่ีจะ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่องค์กรต่าง ๆ น�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง 

“จัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  
ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี 

กรุงรัตนโกสินทร์” 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๑9

 	 ๒.๒.๕	 เพิ่มมูลค ่าทางธุ รกิจด ้ านวัฒนธรรม	

ตามนโยบาย	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑)	 ส ่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์

และวีดิทัศน ์ผลักดันการด�าเนินงานต่อเน่ืองจากปีที่ผ ่านมา 

โดยการบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคลือ่น 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ 

ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทิศัน์ ระยะท่ี ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ทั้งปีประมาณ 

๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท และพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

แห่งชาติได้เห็นชอบหลักการแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ

วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

สถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   (๒) ส่งเสริมการน�ามิติความหลากหลาย	

ของวัฒนธรรมท้องถิ่น	 การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม สินค้า 

ทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของประเทศ มาร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ด้านการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมให้แก่ชุมชน โดยการจดักจิกรรมถนนสายวัฒนธรรมในหลายจงัหวดั เช่น จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

ตราด ภูเก็ต และสุโขทัย เพื่อเป็นการรวมพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

มีการจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายในการน�าทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยว ซ่ึงจากผลการขับเคล่ือนด้านวัฒนธรรมในทุกมิติ ปี ๒๕๕๙ (Economic Research Institute  

for ASEAN and East Asia: ERIA) และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดอันดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

เป็นอันดับ ๕ ของเอเชีย และปี ๒๕๕๙ US News จัดอันดับไทยเป็นอันดับ ๖ ของประเทศที่มีอาหารดีท่ีสุด  

“The 10 Countries with the Best Food” และเป็นอันดับ ๑ ในเอเชีย โดยล่าสุดปี ๒๕๖๐ U.S.News จัดให้ไทย 

เป็นอันดับ ๗ ของประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นมากที่สุดในโลก และอันดับ ๑๗ ของประเทศที่ มีวัฒนธรรม 

ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ที่ท�าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วอยากมาเที่ยวอีก

   (๓) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น	วิถีไทย ณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรม

วฒันธรรม เช่น การท�าโคมล้านนา การตดัช่อตดัตงุ การท�าเครือ่งเขนิ เครือ่งเงนิ การดนุลายโลหะ ผ้าเขยีนเทยีน (ชาตพินัธุม้์ง) 

การย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยคราม การท�าเครื่องประดับชากังราว การตัดตุงไส้หมู และชมวิถีวัฒนธรรมล้านนากาดหมั้วคนเมือง 

   (๔) จัดงานเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ต	 เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต 

เป็นเมอืงทีม่เีอกลกัษณ์ทางด้านอาหาร จนได้รบัรางวลัจากยเูนสโกยกย่องเป็น ๑ ใน ๑๐ เมอืงเครอืข่ายเมอืงแห่งการสร้างสรรค์

ด้านอาหารของยูเนสโก ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีได้รับการประกาศ ด้วยความหลากหลายทางเช้ือชาติ  

ท้ังไทย แผ่นดินใหญ่ ชาวจีนฮกเก้ียน ชาวเลมอร์แกน จึงได้ร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน จัดเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ต  

โดยมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย เผยแพร่คุณค่าของอาหารภูเก็ต 

ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการอีกทางหนึ่งด้วย 

   (๕) ประกาศเมืองแห่งศิลปะ จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่  

โดยการประยกุต์ใช้ต้นทนุทางศลิปวฒันธรรมให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เพือ่กระตุน้การสร้างคณุค่า มลูค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายผู้สร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

ทั้งในและต่างประเทศ

สร้างรายไดท้ั้งปี 

๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท” 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๒๐
นโยบายข้อ ๔

 	 ๒.๒.6	 ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม	 ได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือ  

ช่องทาง และโอกาส เพื่อประยุกต์ใช้ในการน�าเสนอมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง 

ตามสมัยนิยม และสามารถน�ามรดกทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นทุนทางปัญญาเพ่ือสร้างสรรค์ผลผลิตหรือบริการที่สามารถ

สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ มีกิจกรรมท่ีส�าคัญ เช่น จัดท�าระบบคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Archives) มรดกภูมิปัญญา 

ทางวฒันธรรม : โขน เพือ่ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ทางวฒันธรรม ส�าหรบัให้นกัเรยีน นกัศึกษา 

และประชาชนทั่วไป สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งติดตั้ง QR code ในอุทยานประวัติศาสตร์ 

๙ แห่ง ๑๖๘ รายการ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๑ แห่ง ๖๘๖ รายการ ติดตั้ง AR code (Augmented reality)  

หรือระบบการแสดงสดผ่านมุมมองการจ�าลองภาพเสมือนจริง น�าร่องใน ๓ แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร พระนครครี ีและอูท่อง พร้อมทัง้จดัท�าโครงการ Smart museum เป็นระบบน�าชมในรปูแบบภาพเสมือนจรงิ (Virtual 

reality) ผ่านสมาร์ทโฟน โดยน�าร่องที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๑๓๘ รายการ ซึ่งท�าให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 

 	 ๒.๒.7	 แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและน�าความเป็นไทยสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยมี

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) จัดส่งคณะนกัแสดง/คณะผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรมเข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลนานาชาต	ิ

ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ เช่น เข้าร่วมงานเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่าง 

วันที่ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ งานการแสดงวัฒนธรรมร่วมอาเซียน-จีน (ASEAN-China Cultural Performance  

Connectivity in Diversity) ณ ราชอาณาจกัรกัมพชูา ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี ้คณะผู้แทนไทยร่วมงาน 

เทศกาลออกแบบแห่งอาเซียน (ASEAN Design Week) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  

และคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม 2016 ASEAN-China Workshop on Cooperation for Cultural  

Production Capacity ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ได้จัดส่งตัวแทนวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์ หรอื TYO เข้าร่วมการแข่งขนั “งานเทศกาลดนตรเียาวชนนานาชาต ิครัง้ที ่๑๑” หรอื “11th Summa Cum Laude  

International Youth Music Festival Vienna 2017” ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

ประเภทวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตรา 

   (๒) จั ด ง า น เ ท ศ ก า ลน าน า ช า ติ ใ น

ประเทศไทยโดยมีคณะต่างประเทศเข้าร่วมงาน เช่น การจัดฉาย	

ภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร	

ครั้งที่	 ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ณ กรุงเทพมหานคร โดยจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศต่าง ๆ 

จ�านวน ๗๒ เรื่อง จาก ๒๖ ประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์

ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย ให้ผู ้ชมได้รู ้จักกับวัฒนธรรม 

ที่มีความหลากหลายและสนับสนุนผลงานของผู้ก�ากับภาพยนตร์

รุ ่นใหม่ให้เป็นที่รู ้จักแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ จัดมหกรรม

ศิลปะการแสดงหุ ่นร ่วมสมัยไทย-อาเซียน จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้จัดการแสดงหุ ่นจาก 

ทั่วประเทศ เช่น หุ่นหลวง หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า  

หุ ่นร่วมสมัย หุ ่นเงา (หนังตะลุงหรือหนังใหญ่) หุ ่นสาย และ

คณะหุ ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๒๑

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมกว่า ๕๐ คณะ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน  

โรงละครแห่งชาติ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และสวนสันติชัยปราการ 

   (๓) จัดหรือเข้าร่วมประชุมและกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต	้

กรอบความร่วมมือพหุภาคีที่ส�าคัญ เช่น การประชุม World Cultural Forum ครั้งที่ ๒ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประชุมกับคณะผู้บริหารของเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา  

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยน�าศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมไทลื้อ (ไทย)  

มาจัดแสดงร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยทรัพย์สิน 

ทางป ัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิป ัญญาท ้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้ ง เดิม (WIPO  

Intergovernmental  Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 

Knowledge and Folklore: WIPO IGC) ครั้งที่ ๓๒ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK)  

ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ 

สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  

(The International Council and Harmonisation:  

ICH) ครั้งที่ ๑๑ ณ ประเทศเอธิโอเปีย ระหว่างวันที่  

๒๘ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ การประชุม 

สมัยสามัญของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย 

การคุม้ครองและการส่งเสรมิความหลากหลายของการ 

แสดงออกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐ ณ สาธารณรัฐ 

ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  

การจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของ 

คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการศกึษาวทิยาศาสตร์ 

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) เมือ่วนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และการประชุมเชงิปฏบิตั ิ

การนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๐  

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

   (๔) พั ฒ น า พื้ น ที่ ศู น ย ์ วั ฒ น ธ ร ร ม	

แห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนทีบ่รกิารทางวฒันธรรมระดบันานาชาต	ิ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป ประกอบด้วย อาคารที่ท�าการกระทรวงวัฒนธรรม  

และการจัดกิจกรรม/โครงการ	 ณ	 ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	

หอศิ ลป ์ ร ่ วมสมั ยราชด� า เนิน  เช ่ น  การ จัด นิทรรศการ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ณ ศูนย์ C-ASEAN วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ การจัดนิทรรศการและสาธิตด ้านภาษา

และวัฒนธรรม มีท้ังคณะผู ้แทนจากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ 

คณะนักเรียน นักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม 

และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ตั้งแต่เดือนกันยายน 

๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มีจ�านวนรวม ๒๒,๓๒๐ คน 

       

“พัฒนาพื้นที่ 
ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการ
ทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๒๒
นโยบายข้อ ๔

   (๕) พัฒนาพ้ืนท่ีคลองห้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก เป็นการ 

ด�าเนนิการก่อสร้างอาคารคลงักลางเกบ็โบราณวตัถ ุอ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีจ�านวน ๑ หลัง ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 

ตามสัญญาในปี ๒๕๖๒

 	 ๒.๒.8	 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปิน	 เช่น การจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ	 “ศิลปินแห่งชาติ	พุทธศักราช	

๒๕๕9” ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมวัฒนธรรม	 วิถีถิ่น	 วิถีไทย	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕6๐	(ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสตูล มีกิจกรรม เช่น การแสดง

พ้ืนบ้านจากศิลปินพืน้บ้านและศลิปินแห่งชาต ิการแสดงของเครอืข่ายวฒันธรรม ๑๔ จงัหวดัภาคใต้ เพือ่สร้างความภาคภมูใิจ 

ให้แก่ภูมปัิญญาชาวบ้าน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูสู้เ่ดก็และเยาวชน รวมทัง้ส่งเสรมิรายได้ให้แก่ศลิปินพืน้บ้าน จดัโครงการ 

ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  

เพ่ือถ่ายทอดงานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติท้ัง ๓ สาขา ให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนผู้สนใจทางด้านศิลปะ 

และจัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ ่น ๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ในด้านการใช้ภาษา เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช บรมนาถบพติร ในฐานะ “อคัรศลิปิน” ในด้านการใช้ภาษา 

ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ งานพระราชนิพนธ์ ปลูกฝัง

ทัศนคติให้เยาวชนรุ่นใหม่ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 	 ๒.๒.9	 ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรม	

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมิติวัฒนธรรม เช่น จัดโครงการ

วฒันธรรมเชือ่มใจ	ชายแดนใต้สันตสิขุ	ซ่ึงเป็นการน�ามติทิางศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงาน

ต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า 

ทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการต่อสู้พื้นบ้านสิละ โครงการพัฒนา 

ศักยภาพชุมชนน�าเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรม “ศิลปินเมืองตานี  

สดุดีองค์อัครศิลปิน” งานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ งานมหกรรมว่าว ร่วมในงานมลายเูดย์ทีจ่งัหวดัยะลา  

นอกจากนี้ ได้จัดจ้างบุคลากรในพื้นท่ีเพื่อเป็นอาสาสมัครวัฒนธรรม จ�านวน ๓๗ คน (จ�านวน ๓๗ อ�าเภอ) ท�าหน้าที่ 

ในการประสานงานระหว่างเครือข่ายการด�าเนินงานในพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งส�ารวจ 

ข้อมูลทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม 

๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากน้ี ได้ด�าเนินโครงการสืบสานวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้	 ในพื้นที่ ๓ อ�าเภอ  

ของจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ�าเภอเทพา อ�าเภอจะนะ และอ�าเภอนาทว ีระหว่างวนัที ่๗-๑๕ มนีาคม ๒๕๖๐ เพือ่ถ่ายทอดความรู้  

ภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน ในเรือ่งการท�าขนมไทยพืน้บ้าน (ขนมลา) เรือ่งหตัถกรรมจกัสานด้วยเส้นพลาสตกิ และเรือ่งการเพ้นท์ กระเป๋า 

ผ้าปาเต๊ะและลายไทย อีกทั้งด�าเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนใต้	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕6๐ 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดยะลา มีกิจกรรม เช่น การจัดแสดงขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา

วัฒนธรรมสัมพันธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงดนตรี 

“นำามิติทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมมาสนับสนุน 

การแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๒3

	 	 ๒.๒.๑๑	พัฒนากฎหมายและกลไกเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม	

   (๑) ประกาศใช้กฎหมาย	 จ�านวน	 3	 ฉบับ	 ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 

พระราชบญัญตัสิถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายทีส่�าคญัเพือ่เป็นกลไกในการ

ยกระดับและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาส่ือที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดี จ�านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓) พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๔) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   (๒) จัดท�ายุทธศาสตร์และแผนงานด้านวัฒนธรรม จ�านวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับท่ี ๑  

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์

การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั (ฉบบัที ่๑) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนการอปุถมัภ์คุม้ครองศาสนาต่าง ๆ  ภายใต้ค�าสัง่ 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า 

แผนและยทุธศาสตร์ จ�านวน ๕ ฉบบั ได้แก่ ร่างยทุธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรมระยะ ๒๐ ปี ร่างแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ  

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาษาไทยและการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านภาษา ร่างยุทธศาสตร ์

ส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรีเป็นอย่างน้อย ๑ ชนิด และร่างยุทธศาสตร์

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และ

จัดท�าแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายภายใน ๕ ปี คนไทย 

ใช้เวลากับการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย ๙๐ นาทีต่อวัน  

กลุม่เป้าหมาย ๔ กลุม่ คือ เดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็และเยาวชนวยัเรยีน  

ประชาชนวัยท�างาน และผู ้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป นอกจากนี ้

ยังได้มีค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่านเพือ่สร้างสงัคมแห่งการเรียนรูเ้พือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย

และแนวทางการด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่าน 

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ของประเทศไทย รวมทั้งก�าหนด

แนวทางหรอืมาตรการเพือ่ผลกัดนัให้เกดิการบรูณาการความร่วมมอื 

ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

   (๓) พัฒนาและจัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน

คุณธรรมแห่งชาติ	 ได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ

เสร็จแล้ว จัดท�าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....  

ได้ด�าเนินการแก้ไขและอยู่ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณา 

   (๔) 	 ผลักดนัการประกาศใช้มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิ

สนับสนุนงานวัฒนธรรมให้แก่ ๕ กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนโบราณคดี และกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ 

   (๕)	 เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	(ICH)		

ของ	 UNESCO	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

และเกดิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ รวมถงึเป็นหลกัประกนัว่าจะเคารพมรดกวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้

ของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

“ภายใน ๕ ปี 
คนไทยใช้เวลากับ

การอ่าน 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

เฉลี่ย ๙๐ นาที
ต่อวัน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๑๒๔
นโยบายข้อ ๔

	 โดยสรุปในปีท่ี ๓ ของการบริหารประเทศ รัฐบาลยังคงขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่ งมีจ�านวนนักเรียนเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๙  

มีจ�านวน ๑๑๓,๗๒๙ คน และปี ๒๕๖๐ มีจ�านวน ๑๗๐,๕๙๓ คน และในปี ๒๕๖๐ พบว่าเด็กมีความสุขและท�าให้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่มาเรียนรวมสูงขึ้น ในส่วนด้านการทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาล

ได้น�าทุนทางวัฒนธรรมไปต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีการปรับปรุง 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ ๑๓๖ แห่ง โดยมีผู้เข้าชม ๘,๑๕๙,๑๐๖ คน ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

และวีดิทัศน์ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศทั้งปีประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 

ทางวฒันธรรมของชาต ิจ�านวน ๓๑๘ รายการ และด�าเนนิการเสนอขึน้บญัชมีรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไมไ่ดข้องยเูนสโก สง่เสรมิ 

อตัลกัษณค์วามเปน็ไทย ทัง้นี ้ในระยะตอ่ไปจะพฒันาคณุภาพทางการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ตอ่เนือ่งโดยขยายโครงการผูน้�า 

เพือ่การพฒันาการศกึษาทีย่ัง่ยนืใหค้รบตามโรงเรยีนเปา้หมาย ๗,๔๐๐ แหง่ และครบในทกุต�าบลทัว่ประเทศ ภายในป ี๒๕๖๑  

จะสร้างและขยายความร่วมมือหรือเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

ให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดไปสู่ทุกอุตสาหกรรม จะด�าเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

เพือ่บรรจตุามภมูลิ�าเนาตา่ง ๆ  ใหค้รบตามเปา้หมาย ๔๘,๓๗๔ คน ภายในป ี๒๕๗๒ ซึง่การด�าเนนิการทัง้หมดจะท�าใหน้กัเรยีน 

ไดเ้รยีนในโรงเรยีนทีม่คีณุภาพมากขึน้ ผูท้ีจ่บการศกึษามคีณุสมบตัติรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ลดอตัราการวา่งงาน  

และเป็นก�าลังส�าคัญรองรับการพัฒนาประเทศได้ 
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๕
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 

และสุขภาพของประชาชน 

นโยบายข้อ

ด้านสังคม



รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี

ความเหลือ่มล�า้ของคณุภาพบรกิารในแต่ละระบบ และบรูณาการข้อมลูระหว่างทกุระบบหลักประกนัสุขภาพเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก

การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร 

และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัด

บริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก�ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง 

ที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าโดยม ี

เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่

กระจายได้อย่างทันท่วงที

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ

ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน�้าใจนักกีฬา  

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ

๕.๖ ประสานการท�างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ 

และกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากร

และเครื่องมือท่ีทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ  

โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส�าคัญ

นโยบายข้อ ๕
การยกระดบัคณุภาพบรกิารด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
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1.	 การวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน	
อย่างมีคุณภาพ	

	 1.1	 การสร ้างความครอบคลุมผู ้ มีสิทธิในระบบ
ประกันสุขภาพ	 (Universal	 Health	 Coverage:	 UHC)		

การลงทะเบยีนผูม้สีทิธ ิ ๑) การลงทะเบยีนในระบบประกนัสขุภาพ 

(Universal Health Coverage: UHC) (สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ) และ

สิทธิอื่นที่ภาครัฐจัดให้ เช่น พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคคลที่มีปัญหา

สถานะและสิทธิ และผู้ประกันตนคนพิการ ๖๖,๐๑๓,๖๔๕ คน  

จากประชากรไทยท้ังประเทศท่ีมีสิทธิ ๖๖,๐๔๖,๘๓๑ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ๒) การลงทะเบียนในสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage: UC) ๔๘,๑๐๙,๙๕๗ คน  

จากประชากรท่ีมีสิทธิ UC ๔๘,๑๔๓,๐๕๙ คน  คิดเป็นร้อยละ 

๙๙.๙๓

 1.2	 การพัฒนาการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การให้บริการสาธารณสุขของกองทุน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏ ดังนี้ 

“ประชากรไทยสุขภาพดี 

มีหลักประกันสุขภาพ 
๙๙.๙๕%”

 รัฐบาลตระหนักถึงความส�าคัญในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยได้วาง

รากฐานในระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพบริการ 

ในแต่ละระบบ เน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งสร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขต 

แทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสม 

กับท้องถิ่น โดยในปีที่ ๓ รัฐบาลได้ด�าเนินการต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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นโยบายข้อ ๕

 1.๓	 การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข

และสุขภาพของผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม 
  1.๓.1	 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ณ วันที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมได้รับ 
ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น ๑๒,๓๙๓,๖๑๙ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๓ จากเป้าหมายทั้งปี ๑๒,๓๔๐,๐๐๐ คน) 
  1.๓.2	 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่	
ความรูด้้านประกนัสงัคม ได้จัดกจิกรรมให้ความรูด้้านการประกนัสงัคม 
และการส ่ง เสริมสุขภาพป ้องกันโรคในสถานประกอบการ  
โดยสอดแทรกเนือ้หาเรือ่งการป้องกันสิง่เสพติด ได้แก่ การลด ละ เลิก 
เหล้า บหุร่ี ความรูเ้กีย่วกบัพษิภยัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ได้จัดกิจกรรมแล้ว จ�านวน ๒๙๓ คร้ัง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 
จ�านวน ๑๙,๙๑๖ คน และมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จ�านวน 
๑๙,๘๘๙ คน 

 1.๔	 การให้สิทธ	ิ (คืนสิทธิ)	 ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธ ิ ปัจจุบันประชากร 
ที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข จ�านวน ๕๗๔,๑๕๐ คน จากจ�านวนประชากรผู้มีสิทธิ 
ทั้งสิ้น ๖๖๖,๐๔๐ คน ซึ่งน้อยกว่าจ�านวนผู้มีสิทธิจริงตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ก�าหนดไว้ เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ  
จ�าหน่ายเสียชีวิต และบางส่วนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด�าเนินการขยายความครอบคลุม 
การให้สทิธ ิ(คนืสิทธ)ิ ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคลท่ีมปัีญหาสถานะและสทิธ ิส�าหรบักลุม่คนด้ังเดมิทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย 
แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ จ�านวน ๓๘,๑๕๔ คน

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิปีงบประมาณ	พ.ศ.	25๖๐

รายการ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	25๖๐

ร้อยละ
เป้าหมาย ผลงาน

๑) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

 ๑.๑) ผู้ป่วยนอก ๑๕๖,๖๒๔,๐๗๑ ครั้ง ๑๔๘,๘๑๐,๐๗๔ ครั้ง ๙๕.๐๗

 ๑.๒) ผู้ป่วยใน ๕,๘๔๙,๒๖๑ ครั้ง ๕,๔๘๐,๔๕๐ ครั้ง ๙๓.๖๙

๒) บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ๒๑๙,๔๐๐ ราย ๒๔๗,๑๘๑ ราย ๑๑๒.๖๖

๓) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริการส่งเสริมและป้องกัน
 การติดเชื้อเอชไอวี

๗๒,๕๐๐ ราย ๕๗,๖๖๕ ราย ๗๙.๕๔

๔) บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๕๒,๙๑๑ ราย ๔๖,๑๓๒ ราย ๘๗.๑๘

๕) บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๒,๘๑๔,๓๐๐ ราย ๓,๗๖๕,๓๘๓ ราย ๑๓๓.๗๙

๖) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับบริการในชุมชน ๘,๓๐๐ ราย ๘,๓๐๐ ราย ๑๐๐

๗) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการสาธารณสุข ๑๕๐,๐๐๐ ราย ๑๘๐,๖๔๘ ราย ๑๒๐.๔๓

ที่มา : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

“ผู้ประกันตน

ได้รบัความคุม้ครอง 
๑๒.๓๙ ล้านคน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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 1.5	 การปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ การจัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนและปฏิรูป

ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อลดความเหล่ือมล�้าในระบบหลักประกันสุขภาพ ใช้กรอบแนวคิด 

ท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และยึดหลัก ๒ ประการ คือ ๑) น้อมน�ายุทธศาสตร์  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ ๒) ยึดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 

และการขับเคลือ่นอย่างสมเหต ุสมผล สมดุล ทกุมติ ิ ซึง่มีเป้าหมายการขับเคล่ือนและปฏริปู คอื ประเทศ รฐับาล และครวัเรอืน

สามารถลงทนุได้ในระยะยาว งบประมาณเพียงพอให้ทกุคนเข้าถงึบรกิารสุขภาพและป้องกนัการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายสขุภาพ   

มีความเท่าเทียมกันทั้งการรับภาระค่าใช้จ่ายและการรับบริการตามหลัก “ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน” และใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่า ซึ่งต้องค�านึงถึงความทันเวลาและความมีคุณภาพ มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
 	 1.5.1	 ระยะที่	 1	 มีรายงานแนวทางการขับเคล่ือนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพ 
และระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีข้อเสนอเชิงนโยบาย จ�านวน ๕ แนวทาง คือ ๑) ความเป็นธรรม ๒) ความยั่งยืน 
และความเพียงพอของทรัพยากร ๓) ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ๔) ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพ  
และ ๕) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในอนาคต
  1.5.2	 ขับเคลื่อนในประเด็นส�าคัญเร่งด่วน	 จ�านวน	 ๖	 เรื่อง คือ ๑) จัดให้มีชุดสิทธิประโยชน์หลัก 
และชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒) งบประมาณส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนด้วยอัตรา 
การเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับการขยายตัวของงบประมาณรายจ่าย ๓) จัดความคุ้มครองด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสทิธ ิรวมถงึทีไ่ม่ใช่ประชาชนชาวไทย เช่น คนต่างด้าว นักท่องเทีย่วต่างชาต ิและผูป่้วยข้ามแดน ๔) วางมาตรการ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือเตรยีมการรองรบักรณหีลกัประกนัสขุภาพไม่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุตามอตัราทีก่�าหนด และหาแหล่ง
การคลังเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสร้างความยัง่ยนืทางการคลงัของระบบหลกัประกนัสขุภาพ ๕) ให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อด ีข้อเสยี
ของการแยกเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุขออกจากงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และ ๖) มุ่งยกระดับประสิทธิผลและและประสิทธิภาพของระบบการดูแลสุขภาพ 

 1.๖	 การพฒันากลไกลดความเหลือ่มล�า้ระหว่างระบบประกนัสขุภาพ การตรวจสอบคณุภาพการดูแลรกัษาผูป่้วย

รายโรคเทียบกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ก�าหนด ได้ด�าเนินการ ดังนี้
  1.๖.1	 พัฒนากลไกการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 (National	 priority	 program	
and	 central	 procurement:	 PP) ตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติและมาตรฐานบริการในระบบประกันสุขภาพ  
ได้แต่งตัง้คณะท�างานพัฒนาประเภทและขอบเขตบรกิารด้านการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค ในการจัดท�าประเภทและ
ขอบเขตบริการหลักร่วม ๓ กองทุน โดยวางแผนการด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ร่วมกบัหน่วยงานวชิาการ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) ด้านอนามยัโรงเรยีน 
คดัเลอืกเทศบาลทีม่คีวามพร้อมและสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ ๔ เทศบาลน�าร่อง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมอืงสระบรุี 
เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องอนามัยโรงเรียนและสิทธิประโยชน์ 
การรับบริการวัคซีน
  1.๖.2	 พัฒนากลไกการบริหารการจ่ายที่ไม่แตกต่างกันของสิทธิประโยชน์ โดยบูรณาการในการก�าหนด
ประเภทบริการสาธารณสุข ค่าบริการ ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ๑) บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยา
มาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology: TMT) ระบบการบันทึกข้อมูลบัญชีรายการยาอ้างอิง (Drug Catalog) 
และชี้แจงโรงพยาบาลเอกชน ๒) รูปแบบการค�านวณ/ตารางราคาเพื่อเชื่อมกับอัตราจ่ายค่ายาแบบ Fee Schedule ส�าหรับ
บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และ ๓) ก�าหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเครื่องมือการบริหารกองทุน
  1.๖.๓	 พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค เทียบกับมาตรฐานการรักษา
พยาบาลที่ก�าหนด และการจ่ายชดเชย (Quality/Clinical/financial Audit) เช่น ๑) ตรวจสอบคุณภาพการรักษา ๓ กองทุน 
โดยจัดท�าคู่มือ/แนวทาง/แผนการด�าเนินงานปี ๒๕๖๐ พร้อมอบรมผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการรักษา ๑๓,๓๕๔ ราย  
และตรวจสอบหน่วยบรกิาร ๕๓ แห่ง (ฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม) ๒) ตรวจสอบการจ่ายเงนิชดเชยสิทธหิลักประกนัสขุภาพ 
แห่งชาติ ๑๓๔,๒๕๑ ราย (ร้อยละ ๘๓.๔๓) จากเป้าหมายท่ีก�าหนด และ ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่าย 
และบรกิารสาธารณสขุ เช่น ปรับปรงุระบบฐานข้อมลูธรุกรรมการเบกิจ่ายและข้อมลูบรกิารสาธารณสขุ (National Clearing 
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House) และระบบฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยสิทธิหลักประกันสุขภาพ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อรองรับการจ่ายแบบ 
Fee Schedule ระบบทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน โดยก�าหนดแนวทางให้หน่วยงานที่ดูแลสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลภาครัฐ ส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลกลางที่ส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการพัฒนาฐานข้อมูล
ทะเบียนสิทธิ พร้อมช้ีแจงหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบทุกแห่ง จัดท�าระบบบันทึกการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมี 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 
  จากผลการด�าเนนิงานในปี ๒๕๕๙ พบว่า ได้จดัท�าระบบบนัทกึการรบั-ส่งข้อมลูระหว่างหน่วยงานแล้ว ๗๑ แห่ง 
จากทั้งหมด ๑๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๗ ระบบบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพผ่านสายด่วนส�านักงาน 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ๑๓๓๐ มกีารจดัท�าแผนและแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนั ๓ กองทนุ คอื กองทนุประกนัสงัคม 
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีฐานข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์และวิธีการ 
ไปใช้สทิธสิ�าหรบัการตอบค�าถามทีเ่หมอืนกนัท้ัง ๓ กองทนุ จ�านวน ๒ เรือ่ง คอื เจบ็ป่วย ฉกุเฉนิวกิฤต มสีทิธทิกุท่ี (Universal  
Coverage for Emergency Patients: UCEP) และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention:  
P&P) และจัดอบรมบุคลากร ๓ กองทุน เพื่อให้บริการข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลร่วมกันและแทนกันได้ นอกจากนี้  
ระบบสารสนเทศสุขภาพประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และโปรแกรมประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
๔๓ แฟ้ม จัดท�าร่างบญัชีจ�าแนกโรคระหว่างประเทศฉบบัประเทศไทย (ICD-10-TM Simplified) และแนวทางการด�าเนนิการ 
จัดท�ารหัสยาแผนจีน

2.	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 2.1	 การปฏิรปูระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู	ิ(Primary	Care	Cluster:	PCC)	ในรปูแบบ	“คลินิกหมอครอบครัว”	

เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ช (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมี 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมุ่งหวังลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ภายใต้เป้าหมาย 

๖,๕๐๐ ทีม ในระยะเวลา ๑๐ ปี ดูแลประชาชนครอบคลุม ๖๕ ล้านคน ซึ่งก�าหนดให้ทีมหมอครอบครัว ๑ ทีมต่อการดูแล

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยใน ๑ ทมีจะประกอบไปด้วย ๗ กลุ่มวิชาชพี คอื ๑) แพทย์ ๒) ทนัตแพทย์/ทนัตาภิบาล ๓) เภสัชกร/ 

เจ้าพนกังานเภสชักรรม ๔) พยาบาล ๕) นกัวชิาการสาธารณสขุ/เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ๖) นกักายภาพบ�าบดั ๗) แพทย์แผนไทย  

ในส่วนความก้าวหน้าจากการด�าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว พบว่า ปัจจุบันผู้รับบริการลดการรอคอยในการไปพบแพทย ์

ทีโ่รงพยาบาลใหญ่ ได้ถึงร้อยละ ๖๐ เนือ่งจากมเีฉพาะผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องไปรบับรกิาร ท�าให้แพทย์สามารถเน้นการดแูลเฉพาะทาง 

ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่จาก ๑๗๒ นาท ี เหลอื ๔๔ นาท ี โดยเฉลีย่และลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปโรงพยาบาล 

โดยเฉลีย่ ๑,๖๕๕ บาทต่อคนต่อครั้ง ในระยะยาว ประชาชนจะสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ร่วมกับการดูแลของ 

คลนิกิหมอครอบครวั รวมทัง้ได้รบัการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค ซึง่จะช่วยลดการป่วยในโรคทีส่ามารถป้องกนัได้และลด

การเสยีชวีติจากการเจ็บป่วย โดยปัจจบุนัได้เปิดบรกิารคลนิกิหมอครอบครัวแล้ว ๕๙๖ ทมี มผีูม้าใช้บรกิาร ๖,๒๘๗,๘๐๙ คน 

“เปิดบริการคลินิก
หมอครอบครัว 
๕๙๖ ทีม ทั่วประเทศ 
ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด 

ลดรอคอย”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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	 2.2	 การด�าเนินงานตามนโยบาย	 “เจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต	มีสิทธิทุกที่”	 (Universal	Coverage	 for	Emergency	

Patients:	UCEP) เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการ

ของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในการเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลรัฐ

หรือเอกชนท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องส�ารองเงิน

ค่ารักษาพยาบาลในระยะเบื้องต้น ๗๒ ชั่วโมงแรก ไม่ว่าสิทธิใด 

ก็ตามโดยเริ่มด�าเนินการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้จัดตั้งศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP Coordinating 

Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการย้ายกลับผู้ป่วยให้กับ 

โรงพยาบาลคู่สัญญาแจ้งกองทุนเจ้าของสิทธิ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ 

รับเรื่องร้องเรียนและให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

ป ัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนท่ีให ้บริการกรณีผู ้ป ่วยฉุกเฉิน 

ได้มกีารบนัทกึข้อมลูผ่านโปรแกรม PA (Pre-Authorization) ผลการ 

ด�าเนนิงานตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน-๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐ มผีูข้อใช้สทิธิ

ทั้งหมด ๑๓,๔๙๗ ราย เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ๖,๑๙๑ ราย 

โดยเป็นผู ้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด 

รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ และกองทนุอืน่ ๆ  ในส่วนการให้ค�าปรกึษาทางการแพทย์ 

ในรอบ ๑ เดือน มกีารโทรสามสาย (Call Conference) ขอค�าปรึกษา

เกีย่วกบัการคดัแยกอาการผูป่้วย จ�านวน ๓๕ ครัง้ โดยเฉลีย่วนัละครัง้  

ซ่ึงมีความถ่ีสูงในช่วงกลางเดือน และลดลงในช่วงปลายเดือน  

ระดบัความส�าเร็จในการหาเตยีงให้ผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤต ภายใน ๗๒ ชัว่โมง 

จากจ�านวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมด พบว่า กลุ่มที่ใช้สิทธิประกัน

สังคมสามารถหาเตียงได้ทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ กลุ ่มที่ใช้สิทธิ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถหาเตียงได้ร้อยละ ๘๒.๒๙ 

(ข้อมูลจากรายงานของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

ส่วนการร้องเรยีนจากประชาชน มกีารรบัเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ 

UCEP (ทางโทรศัพท์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) จ�านวน ๑๐ ราย โดยเป็นการร้องเรียนจากญาติ/ผู้ป่วย เพื่อร้องขอ 

ใช้สิทธิตามนโยบาย จ�านวน ๕ เรื่อง เรื่องปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๕ เรื่อง 

 2.๓	 การดูแลสุขภาพเด็ก
  2.๓.1	 คัดกรองและส่งเสรมิพฒันาการเด็กปฐมวัย	
โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอายุแรกเกิดถึง ๕ ปีทุกคน ได้รับ 
การส่งเสรมิพฒันาการท่ีถกูต้อง มมีาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่  
ผู้เลี้ยงดู และชุมชน โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่การพัฒนากฎหมาย 
การควบคุมการส่งเสริมการตลาดส�าหรับอาหารทารกและเด็กเล็ก 
การพัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
และคลินิกสุขภาพเด็กดี รวมทั้งพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม ่และเด็กอย ่างต ่อเ น่ือง เช ่น มี โรงพยาบาล 
ผ่านมาตรฐานงานอนามยัแม่และเดก็ จ�านวน ๖๔๘ แห่ง โรงพยาบาล

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
มีสิทธิทุกที่ 

(UCEP) ฟรี ๗๒ ชั่วโมงแรก 
มีผู้ใช้สิทธิ ๖,๑๙๑ ราย”
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ส่งเสริมสุขภาพต�าบลผ่านมาตรฐาน จ�านวน ๗๖๐ แห่ง ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จ�านวน ๑๐,๙๑๗ แห่ง และต�าบลพัฒนาการ 
เด็กดีเริ่มท่ีนมแม่ผ่านมาตรฐาน ๗๐๘ แห่ง ผลการประเมินพัฒนาตามเกณฑ์ในเด็กอายุ ๙ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน  
และ ๔๒ เดือน เด็กได้รับการประเมินและมีพัฒนาการสมวัย ๑,๒๙๙,๐๓๙ คน (ร้อยละ ๙๔.๘๒)
 	 2.๓.2	 ด�าเนินโครงการ	 “เด็กไทยสายตาดี”  
ตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคตา  
ในปี ๒๕๕๙ ได้จดัอบรมการคดักรองสายตาเดก็เบือ้งต้นแก่ครอูนามยั
และครูประจ�าชัน้ และจัดการอบรมหลกัสตูรการวดัแว่นในเดก็ส�าหรบั 
จกัษแุพทย์และพยาบาลเวชปฏบิตัทิางตา โดยมคีรอูนามยั/ครปูระจ�าชัน้ 
คัดกรองเด็กที่มีความผิดปกติเบื้องต้น และส่งต่อไปคัดกรองซ�้า 
ทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล หรอืพบจกัษแุพทย์และพยาบาล
เวชปฏิบัติทางตาตามระบบ เพื่อวัดค่าสายตาและประกอบแว่นตา 
มอบให ้ เด็กต ่อไป พร ้อมติดตามผลซ�้าอย ่างน ้อยป ีละครั้ ง  
ผลการด�าเนนิงานในปี ๒๕๕๙ สามารถคดักรองสายตาเดก็ชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๑๓,๑๑๕ คน มอบแว่น  
๑,๕๓๙ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๙ คัดกรอง ๒๔๐,๐๐๐ คน  
พบผิดปกติ ๗,๔๑๔ คนได้รับแว่นแล้ว ๑,๙๕๔ คน และในปี ๒๕๖๐ 
ได้อบรมครูเจ้าหน้าที่วัดแว่นตาเพิ่มในโรงพยาบาลอีก ๒๕ แห่ง 
และสนับสนุนแว่นตากระจายไปยังเขตสุขภาพ พร้อมประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบการส่งต่อเด็กมารับการตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล เพื่อให้เด็กได้รับความสะดวก 
ในการเดินทางและได้รับแว่นตาเร็วขึ้น 

 2.๔	 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 	 2.๔.1	 ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง	 (Long	 Term	 Care:	 LTC)	
ประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุโดยมแีนวโน้มของจ�านวนและสัดส่วนผูส้งูอายเุพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกันผูสู้งอายเุอง 
ก็มีอายุยืนยาวขึ้น สิ่งที่ตามมาคือปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งมักเจ็บป่วยแบบเรื้อรัง อันจะน�ามาซึ่งปัญหาภาวะทุพพลภาพ
และมีภาวะพึ่งพิงตามมา ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ ๑๐ ล้านคน ในจ�านวนน้ีมีประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน ที่นอนติดเตียง  
และมอีกีประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน ทีต้่องอยูต่ดิบ้าน ไม่สามารถไปไหนมาไหนตามล�าพงัได้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาระในการดแูล 

และค ่าใช ้จ ่ายทั้ งด ้านสุขภาพและด ้านสังคมของครัวเ รือน 
และในภาพรวมของประเทศให้เพิม่สงูขึน้ ได้บรูณาการความร่วมมอื 
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ ป้องกัน
ไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
และให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 
โดยปัจจุบันมีต�าบลที่เข้าร่วมโครงการ ๔,๕๐๑ แห่ง ผ่านเกณฑ์ 
LCT ๓,๐๑๓ แห่ง ผูสู้งอายทุีมี่ภาวะพึง่พงิได้รบัการดแูล ๑๘๐,๖๘๔ 
ราย นอกจากนี ้ได้ผลิต Care manager Care giver และจัดท�า Care 
Plan ดังนี้

“เด็กไทยสายตาด ี
ตรวจคัดกรองสายตาเด็ก
นักเรียน ๓๕๓,๑๑๕ ราย 

มอบแว่นสายตา ๓,๔๙๓ ราย”

“ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (LTC) 
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๑๘๐,๖๘๔ ราย”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๓๓

 	 2.๔.2	 จัดบริการใส่ฟันเทียมและส่งเสริมสุขภาพ	
ช่องปากผู ้สูงอายุ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฟันเทียมซึ่งเป็น
เทคโนโลยีทางทันตกรรมเฉพาะทางแก่ผู ้สูงอายุหรือผู ้ที่มีอายุ  
๔๐ ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมแล้ว ๑๔๑,๓๔๕ ราย 

	 2.5	 การมอบแขนขาเทียมและกายอุปกรณ์ฟรีให้แก่	

ผู้พิการทางการเคล่ือนไหวท่ัวประเทศ เป็นการด�าเนินนโยบาย 

เชิงรุก โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือให้คนพิการแขนขาขาด 

ท้ังรายเก่าและรายใหม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ฟื ้นฟู

สมรรถภาพคนพิการในชุมชน ร ่วมกับการได ้รับอุปกรณ ์

เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม และการได้รับความรู้ในการป้องกัน 

บรรเทาการเกิดความพิการซ�้าซ้อน/ถาวรอย่างถูกต้องเหมาะสม  

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับแขนขาเทียมและ 

กายอุปกรณ์แล้ว ๓๒,๖๕๒ ราย

กิจกรรมส�าคัญ
ตามแผนงาน/	โครงการ

เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
ร้อยละเมื่อเทียบกับ

เป้าหมาย

๑) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ๑๕๐,๐๐๐ คน ๑๘๐,๖๘๔ คน ๑๒๐.๔๖

๒) การผลิต Care manager ๕,๙๘๐ คน ๗,๗๑๓ คน ๑๒๘.๙๘

๓) การผลิต Care giver ๒๙,๙๒๐ คน ๔๙,๔๐๗ คน ๑๖๕.๑๓

๔) การจัดท�า Care plan ๑๘๐,๖๘๔ คน ๑๓๙,๓๘๒ คน ๗๗.๑๖

๕) ต�าบลที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
 (เข้าร่วม ๔,๕๐๑ ต�าบล)

ร้อยละ ๕๐
(๒,๒๕๑ ต�าบล)

ผ่านเกณฑ์ 
๓,๖๒๙ ต�าบล

๘๐.๖๓

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ	Long	Term	Care	สะสม	ป	ี2559-25๖๐

“บริการใส่ฟันเทยีม 
แก่ผู้สูงอายุ 

๑๔๑,๓๔๕ ราย”

“มอบแขนขาเทียม
และกายอุปกรณ์ฟรีให้แก่
ผู้พิการ ๓๒,๖๕๒ ราย”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๓๔
นโยบายข้อ ๕

 2.๖	 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘ พบว่า ความนิยมของผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มแีนวโน้มค่อนข้างคงท่ี 
มทีศิทางเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่ในประชากรอาย ุ๑๕-๑๙ ปี และกลุม่สตรมีคีวามชกุเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีธ่รุกจิเคร่ืองดืม่ 
แอลกอฮอล์มกีารปรับเปล่ียนช่องทางการสือ่สารการตลาดผ่านกิจกรรมทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายเพิม่มากข้ึน ทัง้ทางสือ่ Online  
รวมถึงการสนับสนุนดนตรีและกีฬา ในขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด�าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์นโยบาย 
แอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการป้องกันนักดื่มหน้าใหม ่
จ�ากัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียน  
รวมทั้งตรวจสอบสถานศึกษา สถานประกอบการและตรวจช่วงเทศกาลร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนท่ี  
โดยในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการตรวจ เฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมาย ๑,๗๐๘ ราย 
ด�าเนินคดี ๒๐๘ ราย

	 2.7	 การเฝ้าระวงัการบรโิภคยาสบู ได้มกีารพฒันานโยบายกฎหมายและมาตรการเพือ่ป้องกนัควบคมุการบรโิภคยาสบู 
โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเยาวชน โดยขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑,๘๕๐ แห่ง และส่งเสริมการเลิกบุหรี่ โดยมีผู้เข้ารับบริการ
บ�าบัดบุหรี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๙  และผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบบุหรี่มากกว่า ๓ เดือน ร้อยละ ๓๖.๖๑ 

 2.8	 การยกระดับการให้บริการในโรงพยาบาลชุมชน	
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดและจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม	ส�าหรับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง จ�านวน ๗๘๐ แห่ง สามารถ
ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทัน และปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐ 
มีระบบช่องทางด่วนการรักษาผู ้ป ่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI Fast Track) ในทุกเครือข่ายบริการมีบริการ 
ห้องสวนหัวใจแล้วมากกว่า ๘๐ แห่ง ทัว่ประเทศ ครอบคลุมประชากร 
๗๐ ล้านคน ๗๗ จังหวัด ๑๓ เขตบริการ มีอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้ว
มากกว่า ๑,๐๐๐ คน ทีส่ามารถท�าหตัถการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืด 
หัวใจ (Coronary interventionists) ได้ประมาณ ๒๘๐ คน  
ลดการสญูเสยีชวีติของประชาชนกว่า ๒๖,๘๘๙ ราย และจดัตัง้คลนิกิ
ชะลอไตเสือ่มในโรงพยาบาลชมุชนขนาดกลาง (F2) เพือ่เพิม่การดแูล 
ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัทีมี่แนวโน้มสงูข้ึน โดยจดับริการคลินกิชะลอไตเส่ือม 
ในโรงพยาบาลชมุชนขนาดกลาง (F2) ได้ครบร้อยละ ๑๐๐ (๗๙๗ แห่ง) 
รวมทั้งได้ค้นหาคัดกรองโรคไตเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ�านวน ๕,๕๑๐,๒๐๐ คน ส�าหรับ
การดูแลผู้ป่วยท่ีเป็นโรคไต สามารถเปลี่ยนไต ๖๐๐ รายต่อปี ดแูลผู้ป่วยไตเส่ือม (CKD Clinic) ๘ ล้านคน สามารถชะลอ 
ไตเสือ่มได้ ๗ ปีต่อคน ประหยดังบประมาณกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

“เปลี่ยนไต ๖๐๐ รายต่อปี 
ดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม (CKD 

Clinic) ๘ ล้านคน 
ชะลอไตเสื่อม ๗ ปีต่อคน ประหยัด 

งบประมาณกว่า ๑๕,๐๐๐  
ล้านบาทต่อปี”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๓5

 2.9	 การประเมนิความเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด	
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน 
โอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular 
disease risk: CVD risk) จากสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ  
ในประเทศในช่วงป ี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ พบว่า อัตราการตาย  
ด ้ วยโรคหลอดเลือดหัว ใจต ่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้เสียชีวิต ๑๘,๙๒๒ คน 
เฉลี่ยชั่วโมงละ ๒ คน เป็นภาวะเสี่ยงส�าคัญที่ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้ 
น�าไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง 
ภาวะน�า้หนักเกิน โรคอ้วน ภาวะน�า้ตาลในเลือดสูง และภาวะไขมัน 
ในเลอืดสงู การประเมนิโอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด 
(CVD Risk) จึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ป่วยเบาหวาน  
ความดนัโลหติสูง เพือ่จะท�าให้ทราบถงึความเส่ียงและได้รบัการจดัการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามปัจจัยเส่ียงอย่างเหมาะสมเพื่อลดการ    
เสยีชวีติจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด ซึง่ปัจจุบนัมผู้ีป่วยความดนัโลหิตสูง 
และเบาหวานได้รับการประเมิน CVD Risk แล้ว ๕,๗๗๔,๓๖๓ คน

 2.1๐	การลดอัตราการเสียชีวิตโรคมะเร็งตับ/ท่อน�า้ดี	ด้วยการคัดกรองและผ่าตัด จากการส�ารวจ พบว่าคนไทย 

ร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๖ ล้านคน เป็นโรค 

พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากพฤติกรรม 

การบริโภคปลาน�้าจืดมีเกล็ดแบบดิบ ๆ  สุก ๆ  ปลาร้า  

ปลาส้มที่มีพยาธิและส่งผลให้เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน�้าดี  

จึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษก�าจัดปัญหา

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๘” โดยตั้งเป้าหมายว่า ใน ๑๐ ปีข้างหน้า 

คนไทยจะตดิเชือ้พยาธใิบไม้ตบัน้อยกว่าร้อยละ ๑ หรอื  

๖๐๐,๐๐๐ รายรวมทั้งได ้ด�าเนินการคัดกรอง 

พยาธิใบไม ้ตับในประชาชนอายุ ๑๕ ป ีขึ้นไป  

๑๕๕,๔๐๒ ราย อัลตราซาวด ์มะเร็งท ่อน�้ าดี 

ในประชาชนอาย ุ๔๐ ปีขึน้ไป ๑๐๔,๕๘๐ ราย ผ่าตดั

มะเร็งท่อน�้าดี ๔๑๘ ราย และดูแลอย่างต่อเน่ือง 

ที่บ้าน ๑,๘๑๕ ราย 

 2.11	การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นทางรอดเดียวของผู้ป่วยหัวใจ ตับ ปอด วายระยะสุดท้าย แก้ความพิการ เช่น  

ตาบอดจากกระจกตาเสีย ส�าหรับ Chronic Kidney Disease (CKD) ระยะสุดท้าย ช่วยลดอัตราป่วย/ตาย เพิ่มคุณภาพชีวิต 

และลดค่าใช้จ่ายในการท�า dialysis ให้กบัผูป่้วยและรฐั โดยมผีูป่้วยรอรบัการปลกูถ่ายอวยัวะประมาณ ๕,๐๐๐ ราย รอปลกูถ่าย 

กระจกตา ๑๑,๐๐๐ ราย ซึ่งมีผู ้ปว่ยเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะ ๑๐๐-๒๐๐ รายต่อปี การขาดแคลนอวยัวะบรจิาคยงัเป็น 

อปุสรรคทีส่�าคญัทีส่ดุ จงึจัดให้มศีนูย์รับบรจิาคอวัยวะและดวงตาในโรงพยาบาลศูนย์ ๓๓ แห่งทัว่ประเทศ ขยายศนูย์ปลกูถ่ายไต  

สื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและในชุมชนโดยใช้ฐานโรงพยาบาล donor ๔๒ แห่ง ท�าให้มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น ๓ เท่า 

จากเดิม ๘๐ รายเป็น ๓๐๐ รายต่อปี การปลูกถ่ายกระจกตาเพื่อลดความพิการตาบอด ๗๐๐-๘๐๐ รายต่อปี  

ลดการเสียชีวิตจากการปลูกถ่ายไต ๖๐๐ รายต่อปี (ลดค่าใช้จ่ายในการฟอกไต ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน) เปลี่ยนหัวใจ  

๓๐-๕๐ รายต่อปี และเปลี่ยนตับ ๑๐๐ รายต่อปี  

“ประเมินความเสี่ยง
ด้านหัวใจและหลอดเลือดแก่ 

ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง ๕.๗๗ ล้านคน”

“จัดท�าแผนยุทธศาสตร์
ทศวรรษก�าจัดปัญหา

พยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน�้าดี  

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๓๖
นโยบายข้อ ๕

 2.12	การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	(Rational	Drug	Use:	RDU)	และการจดัการ	
การดื้อยาต้านจุลชีพ	 (Antimicrobial	 Resistance:	 AMR) ได ้พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยา 
อย่างสมเหตุผล ในสถานบริการสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาและสร้างระบบในการบริหารจัดการด้านยา 
ให ้เป ็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให ้คนไข ้ โดยก�าหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
(Service Plan) สาขาที่ ๑๕ โดยมีโรงพยาบาลและศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ผ่าน RDU ขั้นที่ ๑ จ�านวน ๓๗๒ แห่ง  
จากโรงพยาบาลเป้าหมาย ๘๙๖ แห่ง นอกจากนี้ ได้เป็นผู้น�ากลุ่มประเทศ G77 ในการเสนอวาระ “การดื้อยาต้านจุลชีพ”  
เพื่อลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์โลก “Global Action Plan on AMR” และผลักดัน 
“ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้การเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงจากเดิม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔

 2.1๓	การให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยน�า้ท่วม 
ได้ด�าเนินการ ดังนี้
  2.1๓.1		 ให้บริการประชาชนท่ีประสบภัยน�้าท่วม	
ในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนมกราคม	25๖๐ ได้จัดส่งหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ๑๘๓ ทีม ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 
๑๑๖,๒๐๖ คน โดยตั้งจุดให้บริการในหมู ่บ ้าน ให้บริการเรื่อง
สุขศึกษา มีผู ้รับบริการตรวจรักษาโรคสะสม ๘๑,๐๐๐ คน  
ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ปวดเมื่อยและน�้ากัดเท้า 
ส่งทีมแพทย์เข้าไปเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงแล้ว ๓๑,๕๖๔ คน ส่งยาชุดน�้าท่วมไปช่วยพื้นที่น�้าท่วมรวม ๒๘๑,๐๐๐ ชุด 
จดัทมีช่วยเหลอืเยยีวยาจติใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT )  
๓๗ ทีม โดยตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพจิตผู้ที่เครียดจากสถานการณ์น�้าท่วม ๗,๙๙๕ คน พบว่ามีผู้ที่เครียดในระดับสูง 
เสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้า ๑๐๐ คน และได้ให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูจิตใจและติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนครบ ๑ ป ี
หรือจนกว่าจะปกติ 
  2.1๓.2		 ให้บริการประชาชนที่ประสบภัยน�้าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม	25๖๐ ได้จัดหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์พักพิง ๕ แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ได้ส่งยาชุดน�้าท่วมไปช่วยจังหวัดสกลนคร 
๑๐,๐๐๐ ชดุ ยาน�า้กัดเท้า ๑๐,๐๐๐ หลอด และยาทากนัยงุ ๕๐๐ ชดุ พร้อมทัง้ประสานโรงพยาบาลอดุรธาน ีโรงพยาบาลเลย 
ให้ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินภาคสนามหรือทีมเมิร์ท (Medical Emergency Response Team: MERT) และทีมมินิเมิร์ท  
(mini MERT) ๕ ทมี หมนุเวยีนไปตรวจรกัษาประชาชนทีศู่นย์พกัพงิ และส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่๘ ได้ส�ารองเวชภัณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันควบคมุโรค เช่น รองเท้าบทู คลอรนีเมด็ ชุดยาเวชภณัฑ์น�า้ นอกจากนี ้ยงัได้ประสานโรงงานผลติน�า้ดืม่ 
เพ่ือจัดเตรียมน�้าดื่มให้เพียงพอกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชนที่มา
รับบริการ

 2.1๔	การจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่	 25๖๐	 ให้กับ	
ประชาชนในวันท่ี	 1-15	 มกราคม	 25๖๐ โรงพยาบาล 
ในสังกัดทุกแห่งท่ัวประเทศตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
ได้เปิดให้บรกิารประชาชนใน ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) ตรวจคดักรอง 
สุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อ ๒) ให้ความรู ้ด้านสมุนไพร และ  
๓) ออกตรวจคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร สนิค้าอปุโภคบรโิภคในท้องตลาดและร้านค้าทัว่ไป มปีระชาชนมาคดักรอง 
สขุภาพ จ�านวน ๖,๖๑๗,๘๒๘ คน พบผูม้คีวามเสีย่งเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ ๑๐.๓๐ ความดนัโลหติสงู ร้อยละ ๑๔.๙๘ และ 
น�้าหนักเกินมาตรฐาน (Overweight) ร้อยละ ๒๓.๐๘ มีประชาชนได้รับความรู้ด้านสมุนไพร จ�านวน ๘๓๕,๕๙๕ คน  
ตรวจคณุภาพความปลอดภยัของอาหาร (อาหารสดและแปรรปู) จ�านวน ๑๗๙,๒๙๘ ช้ิน พบอาหารมคีวามปลอดภยัร้อยละ ๙๕.๗๕ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 2.15	 การบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก	 (Human	 Papillomavirus:	 HPV) ไว้ในแผนงาน 
สร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ โดยได้ด�าเนนิการฉดีวคัซีนป้องกนัมะเร็งปากมดลกูให้แก่เดก็หญงิชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ 
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

 2.1๖		การส่งเสรมิประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ	(Medical	and	Wellness	Tourism)		
ในปี ๒๕๕๙ พบว่าประเทศไทยมีการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก มีนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ที่เป็นชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามารับบริการ ๓.๒ ล้านครั้ง เนื่องจากประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนที่ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐  
ของโรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดของโลก มีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ Joint Commission  
International (JCI) ในปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๔๔ แห่ง ซึ่งมีมากที่สุดในภูมิภาคอาเซีย มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีราคาที่เหมาะสม และมีช่ือเสียงทางด้านการให้บริการ รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
(Medical and Wellness Tourism) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ๑) จัดท�า Package ตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรม  
รองรับการให้บริการชาวต่างชาติ และบริการรักษาผู้มีบุตรยาก รองรับการเข้ารับบริการของชาวจีน ๒) ขยายระยะเวลา 
พ�านกัในราชอาณาจกัรไทย รวม ๙๐ วนั ส�าหรบัผูป่้วยและผูต้ดิตาม กรณเีดนิทางเข้ามารบัการรกัษาพยาบาลในกลุม่ประเทศ  
CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) และสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ๓) ขยายวีซ่าพ�านักระยะยาว  
(Long Stay Visa) จากเดิม ๑ ปี เป็น ๑๐ ปี ส�าหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป ด�าเนินการน�าร่องใน ๑๔ ประเทศ 
ที่นิยมมาพักระยะยาว

๓.	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด

 ๓.1	 การสนองพระปณิธานศาสตราจารย	์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	
ในการก�าจดัโรคพษิสนุขับ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี	25๖2 เนือ่งในวนัมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้จัดท�าโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยก�าหนดเป้าหมาย 
ในการก�าจดัโรคพษิสนุขับ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี ๒๕๖๒ ทัง้นี ้สาเหตสุ�าคัญของการเสียชีวิตจากโรคพษิสนุขับ้า
เกดิจากการไม่รกัษาบาดแผลหลงัสัมผสัโรค ไม่ฉีดวคัซนี หรอืฉดีวคัซนีไม่ครบถ้วน และยงัพบว่าผู้สัมผสัโรคทัง้หมดจะเสยีชวีติ
หลังสัมผัสโรคไม่เกิน ๑ ปี โดยมีมาตรการในการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งออกเป็น ๓ มาตรการ คือ 
  ๓.1.1	 มาตรการด้านการป้องกันโรค เช่น ท�าแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง พัฒนาระบบ 
เฝ้าระวงัโรค และระบบข้อมลูให้มคีวามครอบคลุมรวมไปถงึพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความรู้ในการวินิจฉัยดูแลผู้สัมผัสโรคอย่างถูกต้อง 
  ๓.1.2	 มาตรการด้านการค้นหาและตรวจจบัความผดิปกต ิเช่น ค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารบัการฉดีวคัซนี 
ทุกรายภายใน ๔๘ ชั่วโมงและใช้มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
อย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ก�าหนด ร้อยละ ๑๐๐ หลังสัมผัสโรค 
  ๓.1.๓	 มาตรการด้านการตอบโต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น กรณีพื้นที่ตรวจพบผู้ป่วยสงสัย 
หรือเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหรือหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อเชื้อพิษสุนัขบ้า หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรีบลงพื้นที่เพื่อสอบสวน 
และควบคุมโรคโดยการบูรณาการของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน เช่น ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุข วิทยุชุมชน  
รวมไปถึงสื่อท้องถิ่น โดยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยปี ๒๕๕๙ มีผู ้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า ๑๔ ราย  
ในปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑ มกราคม-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ พบผู้เสียชีวิตแล้ว ๖ ราย

 ๓.2	 การเฝ้าระวังและควบคุมโรค
  ๓.2.1	 ส ่งทีมแพทย์ดูแลผู้แสวงบุญชาวพุทธ	 ณ	 สถานพยาบาลของวัดไทยในสาธารณรัฐอินเดีย	
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๔ ทีม  
ในสถานพยาบาล ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) สถานพยาบาลกสิุนาราคลินกิ วดัไทยกสิุนาราเฉลิมราชย์ สาธารณรฐัอินเดยี ๒) โรงพยาบาล 
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พระพุทธเจ้า วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย และ ๓) สถานพยาบาล อโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ได้ให้บริการผู้ป่วยทั้งสิ้น ๔,๘๙๙ ราย เป็นคนไทย ๒,๙๑๖ ราย ต่างชาติ ๑,๙๘๓ ราย
  ๓.2.2	 ป้องกนัควบคมุโรคไข้เลอืดออก ได้ขอความร่วมมอืประชาชน และหน่วยงานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดจ�านวน 
ยุงลายก่อนถึงฤดูฝน เพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการพยากรณ์โรค คาดว่าปี ๒๕๖๐ จะพบผู้ป่วย ๘๐,๐๐๐-
๑๐๐,๐๐๐ ราย เพิม่จากปี ๒๕๕๙ ประมาณร้อยละ ๒๒-๓๗ และมีพืน้ทีเ่สีย่ง ๒๐๖ อ�าเภอ ใน ๖๑ จังหวดัท่ีพบผูป่้วยหนาแน่น 
ซ�า้ซาก และมแีนวโน้มระบาดต่อเนือ่ง โดยข้อมูลจากส�านกัโรคตดิต่อ กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วนัที ่๑  มกราคม-๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐  
พบผู้ป่วยสะสม ๓๕,๘๓๖ ราย เสียชีวิต ๕๑ ราย อัตราป่วย ๕๔.๗๗ ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี ๒๕๕๙  
ร้อยละ ๐.๘๙ เท่า 
  ๓.2.๓	 กวาดล้างโปลิโอให้หมดภายในปี	 25๖๓ 
ได ้ร ่วมกับนานาประเทศท่ัวโลกในการกวาดล ้างโรคโปลิโอ  
โดยรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอฟรีแก่เด็กทุกคนตามช่วงวัย  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าประเทศต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน จนประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้ มีเด็กมาเข้ารับ 
บริการ ๑,๑๑๘,๐๙๐ คน และประเทศไทยได้เก็บรวบรวมวัคซีน 
แบบหยอดชนดิ ๓ สายพนัธุ ์พร้อมเผาท�าลายตามมาตรฐานขยะติดเช้ือ 
เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซ่ึงด�าเนินการ 
พร้อมเพรียงกันท่ัวโลกกิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
ประเทศไทยที่จะร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลกในการกวาดล้าง 
โปลิโอให้หมดไปจากโลก จากน้ันต้ังแต่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นวันแรกที่ประเทศไทยได้เริ่มใช้วัคซีนชนิดใหม ่
คือ วัคซีนชนิดหยอดที่มี ๒ สายพันธุ ์ คือ สายพันธุ ์ ๑ และ ๓ 
ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ซึ่งขณะนี้ไม่มีวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 
๓ สายพันธุ์ อยู่ในระบบบริการสาธารณสุขไทยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต ่
ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยยงัไม่พบผูป่้วยโปลโิอแต่ยงัคงพฒันา
ระบบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
  ๓.2.๔	 รณรงค์การให้วัคซีนโรคคอตีบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเฝ้าระวังโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนเพื่อรองรับ
การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนที่จะมีผู ้คนจากประเทศเพื่อนบ้าน 
เป็นจ�านวนมากหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ ท�าให้เพิ่มความเส่ียง 
ต่อการแพร่กระจายโรคภายในประเทศ โดยได้ฉีดวัคซีนแก่นักเรียน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และ
รณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบแก่ประชาชน อายุ ๒๐-๕๐ ปี ในเชิงรุก
โดยมีเจ้าหน้าท่ีออกให้บริการในพื้นท่ีท้ังในและนอกเวลาราชการ 
มีผู้รับบริการท้ังสิ้น ๑๕,๕๔๙,๐๒๗ ราย (ข้อมูล ณ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐)
  ๓.2.5	 ควบคุมวัณโรค องค์การอนามัยโลกจัดให้
ประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๑๔ ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงที่สุด  
ปัญหาหลักท่ีพบ ๓ กลุ่ม คือ เป็นกลุ่มประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง  
กลุ่มที่มีผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเช้ือเอชไอวีสูง และกลุ่มท่ีมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง แต่ละปีไทยพบผู ้ป่วยรายใหม ่
ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตกว่า ๑๓,๘๐๐ คน ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ๔,๕๐๐ คน และในการรักษาผู้ป่วย 
ดื้อยาชนิดรุนแรงใช้งบประมาณของรัฐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  

“รณรงค์ให้

วัคซีนโรคคอตีบ
แก่นักเรียนและประชาชน 

๑๕.๕๕ ล้านราย”

“รณรงค์ใหโ้ปลิโอหมดไป 
จากประเทศภายในปี ๒๕๖๓ 

ด้วยการให้วัคซีนแก่เด็ก 

๑.๑๒ ล้านคน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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ในการยุติปัญหาวัณโรค โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพ่ือยุติปัญหาวัณโรคของ 
ประเทศไทย ๑๘ หน่วยงาน โดยสาระส�าคัญของบันทึกความร่วมมือประกอบด้วย ๕ เรื่อง คือ ๑) จัดตั้งและสนับสนุน 
การด�าเนินการของเครือข่ายงานวิจัยวัณโรคแห่งประเทศไทย (Thailand Tuberculosis Research Network: ThaiTuRN) 
ตามกลยุทธ์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ โดยประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๗ ประเทศ
น�าร่องขององค์การอนามยัโลก ๒) พฒันาแนวทางการจดัการวณัโรค (Guidelines on Tuberculosis) ให้ทนัสมยั สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ๓) พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานนานาชาติ ๔) เพิ่มศักยภาพ 
ห้องปฏบิตักิารชนัสตูรและห้องปฏบิติัการวจิยัวณัโรค และ ๕) ส่งเสรมิแผนงานป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้วัณโรค
ในชุมชน โรงพยาบาลและกลุม่เสีย่ง นอกจากนี ้ได้เร่งรดัการค้นหาผูต้ดิเชือ้วณัโรคและผูป่้วยในกลุม่เสีย่ง เป้าหมาย ๔๘,๖๕๒ ราย 
และให้การดูแลรักษาตามมาตรฐาน พบว่ามีอัตราความส�าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเทศ ร้อยละ ๗๓.๗
  ๓.2.๖	 เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง	(Middle	East	Respiratory	Syndrome:	MERS) 
องค์การอนามยัโลกรายงานข้อมลูโรคเมอร์ส เม่ือวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบว่าต้ังแต่เดอืนกนัยายน ๒๕๕๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ทั่วโลกมีผู้ป่วยทั้งสิ้น ๒,๐๔๐ ราย เสียชีวิต ๗๑๒ ราย จาก ๒๗ ประเทศ โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเมอร์สแล้ว 
จ�านวนทั้งสิ้น ๓ ราย ซึ่งได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันบ�าราศนราดูร โดยได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกัน คือ  
๑) สอบสวนโรคทางเดนิหายใจตะวันออกกลาง  รวมทัง้ตดิตามผู้สัมผสั สังเกตอาการ และได้กระจายคูม่อืดังกล่าวไปยงัหน่วยงาน 
สาธารณสุขท่ัวประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ๒) จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว (Surveillance  
and Rapid Response Team: SRRT) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นหน่วยควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว 
และทันเวลา ๓) จัดท�าข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ถูกต้อง เผยแพร่ 
ทางช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการจัดบริการสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๔) จัดระบบเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ที่เดินทางจากภูมิภาคที่มีการกระจายของโรคที่ช่องทางเข้าออกระหว่าง 
ประเทศ รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน ๕) จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม 
ในการรองรับการตรวจหาเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางได้ และกระจายให้ครอบคลุมท่ัวทุกภาคทั่วประเทศ  
๖) จดัระบบการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ รวมถงึเวชภัณฑ์ยาและทีไ่ม่ใช่ยาให้กบัหน่วยงานสาธารณสขุทัว่ประเทศ เพือ่ใช้ในการป้องกนั 
และควบคมุโรค และ ๗) ออกมาตรการด้านกฎหมาย  โดยมกีารออกพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่จะเป็นประโยชน์ 
ในการอ�านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรค 
 	 ๓.2.7	 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบผู้ป่วย 
๔๗,๔๔๐ ราย ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ�านวน ๓.๕ ล้านโด๊ส 
ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ๔ แสนโด๊ส และประชาชนกลุ่มเสี่ยงป่วยแล้วอาการรุนแรง ๓.๑ ล้านโด๊ส 
ประกอบด้วย ๑) หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป ๒) เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี ๓) ผู ้มีโรคเร้ือรัง คือ  
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ�าบัด และเบาหวาน  
๔) บุคคลที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ๕) ผู้มีน�้าหนักตัวมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ๖) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
๗) ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และ ๘) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ท่ี 
สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านฟรี 
 	 ๓.2.8	 เผ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
   (๑)	 ป้องกันผลกระทบสุขภาพจากปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ช่วงอากาศร้อนแล้งในเดือน 
มกราคม-พฤษภาคมของทุกปี ท้ังจากไฟไหม้ป่าและการเผาพื้นที่เกษตรของประชาชนบางกลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณ 
ค่าฝุ่นละอองในอากาศอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ๕๐-๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ศูนย์ปฏิบัติการ 
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC)  ได้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอติดตามสถานการณ ์
และการด�าเนนิงานของ ๘ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ได้แก่ จังหวดัเชยีงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู  
และตาก พร้อมทั้งด�าเนินการใน ๖ ประเด็น คือ ๑) ปกป้องประชาชนจากผลกระทบด้านสุขภาพ โดยให้เจ้าหน้าท่ี 
และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) แนะน�าให้ความรูใ้นการป้องกนัตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็ก ผูส้งูอายุ  
หญิงตัง้ครรภ์ ผู้ป่วยหอบหืด โรคหัวใจ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและจัดเตรียมห้องสะอาด ส�าหรับกลุ่มเสี่ยงในส�านกังาน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๔๐
นโยบายข้อ ๕

และสถานบรกิารสาธารณสขุทุกระดบั และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และประชาชนมห้ีองสะอาดซึ่งอาจใช้ 
ห้องประชุมหรือห้องที่โล่งแต่มีประตูหน้าต่างมิดชิด มีระบบปรับอากาศแบบมีตัวกรองอากาศ ๒) ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยง 
เป็นพิเศษ โดยให้ทมีหมอครอบครวัและ อสม. ตดิตามดแูลทีบ้่าน และจดัหน่วยแพทย์เคลือ่นทีใ่ห้บรกิารคดักรองผูป่้วยและดูแล 
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ๓) เตรียมสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อมรับผู้ป่วย ๔) ติดตามเฝ้าระวัง 
สถานการณ์หมอกควันและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ๕) ให้รายงานสถานการณ์การด�าเนินงานและการเฝ้าระวัง 
ผลกระทบด้านสุขภาพเสนอผู้บริหารกระทรวงทุกวัน และ ๖) ให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง  
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่
   (๒) ขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยยกเลิกการใช้
สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง ๒ ชนิด คือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสภายในส้ินเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  
ซึ่งสารทั้ง ๒ ตัวนี้ถูกก�าหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิด ๔ ที่ไม ่อนุญาตให้มีการใช้ โดยหน่วยงานที่ควบคุมก�ากับคือ 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
และกรมวิชาการเกษตร โดยในระหว่างน้ีจะไม่อนุญาตให้ม ี
การข้ึนทะเบียนเพิ่มและไม่ต่ออายุทะเบียน และยุติการน�าเข้า 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 
และเกษตรกร มีเวลาเตรียมตัวหาทางเลือกอื่นและจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์คงค้างในตลาด

	 ๓.๓	 การพฒันาระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ	
การพัฒนาระบบจดัการภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ (Public Health  
Emergency Management: PHEM) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
(Emergency Operation Center: EOC) และระบบบญัชาเหตกุารณ์  
(Incident Command System: ICS)เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นสถานที ่
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ระบบ 
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน  
แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ปัจจุบันทุกจังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) จังหวัด ได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 
และอบรมขัน้พืน้ฐานเก่ียวกบังานตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จดัตัง้ War room ๑๔ แห่ง ทกุเขตบรกิารสขุภาพทัว่ประเทศ  
และมีแพทย์เฉพาะทางด้านระบาดวิทยาออกสอบสวนและควบคุมโรคอันตราย เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของไทย

	 ๓.๔	 การยุติการถ ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีและซิฟ ิ ลิส	

จากแม่สู ่ลูก ประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรการยุติการถ่ายทอด 
เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก เน่ืองจากประสบความส�าเร็จ 
ในการยตุกิารถ่ายทอดเช้ือเอชไอวแีละซิฟิลสิจากแม่สูล่กูตามเป้าหมาย  
คือ มีอัตราต�่ากว่าร้อยละ ๒ ซ่ึงถือเป็นประเทศแรกของเอเชีย 
และเป็นประเทศท่ี ๒ ของโลก ท้ังน้ี จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรักษาอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกให้อยู่ในระดับ 
ที่ต�่ากว่าร้อยละ ๒ โดยการพัฒนาบริการส�าหรับกลุ่มที่เข้าถึงยาก  
เช่น แรงงานต่างชาติและกลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้สามารถค้นหาผู้ป่วย 
ในระยะแรกและวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที

“ยุติการถ่ายทอด
เชือ้ HIV และซิฟิลสิ
จากแม่สู่ลูกได้เป็นประเทศแรกของ

เอเชียและประเทศที่ ๒ ของโลก”

“ทุกจังหวัด
มีโครงสร้างพื้นฐาน

รองรับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (ICS)”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๔1

๔.	 การปฏิรูปการบริหารจัดการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

 ๔.1	 การสร้างกลไกการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแบบครบวงจร โดยสามารถน�าไปต่อยอด

ทางการตลาด ยกระดบัสถานประกอบการภาครฐัและเอกชนให้ได้การรบัรองมาตรฐานและพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจภัุณฑ์ 

พฒันาระบบการขึน้ทะเบยีนและส่งเสรมิการใช้สมนุไพรทัง้ในและต่างประเทศ ใช้งบประมาณทัง้ส้ิน ๑,๒๕๘,๐๑๒,๔๐๐ บาท

 ๔.2	 การสร ้างความเข ้มแข็งด ้วยกลไกประชารัฐ	

ในภมูภิาคในรปูแบบเมอืงสมนุไพร โดยขบัเคลือ่นภายใต้แผนแม่บท 

แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ อยู ่ระหว่างการสร้างความเข้มแข็งของเมืองสมุนไพร

ต้นแบบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร  

และจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีรวมถงึเชือ่มโยงเมอืงสมนุไพรส่วนขยายอกี 

๙ จงัหวดั ครอบคลมุ ๖ ภมูภิาค ๑๒ เขตสขุภาพ รวมทัง้สิน้ ๑๓ จงัหวดั  

ผ่านกลไกตามยทุธศาสตร์ภาคและกลุม่จงัหวดั โดยได้รบังบประมาณ

ส่วนของเมืองสมุนไพร จ�านวน ๓๓๘,๖๓๔,๓๐๐ บาท

 ๔.๓	 การพฒันางานวจิยัทีส่ามารถน�าไปใช้ทางการแพทย์/ทางการตลาด มกีารก�าหนดหวัข้อวจิยัเพือ่การน�าไปใช้ 

ทางการแพทย์/การตลาดจ�านวน ๑๐ เรื่อง ในปี ๒๕๖๐ และมีโครงการที่ส�าเร็จและน�าไปใช้ประโยชน์แล้ว จ�านวนท้ังสิ้น  

๑๑ เรื่อง นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในภูมิภาค  

จ�านวน ๔๔๒ คน 

 ๔.๔	 การพัฒนากฎหมายและแนวทางการประเมินสมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติในหลักการเม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ และด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่  

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สมบูรณ์ 

เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๔.5	 การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยร่วมมือกับสถาบัน 

การศึกษาและสภาการแพทย์แผนไทย จัดตั้งเครือข่ายการผลิตก�าลังคนฯ (Thai Traditional Consortium) เพื่อพัฒนา

หลักสูตรแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยทุกแห่งให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาแหล่งฝึกวิชาชีพ

 ๔.๖	 การพัฒนาคลังข้อมูลการแพทย์แผนไทยและ

สมนุไพรไทย ตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพือ่ให้ประชาชน

มีความรอบรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย โดยจัดท�า 

แอปพลิเคชันสมุนไพรไทยส�าหรับประชาชน (Thai Herbs) ซึ่งอยู่

ระหว่างพัฒนาข้อมูลสมุนไพรให้ครอบคลุมจากเดิม ๑๐๐ ชนิด  

เป็น ๒๐๐ ชนิด รวมถึงพัฒนารูปแบบภาษาอังกฤษภายในเดือน

กนัยายน ๒๕๖๐ นอกจากนี ้ยงัวางแผนการให้บรกิารผูป้ระกอบการ 

และประชาชนด้วยระบบ Digital แบบ Fully Automatic  

โดยระยะแรกน�าร ่องด ้วยการเชื่อมโยงข ้อมูลสมุนไพรไทย 

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในรูปแบบบริการ One Stop Service 

Smart Herb 4.0 และได้พฒันาแอปพลเิคชนัด้านการแพทย์แผนไทย 

“จัดท�าแอปพลิเคชัน

สมุนไพรไทย
ส�าหรับประชาชน 

(Thai Herbs) 
มีข้อมูลครอบคลุมถึง 

๒๐๐ ชนิด”
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และสมนุไพรเพ่ิมเตมิ ๓ รายการ ได้แก่ แอปพลเิคชันนามานกุรมผลิตภัณฑ์สมนุไพรไทย (Thai Herbal Products Directory: 

Thai-D) แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย และแอปพลิเคชันต�ารับยาแผนไทยของชาติ

 ๔.7	 การปฏิรูประบบอุตสาหกรรมสมุนไพรและการตลาด
  ๔.7.1	 ยกระดบัการผลติยาและผลติภัณฑ์สมุนไพรให้มีคณุภาพ ปลอดภัย	ได้มาตรฐานสากล โดยก�าหนด 
โรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ต้องผ่านมาตรฐาน World Health Organization- Good Manufacturing Practice (WHO- GMP) 
จ�านวน ๔๗ แห่ง ภายในปี ๒๕๖๑ เพื่อกระจายให้ทุกจังหวัด และวางแผนการผลิตยาสมุนไพรร่วมกับภาคเอกชน 
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมโดยผ่านเกณฑ์ WHO-GMP แล้ว ๒๗ แห่ง นอกจากนี้  
ได้พัฒนาต�ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ๘๒ ต�ารับ คาดว่าเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๐ จะพัฒนาได้อย่างน้อย ๑๐๐ ต�ารับต่อปี
  ๔.7.2	 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศและส่งเสริมการตลาดสู ่สากล จากการก�าหนดนโยบาย 
การส่งเสรมิการใช้ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและขมิน้ชนัเป็น First line drug ส่งผลให้มีมลูค่าการใช้ยาในสถานบรกิารภาครฐั 
เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป ็น ๒,๐๖๘.๔๒ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๐ หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ ๒๐ จากปี ๒๕๕๙ 
ด้านการประชาสมัพนัธ์และการตลาดอยูร่ะหว่างวางแผนการสร้างภาพลกัษณ์ในภาพรวม และจดัท�าแผนยกระดบัอภยัภเูบศร์  
จังหวัดปราจีนบุรี เป็น Business Model ก�าหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๖๒

5.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	 และปัญหาด้านการแพทย์และ
จริยธรรมของการอุ้มบุญ	การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล ์

 5.1	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

จัดตั้งคลินิกบริการท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ ่นและเยาวชนเพื่อป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ๖๒๐ แห่ง  

และจดัท�าร่างนโยบายยทุธศาสตร์การพฒันาอนามัยการเจรญิพนัธุ์ 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดยมุ่งเน้นให้สตร ี

และคู ่ครองมีการวางแผนครอบครัวและตั้งครรภ์ในช่วงอาย ุ

ที่เหมาะสม มีความพร้อมในการดูแลลูกที่เกิดมา รวมทั้งระบบ

บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
  5.1.1	 ขบัเคลือ่นพระราชบญัญตักิารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช ้
ตั้งแต่วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกฎหมายก�าหนดให้ม ี
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ ่น
ซึ่งคณะกรรมการได ้ด�าเนินการในเร่ืองที่ส�าคัญ เช ่น จัดท�า
ยุ ทธศาสตร ์ ก ารป ้ อ ง กันและแก ้ ไ ขป ัญหาการตั้ ง ครรภ ์
ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ (action plan) ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ รวมทั้งก�าหนดให้การลดอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี
และ ๑๕-๑๙ ปี เป็นตัวชี้วัดในการด�าเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  5.1.2	 จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน	(Youth	Friendly	Health	Services:	YFHS) 
มีโรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
YFHS ร้อยละ ๗๕.๖ ซึ่งในรอบ ๖ เดือน พบว่า มีการตั้งครรภ์ซ�้าในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๑๖.๘ จากเป้าหมาย 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐

 

“จัดตั้งคลินิก
ให้บริการวัยรุ่นและเยาวชน  

เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  

๖๒๐ แห่ง” 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๔๓

	 5.2	 การส่งเสรมินโยบายสาวไทยแก้มแดง	มลีกูเพือ่ชาติ	

ด ้ วยวิตามินแสนวิ เศษ  รั ฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการเกิดให้เพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ ให้เพียงพอส�าหรับ

ทดแทนประชากรและการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจ 

และมีความพร ้อมในทุกด ้าน น�าไปสู ่การคลอดที่ปลอดภัย 

ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพ ดังน้ี ๑) เพิ่มอัตราการเกิดเพ่ือทดแทนจ�านวนประชากร

โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ ๒๐-๓๔ ปี ที่มีความพร้อม 

และตั้งใจมีครรภ์ ๒) การเกิดทุกรายมีความพร้อมมีการวางแผน  

มกีารเตรยีมความพร้อมตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ์และได้รบัความช่วยเหลอื 

ในการมีบุตร ๓) ทารกแรกเกิดแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอด

ท่ีดีเด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโต 

และพัฒนาการสมวัย พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในทุกช่วงวัยอย่างมั่นคง  

โดยมีมาตรการส�าคัญในการด�าเนินงาน ๗ ข้อ ดังนี้ ๑) พัฒนาระบบ

การให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะก่อนสมรส 

ระยะก่อนมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 

๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีลูก ๓) ปรับปรุงแก้ไขสิทธิ 

การลาคลอดส�าหรบัหญงิตัง้ครรภ์และคูส่มรส ส่งเสรมิการเล้ียงดบูตุร  

๔) จัดสวัสดิการเรื่องท่ีอยู่อาศัย เอื้อให้คู่สมรสมีที่อยู่ใกล้ที่ท�างาน 

มีความสะดวก เพียงพอต่อการมีบุตร ๕) ก�าหนดมาตรการทางภาษี 

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร ๖) ขยายจ�านวนสถาน 

รบัเลีย้งเดก็หรอืศนูย์เดก็เลก็คณุภาพเพิม่ขึน้เพือ่ช่วยลดภาระในการ

ดแูลบุตรระหว่างท�างาน และ ๗) ปรบัปรงุนโยบายเวลาการท�างานให้ 

ยืดหยุ่นเพื่อสร้างสมดุลการท�างานและชีวิตครอบครัว 
  ทัง้นี ้ได้มีการแจกกล่องวติามนิแสนวเิศษ “สาวไทยแก้มแดงพฒันาสมองและการเรยีนรูด้้วยเหลก็และโฟลกิ” 
๒,๐๐๐ ชุด ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ ๒๐-๓๔ ปี พร้อมแผ่นพับความรู้ให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ 

๖.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

 แนวทางการดูแลความปลอดภัยในการจราจร เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ๕ เป้าหมาย (Safe Drive, 
Save Lives: ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง) ได้แก่ ๑) จ�านวนผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะต้องเป็นศูนย์  
๒) ระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถต้องเป็นศูนย์ ๓) ไม่มีผู้โดยสารตกค้างท่ีสถานีขนส่ง ๔) อุบัติเหตุลดลงจากปีก่อน 
และ ๕) ใช้ข้อมูล Real Time แบบ Online เพื่อเข้าถึงสถานการณ์ได้ทันที โดยมีมาตรการป้องกันและขับเคลื่อนการลด
อุบัติเหตุในการจราจร ดังนี้

 ๖.1	 การด�าเนินมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	 ๔	 ทาง	คือ ๑)	 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	

ก�าหนดมาตรการความปลอดภัยด้านยานพาหนะและผู้ขับขี่ โดยมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เกาะติด

สถานการณ์ ๒๔ ชั่วโมง ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด บริการตรวจรถฟรี ตรวจความพร้อม 

ของรถโดยสารและผูป้ระจ�ารถ ณ สถานประกอบการ และขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการหลกีเลีย่งเดนิรถบรรทุกและร่วมกบั

ศนูย์คุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ ในการด�าเนนิการจดัจดุให้บรกิารซ่อมรถ ๑๘๙ จดุ ทัว่ไทย และอ�านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  

“สนับสนุนนโยบายสาวไทยแก้มแดง 
เพื่อส่งเสริมการเกิดให้เพิ่มขึ้น 

ด้วยความสมัครใจ 

น�าไปสู่การคลอด 
ที่ปลอดภัย”
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เช่น บริหารประสานจัดรถเสริม จัดระเบียบและความปลอดภัย
ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ  
จดัท�าแอปพลเิคชนั “ร้องเรยีนรถสาธารณะ” การบงัคบัใช้กฎหมาย 
โดยออกหน่วยเคลื่อนท่ีตรวจจับความเร็วและการกระท�าผิด  
๒)	มาตรการด้านความปลอดภัยทางน�า้ ก�าหนดมาตรการเข้มงวด
การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ จัดเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ 
เจ้าท่าควบคุมการจราจรทางน�้าบริเวณท่าเทียบเรือที่มีการจราจร
หนาแน่น ตรวจสภาพความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
กวดขันเข้มงวดให้สวมเส้ือชูชีพ จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจร 
ทางทะเลเพ่ือรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ช่ัวโมง  

๓)	มาตรการด้านความปลอดภยัทางราง จดัเจ้าหน้าทีค่วบคมุความปลอดภยัภายในสถานแีละบนขบวนรถ เฝ้าระวงัอบุตัเิหตุ
บริเวณทางผ่าน (จุดตัดถนน) เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ และห้าม
ผู้โดยสารใช้หลังคา/บันได/ข้อต่อเป็นท่ีโดยสารโดยเด็ดขาด และ ๔)	 มาตรการด้านความปลอดภัยทางอากาศ เข้มงวด 
การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร บริหารจัดการระยะห่างการขึ้น-ลงของอากาศยาน เพ่ือลด 
การกระจกุตวัของเทีย่วบนิ ปฏบิตักิารควบคมุการจราจรทางอากาศให้เป็นไปอย่างปลอดภยัและมปีระสิทธภิาพสูง และตรวจสอบ 
เครือ่งบินโดยสาร/อปุกรณ์ความปลอดภัย/ระบบล�าเลยีงสมัภาระให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพตามมาตรฐานสากล
  ทั้งนี้ ได้มีแผนอ�านวยความสะดวกรองรับการเดินทางฯ โดยจัดตั้งจุดให้บริการ ๕๒๒ จุด ทั่วประเทศ จัดให้
บริการฟรีในช่วงเทศกาล ได้แก่ จัดรถ Shuttle Bus เฉพาะกิจขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการฟรี 
ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ และ ๙ และยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี 
(ทางพิเศษ สายบางนา-ชลบรุ)ี ทางยกระดับด้านทศิใต้สนามบนิสวุรรณภูมเิช่ือมทางพเิศษบรูพาวิถแีละทางเช่ือมต่อทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 

 ๖.2	 การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและลดการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนนและขบัเคลือ่นการป้องกนั	
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ	่(City	Road	Traffic	Injury:	City	RTI) ซึ่งมีแนวทางในการด�าเนินงาน  
๔ มาตรการ คอื ๑)	ด้านการบริหารจดัการ ได้จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน พร้อมทัง้มีทมีตระหนกัรูเ้พือ่เฝ้าระวงั 
สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT/Emergency Operation Center: EOC) ๖๕ จังหวัด (ร้อยละ ๘๕.๕)  
และการจัดตั้งหน่วยงานข้อมูลการบริหารงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma & Emergency Admin Unit: TEA Unit)  
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปครบทุกแห่ง ๒)	ด้านจัดการข้อมูล เน้นการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด พัฒนาระบบรายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online) พัฒนาระบบรายงานการสอบสวนออนไลน์  
(Web based reporting system) และการชีเ้ป้าจดุเสีย่ง โดยการบรูณาการข้อมลู ๓ ฐาน มจีงัหวดัด�าเนินการแล้ว ๖๔ จังหวดั  
และสามารถด�าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ๔๔ จังหวัด มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง จ�านวน ๑,๗๖๕ จุด และมีการด�าเนินการแก้ไข  
๗๖๔ จุด รวมทั้งมีการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ๑๑๖ เหตุการณ์ ๓)	มาตรการป้องกัน ขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน 
ระบบสขุภาพอ�าเภอ [District Health System (DHS)-RTI] และเช่ือมโยงกบัศูนย์ปฏิบตักิารความปลอดภัยทางถนนในระดบั 
อ�าเภอ (ศปถ.อ�าเภอ) มุ่งเน้นให้เกิดการด�าเนินงานผ่านกลไกการควบคุมป้องกันโรคในระดับอ�าเภอร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ความปลอดภัยทางถนนในระดบัอ�าเภอ และขบัเคล่ือนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance 
Safety) ด�าเนนิการแล้ว ๕๙๙ แห่ง และ ๔)	มาตรการรกัษาพยาบาล โดยการพฒันาคณุภาพการรกัษาตามแนวทางแผนพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Service Plan Trauma and Emergency) ได้ขับเคล่ือนมาตรการองค์กร 
ความปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance Safety) ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ซ่ึงรายงาน 
การด�าเนนิงานแล้ว จ�านวน ๖๐ แห่ง รถพยาบาลทีต่ดิตัง้ GPS ร้อยละ ๕๗.๑๙ ตดิตัง้กล้องหน้ารถ ร้อยละ ๖๓.๕๗ ท�าประกัน 
ภาคสมัครใจ ร้อยละ ๘๐.๖๓ และพนักงานขับรถพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมและยังปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๗๘.๔  
ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ จ�านวน ๖,๖๓๗ คน คิดเป็น ๑๐.๑ ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงสูงกว่า 

เป้าหมายที่ ๙.๖๐ ต่อประชากรแสนคน
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7.	 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

	 7.1	 การวิจัยด้านสมุนไพร	การแพทย์แผนไทย	และการแพทย์ทางเลือก
 	 7.1.1	 งานวิจัยท่ีน�าไปใช้ในระบบบริการ มีจ�านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การศึกษาประสิทธิผล 
และความปลอดภัยของต�ารับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะที่ ๑-๒  และ ๒) การศึกษาบทบาทของการ
แพทย์แผนไทยในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยได้น�าผลการศึกษาไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิด 
การยอมรับจากแพทย์แผนปัจจบุนัและสหวชิาชพี ซึง่ต�ารบัยาอภยัสาลีได้เป็นทีรู่จั้กและมกีารน�าไปใช้ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้
เรื้อรังในโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย 
 	 7.1.2	 งานวจิยัทีน่�าไปผลติเป็นผลิตภณัฑ์	มจี�านวน ๔ เรือ่ง ได้แก่ ๑) การศกึษาฤทธิท์างชวีภาพหญ้ารแีพร์  
๒) การศึกษาพิษวิทยาหญ้ารีแพร์ ๓) การศึกษาผลิตภัณฑ์หญ้ารีแพร์ และ ๔) การวิจัยคลินิกการศึกษาประสิทธิผล 
และความปลอดภัยสมุนไพรในหญ้ารีแพร์ในการดูแลผิวพรรณลดรอยเหี่ยวย่น ปัจจุบันได้มีการจ�าหน่ายและขึ้นทะเบียน
ผลติภณัฑ์ จ�านวน ๙ รายการ ดงันี ้รีแพร์ครมี (Repair Cream) รีแพร์ไฮโดรอายเจล (Repair Hydro Eye Gel) รีแพร์มอยซ์เจอร์ 
เฟเชียลวอช (Repair Moisture Facial Wash) รีแพร์คลีนซิ่งมิ้ลค์ (Repair Cleansing Milk) รีแพร์เดย์ครีม เอสพีเอฟ ๓๐ 
(Repair Day Cream SPF 30) ครมีรแีพร์ (Repair cream) สบูเ่หลวอนามยั ๑๐๐ ml (ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดจดุซ่อนเร้น 
Repair care lady Fit & clean care hygiene  สบู่เหลวอนามัย ๑๕๐ ml (ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดจุดซ่อนเร้น Repair 
care lady Fit & clean care hygiene) และสบู่ก้อนรีแพร์ (Repair Soap)
  7.1.๓	 งานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ด�าเนินการเสร็จแล้ว จ�านวน 
๕ เรื่อง ประกอบด้วย ชุดโครงการต�ารับยาไทยร่วมดูแลประคับ
ประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ๒ เรื่อง คือ ๑) โครงการประสิทธิผล 
และความปลอดภัยทางคลินิกของต�ารับต�ารายา N040 ในการ
รักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ๒) การศึกษาองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎี 
แนวทางวินิจฉัยโรคมะเร็ง และการใช้ยาเบญจอ�ามฤตย์ตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และชุดโครงการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร
เพือ่เพิม่รายการยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ๓ เรือ่ง ได้แก่ ๑) งานวิจยั 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพ่ือเสนอเข้าบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ๒) การวิจัยและพัฒนาข้อก�าหนดทางเภสัชเวชของสมุนไพร และ ๓) การจัดท�าต�าราเภสัชกรรมแผนไทย

 7.2		 การจัดตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์	สถาบันทางการแพทย์และสถาบนัการศกึษาต่าง	ๆ 	ในภาพรวม	

ของประเทศ	ในระยะยาว	(5-1๐ปี) โดยขยายความร่วมมอืกับคณะแพทยศาสตร์ ๑๙ มหาวทิยาลยั เพือ่พฒันาระบบบรกิาร 

ผลติบคุลากร รวมทัง้งานวชิาการและการวจิยั โดยได้ลงนามความร่วมมอืด้านระบบบรกิาร การส่งต่อ การศึกษา และการวจิยั 

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

และความร่วมมอืในระดบัพ้ืนทีร่ะหว่างคณะแพทยศาสตร์จาก ๑๙ มหาวทิยาลัยกบั ๑๒ เขตสุขภาพ เมือ่วนัที ่๑๗ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

และจัดระบบความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลใน ๑๒ เขตสุขภาพกับ ๒๐ คณะแพทยศาสตร์จาก ๑๙ มหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ ดังนี้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๔๖
นโยบายข้อ ๕

 7.๓	 การพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน		
GREEN	&	CLEAN	Hospital บรหิารจดัการสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล 
โดยใช้หลักสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ ์ 
GREEN & CLEAN ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู ้มาใช้บริการในการรณรงค์และขยายผล 
สู่สังคมได้ต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาชุดความรู้ แนวทาง 
การพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
และจัดท�าคู ่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  
พร ้อมแนวทางการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งนี้  
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล ้อม 
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปัจจุบันผ่านเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานแล้ว ๘๘๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๐๘ ของเป้าหมาย ๙๕๙ แห่ง และก�าหนดเป้าหมายขยะเหลือศูนย์ (zero waste management) การคัดแยก
และจัดการขยะภายในปี ๒๕๖๑ ในโรงพยาบาล ๙๕๙ แห่ง เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน

“พัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  

Hospital ๘๘๓ แห่ง 
เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้

พลังงาน ลดภาวะโรคร้อน”

เขตสุขภาพ หน่วยงาน

เขตสุขภาพที่ ๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เขตสุขภาพที่ ๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เขตสุขภาพที่ ๓ ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เขตสุขภาพที่ ๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และมหาวิทยาลัยสยาม 

เขตสุขภาพที่ ๕ ร่วมกับศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เขตสุขภาพที่ ๖ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยสยาม 

เขตสุขภาพที่ ๗ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เขตสุขภาพที่ ๘ ร่วมกับศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

เขตสุขภาพที่ ๙ ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

เขตสุขภาพที่ ๑๐ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เขตสุขภาพที่ ๑๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เขตสุขภาพที่ ๑๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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8.	 การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

 8.1	 การพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน 
  8.1.1	 โครงการ	 Sports	 Hero เพื่อด�าเนินการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชนที่มีความสามารถในท้องถิ่น 
จาก ๗๗ จังหวัด รวม ๑๖ ชนิดกีฬาในกีฬาโอลิมปิก และจัดหาผู้ฝึกสอนสนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาตลอดปี 
รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักกีฬา มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
ในปี ๒๕๕๙ มีนักกีฬาในโครงการ ๘๒๕ คน ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ๗๙๖ คน และติดทีมชาติ ๔๖ คน และปี ๒๕๖๐ 
นักกีฬาในโครงการ ๑,๐๙๙ คน ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ๕๗๕ คน นอกจากนี้ ได้มีการปรับแนวทางการด�าเนินงาน
โครงการ โดยมุง่เน้นคดัเลอืกนกักฬีาทีม่คีวามสามารถและโครงสร้างร่างกายทีด่ ีเพือ่สร้างโอกาสให้แก่นกักฬีาในระดบัจงัหวัด
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพิ่มฐานนักกีฬาเข้าสู่ระบบการพัฒนานักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 
  8.1.2	 โครงการสานฝันฟตุบอลไทยไปบอลโลก ในปี ๒๕๕๙ เริม่ด�าเนนิโครงการสานฝันฟตุบอลไทยไปบอลโลก 
เพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนให้มีศักยภาพสูงเป็นฐานในการคัดเลือกเข้าสู ่ทีมชาติหรือนักฟุตบอลอาชีพโดยจัดการ 
แข่งขันทั้งหมด ๔ รุ่น ซึ่งมีรูปแบบการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระบบ League โดยแบ่งออกเป็น ๘ โซน มีสโมสรที่เข้าร่วม 
การแข่งขันทั้งสิ้น ๒๔๕ ทีม โดยได้ด�าเนินการแข่งขันรอบลีกโซนและรอบแชมป์เปี ้ยนชิพเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  
ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งนักฟุตบอลเยาวชนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขัน
อย่างต่อเนือ่งจนมพีฒันาการทีด่ขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั ท�าให้มนีกักฬีาเยาวชนส่วนหนึง่ได้รบัคดัเลอืกเข้าสูท่มีนกัฟตุบอลชดุใหญ่ 
ของสโมสรในลีกอาชีพ และในปี ๒๕๖๐ มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ (Thailand Youth League)  
ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยมทีมีเข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน ๒๙๓ ทมี ด�าเนนิการจัดการแข่งขนัรอบลกีโซนระหว่างเดอืนกรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั้ง ๘ โซน

 8.2	 การพัฒนากีฬาอาชีพ การส่งเสริมกีฬาอาชีพให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ช่ือเสียงให้เป็น 

ทีรู่จ้กัแก่นานาประเทศทัว่โลก ในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มกีารพฒันากฬีาเป้าหมายสูก่ารเป็นกฬีาอาชพี จ�านวน ๑๓ ชนดิกฬีา 

ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กอล์ฟ ตะกร้อ จักรยาน สนุกเกอร์ เทนนิส แบดมินตัน เจ็ตสกี  

แข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ และโบว์ล่ิง โดยมุ่งหวังให้กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Sports Entertainment) จึงมีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ การถ่ายทอดการแข่งขัน โดยในปี ๒๕๕๙ กีฬาฟุตบอลอาชีพเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุด  

จากข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ รายการไทยลีก ปี ๒๕๕๙ มีผู้ชม จ�านวน ๑,๔๘๕,๐๓๘ คน มีรายได้จากลิขสิทธิ ์

การถ่ายทอดการแข่งขัน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายได้จากบัตรเข้าชม ๑๓๐,๔๗๐,๙๒๐ บาท และรายได้จาก 

ของที่ระลึก ๘๕,๒๑๔,๙๗๔ บาท นอกจากนี้ ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในด้านกีฬาในระดับนานาชาติ โดยในปี ๒๕๖๐  
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ส�าคัญ เช่น การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๙ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์  
ประเทศมาเลเซีย มีผลงานเป็นอันดับที่ ๒ รองจากเจ้าภาพ โดยได้ ๗๒ เหรียญทอง ๘๖ เหรียญเงิน ๘๘ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓ มี ๖๘ เหรียญทอง ๗๓ เหรียญเงิน ๙๕ เหรียญทองแดง  
รวม ๒๓๖ เหรียญ การแข่งขันกีฬาเอเช่ียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ๒๐๑๗ จัดขึ้นท่ีเมืองอาชกาบัต ประเทศ 
เติร์กเมนิสถาน ประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓ มี ๑๒ เหรียญทอง ๑๒ เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญทองแดง รวม ๓๖ เหรียญ  
มนีกักฬีาทีโ่ดดเด่น เช่น “น้องเม” เอรยีา จฑุานกุาล ซึง่ได้ขึน้เป็นนกักอล์ฟหญงิอนัดบัที ่๑ ของโลก “น้องจนี” อาฒยา ฐติกิลุ  
ท�าลายสถติโิลกคอืเป็นแชมป์กอล์ฟหญงิอาชพีทีม่อีายนุ้อยทีส่ดุ “น้องเม” รชันก อนิทนนท์ นกัแบดมนิตนัหญงิ ทีไ่ด้ ๓ แชมป์ 
ซูเปอร์ซีรี่ส์ติดต่อกันได้เป็นคนแรกของโลก “น้องณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักยิงเป้าบิน แชมป์โลกประเภทสกีต  
“น้องติณห์” ศรีตรัย นักแข่งรถยนต์อาชีพ ได้อันดับที่ ๑ Touring Car Series in Asia “น้องมิ้ง” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย  
ได้แชมป์สนกุเกอร์เยาวชนหญงิชงิแชมป์โลก และ “น้องแคท” รตันาพร ปักการะถา ได้ ๑ เหรยีญทอง และ ๒ เหรยีญทองแดง  
ในกีฬายกน�า้หนักเยาวชนโลก
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 8.๓	 การส่งเสริมการออกก�าลังกาย ประเทศไทยได้ร ่วมท�าปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยกิจกรรมทางกาย 

เพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ และก�าหนดให้ส่วนราชการมีการออกก�าลังกายทุกวันพุธ  

โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมน�าออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงเป็นต้นแบบอันดีของประชาชนทั้งประเทศและได้ต่อยอด

ไปจนถึงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐” (Sport for all 4.0) เพื่อเชิญชวน 

ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและตื่นตัวกับการออกก�าลังกาย โดยได้ส่งเสริมการออกก�าลังกายตามลานกีฬา สวนสาธารณะ 

แหล่งท่องเที่ยว ภายในกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๖ ครั้ง ด�าเนินการมาแล้ว ๑๒ คร้ัง มีผู้เข้าร่วมจ�านวน ๘,๖๘๑ คน  

(ข้อมลู ณ วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๐) ซึง่ได้รบัค�าชืน่ชมจากองค์การอนามยัโลกและสมาพนัธ์นานาชาตด้ิานการส่งเสรมิกจิกรรม

ทางกาย 

 8.๔	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ	

ผู ้สูงอายุ	 ประจ�าปี	 25๖๐ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 

และสร้างสมัพนัธ์ผูส้งูอาย ุ๒๕๖๐ ระหว่างวนัที ่๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุ  

ซึ่งอยู่ในวัยที่เกษียณอายุได้มีโอกาสในการพบปะและท�ากิจกรรม

นันทนาการร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพกาย

และใจทีด่ ีลดปัญหาการซึมเศร้าของผูส้งูอายทุีถ่กูทิง้ให้อยูอ่ย่างโดดเดีย่ว 

ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 8.5	 การจัดตัง้กลไกเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมการกฬีา เช่น จดัต้ังสถาบนัวทิยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาต ิเพือ่ก�ากบัดแูล

ให้ความรูใ้นศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ทางวทิยาศาสตร์การกฬีา โดยมหีน้าทีก่�าหนดควบคมุนโยบายและอ�านวยการการด�าเนนิงาน 

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีการท�างานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา 

การกีฬาและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถของประชาชน 

ตัง้แต่รากหญ้าถึงระดับความเป็นเลศิทางการกฬีา สนบัสนุนความก้าวหน้า ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์แก่ผูป้ฏบิตังิาน 

ในองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี ้ ยงัได้ด�าเนนิการเพือ่จัดต้ังมหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาติ จดัต้ังศนูย์ตรวจสารต้องห้าม เพือ่พฒันา 

นกักฬีาในการฝึกซ้อมและแข่งขนั จัดตัง้ศนูย์วทิยาศาสตร์การกฬีาระดบัภาค ๕ ภาค และระดบัจงัหวดั ๘ แห่ง ได้แก่ จงัหวดัชลบรุี  

จนัทบรีุ ราชบรุ ีสรุนิทร์ อดุรธาน ีสรุาษฎร์ธาน ีภเูกต็ และเชยีงราย เพือ่ให้มกีารเผยแพร่ความรูแ้ละน�าวิทยาศาสตร์การกฬีาไปใช้ 

อย่างกว้างขวางในส่วนภมิูภาค จดัท�าแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ	ฉบบัที	่๖	(พ.ศ.	25๖๐-25๖๔) อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัพมิพ์ 

เผยแพร่เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ จัดท�าร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 …. จัดท�าร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	พ.ศ.	.... รวมทั้งยกระดับสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 8.๖	 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และให้บุคลากร 

สาขาวทิยาศาสตร์การกฬีาในสถาบนัการศึกษาเข้าร่วมปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลนกักฬีาทมีชาตไิทยในการฝึกซ้อมและแข่งขนั 

โดยเริ่มในปี ๒๕๕๘ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา จ�านวน ๖ สถาบัน ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๒ สถาบัน  

และปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑ สถาบัน ซ่ึงมีการน�าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 

ในมหกรรมกีฬานานาชาติ ได้แก่ การแข่งขันซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์  
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 8.7	 ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการกีฬา ได้แก่ ผู้ฝึกสอน  

ผูต้ดัสนิ และผูบ้รหิารทางการกฬีา ให้มศีกัยภาพในระดับชาตแิละระดบันานาชาตอิย่างต่อเนือ่ง โดยประสานความร่วมมอืกบั

องค์กรกีฬาระดบันานาชาตเิพือ่พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ให้แก่บคุลากรทางการกฬีาของประเทศไทย พร้อมทัง้ส่งเสรมิ

ให้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อความเป็นผู้น�าทางการกีฬาของประเทศไทย โดยมีอัตราส่วน

ของบุคลากรที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับชาติและนานาชาติหลังจากที่ผ่านการอบรมในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นทุกปี  

ซึ่งในปี ๒๕๖๐ มีผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน จ�านวน ๔๑๗ คน ปฏิบัติหน้าที่แล้ว จ�านวน ๒๕๓ คน

 โดยสรุป ในรอบปีที่ ๓ รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการและยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
ประชากรไทยมหีลักประกนัสขุภาพร้อยละ ๙๙.๙๕ ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถงึสทิธไิด้ทกุโรงพยาบาลอย่างไม่มเีง่ือนไข 
และข้อจ�ากัด ผู้ป่วยเรื้อรังในโรคร้ายแรงต่าง ๆ ยังสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เช่น การดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม  
๘ ล้านคน สามารถชะลอไตเสื่อม ๗ ปีต่อคน เปลี่ยนไต ๖๐๐ รายต่อปี ประหยัดงบประมาณได้กว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  
นอกจากนี ้ยงัได้ปฏรูิปการแพทย์แผนไทยและสมนุไพรเพือ่สร้างรายได้และสร้างเมอืงสมนุไพรต้นแบบ (Herbal city) ๑๓ แห่ง 
โรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐานสากล WHO GMP ๔๗ แห่ง ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้เป็น First Line Drug  
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ ในส่วนของการด�าเนินงานของรัฐบาลในระยะต่อไป จะพัฒนา
นโยบายระบบบรกิารสขุภาพให้มมีาตรฐานยิง่ขึน้ โดยตราและปรบัปรงุพระราชบญัญตัต่ิาง ๆ  เพือ่คุม้ครองสขุภาพประชาชน 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยมีมาตรการป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของโรคต่าง ๆ 
ได้รวดเร็ว เช่น ไข้เลือดออก โปลิโอ ขยายการด�าเนินการของคลินิกหมอครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น 
ตลอดจนการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานอันจะน�าไปสู่ความเข้มแข็ง 
ของประเทศชาติต่อไป 
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๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ

นโยบายข้อ



ความไม่สงบทางการเมืองที่ด�าเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก 

แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด�าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็ม 

ตามศักยภาพ นอกจากน้ัน ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้าง 

พื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร

และพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหน้ีภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น�้า 

ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ�าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน�้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง

ด�าเนนิการทนัที ระยะต่อไปทีต้่องแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทีค้่างคาอยู ่และระยะยาวทีต้่องวางรากฐานเพือ่ความเจรญิเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก�าหนด

ภายในสิ้นปีน้ี และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท�าไว้  

โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่าย 

ที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท�าไว้ โดยน�า

หลกัการส�าคญัของการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีใ่ห้ความส�าคญัในการบรูณาการ 

งบประมาณและความพร้อมในการด�าเนินงาน รวมทั้งน�าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อน

นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ�้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืน

หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ�าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง 

ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตั ิควบคู่ไปกบัการเพิม่ประสิทธภิาพการเบกิจ่ายงบประมาณตัง้แต่ระดบักระทรวง 

จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบ 

ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ 

ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน�าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  

เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรงุเทพมหานคร มาจดัท�าเป็นโครงการลงทนุร่วมกบัเอกชน ซึง่จะช่วยสร้างบรรยากาศ 

การลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ 

ในเร่ืองปัจจยัการผลติอย่างทัว่ถงึ การช่วยเหลอืเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถงึการใช้กลไกตลาดดแูลราคาสินค้าเกษตร

ประเภทที่ราคาต�่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร



๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า

และมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการ 

และเอกสารอืน่ ๆ  ทีจ่ะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเรว็ขึน้ พร้อมทัง้แสวงหาตลาดทีม่ศัีกยภาพเพือ่ขยายฐานการส่งออก

ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส�าคัญมากขึ้น 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ 

จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท�าได้ และสร้างสิ่งจูงใจ 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว

อนัมลีกัษณะโดดเด่นร่วมกนัหรอืจดัเป็นกลุม่ได้ เช่น กลุม่ธรรมชาติ ประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ 

และสุขภาพ เช่น น�้าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู ้และ 

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม  

ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัว 

ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม

๖.๘ แก้ปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝนท้ังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ี และปัญหาขาดแคลนน�้า 

ในบางพืน้ทีแ่ละบางฤดกูาล ซึง่น�าความเสยีหายและทกุข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคดิเพือ่หาทางป้องกนั

ไม่ให้เกิดน�้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น�้าท่วมในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน�้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลง 

โดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรน้ัน รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการ 

จดัสร้างแหล่งน�า้ขนาดเลก็ให้กระจายครอบคลุมทัว่พืน้ทีเ่พาะปลูกให้มากทีสุ่ด ซ่ึงจะสามารถท�าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี
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 รัฐบาลตระหนักดีว่าการบริหารเศรษฐกิจของประเทศในรอบปีท่ีสามยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น 
การดูแลการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง การดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย การส่งเสริม 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง  
ตลอดจนการขับเคล่ือน Thailand 4.0 บนพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล การด�าเนินการทั้งหลายนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้น แต่ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง สร้างรากฐานให้มีศักยภาพ 
ในการแข่งขันและสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือท่ี
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยในรอบปีที่ ๓ 
รัฐบาลได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.	 การดูแลเกษตรกรและปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	

 รัฐบาลให้ความส�าคญัในการดแูลเกษตรกรผูม้รีายได้น้อยอย่างเป็นระบบเพือ่ให้สามารถด�ารงชีพและประกอบอาชพีได้ 
ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่ ๑) การลดภาระหน้ีโดยการพักช�าระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบ้ียเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
๒) การให้สินเช่ือดอกเบ้ียต�่าเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูก การแปรรูปผลผลิต การประกอบอาชีพ  
และ ๓) การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการจัดการตลาดยางพารา ซึ่งมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

	 1.1	 การดูแลเกษตรกร	
  1.1.1	 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
	 	  การด�าเนนิโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู ้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
ผู้มีรายได้น้อย มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ การประกันภัย  
และการบริหารจดัการข้าวในสตอ็กของรฐั ซึง่มผีลการด�าเนนิงาน  
ในแต่ละโครงการ ดังนี้ 
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โครงการ
กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

ด้านการผลิต

โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๙ 
(ปิดโครงการ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒,๐๗๑.๑๓ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑.๕๗ ล้านราย
มีพื้นที่เอาประกันภัย จ�านวน ๒๗.๑๘ ล้านไร่
จ่ายเบี้ยประกันภัย จ�านวน ๒,๗๑๗.๘๖ ล้านบาท 
จ่ายค่าสินไหมทดแทน จ�านวน ๘๐๙.๙๖ ล้านบาท 
จ่ายคืนค่าเบี้ยประกันภัย จ�านวน ๘๒.๓๑ ล้านบาท

โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๖๐

๑,๘๔๑.๑๐ ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีพื้นที่
เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๗๖๑,๔๒๘.๒๕ ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๕ ของพื้นที่เป้าหมายขั้นต�า่ ๒๕ ล้านไร่ 
และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๑,๕๘๕,๕๕๕ ราย

โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

๓๗,๐๐๐ สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท รายละไม่เกิน ๑๐ ไร่ 
จ�านวนประมาณ ๓.๗ ล้านราย ผลการด�าเนินงานเม่ือสิ้นสุด
โครงการแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้เกษตรกรทั้งหมดจ�านวน ๓,๘๗๔,๖๙๒ ราย 
เป็นเงิน ๓๒,๑๖๘ ล้านบาท

โครงการพักช�าระหนี้ต้นเงิน 
และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี ๒๕๕๙/๖๐

๕,๔๐๐ พักช�าระต้นเงินให้แก่เกษตรกร โดยเลื่อนก�าหนดช�าระคืน
ต้นเงินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 
๓.๐๐ ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 
ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทน
เกษตรกร ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ผลการด�าเนินงานของโครงการ 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ธ.ก.ส. ได้พักช�าระหนี้ให้
เกษตรกรแล้ว จ�านวน ๑,๑๒๓,๐๐๗ ราย 
เป็นเงนิ ๙๕,๑๒๕.๙๒ ล้านบาท
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โครงการ
กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 
ของเกษตรกรรายย่อยที่ต้องพัฒนา
ศักยภาพ

- ๑)  จัดอบรมให้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 
การผลิต  มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  
วางแผน การผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ และการใช้จ่าย 
อย่างเหมาะสมโดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  

 ระยะที่ ๑ อบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 
๓๐๐,๐๐๐ ราย เกี่ยวกับความรู้ทางการเงินโดยใช้หลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนนิชวิีตผ่านศนูย์เรยีนรู้ 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ธ.ก.ส. ฝึกปฏิบัติการ 
จัดท�าบัญชีครัวเรือน และเกษตรกรต้นแบบในการอบรม 

 ระยะที ่๒  อบรมเกษตรกรทีม่คีวามจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่น 
การผลิต จ�านวน ๑๕,๐๐๐ ราย เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิต
ตามความต้องการของตลาด 

๒)  ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 เกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๒๓๘,๕๑๓ ราย 

ผ่านการอบรมแล้วจ�านวน ๗๒,๑๔๐ ราย

โครงการชว่ยเหลือชาวนาตามมาตรการ
ลดต้นทุนการผลิต (ควบคุมค่าเช่านา/ 
ลดค่าเช่านา) ปี ๒๕๕๙/๖๐

- ๑)  ผลการด�าเนินการควบคุมค่าเช่านา/ลดค่าเช่านา ตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙-กรกฎาคม ๒๕๖๐ (นาปี) 

ผลการ
ดำาเนินการ

ผู้เช่า	
(ราย)

ผู้ให้เช่า	
(ราย)

พื้นที	่
(ไร่)

ร้อยละ

จ�านวนข้อมูล ๔๐๑,๙๐๐ ๓๘๒,๐๐๗ ๗,๐๔๗,๑๕๑ -

ผลการควบคุม ๓๓๐,๑๕๑ ๓๑๖,๗๑๑ ๕,๖๘๘,๐๕๕ ๘๒

ผลการเจรจา ๒๒,๙๘๘ ๒๘,๔๘๖ ๓๒๔,๔๗๘ ๗

รวมจำานวนเงินที่เจรจาขอลดค่าเช่านาทั้งสิ้น	๒๒,๐๗๓,๒๐1	บาท

๒) ผลการด�าเนินการการลดหรืองดค่าเช่านากรณีมีเหตุแห่ง 
ภัยธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙/๖๐
-  จ�านวนผู้เช่านา ๙๓๒ ราย
-  จ�านวนผู้ให้เช่านา ๙๓๒ ราย
-  จ�านวนพื้นที่เช่านา ๑๔,๖๕๘ ไร่

 จ�านวนเงินที่สามารถลดและงดเก็บค่าเช่านารวมทั้งสิ้น   
๓,๕๕๕,๗๒๙ บาท
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โครงการ
กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงาน

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง 
ปี ๒๕๖๐

๓๕๑.๒๘ ๑) สนับสนุนค่าใช้จ่าย ๒,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ชาวนา ๖๐,๐๐๐ 
ครัวเรือน ในเขตลุ่มน�า้เจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด 

๒)  คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอ�าเภอ
 รับรองสิทธิชาวนาที่เข้าร่วมโครงการและได้จ่ายเงิน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ให้ชาวนาแล้ว 
๓๖,๙๐๐ ราย พื้นที่ ๑๗๕,๒๑๙.๕๐ ไร่ 

 วงเงิน ๓๕๐.๔๔ ล้านบาท 
๓)  ส่งเงินคืนส�านักงบประมาณ ๘๔๔,๕๐๐ บาท เนื่องจาก 

ชาวนาบางส่วนท�าผิดเงื่อนไขของโครงการฯ มีการน�าพื้นที่
กลับไปท�านาปรัง ในช่วงก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ�าเภอ จึงตัดสิทธิ 
ชาวนาดังกล่าว

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว 
ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือกอื่น ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

๒,๖๑๐.๐๙ ๑)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สร้างระบบน�า้
 และปัจจัยการผลิต ไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละ
 ไม่เกิน ๕ ไร่
๒)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 
 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและมีอาหารบริโภคในครัวเรือน โดยเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลา ครัวเรือนละ ๒,๓๐๐ บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์เล็ก ครัวเรือนละ ๒,๘๔๔ บาท

๓)  เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมีคุณสมบัติผ่าน
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ๑๕,๐๓๓ ครัวเรือน 

 พื้นที่ ๖๘,๒๔๙.๒๕ ไร่ และได้รับการโอนเงินเป็น 
ค่าปรับเปลี่ยนพื้นที่และสร้างระบบน�า้ 

 วงเงิน ๑๓๖.๔๙ ล้านบาท
๔) เกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ๑๔,๖๗๔ ครัวเรือน 
 พื้นที่ ๖๔,๑๙๒.๕๐ ไร่ วงเงิน ๒๕๗.๗๘๖ ล้านบาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี  
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

- ๑) แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่ผลิตโดย 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวให้แก่เกษตรกร ให้ทันในฤดูการผลิตข้าวนา 
ปี ๒๕๕๙/๖๐ ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด ๗,๘๕๗.๐๕ ตัน  

    เกษตรกร ๗๓,๗๑๘ ราย พื้นที่ ๖๓๗,๙๖๒ ไร่  
๒)  ต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดผ่านกลไกของศูนย์เมล็ดพันธ์ุ 

ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบ
๓)  ติดตามและก�ากับการแจกเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

และติดตามให้เกษตรกรน�าเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเพาะปลูก  
โดยได้แจกเมล็ดพันธ์ุข้าวในพ้ืนท่ี ๒๑ จังหวัด ๗,๘๕๗.๐๕ ตัน 
เกษตรกร ๗๑,๒๗๒ ราย พื้นที่ ๖๓๗,๙๖๒ ไร่    
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 

- ๑) จ�าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดีท่ีผลิตโดยศูนย์เมล็ด 
พันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปีการผลิต 
๒๕๖๐/๖๑ ในพ้ืนท่ี ๒๑ จังหวัด จ�านวน ๒,๒๔๔.๕๓๘ ตัน 
เกษตรกร ๑,๒๖๗ กลุ่ม ๓๐,๖๔๘ ราย 

๒)  แจกจ่ายเอกสารคู่มือโครงการและค�าแนะน�าความรู้         
แก่เกษตรกร ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต       
และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองแก่เกษตรกร ติดตาม
ให้ค�าแนะน�าการผลิต และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

- ๑) ชี้แจงท�าความเข้าใจให้กับเกษตรกรในแปลงปี ๒๕๕๙ 
จ�านวน ๖๐๐ แปลง และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 

 จ�านวน ๙๐ แปลง วงเงิน ๕๐๐.๘๓ ล้านบาท
๒)  จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลว่า 

การสนบัสนนุสินเช่ือฯ สามารถช่วยแก้ปัญหาและตอบสนอง 
ความต้องการของสมาชิกเกษตรกร และเกษตรกรต้องการ
ได้รับการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากสินเชื่อ 
เช่น ปัจจัยการผลิต การประกันราคาสินค้าเกษตร 

 แหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน และต้องการแหล่งน�า้ 
 เพื่อใช้ในการเกษตร

ด้านการตลาด

การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ  
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐)

- ปริมาณการระบายข้าวฯ รวม ๗.๒๑ ล้านตัน มูลค่ารวม 
๕๐,๕๘๕.๑๗ ล้านบาท ดังนี้
๑) ประมูลเป็นการทั่วไป จ�านวน ๒ ครั้ง 
 ปริมาณ ๓.๐๑ ล้านตัน มูลค่า ๒๙,๗๕๗.๐๗ ล้านบาท
๒) ระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 
 จ�านวน ๒ ครั้ง ปริมาณ ๓.๗๐ ล้านตัน  
 มูลค่า ๑๙,๓๐๕.๓๐ ล้านบาท*
๓) ระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 

จ�านวน ๑ ครั้ง ปริมาณ ๐.๕ ล้านตัน มูลค่า ๑,๕๒๒.๗๙ 
ล้านบาท

*	หมายเหตุ	: การระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภค
ของคน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ปริมาณ ๒.๐๗ ล้านตัน 
มูลค่า ๑๑,๓๗๕.๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างระงับการจ�าหน่าย
ตามค�าสั่งศาล ในคดีหมายเลขด�าที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๐ 
และ ๑๐๓๑/๒๕๖๐
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การผลักดันการส่งออกข้าว
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐)

- ปริมาณรวม ๑๑.๘๑ ล้านตัน  มูลค่า ๕,๑๒๗.๓๕ ล้านดอลลาร์ 
สรอ. โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้
๑) ได้เจรจาตกลงราคาและส่งมอบข้าวให้รัฐบาลสาธารณรัฐ  
 ประชาชนจีน ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G   
 กับบริษัท COFCO Corporation ฉบับลงวันที่  
 ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปริมาณ ๑ ล้านตัน แบ่งการส่งมอบ
 งวดละ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน โดยได้ส่งมอบข้าวงวดที่ ๑-๔   
 ปริมาณรวม ๔๐๐,๐๐๐ ตัน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง 
    การเจรจาตกลงชนิดและราคาซ้ือขายข้าว งวดท่ี ๕ ปริมาณ  
    ๑๐๐,๐๐๐ ตัน 
๒) ท�าสัญญาขายข้าวฤดูการผลิตใหม่ ปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน 
 แบบ G to G กับหน่วยงาน National Food Authority  
 (NFA) ของรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน  
 ๒๕๕๙ ซึ่งส่งมอบข้าวเรียบร้อยแล้ว

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (ปีการผลิต 
๒๕๕๗/๒๕๕๘-๒๕๕๙/๒๕๖๐)

- ๑)  จ�านวน ๓๖๑ ครั้ง
๒)  ปริมาณซื้อขาย ๒๔๓,๖๔๘.๙๖ ตัน
๓)  มูลค่า ๒,๒๓๒.๗๐ ล้านบาท
 เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด 
 ตันละ ๑๐๐-๑,๒๐๐ บาท

	 	 1.1.๒	 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง	 เพื่อชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยาง รักษาเสถียรภาพราคายาง 
และสนับสนุนสินเช่ือแก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร รวมถึงมาตรการควบคุมผลผลิตยางพารา 
ทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว นอกจากนี ้ได้ขยายตลาดการส่งออกสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง จดักจิกรรมจบัคูธุ่รกจิ  
มี ผู ้ น� า เ ข ้ า ต ่ า งประ เทศกว ่ า  ๑๐๖ บ ริษั ท  
จาก ๒๗ ประเทศทั่วโลก เข ้าร ่วมเจรจาธุรกิจ 
และมผีูป้ระกอบการไทยเข้าร่วม ๙๑ ราย จากการเจรจา 
ในครั้งนี้มีก�าหนดส่งมอบภายใน ๑ ปี แบ่งเป็น  
ยางพาราธรรมชาติ ประกอบด้วย ยางแผ่น ยางแท่ง  
น�า้ยางข้น และยางคอมพาวด์ รวมทัง้สิน้ ๔๔๒,๗๔๐ ตนั  
คิดเป ็นมูลค ่าสั่ ง ซ้ือ ๒๔,๗๙๓.๔๐ ล ้านบาท  
และผลติภณัฑ์ยาง ประกอบด้วย ล้อยาง และถงุมือยาง  
คดิเป็นมูลค่าการสัง่ซ้ือรวมประมาณ ๒,๐๘๑.๑๔ ล้านบาท  
รวมมูลค่าสั่งซื้อทั้งสิ้น ๒๖,๘๗๔.๕๔ ล้านบาท  
โดยมีผลการด�าเนินการแต่ละโครงการ ดังนี้ 
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โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 

วงเงินสินเชื่อ 
๑๐,๐๐๐

สหกรณ์การเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๑๐ แห่ง 
วงเงินขอกู้ ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ ๓๘๑ แห่ง 
วงเงินอนุมัติ ๔,๙๘๐.๒๗ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๓๖๗ แห่ง 
จ�านวนเงิน ๖,๒๗๔.๘๑ ล้านบาท สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ส่งคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. แล้ว ๓๕๘ แห่ง วงเงิน ๕,๘๑๕.๗๓ ล้านบาท 
และรวบรวม/รับซื้อยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รวม ๑.๒๖ ล้านตัน มูลค่า ๕๔,๒๘๙.๔๔ ล้านบาท  
และจ�าหน่ายยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
รวม ๑.๑๖ ตัน มูลค่า ๕๑,๕๒๐.๓๖ ล้านบาท 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบัน
เกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้
แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ๑๐ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๗
(๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

๑,๐๘๘.๒๕ 
(วงเงินสินเชื่อ 

๕,๐๐๐)

๑)  เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๒๐๙ แห่ง 
วงเงิน ๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท 

๒)  อนุมัติเงินกู้จ�านวน ๑๖๘ แห่ง วงเงินอนุมัติ ๑,๗๗๕.๐๑ 
 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ของวงเงินที่สถาบัน

เกษตรกรแสดงความประสงค์ขอกู้ 
๓)  เบิกเงินกู้แล้ว ๑๖๔ แห่ง จ่ายเงินกู้สะสม ๑,๘๕๐.๘๔ 

ล้านบาท 
หมายเหต	ุ: การเบิกจ่ายเงินกู้มากกว่าวงเงินที่อนุมัติ 
เนื่องจาก ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติมให้สถาบันเกษตรกร 
จากวงเงนิทีไ่ด้รบัการอนมุตัเิดมิ ซึง่สถาบนัเกษตรกรได้เบกิจ่าย 
และช�าระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. แล้ว 

โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ๖๕๑.๙๕ ๑) มีเกษตรกรปลูกแทนทั้งหมด ๒๙๘,๗๕๔.๗๕ ไร่ 
๒)  ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ๑๔๖,๐๔๖.๙๐ ไร่ 
๓)  ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ๒๔,๖๕๒.๕๕ ไร่ 
๔)  ปลูกแทนด้วยปาล์มน�า้มัน ๑๒๑,๘๐๗.๘๐ ไร่ 
๕)  ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน ๖,๒๔๗.๕๐ ไร่ 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม (ปิดโครงการแล้ว)
(๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

วงเงินรวม 
๑๕,๐๐๐

เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ ราย รายละไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกร จ�านวน 
๑๓๑,๓๒๔ ราย เป็นเงิน ๑๑,๙๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๗๙.๘๓ ของวงเงินสินเชื่อ และได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 
ที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าว ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์  
๙๘,๕๕๒ ครัวเรือน
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โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง
(ณ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐)

๑๓,๑๒๔ ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยาง
เปิดกรีดและคนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐:๔๐ 
อัตราไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ 
จ�านวน ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๑) โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง)   
 จ�านวน ๗๑๕,๓๓๖ ราย พื้นที่ ๗.๑๕ ล้านไร่ 
 จ�านวนเงิน ๖,๔๓๖.๐๘ ล้านบาท
๒) โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (ผู้กรีดยาง) 
 จ�านวน ๖๗๘,๖๔๒ ราย พื้นที่ ๖.๘๒ ล้านไร่ 
 จ�านวนเงิน ๔,๐๙๔.๔๖ ล้านบาท 

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ณ สิงหาคม ๒๕๖๐)

- เพือ่ส่งเสรมิการใช้ผลิตภณัฑ์ยางในหน่วยงานภาครัฐ ลดอปุทาน 
ยางพารา ทีเ่ข้าสู่ตลาด โดยส่งเสรมิการใช้ยางพาราในหน่วยงาน 
ของกรมปศุสัตว์ ๗๗ จังหวัด จัดหาชุดที่นอนยางพาราพร้อม
หมอนหนุนทดแทนที่นอนในอาคารฝึกอบรมสัมมนาของ       
กรมพัฒนาที่ดิน ๕๔๐ ชุด ปรับปรุงถนนผิวยางพาราแอสฟัลต์
คอนกรตี ๔ แห่ง (จงัหวดักาญจนบรุ ี๓ แห่ง และจงัหวดักาฬสนิธุ์  
๑ แห่ง) ท�าถนนบนคันคลอง ฝายยาง โดยใช้น�า้ยางข้น 
๘๔.๑๔ ตัน แผ่นยางรมควัน ๒๙.๑๕ ตัน รวม ๑๑๓.๒๙ ตัน 
ใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม โดยประสานงาน แนะน�า 
และส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อดี
ของการใช้แผ่นยางพาราปูคอกโคนม ๒๐ แห่ง และสนบัสนนุเงิน
ในการจัดหายางพาราปูพื้นในคอกโคนม ให้กับฟาร์มโคนม
ของสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งมอบแผ่นยาง
ธรรมชาติปูพื้นในคอกโคนมผ่านสหกรณ์ ๖,๔๘๐ แผ่น 
รวมทั้งก่อสร้างถนนผิวทางยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
๒ แห่ง (ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 
จังหวังเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่)

โครงการจัดการตลาดยางพารา - เปิดตลาดยาง ๑๐๘ ตลาด และดูแลกลุ่มตลาดน�า้ยางสด
ระดับท้องถิ่นต่อเนื่อง ๔๕๒ กลุ่ม เพื่อรองรับผลผลิตจาก
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง - ให้ความรู้ในเรื่องการกรีดยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับการกรีดยางที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ�านวน ๑๙๕ ราย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน16๒
นโยบายข้อ ๖

	 	 	 นอกจากน้ี รัฐบาลได้ร่วมกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเป ิดตลาดกลางยางพารา	
ระดบัภมูภิาค	(Regional	Rubber	Market:	RRM) พร้อมกนั โดยเร่ง
พัฒนาระบบตลาดด้วยการสร้างตลาดท่ีมีความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ	
และผู้ขาย	 และมีการส่งมอบจริงร้อยละ ๑๐๐ และเปิดโอกาสให ้
สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมในตลาดแห่งแรกของ ๓ ประเทศผู้ผลิต 
ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้เปิดตลาดไปแล้วตามมตทิีป่ระชมุ
ระดบัรัฐมนตรไีตรภาคยีาง (International Tripartite Rubber Council:
ITRC) ซึง่แต่ละประเทศมข้ีอก�าหนด ระเบยีบการซือ้ขายยาง วธิกีารซือ้ขาย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกัน
โดยคณุภาพสนิค้าประเภทยางแผ่นรมควนัใช้มาตรฐาน Green book 
ส่วนยางแท่ง (Technicallyspecified Rubber: TSR) ใช้มาตรฐานสากล 
ในการควบคุมคุณภาพ อีกทั้ งได ้ก�าหนดคุณสมบัติ ผู ้ขายยาง 
ในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่ง
ทีผ่่านการอนมุตัริบัรอง (Approved factory list) จากตลาดยางสงิคโปร์ (SICOM) ซึง่เป็นทีย่อมรบัในตลาดโลกและเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าในตลาด 
   ผลการด�าเนนิการเปิดตลาดกลางยางพาราระดบัภมูภิาค RRM มผีูซ้ือ้ขายยางเข้าสูก่ระบวนการสมัครเข้าเป็น 
สมาชกิในตลาด ซึง่อยูใ่นรายชือ่การอนมุตัริบัรองจากตลาด SICOM แล้ว ทัง้สิน้ ๕ ราย และยงัมกีลุม่สถาบนัเกษตรกรชัน้น�าของ 
ประเทศทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ทีส่นใจเข้ามาขายยางในตลาด RRM อกีจ�านวน ๔ ราย  

ได้แก่ ชมุนมุสหกรณ์ จงัหวดัตรัง จ�ากดั กลุม่เกษตรกรท�าสวนธารน�า้ทพิย์ 
กลุม่เกษตรกรท�าสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากดั 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเสนอรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขาย 
เพิม่เตมิจากสภาไตรภาคยีางระหว่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัมแีนวทาง	
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ	
โดยมุ่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่าน	
มาตรฐาน	GMP ซึง่สถาบนัเกษตรกรสามารถน�ายางทีผ่่านมาตรฐาน 
มาขายในตลาดกลางยางพาราระดบัภมูภิาค ถอืเป็นการช่วยหาตลาด 
รองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตลอดจนเป็น 
การผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิด 
การรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน GMP สามารถ
ขายผ่านระบบ RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง 
  1.1.๓	 ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูมนัสำาปะหลงัและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ 
มันส�าปะหลัง มีมติ เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ 

แนวทางการบริหารจัดการมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด ดัง น้ี 1)	 บริหารจัดการการนำาเข ้า	
มันสำาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบการน�าเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการน�าเข้าให้เป็นไปด้วยความรัดกุม รอบคอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อราคามันส�าปะหลังภายในประเทศ และก�ากบัดูแล 
การรับซื้อมันส�าปะหลังภายในประเทศให้มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ๒)	 จัดหาและเชื่อมโยงตลาดแป้งมันในตลาด	
ที่มีศักยภาพใหม่	 เพ่ือรองรับการผลิตแป้งมันส�าปะหลังที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เชื่อมโยงการจำาหน่ายมันเส้นจากเกษตรกร  
กลุ ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตรไปสู ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ (ผู ้เลี้ยงสัตว์รายย่อย/สหกรณ์ภาคปศุสัตว์)  
และ ๓)	 กำากบัดแูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังในประเทศและที่นำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	 เพ่ือให้ผลิตภัณฑ ์
มันส�าปะหลังมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของไทย รวมทั้งตรวจสอบการน�าเข้ามันส�าปะหลัง 
และผลิตภัณฑ์ตามแนวชายแดนเพื่อให้การน�าเข้าเป็นไปอย่างเข้มงวด 

“โครงการ
ยางพาราประชารัฐ 

ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร
ผลิตยางคุณภาพผ่าน

มาตรฐาน GMP” 

“เปิดตลาดกลาง
ยางพาราระดับ

ภูมิภาค 
(Regional Rubber

Market: RRM) กับอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย”
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   ในส่วนของการเชื่อมโยงและดูแลรักษา
ระดับราคาด�าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) เชื่อมโยงตลาดแป้งมันสำาปะหลัง
ในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูง โดยจัดหาตลาดศักยภาพที่สามารถ
รองรับวัตถุดิบแป้งมันส�าปะหลังจากไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าและดูดซับ 
อุปทานมันส�าปะหลัง ด�าเนินการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business  
Matching) และเดินสายเชื่อมโยงการค้ามันส�าปะหลังกับประเทศ  
ผูน้�าเข้าทีม่ศัีกยภาพ ได้แก่ สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรัฐอนิเดยี  
ประเทศญี่ปุ ่น สาธารณรัฐอินโดนี เ ซีย สาธารณรัฐเกาหล ี
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
ผลการด�าเนินการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีผู้น�าเข้าจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ๕๓ บริษัท ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย  
๓๙ บริษัทและมีการลงนาม MoU จ�านวน ๕ ฉบับ ปริมาณเชื่อมโยง ๑.๗ ล้านตัน มูลค่า ๑๐,๗๑๐ ล้านบาท 
   (๒)	 เชื่อมโยงผลผลิตมันสำาปะหลังเพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู ่อุตสาหกรรมเอทานอล โดยได้ 
มีการลงนามบันทึกความตกลงการเชื่อมโยงมันส�าปะหลังเข้าสู ่อุตสาหกรรมเอทานอลระหว่างสมาคมเอทานอลจาก 
มนัส�าปะหลงัและสมาคมการค้าผูผ้ลติเอทานอลไทยกบัสมาพนัธ์ชาวไร่มนัส�าปะหลงัแห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙  
โดยมโีรงงานเอทานอลร่วมลงนาม ๕ ราย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ๑๐ ราย ปรมิาณรวบรวมหวัมนัสด ๑,๒๐๐ ตนัต่อวนั 
   (๓) กำากับดูแลและรักษาระดับราคามันสำาปะหลังภายในประเทศ โดยก�าหนดอัตราส่วน 
ในความครอบครองก่อนการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ (สินค้า ๑๕๐ ตัน สามารถส่งออกได้ ๑๐๐ ตัน)  
และให้ผู้ส่งออกรับซื้อมันส�าปะหลังในประเทศเป็นหลักเพื่อดูดซับอุปทานภายในประเทศ
   (๔) ขยายตลาดการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสำาปะหลงั จดังานจบัคูธ่รุกิจสนิค้าผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 
มีผู้น�าเข้าจากต่างประเทศเข้าร่วม จ�านวน ๒๘๐ ราย จาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก คาดการณ์สั่งซื้อภายใน ๑ ปี ประมาณ  
๓๓,๐๔๐ ล้านบาท 
   ในส่วนของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าในรูป “ไตรภาคี” ประกอบด้วย  
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้รวบรวมรับซื้อ โรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงแล้ว ๑๔ จังหวัด เช่น จังหวัดน่าน นครสวรรค์ 
ล�าพูน กาญจนบุรี และก�าแพงเพชร ปริมาณรวม ๑๕๑,๑๐๐ ตันต่อปี

   นอกจากน้ี รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐  
จ�านวน ๖ โครงการ โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

โครงการ

ผลการดำาเนินงาน

ผู้ประกอบการ	
(ราย)

วงเงิน
(ล้านบาท)

๑) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ๔๐,๖๘๐ ๓๕.๖๔

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลังในระบบน�า้หยด ๑๕๐ ๑๘.๑๓

๓) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส�าปะหลัง ๔ ๐.๑๔

๔) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส�าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่ม
 โดยสถาบันเกษตรกร

๓๕ ๓๕๓.๔๕

๕) โครงการพักช�าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ๒๔๙,๒๐๓ ๒๓,๐๓๗.๒๘

๖) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูก
 มันส�าปะหลัง

๑,๔๗๐ ๒๗.๖๕

รวม ๒49,984 ๒๓,15๗.8๓

บีบบรรทัด
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  1.1.4	 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
   รฐับาลได้ก�ากบัดแูลอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายโดยมุง้เน้นให้เกดิความเป็นธรรมในการแบ่งปัน 
รายได้ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาลทรายและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ความอยู่ดีกินดีของชาวไร่อ้อย  
โดยในฤดกูารผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗-๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยได้อนมุตัเิงนิเพิม่ค่าอ้อยที ่๑๖๐ บาทต่อตนัอ้อย ให้กบัเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ซึง่การให้ความช่วยเหลอืดงักล่าวเป็นหลกัประกันและสร้างความม่ันใจในด้านราคาอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ครอบครวั  
มขีวัญและกำาลงัใจในการประกอบอาชพีปลกูอ้อย	และมเีงนิทนุในการบำารงุรกัษาอ้อยเพือ่เพิม่ผลผลติ โรงงานน�า้ตาลทราย 
สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายของไทยมีเสถียรภาพและมีการเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกหลายแสนล้านบาท โดยสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เงินเพ่ิมค่าอ้อย ๑๖๐ บาท/ตันอ้อย ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในช่วงฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗-๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
ดังนี้

ฤดูการผลิต
จำานวนชาวไร่อ้อย	

(ราย)
ปริมาณอ้อย	

(ตัน)
จำานวนเงินช่วยเหลือ	

(บาท)

ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
(๒๒ ก.ค. ๕๗ - ๑๗ มิ.ย. ๕๘)

๑๔๙,๔๓๑ ๑๐๓,๖๕๗,๗๐๙.๖๕ ๑๖,๕๘๕,๒๓๓,๕๔๔

ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
(๒๗ ก.ค. ๕๘ - ๓๑ พ.ค. ๕๙)

๑๕๓,๒๘๗ ๑๐๕,๙๓๑,๙๙๖.๒๘ ๑๖,๙๔๙,๑๑๙,๔๐๕

ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
(๒๐ ก.ค. ๕๙ - ๑๖ พ.ค. ๖๐)

๑๕๓,๐๐๒ ๙๔,๐๑๘,๓๕๖.๐๗ ๑๕,๐๔๒,๙๓๖,๙๗๑

  1.1.5	 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนำ้ามัน
   รัฐบาลได้มีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ปลูกปาล์มน�า้มันและน�า้มันปาล์ม ดังนี้ 
   (๑) ก า ร รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ ร า ค า  
ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�า้มนัแห่งชาต ิ(กนป.) เป็นผูก้�าหนด
นโยบายและมาตรการบริหารจัดการทั้งระบบครบวงจร และแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม
ด้านการตลาดเพื่อด�าเนินการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน�้ามัน 
และน�้ามันปาล์มให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
   (๒)	 การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มนำา้มนัและ
นำ้ามันปาล์ม 
    (๒.๑)	 ม าตรการด ้ านกฎหมาย  
โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร (กกร.) ได้ก�าหนด 
มาตรการก�ากับดูแลด้านปริมาณและราคา ได้แก่ 
     (๒.๑.๑) ก� า ห น ด สิ น ค ้ า 
ผลปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มเป็นสนิค้าควบคุมตามประกาศ กกร.  
ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
     (๒.๑.๒) ควบคุมการขนย้าย 
น�้ามันปาล ์ม ก�าหนดห้ามมิให ้บุคคลใดขนย้ายน�้ามันปาล ์ม  
ซึ่งมีปริมาณครั้งละ ๒๕ กิโลกรัมขึ้นไป เข้ามาหรือออกจากจังหวัด 
รวม ๑๕ จังหวัด และห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายน�้ามันปาล์ม  
ซึง่มปีริมาณครัง้ละ ๒๕ กโิลกรมัขึน้ไป เข้ามาในจงัหวัด รวม ๓๐ จงัหวดั 

“ควบคุม
การขนย้ายน�้ามันปาล์ม
เพื่อป้องกันการน�าเข้าน�้ามันปาล์ม

จากต่างประเทศ”
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เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตการขนย้ายจากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือผู้ซึ่ง
ประธานคณะกรรมการส่วนจงัหวดัว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิารมอบหมาย (ประกาศ กกร. ที ่๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๔ มกราคม 
๒๕๖๐) เพ่ือรักษาเสถียรภาพระบบตลาดในประเทศ พร้อมกับติดตามความเคล่ือนไหว ในด้านปริมาณป้องกันการน�าเข้า
น�้ามันปาล์มจากต่างประเทศ 
     (๒.๑.๓) แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บน�้ามันปาล์มและผลปาล์มน�้ามัน ก�าหนดให้ผู้ผลิต
ซึ่งเป็นโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม โรงกลั่นน�้ามันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล (B100) ผู้ประกอบการจุดรับซื้อผลปาล์ม (ลานเท)  
ผู้ประกอบการซื้อหรือขายน�า้มันปาล์ม คลังรับฝากน�้ามันปาล์ม ผู้ซื้อน�า้มันพืชปาล์มเพื่อจ�าหน่ายและผู้ซื้อเพื่อใช้น�้ามันปาล์ม
แจ้งข้อมลูปรมิาณการรบัซือ้ การใช้ การผลติ การจ�าหน่าย ปรมิาณคงเหลอื สถานทีเ่ก็บ และจดัท�าบญัชคีมุสนิค้าน�า้มนัปาล์ม 
และผลปาล์มน�า้มัน เป็นประจ�าทกุเดอืน (ประกาศ กกร. ที ่๑๐/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๐) เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหว 
เกี่ยวกับปริมาณและการจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มและผลปาล์มน�้ามัน รวมทั้งป้องกันการกักตุนมิให้มีการฉวยโอกาส 
เอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคและให้มนี�า้มนัปาล์มเพยีงพอต่อการบรโิภคของประชาชน โดยกรมการค้าภายในได้ประมวลผลสรปุข้อมลู 
ดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรม (www.dit.go.th) 
     (๒.๑.๔) ออกประกาศ กกร. ลงวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก�าหนดให้โรงสกัดน�า้มนัปาล์ม 
ผู้ประกอบการจุดรับซื้อผลปาล์ม (ลานเท) หรือผู้รับซื้อปาล์มน�้ามันทั่วไป ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มน�า้มันทั้งทะลาย
ตามอัตราน�้ามัน ตั้งแต่ร้อยละ ๑๘-๒๒ กรณีอัตราน�้ามันต�่าหรือสูงกว่าร้อยละ ๑๘ ให้ปรับลดราคารับซื้อลงไม่เกินหรือ 
เพิ่มราคารับซื้อขึ้นไม่น้อยกว่า กิโลกรัมละ ๐.๓๐ บาท ต่ออัตราน�า้มันที่ลดหรือเพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑ และต้องรับซื้อไม่ต�่ากว่า
ราคาที่แสดงไว้ โดยห้ามปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มร่วม (ประกาศ กกร. ที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคารับซื้อก่อนตัดสินใจขายและมิให้ถูกเอาเปรียบราคารับซื้อโดยไม่เป็นธรรม 
    (๒.๒) มาตรการด้านบริหาร	ได้แก่ 
     (๒.๒.๑) ก�าหนดราคาแนะน�าผลปาล์มน�้ามันตามคุณภาพ ซึ่งออกประกาศราคา
แนะน�ารับซ้ือผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงและน�้ามันปาล์มดิบตามราคาตลาด โดยก�าหนดราคาแนะน�าให้เปลี่ยนแปลง
ตามกลไกตลาดและสะท้อนสถานการณ์ ได้ออกประกาศราคาแนะน�าล่าสุดเม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก�าหนดราคา
รับซื้อผลปาล์มอัตราน�้ามันร้อยละ ๑๘ ในราคาไม่ต�า่กว่า กิโลกรัมละ ๔ บาท และกรณีอัตราน�า้มันสูงกว่าร้อยละ ๑๘-๒๒  
ให้ปรับเพิ่มราคารับซ้ือขึ้นไม่น้อยกว่า กิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ ต่ออัตราน�้ามันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑ รวมทั้งให้โรงงาน 
สกัดน�้ามันปาล์มปิดป้ายแสดงราคารับซื้อในปริมาณที่รับซื้อผลปาล์มตั้งแต่น�้ามันร้อยละ ๑๘-๒๒ ควบคู่กับการแสดงอัตรา
ร้อยละเฉลี่ยของน�้ามันปาล์มดิบที่ผลิตในวันล่าสุดที่เห็นได้ชัด 
     (๒.๒.๒) พัฒนาคุณภาพผลปาล์มเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น�า้มัน 
      (ก) สร้างเครอืข่ายเพือ่พฒันาเปอร์เชน็ต์น�า้มนัโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สร้างความรู ้ความเข้าใจแก่เกษตรกรผูป้ลกูปาล์ม ผูร้บัจ้างตดัปาล์มเกีย่วกบัการผลติ การเกบ็เกีย่วปาล์มน�า้มนั เพือ่ให้เกษตรกร
ตัดผลปาล์มสุกท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ โครงการราษฎร์รัฐร่วมใจชุมชนไทยเข้มแข็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ ปี ๒๕๖๐  
มเีกษตรกรเข้าร่วมอบรม รวมทัง้สิน้ ๓๔๑ คน และได้จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ทางโทรทศัน์ วิทย ุและสือ่สงัคมออนไลน์ 
      (ข)  ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตปาล์มน�้ามันพิจารณา 
ด�าเนนิการตัง้คณะท�างานเพือ่ก�ากบัดูแล ตรวจสอบการรบัซือ้ผลปาล์มน�า้มนัคุณภาพตามเปอร์เซน็ต์น�า้มนัให้เข้มงวด กวดขนั  
และก�าหนดมาตรการ เพื่อไม่ให้น�าผลปาล์มน�้ามันที่ไม่ได้คุณภาพกลับเข้าสู่โรงสกัดน�้ามันปาล์มได้อีกและขอความร่วมมือ 
สภาเกษตรจังหวัดชี้แจงท�าความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพปาล์มน�้ามัน เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์และ 
ไม่น�าผลปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพกลับเข้าสู่โรงสกัดฯ 
      (ค)  จดัอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและผู้ตดัปาล์มในการตดัเกบ็เกีย่วผลปาล์ม
คุณภาพให้มีการพัฒนาคุณภาพปาล์มน�้ามันให้มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้จ�าหน่ายในราคาเพิ่มขึ้น รวม ๕ ครั้ง ที่จังหวัดกระบี่ 
และสุราษฎร์ธานี (๔ ครั้ง) โดยมีเกษตรกรและผู้ตัดปาล์มเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น ๒๔๑ ราย 
      (ง)  จดัท�าข้อตกลงร่วมมอืพัฒนาคณุภาพปาล์มน�า้มนั (MoU) ระหว่างจงัหวดั 
สภาเกษตรกร เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน�า้มนั ผู้ประกอบการ (ลานเท) และโรงงานสกัดน�า้มันปาล์ม ในการรบัซ้ือผลปาล์มคุณภาพแล้ว  
๒ จังหวัดน�าร่อง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และจังหวัดกระบี่ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) 
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     (๒.๒.๓) ตรวจสอบสต็อกน�้ามันปาล ์มคงเหลือทั้ งระบบ โดยให ้คณะท�างาน 
ตรวจสอบสต็อกน�า้มนัปาล์มคงเหลอืทัง้ระบบ ระดบัจงัหวดั ออกตรวจสอบสตอ็กน�า้มนัปาล์มคงเหลอืของโรงสกดัน�า้มนัปาล์ม 
โรงกลัน่น�า้มนัปาล์ม โรงงานไบโอดเีซล และคลงัรบัฝากเกบ็น�า้มนัปาล์ม ทกุเดือนเป็นเวลา ๓ วนัท�าการของวนัสดุท้ายของเดือน 
     (๒.๒.๔) ป้องกันการลักลอบน�าเข้าน�้ามันปาล์ม โดยคณะท�างานการแก้ไขปัญหา 
การน�าเข้าน�า้มนัปาล์มและผลติภณัฑ์น�า้มนัปาล์ม (คนป.) ประกอบด้วย กรมศลุกากร ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิกระทรวงพาณชิย์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด�าเนินการตรวจสอบและจับกุม 
ผู้ที่ลักลอบน�าเข้าน�้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น�้ามันปาล์มทั้งระบบอย่างจริงจัง 
     (๒.๒.๕) บริหารจัดการสมดุลน�า้มันปาล์มทั้งระบบ 
      (ก) พิจารณาปรับสมดุลการใช้น�้ามันปาล์มเพ่ือผลิตไบโอดีเซลให้สอดคล้อง
กับปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาโดยกระทรวงพลังงานได้ออกประกาศ คือ ปรับ B7 เป็น B5  
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรับ B5 เป็น B3 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปรับ B3 เป็น B5 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ปรับ B5 เป็น B7 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
      (ข) กรมการค้าภายในขอความร่วมมอืกรมธรุกจิพลงังานประสานผูค้้าน�า้มนั
ตามมาตรา ๗ ให้ปรับส�ารองไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้นจากปกติอยู่ที่ ๑๓ ล้านลิตร หรือ ๑๑,๐๕๐ ตัน เป็น ๖๘ ล้านลิตร 
หรอื ๕๗,๘๐๐ ตนั ในเดอืนมถินุายน ๒๕๖๐ ๙๐ ล้านลติร หรอื ๗๖,๕๐๐ ตนั ในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ๑๒๐ ล้านลติร 
หรือ ๑๐๒,๐๐๐ ตัน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
      (ค) ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และองค์การคลังสินค้าร่วมกัน 
พิจารณาแนวทางในการซ้ือน�้ามันปาล์มดิบออกจากตลาด เพ่ือเก็บเป็นสต็อกไว้ใช้ผลิตไบโอดีเซลในช่วงที่ผลผลิตออกสู ่
ตลาดน้อย 
      (ง) ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการผลักดันการส่งออก 
   (๓)	 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ ให้เกิดความเป็นธรรมกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ กนป. มมีตเิมือ่วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มทั้งระบบ ระยะเวลาการปฏิรูป ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการผลิต ๒) ด้านวัตกรรม ๓) ด้านมาตรฐานปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม  
๔) ด้านพลงังาน ๕) ด้านการตลาด และ ๖) ด้านการบรหิารจดัการ และคณะรัฐมนตรีมมีตเิมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ รบัทราบแล้ว  
โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานติดตามการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มทั้งระบบ 
ในด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อติดตามการด�าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ฯ และน�าเสนอแนวทางด�าเนินการ รวมทั้ง 
รายงานผลการด�าเนินการที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อประธานอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน�า้มันฯ
  1.1.6	 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ 
   (๑) เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร  
โดยแนะนำา	 ช่วยเหลือ	 และให้คำาปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกรในการดำาเนินธุรกิจ	 รวบรวมและจ�าหน่ายผลไม้ ๙๕ แห่ง  
และจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกรุ่นใหม่และทายาทสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตและรวบรวมผลไม้ เพื่อเรียนรู้งานด้านสหกรณ์ 
และการผลิตผลไม้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ๕๖๓ คน และจัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ๖๘๘ คน
   (๒) เชื่อมโยงตลาดผลไม ้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้
    (๒.๑) จัดต้ังจุดรวบรวมและกระจายผลผลิต จ�านวน ๕ จุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด  
และชมุพร โดยมีปรมิาณการเชือ่มโยงผลไม้ (ทุเรยีน เงาะ มงัคดุ ลองกอง สละ) จ�านวน ๔,๖๘๙ ตนั มลูค่า ๑๓๕.๗๖ ล้านบาท
    (๒.๒) ลงนามสัญญาซื้อขายผลไม้ ผ่านสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน 
ระหว่างห้างค้าส่ง ค้าปลีก และผู้ประกอบการผลไม้ จ�านวน ๙ ราย กับกลุ่มเกษตรกร จ�านวน ๑๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีการเจรจาตกลงซื้อขายผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ล�าไย ฯลฯ) รวมปริมาณ ๓,๘๓๐ ตัน  
มูลค่า ๑๘๐ ล้านบาท
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    (๒.๓) จัดงานเทศกาลผลไม้	“Fruit	Festival” รวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี และวันที่ ๒๒-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
กรุงเทพมหานคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจ�านวน ๙๘ ราย มูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๗.๖๙ ล้านบาท
    (๒.๔) จดังานมหกรรมล�าไยไทย รวม ๒ ครัง้ เมือ่วนัที ่๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างเซน็ทรลั  
พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี และเมื่อวันที่ ๑๗-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้างเซ็นทรัล (Central Fastical) จังหวัดภูเก็ต  
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ๑๕,๐๐๐ คน มูลค่าการจ�าหน่าย รวม ๓.๘๖ ล้านบาท
  1.1.๗	 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
   (๑) พฒันาสนิค้าเกษตรสูม่าตรฐาน เพือ่ให้สินค้าเกษตรมคีณุภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
    (๑.๑)	 ด้านประมง ตรวจประเมนิฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ ๓๒,๔๔๔ ฟาร์ม ตรวจประเมนิโรงงาน
ผลิตผลติภัณฑ์สัตว์น�า้ ๓๑๖ โรงงาน ตรวจวเิคราะห์คณุภาพสนิค้าประมง ๗๑,๖๓๔ ตวัอย่าง ตรวจวเิคราะห์คณุภาพผลติภณัฑ์
สัตว์น�้าเพื่อการส่งออก ๔๓,๖๗๑ ตัวอย่าง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น�้า ๒๐,๑๖๘ ตัวอย่าง ตรวจคัดกรองโรคระบาด 
ในกุง้ทะเล ๑๑๗,๑๖๐ ตวัอย่าง เฝ้าระวงัเพือ่การรบัรองฟาร์มกุง้กลุาด�าส่งออกจนี ๑๒,๖๗๘ ตวัอย่าง ผลิตหวัเช้ือจลุนิทรย์ี ปม.๑ 
สูตรผง ๑๐๙,๔๘๔ ซอง สูตรน�้าและโปรไบโอติก ๒๕๑,๗๘๙ ขวด 
    (๑.๒) ด้านปศสุตัว์ ตรวจวเิคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๓๓๖,๘๒๙ ตวัอย่าง สถานประกอบการ 
ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน ๖๖,๓๖๔ แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล  
๒๘๐ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คณุภาพสินค้าปศสุตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๗๗๓ ตวัอย่าง รวมทัง้ยังได้พฒันาสขุภาพสัตว์  
โดยบริการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคสัตว์ เช่น สุกร ๕๓,๘๘๖ ตัว สัตว์ที่มีอาการของโรคเฮโมรายิกหรือโรคคอบวม  
(Haemorrhagic) ๑,๐๕๓,๓๒๐ ตวั และสถานท่ีได้รบัการเฝ้าระวงัและท�าลายเชือ้โรคตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด รอบท่ี ๑-๒  
จ�านวน ๑,๑๓๕,๗๗๙ แห่ง รอบที่ ๓-๔  จ�านวน ๑,๒๖๓,๔๙๑ แห่ง
    (๑.๓) ด้านพืช ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP (Good Agriculture Practice) 

๗๕,๐๔๕ แปลง ๕๘,๖๔๗ ราย ๔๑๐,๑๗๖ ไร่ พัฒนาอาสาสมัคร 
เกษตร GAP อาสา ๕๒๒ ราย อบรมเกษตรกรตามมาตรฐาน GAP  
๓๔,๑๒๖ ราย ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุและแปรรูปในระบบ 
GMP/HACCP (Good Manufacturing Practice/Hazard 
Analysis and Critical Control Point) ๙๕๗ โรงงาน ซึ่งผ่าน 
การรับรอง ๘๗๙ โรงงาน ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐาน 
ตามระบบเกษตรอินทรีย์ ๒,๒๖๑ แปลง ตรวจรับรองตามมาตรฐาน 
ปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร ๓๕๑,๗๖๙ ตัวอย่าง 
๑๓๔,๓๘๕ ราย ๕๒๘,๓๒๔ ฉบับ ตรวจสอบและออกใบอนุญาต
ตามกฎหมาย ๑๔๗,๑๑๔ ฉบับ ตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร 

และออกใบรับรองสุขอนามัย/สุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออก ๓๔๑,๖๕๐ ฉบับ รวมทั้งให้บริการบริษัทผู้ประกอบการส่งออก
ผักผลไม้สดและสินค้าเกษตรแปรรูป ๑,๑๖๗ บริษัท
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    (๑.๔) ข้าว ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าว GAP รายเดี่ยว ๓๓,๐๗๓ แปลง  แบบกลุ่ม 
๔๕๐ แปลง ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว (GMP) ๗ โรง ตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed  ๑,๐๔๓ แปลง
    (๑.๕) หม่อนไหมและผลติภณัฑ์ ตรวจรบัรองมาตรฐานผ้าไหมไทย “ตรานกยงูพระราชทาน” 
๑๐๘,๐๗๔.๘๔ เมตร ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ (มกษ. ๘๐๐๐-๒๕๕๕) ๒๑๐ ราย ตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับหม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ. ๑๐๐๓-๒๕๕๕) ๒๑๐ ราย 
ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตรการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่หีม่อนเพือ่ผลิตใบ (มกษ. ๓๕๐๐-๒๕๓๓) ๑๔๔ ราย
    (๑.๖) ด้านมาตรฐานสนิค้าเกษตร ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตรแบ่งเป็น มาตรฐานสมคัรใจ 
๒๗๙ เรื่อง และมาตรฐานบังคับ ๖ เรื่อง รวมถึงติดตามสถานประกอบการเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ๑๓ ครั้ง  
ร่วมประชุม/เจรจาเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก ๑๐ ครั้ง 
สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ๒๒ เรื่อง เช่น หลักปฏิบัติด ้านสุขลักษณะส�าหรับทุเรยีน 
แช่เยอืกแข็ง การปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัฟาร์มไก่เนือ้ การปฏบิติัการเกษตรทีด่สี�าหรบัฟาร์มจิง้หรดีและแนวทางปฏบิตัิ 
ร่วมประชุมเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งเปิดตลาดสินค้าเกษตรในประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ ๑๙ ครั้ง 
เช่น การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure: 
SPS/ World Trade Organization: WTO) การประชมุคณะกรรมการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ณ สมาพนัธรฐัสวสิ ร่วมจดันทิรรศการ
เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์มาตรฐานสนิค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหารของไทย ๑๓ ครัง้ เช่น งาน International  
Green Week 2017 ณ สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีงาน Natural Products Expo West 2017 ณ สหรฐัอเมรกิา ลงนามในบนัทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมอื เรือ่ง ความร่วมมอืพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุความปลอดภยัอาหารให้ทนัสมยั 
ของสหรฐัอเมรกิา (FDA Food Safety Modernization Act: FSMA) กบัหน่วยงานเครอืข่ายฝึกอบรมจากภาครฐั เอกชน  
และสถาบนัการศกึษา ๑๙ หน่วยงาน และร่วมประชมุ/เจรจาเพือ่ก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อไทยมากทีส่ดุ 
หรือลดผลกระทบต่อไทยให้เหลอืน้อยทีส่ดุ จ�านวน ๒๙ ครัง้ เช่น การประชมุ Codex Committee on Fat and Oil การประชมุ
คณะกรรมาธกิารมาตรการสขุอนามยัพืช การประชุม Experts Working Group on ASEAN Organic Standard การประชุม
คณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาวัตถุเจือปนอาหาร
   (๒) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
    (๒.๑) ด้านประมง โดยผลิตพันธุ์สัตว์น�้าเพื่อปล่อยลงในแหล่งน�้าธรรมชาติ เช่น สัตว์น�้าจืด 
๑,๐๙๕.๓๔ ล้านตัว สัตว์น�า้ปรับปรุงพันธุ์ ๔๖.๗๒ ล้านตัว สัตว์น�า้ชายฝั่ง ๓๙๔.๔๖ ล้านตัว
    (๒.๒) ด้านปศุสัตว์ ผลิตสัตว์พันธุ ์ดี ๒.๒๔ ล้านตัว พืชอาหารสัตว์ ๖๔,๙๕๘ ตัน  
และขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ๑,๑๙๐ สายพันธุ์ 
    (๒.๓) ด้านพืช ผลิตพืชพันธุ์ดีในช้ันพันธุ์ คัด/หลัก/ขยาย เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ ์ดี  
และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ๕๐ ชนิด แบ่งเป็น 1) พืชไร่ ๑๒ ชนิด มีพันธุ์พืชกระจายไปสู่เกษตรกร สามารถสนับสนุน 
พื้นที่ปลูกได้ ๑๔๐,๗๓๘.๓๔ ไร่ ๒)	 พืชสวน ๒๔ ชนิด มีพันธุ ์พืชที่กระจายไปสู่เกษตรกร สามารถสนับสนุนพื้นที ่
ปลูกได้ ๖๔,๒๗๘.๑๒ ไร่ และ ๓)	 ปัจจัยการผลิต	๑๔ ชนิด มีการจ�าหน่ายไปสู่เกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ ์
ชีวินทรีย์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช เช่น หัวเชื้อไส้เดือนฝอย ๓,๕๐๐ ซอง เหยื่อหนูโปรโตชัว ๑๐๔,๖๐๐ ก้อน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 
เช่น เชื้อไรโซเบียม ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์ ๑๕,๑๑๖.๖๕ กิโลกรัม กลุ่มชุดตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  
กลุ่มเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์ และกลุ่มแมลงก�าจัดศัตรูพืช 
    (๒.๔) ข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด จ�านวน ๒๖๑ ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก จ�านวน ๒,๕๙๘ ตัน  
ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นขยายและจ�าหน่าย จ�านวน ๗๓,๓๒๒ ตัน โดยจ�าหน่ายไปแล้ว ๖๗,๔๐๘ ตัน
    (๒.๕) หม่อนไหม ผลติกิง่ช�าหม่อน ๑,๖๖๑,๑๓๖ ต้น ผลติต้นพนัธุห์ม่อนในถงุช�า ๓๓๓,๐๕๘ ถุง  
ผลิตไข่ไหมพันธุ ์ดี ๑๔๑,๕๑๗ แผ่น บริการพันธุ ์ไหมและวัสดุย้อมสีให้เกษตรกร ๒๕,๙๕๘ ราย ผลิตไข่ไหมอีรี่  
จ�านวน ๒,๒๕๔ แผ่น ดูแลแปลงหม่อน ๗๐๐ไร่ และอบรมเจ้าหน้าที่ทบทวนกระบวนงานผลิตไข่ไหมเพื่อเพิ่มมาตรฐาน 
และประสิทธิภาพ ๑๒๗ ราย
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   นอกจากนี ้ได้แนะน�าส่งเสรมิสนับสนนุสหกรณ์ในพืน้ที ่จ�านวน ๗๘ แห่ง อดุหนุนการผลติเมลด็พนัธ์ุด ี
แก่สถาบนัเกษตรกร ๒๘,๕๙๐.๐๗ ตนั วงเงนิ ๔๒.๘๙ ล้านบาท เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรบัสภาพเมล็ดพนัธุข์องสหกรณ์ได้ 
อตัรากโิลกรมัละ ๑.๕๐ บาท จดักจิกรรมสร้างเครอืข่ายกลุม่ผลติเมลด็พนัธุคุ์ณภาพและการตลาดเมลด็พนัธุ ์๒ ครัง้ ๒๒๐ คน
  1.1.8	 จัดท่ีดินทำากินให้เกษตรกรได้จัดที่ดินทำากิน ผ่านคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) 
จ�านวน ๕๗๖,๐๗๖ ไร่ ให้เกษตรกร ๔๘,๖๕๘ ราย จดัท่ีดนิชมุชน (ผ่าน คปจ.) จ�านวน ๑๐,๙๐๘ ไร่ ให้เกษตรกร ๕,๐๕๕ ชมุชน 
๑๘,๖๒๒ ราย นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ๑๐,๕๔๐,๑๘๘ ไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์	
ในท่ีดินทำากิน	 (กสน. ๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดงความประสงค์จ�านวน ๑,๗๘๐ ราย พื้นที่ ๑๑,๔๙๓ ไร่  
และออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (กสน. ๕) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
จ�านวน ๑,๖๖๘ ราย พื้นที่ ๑๕,๕๓๔ ไร่ และส�ารวจวงรอบรายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ ๗,๖๔๓ ไร่
  1.1.9	 	 ตรวจสอบผู้ครอบครองทีดิ่นในเขตปฏิรปูทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	(มาตรา	44) 
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง	
ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลให้ส�านักงาน 
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายดำาเนินการทั้งสิ้น	 4๓8	 แปลง	 44๓,5๐1	 ไร่		
ในพื้นที่	 ๒8	 จังหวัด ผลการตรวจหลักฐานของผู้ยื่นคัดค้านพบว่าผู้ยื่นคัดค้านมีสิทธิในที่ดิน มีหลักฐานการครอบครอง 
ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (โฉนด, นส.๓, นส.๓ก. ฯลฯ) เนื้อที่ ๑๒๖,๙๑๙ ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. ต้องคืนที่ดิน 
ส่วนนี้ให้กับผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีที่ดินที่ ส.ป.ก. ยึดคืนได้ทั้งส้ิน ๓๑๖,๕๘๒ ไร่ ส�าหรับพื้นที่ที่ยึดคืนทั้งหมดมีแผนการ
จัดที่ดินให้เกษตรกรตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ 
ระยะแรก ๓๐,๐๐๐ ไร่ และระยะที่สอง ๗๐,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่ที่เหลือจะจัดที่ดินให้ผู้ถือครองที่ดินเดิมและเป็นเกษตรกร 
รายย่อย จ�านวน ๒๑๖,๕๘๒ ไร่  อย่างไรก็ตาม การจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. ซึ่งมีเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ไร่ จ�านวน ๓๑ แปลง
ในพื้นที่ ๙ จังหวัด สามารถรองรับเกษตรกรได้ ๒,๕๐๐ ราย ขณะนี้ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดเกษตรกรลงแปลง
และพัฒนาอาชีพ พร้อมจัดส่งมอบที่ดินให้ คทช. จ�านวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ 
นครราชสีมา ชลบุรี และเชียงใหม่
  1.1.1๐		 ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน	 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน โดยได้ส�ารวจและวิเคราะห ์
สถานภาพทรัพยากรดิน ประเมินคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ 
ดินเปรี้ยว ดินเค็มภาคใต้ และดินกรด ๑๙๗,๘๒๕ ไร่ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  โดยรณรงค์และส่งเสริม 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดิน 
และน�้า ๑,๐๗๙,๗๙๑.๗๕ ไร่ พัฒนาท่ีดินพื้นที่เฉพาะ	 โดยการบ�ารุงรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน�้า ปรับปรุงบ�ารุงดิน  
๑๔,๔๐๐ ไร่ จดัทำาระบบอนรุกัษ์ดนิและนำา้พร้อมปลกูไม้ยืนต้นโตเรว็ ลดการเผาพืน้ท่ีโล่งเตยีนและการรณรงค์ไถกลบตอซงั	
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ๑๖,๐๕๐ ไร่
  1.1.11		 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
    (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     (๑.๑) จ�านวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 

จำานวนสหกรณ์	(แห่ง) จำานวนสมาชิก	(ราย)

๒55๗ ๒558 	๒559 	๒56๐ ๒55๗ ๒558 ๒559 ๒56๐

ภาคการเกษตร ๓,๙๘๑ ๓,๙๒๒ ๓,๘๘๐ ๓,๘๕๖ ๖,๖๐๑,๔๙๕ ๖,๖๖๖,๔๓๗ ๖,๖๐๔,๙๘๐ ๖,๕๙๓,๖๐๕

สหกรณ์
การเกษตร

๓,๘๑๐ ๓,๗๔๘ ๓,๗๑๑ ๓,๖๘๖ ๖,๓๙๗,๗๕๑ ๖,๔๖๐,๕๔๓ ๖,๔๐๓,๗๓๓ ๖,๓๙๓,๘๑๒

สหกรณ์ประมง ๘๑ ๘๓ ๗๙ ๘๑ ๑๕,๓๑๗ ๑๖,๐๔๔ ๑๕,๕๐๐ ๑๕,๑๔๘

สหกรณ์นิคม ๙๐ ๙๑ ๙๐ ๘๙ ๑๘๘,๔๒๗ ๑๘๙,๘๕๐ ๑๘๕,๗๔๗ ๑๘๔,๖๔๕

ประเภท
สหกรณ์

ปี



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๗๐
นโยบายข้อ ๖

จำานวนสหกรณ์	(แห่ง) จำานวนสมาชิก	(ราย)

๒55๗ ๒558 	๒559 	๒56๐ ๒55๗ ๒558 ๒559 ๒56๐

นอกภาค
การเกษตร

๓,๒๓๓ ๓,๒๔๓ ๓,๒๖๑ ๓,๒๗๓ ๔,๖๗๔,๓๐๙ ๔,๘๐๓,๕๗๖ ๔,๘๘๒,๒๔๗ ๔,๘๕๓,๘๐๐

สหกรณ์
ออมทรัพย์

๑,๔๐๕ ๑,๔๑๒ ๑,๔๒๕ ๑,๔๓๒ ๒,๗๗๑,๓๕๑ ๒,๘๕๙,๙๐๕ ๒,๘๘๙,๔๙๖ ๒,๙๓๕,๕๑๗

สหกรณ์ร้านค้า ๑๗๗ ๑๖๗ ๑๖๔ ๑๕๕ ๗๓๑,๐๔๒ ๗๓๕,๖๖๔ ๗๐๔,๑๘๕ ๖๔๒,๗๘๒

สหกรณ์บริการ ๑,๑๓๙ ๑,๑๓๓ ๑,๑๒๕ ๑,๑๒๙ ๔๖๑,๑๐๔ ๔๗๓,๒๑๘ ๔๘๒,๑๑๔ ๔๘๒,๘๐๖

สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน

๕๑๒ ๕๓๑ ๕๔๗ ๕๕๗ ๗๑๐,๘๑๒ ๗๓๔,๗๘๙ ๘๐๖,๔๕๒ ๗๙๒,๖๙๕

รวมทั้งประเทศ ๗,๒14 ๗,165 ๗,141 ๗,1๒9 11,๒๗5,8๐4 11,4๗๐,๐1๓ 11,48๗,๒๒๗ 11,44๗,4๐5

อัตราเพิ่ม/ลด	
(ร้อยละ)

1.1๒ -๐.68 -๐.๓๓ -๐.1๗ 1.48 1.๗๒ ๐.15 -๐.๓5

     (๑.๒) จ�านวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

จำานวนกลุ่มเกษตรกร	(แห่ง) จำานวนสมาชิก	(ราย)

๒55๗ ๒558 	๒559 	๒56๐ ๒55๗ ๒558 ๒559 ๒56๐

กลุ่มเกษตรกร
ท�านา

๒,๑๒๒ ๒,๐๖๒ ๒,๐๐๐ ๑,๙๕๙ ๓๔๖,๑๖๕ ๓๒๔,๗๔๘ ๓๐๕,๙๓๑ ๒๘๖,๙๔๔

กลุ่มเกษตรกร
ท�าไร่

๕๘๘ ๕๗๙ ๕๖๔ ๕๖๒ ๘๐,๒๕๔ ๗๕,๔๙๑ ๗๑,๐๗๙ ๗๐,๕๔๒

กลุ่มเกษตรกร
ท�าสวน

๗๙๗ ๗๘๙ ๗๖๔ ๘๒๔ ๑๑๗,๐๑๔ ๑๑๔,๓๔๗ ๑๐๗,๘๑๙ ๑๑๐,๒๐๖

กลุ่มเกษตรกร
ประมง

๓๙ ๔๑ ๓๙ ๔๐ ๓,๑๑๑ ๓,๓๐๙ ๓,๒๙๙ ๓,๓๐๑

กลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์

๗๐๕ ๖๙๗ ๖๗๔ ๖๖๙ ๖๒,๔๕๙ ๖๐,๗๒๕ ๕๗,๘๕๕ ๕๖,๕๖๔

กลุ่มเกษตรกร
อื่น ๆ

๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๓ ๓,๗๙๕ ๓,๙๒๖ ๓,๙๖๒ ๓,๒๘๘

รวมทั้ง
ประเทศ

4,๒96 4,๒14 4,๐88 4,๐9๗ 61๒,๗98 58๒,546 549,945 5๓๐,845

อัตราเพิ่ม/ลด	
(ร้อยละ)

๐.44 -1.91 -๒.99 ๐.๒๒ -1.4๓ -4.94 -5.6๐ -๓.4๗



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๗1

    (๑.๓) จ�านวนธรุกจิสหกรณ์

ประเภทธุรกิจ ป	ี๒55๗ ปี	๒558 ป	ี๒559
ปี	๒56๐

(ณ	๒5	ก.ย.	6๐)

รับฝากเงิน ๖๒๓,๐๐๘.๔๘ ๗๖๔,๕๔๖.๑๕ ๙๔๕,๖๔๔.๔๓ ๗๙๔,๒๖๓.๗๘

ให้เงินกู้ ๑,๑๙๙,๙๘๐.๐๖ ๑,๒๖๙,๓๑๑.๕๕ ๑,๓๘๘,๒๙๖.๙๖ ๑,๕๐๗,๑๐๘.๑๕

จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ๑๑๙,๓๒๐.๑๕ ๘๕,๓๗๖.๒๖ ๗๖,๗๘๗.๓๗ ๗๖,๗๑๖.๕๔

รวบรวมผลผลิต ๘๕,๖๙๐.๐๙ ๘๑,๑๑๑.๗๙ ๗๐,๙๒๕.๘๒ ๙๐,๘๓๘.๑๗

แปรรูปผลผลิต ๒๗,๙๓๐.๘๒ ๒๓,๙๖๖.๘๓ ๒๒,๐๐๑.๓๘ ๒๓,๘๙๒.๒๙

ธุรกิจบริการ ๕,๗๒๘.๐๘ ๕,๓๗๒.๑๘ ๖,๗๙๘.๖๙ ๕,๙๐๙.๐๗

รวม ๒,๐๖๑,๖๕๗.๖๘ ๒,๒๒๙,๖๘๔.๗๕ ๒,๕๑๐,๔๕๔.๖๕ ๒,๔๙๘,๗๒๘.๐๐

อัตราเพิ่ม/ลด	(ร้อยละ) 1.๐๒ 8.15 1๒.59 -๒1.๗1

    (๑.๔) ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรท่ัวไป  
๙๙,๒๕๗ ราย พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจงานสหกรณ์ ๕,๘๖๕ ราย 
   (๒) ตรวจสอบบญัชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ๑๑,๒๙๒ แห่ง	 อบรมให้ความรูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการทำาธุรกรรมทางการเงินของตนเองกับสหกรณ์ ๑๔,๐๓๘ ราย บริหารจัดการทางการเงินการ
บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๒,๓๑๖ แห่ง อบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓,๓๔๙ ราย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
โดยจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนและเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชน ๘๔,๓๘๗ แห่ง สมาชกิ ๑,๔๔๗,๙๘๗ ราย เครอืข่ายวสิาหกิจชมุชน  
๓๗๓ แห่ง สมาชิก ๖,๙๕๒ ราย เข้าวางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ๓๘๕ แห่ง ให้ค�าแนะน�า ๓๘๕ แห่ง 
และแต่งตั้งคณะท�างานโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน  
ผูผ้ลติข้าวทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต�า่ จดัสัมมนาด้านการแปรรูปให้เกษตรกร ๑๙๐ คน รวมทัง้พฒันาวสิาหกิจ
ชุมชนด้านปศุสัตว์ ๑๔ กลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ให้เกษตรกร ๕,๑๕๘ ราย
   (๓)	 แก้ไขปัญหาการดำาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผลักดันให้มีการแก้ไข
ปัญหาการด�าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ซึ่งการด�าเนินการที่ผ่านมาการบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพ ท�าให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทันท่วงที คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีค�าสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๐ ให้มีคณะกรรมการกองทุน
ฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกรเฉพาะกจิ เพือ่เร่งแก้ไขปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรให้แล้วเสรจ็ตามกรอบระยะเวลาให้สอดคล้องกับ 
ความเดอืดร้อนของเกษตรกร ซึง่คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรเฉพาะกจิ ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการด้านการฟ้ืนฟ ู

และพฒันาเกษตรกร พร้อมอนมุตักิรอบการด�าเนนิการฟ้ืนฟอูงค์กรเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยั วงเงนิ ๘๐.๐๒ ล้านบาท

 1.๒	 การแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
  1.๒.1	 แก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ	 ธ.ก.ส. ได้แก่ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ 
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. ซ่ึงประกอบด้วยโครงการปลดเปลื้อง 
หนี้สินให้เกษตรกรรายย่อย โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร และโครงการช�าระดีมีคืน 
แก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการช�าระหนี้ โดยมีรายละเอียดและผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

หน่วย : บาท



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน1๗๒
นโยบายข้อ ๖

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย การดำาเนินการ ผลการดำาเนินการ

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ 
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙)

ผูม้รีายได้น้อยทีร่่วมโครงการ 
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ประมาณ ๒.๘๕ 
ล้านคน วงเงิน ๖,๕๔๐ 
ล้านบาท

ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้ 
เกษตรกรที่ลงทะเบียนฯ 
ผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ 
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่อไปโอน ๓,๐๐๐ บาท 
ต่อคน ผู้มีรายได้สูงกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
โอน ๑,๕๐๐ บาทต่อคน

ได้มีการด�าเนินการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
จ�านวน ๔,๒๒๗๑๕๙ ราย 
เป็นเงิน ๙,๘๘๙.๐๕ 
ล้านบาท

มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยผ่าน 
ระบบ ธ.ก.ส. (คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗  
กันยายน ๒๕๕๙)

ลดภาระหนี้สินให้แก่
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. 
ประมาณ ๒.๘๙๗ ล้านราย 
ประมาณการหนี้สินรวม 
๓๓๔,๕๒๕ ล้านบาท

ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ 
๑) โครงการปลดเปลื้องหนี้
สินให้เกษตรกรรายย่อย 
(เกษตรกรเสียชีวิต พิการ 
ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
วงเงินหน้ีสิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท)
๒) โครงการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และลดภาระ
หนี้สินให้เกษตรกร 
(อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และเป็น
ลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ให้ลดดอกเบี้ยเหลือ
ร้อยละ ๕๐-๘๐) 
๓) โครงการช�าระดีมีคืน 
แก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหา
การช�าระหนี้ (คืนดอกเบี้ยที่
ลูกค้า ส่งช�าระระหว่าง 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ในอัตราร้อยละ ๓๐  
ของจ�านวนดอกเบี้ยที่ช�าระ)

๑) โครงการปลดเปลื้อง 
หนี้สิน ให้เกษตรกรรายย่อย 
เกษตรกรได้รับ 
การปลดเปลื้องหนี้สิน 
๑,๔๙๐ ราย เป็นจ�านวน
เงิน ๘๓.๗๓ ล้านบาท
๒) โครงการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และลด
ภาระหนี้สินให้เกษตรกร
เกษตรกรได้รับการปรับปรุง 
โครงสร้างหน้ี ๔๐,๐๘๑ ราย 
เป็นจ�านวนเงิน 
๓,๖๖๕.๒๘ ล้านบาท
๓) โครงการช�าระดีมีคืน 
แก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหา
การช�าระหนี้เกษตรกร
ได้รับดอกเบี้ยคืนแล้ว 
๑,๓๘๕,๐๘๗ ราย 
เป็นเงิน ๓,๑๗๙.๑๙ 
ล้านบาท

  1.๒.๒	 ดำาเนินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกร 
   (๑) ชดเชยดอกเบีย้ให้สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรและสมาชกิกรณปีระสบภยัธรรมชาต ิโดยจ่ายชดเชย 
ดอกเบี้ยแทนสมาชิกให้แก่สถาบันเกษตรกรท่ีเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง 
๕๔๖ แห่ง ๑๔๕,๑๑๕ ราย วงเงิน ๓๖๙ ล้านบาท
   (๒) จัดการหนี้ของเกษตรกร โดยช�าระหนี้แทนเกษตรกร ๒๗๒ ราย วงเงิน ๑๑๘.๒๕๓๓ ล้านบาท  
จ่ายเงินซื้อทรัพย์คืนให้กับเกษตรกร ๑ ราย วงเงิน ๒.๕ ล้านบาท รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ�านวน  
๓๘๓ โครงการวงเงิน ๔๙.๕๘ ล้านบาท
   (๓) อนุมตัเิงนิกูแ้ก่เกษตรกรและผู้ยากจนจากกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การกูย้มืแก่เกษตรกรผูย้ากจน	
จ�านวน ๒,๐๙๑ ราย วงเงิน ๓๓๖.๐๕ ล้านบาท จ�านวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน ๘,๘๘๗-๐-๐๕.๕ ไร่



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

1๗๓

 1.๓	 การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
  1.๓.1	 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ	่เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้ส่งเสริมไปแล้ว  
๖๐๐ แปลง และเป้าหมายแปลงใหม่ ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๙๐๐ แปลง โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) การบริหารจัดการโดยแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๕๙๗ แปลง พื้นที่ ๑.๔๑ ล้านไร่ เกษตรกร  
๙๖,๒๑๙ ราย แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑,๙๓๘ แปลง ๑๐ ประเภท ๗๔ ชนิดสินค้า พ้ืนที่ ๑.๙๗ ล้านไร่  
เกษตรกร ๑๕๓,๘๘๗ ราย พัฒนาผู้จัดการแปลงเพิ่ม ๓๓๒ คน พัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่เกษตรกร 
ในการจัดท�าแผนธุรกิจ ๓๐๐ คน
   (๒) การด�าเนินงานในแปลง
    (๒.๑) ถ่ายทอดความรูด้้านเทคโนโลยี
การผลิต จ�านวน ๔๕,๖๗๔ ราย พัฒนาระบบการจัดเก็บ 
แผนการผลติรายครัวเรอืน จ�านวน ๘๕,๕๒๐ ราย เชือ่มโยงเครอืข่าย 
การตลาดและจัดท�าแผนการตลาด จ�านวน ๔๑๗ แปลง สมาชิก 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ๓๒,๓๕๕ ราย เกษตรอินทรีย์ 
๕,๕๖๓ ราย ก�าหนดระบบการจดัการมาตรฐาน RSPO ๑,๓๕๕ ราย 
พัฒนาแหล่งน�้าในแปลง ๕ แปลง
    (๒.๒) เตรยีมการจัดท�าข้อมลูพืน้ฐาน 
สมาชิกแปลงใหญ่ จัดสัมมนาช้ีแจงโครงการ ๔ ครั้ง ๙๒๕ ราย 
ตดิตามโครงการส่งเสริมการผลิตสนิค้าข้าวสาร และอบรมการใช้งาน 
ระบบตรวจสอบสินค้าในโครงการยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เข้าสู่มาตรฐาน GAP ๕๐ คน
    (๒.๓) อบรมเจ ้ าหน ้า ท่ีภาครัฐ/
เกษตรกรผู้น�า (๑๙ หลักสูตร) ๓,๗๐๒ ราย จัดท�าแปลงต้นแบบ/ 
แปลงสาธิตการใช้เครื่องจักรกล ๒,๖๕๑ ไร่ ผลิตเครื่องจักรกล 
การเกษตรและกระจายสู่พื้นท่ีแปลงใหญ่ ๑๓ จังหวัด ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ๕,๗๙๔ แปลง ตรวจร้านค้า 
ปัจจัยการผลิต ๓๐,๑๓๔ ร้านค้า และเตือนภัยการผลิตพืชทุกสัปดาห์ 
    (๒.๔) พัฒนาคุณภาพดิน จ�านวน ๖๒,๗๕๐ ไร่ 
    (๒.๕) ส่งเสริมการเลี้ยวสัตว์ ๑๑๑ แปลง และตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์
    (๒.๖) ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเลให้เกษตรกร ๑,๑๔๘ ตัวอย่าง ให้บริการ 
ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในกุ้งทะเล ๕๖ ตัวอย่าง ผลิตและแจกหัวเช้ือจุลินทรีย์ ๙๕,๑๕๑ ซอง ๓๒,๗๑๕ ขวด อบรม 
ให้ความรู ้เรื่องการลดต้นทุนให้แก่สหกรณ์ผู ้เลี้ยงกุ ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด ๑๕๐ ราย  
และจัดพิธีเจรจาท�าบันทึกข้อตกลง (MoU) ระหว่างสหกรณ์ผู ้เลี้ยงกุ ้งลุ ่มน�้าท่าทอง จ�ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กับบริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลแช่แข็ง
    (๒.๗) อบรมด้านการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืด การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม การแปรรูป 
และการรวมกลุม่/จดัตัง้สหกรณ์ให้แก่เกษตรกรแล้ว ๘๑๒ ราย ผลิตปลาน�า้จดืพนัธุด์ ี๗๘๘,๐๐๐ ตวั จดัท�าและแจกคูมื่อการลดต้นทนุ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดให้แก่เกษตรกรแล้ว ๑,๐๐๐ เล่ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพื่อยกระดับฟาร์มมาตรฐาน GAP แล้ว  
๕๗๑ ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ๒๖๑ ฟาร์ม 
    (๒.๘) ฝึกอบรมหลกัสตูรการผลติไหมอตุสาหกรรม จ�านวน ๓๑๙ ราย หลกัสตูรการผลติไหมหตัถกรรม  
จ�านวน ๑,๗๖๙ ราย จัดตั้งธนาคารปัจจัยการผลิตเส้นไหม ๕ แห่ง สนับสนุนเส้นไหม จ�านวน ๕๓๖ กิโลกรัม
   (๓) การสร้างความเข้มแขง็ของกลุม่ โดยอบรมครบูญัช ี ๗๒๒ ราย เกษตรกรสามารถจดัท�าบัญชไีด้  
๒๑,๗๐๐ ราย 

“ส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ 

ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑,๙๓๘ แปลง 
๑๐ ประเภท ๗๔ ชนิดสินค้า 

พื้นที่ ๑.๙๗ ล้านไร่ 
เกษตรกร ๑๕๓,๘๘๗ ราย”
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   (๔) การพัฒนาด้านการตลาด โดยแนะน�าและส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์เพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มท�าเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้ว ๕๙๖ แปลง ประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายท�าแผนธุรกิจ 
และการจดัหาตลาดร่วมกนัระหว่างภาครฐั เกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการแปลงทีไ่ม่ได้เป็นผู้จดัการแปลง ๕๙๘ แปลง 
๒๒,๗๗๗ ราย รวมทั้งจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายท�าแผนธุรกิจ และการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร 
สหกรณ์ และผู้ประกอบการแปลงที่เป็นผู้จัดการแปลง ๒๓ แปลง ๑,๙๒๕ ราย
   สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่ง ธ.ก.ส. อนุมัติแล้ว ๖๐ แปลง วงเงิน  
๒๙๖.๖๔ ล้านบาท
  1.๓.๒	 ดำาเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู ้
การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) จ�านวน ๘๘๒ ศนูย์ เพือ่เป็นศนูย์กลางของเกษตรกรและชมุชน และมกีารด�าเนนิ 
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์ดังกล่าว โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู ้ถ ่ายทอดความรู ้และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู ้
ของชุมชนให้มีความเช่ือมโยงการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและการตลาด ซึ่งได้จัดท�าฐานการเรียนรู้ด้านดิน 
เก่ียวกับการสาธิตการท�าปุ ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ปุ ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุง บ�ารุงดิน และการท�าน�้าหมักชีวภาพ 
รวมทั้งให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และส่งเสริมด้านปศุสัตว์ อบรมเกษตรกรผู้น�า 
๑๒,๗๒๙ ราย จัดท�าแปลงศูนย ์ เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ๙๑๖ ไร ่  วิ เคราะห ์ข ้อมูลต ้นทุน 
องค์ความรู้ของศูนย์ และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการจัดท�าบัญชี อบรมครูบัญชีประจ�าศูนย์ ๑,๗๗๐ ราย ในจ�านวนน้ี 
ให้บริการความรู้ จ�านวน ๑๕๔,๖๑๑ ราย ให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวปลอดภัย ๑๕  ศูนย์ 
   นอกจากน้ี ได้ประเมินศักยภาพเพื่อจัดล�าดับชั้น ศพก. และวางแผนพัฒนา ศพก. ตามประเด็น 
การประเมนิ ๔ ประเด็น คอื สภาพศนูย์เรยีนรูฯ้ เกษตรกรต้นแบบ การบรหิารจดัการและแนวทางการพฒันาและการเชือ่มโยงเครอืข่าย 
ซึ่งในการให้บริการ ศพก. ได้อบรม/ดูงานแล้ว ๗๗๔,๙๑๙ ราย บริการข้อมูลข่าวสาร/วิชาการแล้ว ๓๒,๗๖๙ ครั้ง  
บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ แล้ว ๑๑๗,๔๐๑ ราย แก้ไขปัญหา/รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ๔,๕๒๙ เรื่อง และจัดตั้งเครือข่าย  
ศพก. ๑๐,๕๓๓ ศูนย์ 
  1.๓.๓	 ดำาเนินโครงการ	 91๐1	 ตามรอยเท้าพ่อ	
ภายใต ้ร ่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ ๙,๑๐๑ ชุมชน เสนอโครงการ ๒๕,๗๖๐ 
โครงการ วงเงิน ๒๐,๐๕๕.๖๒ ล้านบาท โครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ�าเภอ และส�านักงบประมาณ
เหน็ชอบ จ�านวน ๒๕,๑๖๘ โครงการ วงเงิน ๑๙,๘๖๗.๒๐ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖ ของวงเงินท่ีชุมชนเสนอขอ ประกอบด้วย 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ๙,๘๗๗.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๒ 
ค่าจ้างแรงงาน ๙,๙๘๙.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๘  
และจ�านวนสมาชิกกลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ด�าเนิน 
โครงการ ๑.๕๖ ล้านราย โดยเกษตรกรได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 
ให้ด�าเนินโครงการ เช่น ๑) การผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ ๒) การผลิต
พืชและพันธุ ์ พืช ๓) การปศุสัตว ์  และ ๔) การผลิตอาหาร  
การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จ�านวน  
๑.๕๖ ล้านราย และคาดว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ดังกล่าวอีก จ�านวน ๗.๗๘ ล้านราย
  1.๓.4	 ดำาเนินการตาม	 Agri-Map หรือแผนที่การเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ด�าเนินการภายใต้ 
หลักการ ทันสมัย ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานการเกษตรเชิงพื้นที่จากทุกหน่วยงาน 
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการการเกษตรไทยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

“ด�าเนินโครงการ 
๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ 

ภายใต้ร่มพระบารมี 

จ�านวน ๒๕,๗๖๐ โครงการ 
วงเงิน ๒๐,๐๕๔.๖๒ ล้านบาท”
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พืชชนิดต่าง ๆ แผนท่ีความเหมาะสมปัจจัยการผลิต พ้ืนที่ใน/
นอกเขตชลประทาน แหล่งน�้าต่าง ๆ โดยจะมีแผนการตลาด 
และระบบการขนส่งเป็นรายจังหวัด และความต้องการของ
ตลาดต่าง ๆ การด�าเนนิการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คอื ระยะท่ี ๑  
จัดท�าคู ่มือการใช ้และแผนที่  Agri-Map ซึ่ งได ้ด�าเนินการ 
และเผยแพร่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๗ จังหวัด และศูนย์เรียนรู้ 
การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรไปแล้วเมือ่เดอืนพฤษภาคม  
๒๕๕๙ ระยะที่ ๒ คือ Agri-Map Online เป็นการใช้งาน 

ผ่านระบบ Web Browser ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ และระยะที ่๓ คอื Agri-Map Mobile เป็นการใช้งานผ่านระบบ 
มือถือในระบบ Android เปิดตัวเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
และระบบ ISO เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี
ข้อมูลประกอบด้วยแหล่งรับซ้ือ สหกรณ์การเกษตร ที่ต้ังโรงงาน  
แหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�า้ใต้ดิน ชนิดสินค้า ขอบเขตจังหวัด ขอบเขต
การปกครอง การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่า พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ครัวเรือนเกษตรกร รายได้-หนี้สิน และลักษณะการถือครองที่ดิน 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลการจัดท�า 
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จะดูแล 
ความถูกต ้องและความทันสมัยของข ้อมูล โดยข ้อมูลที่ มี 
การเปลี่ยนแปลงบ่อยจะปรับปรุงเป็นรายไตรมาส ส่วนข้อมูล 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยจะปรับปรุงเป็นรายปี ประโยชน์
ของการใช้ Agri-Map Mobile เช ่น ดินมีความเหมาะสม 
กับพืชที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ เป็นชุดดินชนิดไหน (S1 S2 S3 
หรือ N) ถ้าไม่เหมาะสมจะสามารถปลูกพืชนิดไหนทดแทนได้บ้าง เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วสามารถน�าไปขายที่ไหนบ้าง ขณะนี ้
อยู่ระหว่างการพัฒนาเรื่องการใช้ที่ดิน  (Land Use) โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี
  1.๓.5	 ดำาเนนิโครงการสนับสนุนเงนิทนุเพือ่สร้างระบบนำา้ในไร่นาของสมาชกิสถาบันเกษตรกร เพือ่สร้าง
โอกาสในการท�าเกษตรกรรมสร้างระบบการเกษตรแบบบรหิารจดัการแหล่งน�า้ในฟาร์มเพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลนน�า้ 
โดยมเีป้าหมายสนบัสนนุเกษตรกร ๖,๐๐๐ ราย รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ขณะนี้ได ้อนุมัติเงินกู ้ให ้สมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรแล้ว 
๓๙๘ แห่ง เกษตรกร ๖,๐๐๑ ราย วงเงิน ๒๗๖.๙๑ ล้านบาท  
แยกเป็นการขอรับการขุดสระ ๑,๘๖๙ ราย การเจาะบ่อบาดาล 
๒,๘๖๑ ราย และการจัดหาอุปกรณ์ ๑,๒๔๔ ราย มีพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์รวม ๖๐,๐๑๐ ไร่
  1.๓.6	 ดำาเนินโครงการช่วยชาวนาที่อยู่ในพื้นที	่
ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทำาอาชีพ ได้แก่ สนับสนุนให้เลี้ยงกระบือ 
รายละ ๕ ตัว และปรับเปลี่ยนพื้นที่ป ลูกข ้าวมาปลูกพืช 
อาหารสัตว ์ทดแทนรายละ ๕ ไร ่ สนับสนุนให ้เ ล้ียงโคเนื้อ  
รายละ ๕ ตัว และปรับเปลี่ยนพื้นที่ป ลูกข ้าวมาปลูกพืช 
อาหารสัตว์แทน รายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้เลี้ยงแพะรายละ ๓๒ ตัว  

“เปิดตัว 
Agri-Map Mobile  

ในระบบ Android 
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐”

“อุดหนุนเงินแก่เกษตรกรเพื่อ

ปรับเปลี่ยนอาชีพ
มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน 

๑๒,๖๗๓ ราย 
วงเงิน ๒๕๓.๕๖ ล้านบาท”
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และปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้าวท่ีไม่เหมาะสมมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้ท�านาหญ้า โดยให ้
เกษตรกรลดพ้ืนทีป่ลกูข้าวมาปลกูพชือาหารสตัว์ทดแทนและจ�าหน่ายในเชงิการค้ารายละ ๕ ไร่ ขณะนี ้ธ.ก.ส. โอนเงนิอดุหนนุ
ให้แก่เกษตรกร ๑๒,๖๗๓ ราย รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท วงเงิน ๒๕๓.๕๖ ล้านบาท ซึ่งลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้ ๖๓,๓๖๕ ไร่ 
ส�าหรบัการสนบัสนนุให้ท�าเกษตรกรรมทางเลอืกอืน่ โดยจะสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ที ่(ปรบัปรงุพืน้ทีส่ร้างระบบน�า้ 
และปัจจัยการผลิต) ค่าใช้จ่ายในระหว่างการปรับเปล่ียนพื้นที่ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเช่ือวงเงิน ๑๐,๖๘๖ ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบ้ียให้ร้อยละ ๓ เกษตรกรจ่ายเองร้อยละ ๒ ขณะน้ี ธ.ก.ส. จ่ายเงินให ้
เกษตรกรแล้ว ๑๖,๑๘๘ ครัวเรือน พื้นที่ ๗๓,๒๓๖.๗๕ ไร่ วงเงิน ๓๙๑.๓๓ ล้านบาท 

  1.๓.๗	 เตรี ยมพร ้อมเพื่ อพัฒนาเกษตรไทย	
สู่เกษตรกร	 4.๐ โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม 
เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศไทยที่ติดกับดักการขายสินค้าเกษตร 
เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) และราคาสินค้าเกษตรที่ตกต�า่ 
เนือ่งจากตลาดโลกมีการแข่งขันสงู โดยเมือ่วันที ่๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ได้จดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิ 
สินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) เพื่อศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้า 
เกษตรนวัตกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อน�านวัตกรรม 
ไปต่อยอดเพือ่เพิม่มลูค่า และส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพันธ์ 
สินค้า โดยด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมการบรหิารสถาบนัส่งเสรมิ 
สินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมทั้ง ผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตร 
แปรรูปขั้นสูงของไทยออกสู่ตลาดซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่เป็น 
ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน�้า โดยน�าร่องสินค้าข้าวก่อนและขยายไปยัง 
พืชเกษตรอื่น ๆ ที่ส�าคัญ เช ่น มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน 
และยางพารา ในอนาคตต่อไป โดยตั้งเป้าหมายผลักดันสินค้า 
เกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างน้อย ๒๐ ราย  
ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

   ทั้งน้ี แผนการขับเคลื่อนเร่งด่วนที่จะด�าเนินการในปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมสินค้านวัตกรรมข้าว  
ประกอบด้วย
   (๑) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (APi Connect) โดยประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียน IP การขึ้นทะเบียนองค์การอาหาร
และยา
   (๒) การจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย (APi Contest) โดยผู้เข้าประกวดจะต้อง 
น�าเสนอนวัตกรรมสินค้าพร้อมแนวคิดแผนประกอบธุรกิจ (Business Plan) เพื่อชิงรางวัล และผู ้เข้าประกวดทุกราย 
จะได้รับการอบรมสัมมนาการวางแผนและการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   (๓) การสนับสนนุและเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตรนวตักรรมสามารถน�าสนิค้าไปทดลอง 
วางขายทุกช่องทางการจ�าหน่าย (APi Channel) ทั้งในตลาดชุมชน ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  
และตลาดต่างประเทศ
   (๔) การสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค (APi Campaign) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook 
Instagram และ Twitter 

“จัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมเกษตร

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เกษตรไทย

สู่เกษตรกร ๔.๐”
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 1.4	 การสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
  1.4.1	 ดำาเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   สนับสนุนเงินทุนต่อยอดแก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมาก (A) หรือ
ระดับดี (B) จ�านวน ๕๙,๘๗๔ แห่ง ซึ่งกระทรวงการคลังโดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้สนับสนุนวงเงินสินเช่ือรวม ๔๐,๐๐๐  
ล้านบาท หรอืธนาคารละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการสนบัสนนุ  
๒ ปี เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ กู้ยืมเป็นเงินทุนต่อยอดส�าหรับให้
สมาชิกกู้ยืมเพื่อการลงทุน การสร้างรายได้ การใช้จ่ายในยาม
จ�าเป็นฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ 
วงเงินการกู้ยืมส�าหรับกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละแห่งให้ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ไม่เกินข้อก�าหนดของสถาบัน
การเงิน โดยสรุปมีการสนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู ่บ้าน
และชุมชนเมืองตามโครงการฯ ไปแล้ว จ�านวน ๘,๐๙๑ กองทุน  
เป็นเงิน ๑๑,๑๖๐ ล้านบาท
  1.4.๒	 การดำาเนินงานตามมาตรการส่งเสริม	
ความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน 
   ด�าเนินการตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ผ่าน 
การประเมินศักยภาพการด�าเนินงานปี ๒๕๕๕ ในระดับดีมาก (A) และระดับดี (B) กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท  
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ขยายเวลาในการด�าเนินมาตรการเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู ่บ้านฯ ซึ่งเคยได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนหมู ่บ้านฯ  
ระดบัปานกลาง (C) หรอืระดบัปรบัปรงุ (D) แต่มกีารพฒันาศกัยภาพให้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ โดยไม่เปลีย่นแปลงเง่ือนไข 
คุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านฯ โดยสรุปมีกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติไปแล้ว จ�านวน ๔๘,๖๔๘ กองทุน ในจ�านวนนี้ 
มีกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งเคยได้รับการจัดขั้นเป็นระดับปานกลาง (C) และระดับปรับปรุง (D) แต่มีการพัฒนาศักยภาพและ 
ผ่านการประเมนิศกัยภาพใหม่จากส�านกังานกองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมอืงแห่งชาต ิ(สทบ.) เป็นกองทนุหมูบ้่านฯ ระดบัด ี(B)  
หรือระดับดีมาก (A) เข้าร่วมการด�าเนินงานตามมาตรการ และได้รับอนุมัติสินเชื่อตามมาตรการแล้วจ�านวน ๑,๕๘๗ กองทุน 
รวมวงเงินที่เบิกจ่ายแล้วจ�านวน ๔๔,๙๕๒.๗๔ ล้านบาท จากเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผู้รับสินเช่ือโดยตรง  
จ�านวน ๓,๐๒๓,๔๒๑ รายหรือครอบครัว (ครอบครัวละ ๑ ราย) 
 	 1.4.๓	 ดำาเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนเงินทุน 
ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ�านวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน 
ผ่านส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนละ 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงิน รวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
เพื่อใช ้ ในการลงทุนด ้านโครงสร ้างพื้นฐานในชุมชน เช ่น  
ยุง้ฉางชมุชน โรงตากพชืผลทางการเกษตร โรงสชีมุชน โรงงานผลติปุย๋
ประจ�าชุมชน การจัดท�าแหล่งเก็บน�้าชุมชน และเครื่องจักรส�าหรับ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเพื่อด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  
ทีช่มุชนเหน็ว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิศักยภาพในการประกอบอาชพี 
และความเป ็นอยู ่ ใน ชุมชนให ้ดี ขึ้ น  โดยการด� า เนินการ 
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ให้เป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก�าหนด  

“สนับสนุนเงินทุน
ต่อยอดแก่กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง วงเงินสินเชื่อ 

๔๐,๐๐๐ ล้านบาท”

“ด�าเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ  

วงเงิน ๓๕,๐๐๐ 
ล้านบาท”
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ทั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการ จ�านวน ๖๖,๓๓๗ กองทุน (ร้อยละ ๘๓.๓๘ จากเป้าหมาย ๗๙,๕๕๖  
กองทุน) งบประมาณ ๓๓,๑๓๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๔.๖๖ ของงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท) รวมถงึโอนเงนิให้กับกองทุน
หมู่บ้านฯ แล้ว จ�านวน ๖๕,๔๐๕ กองทุน งบประมาณ ๓๒,๖๕๕.๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๓.๓ ของงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ 
ล้านบาท) มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จ�านวน ๖๒,๖๑๒ กองทุน งบประมาณ ๓๑,๙๘๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๗.๙๓) 
  1.4.4	 ดำาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพหมู ่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก	
ตามแนวทางประชารัฐ
   ด�าเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร
โครงการเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยสนับสนุนเงินทุนกองทุนหมู่บ้านฯ กองทุนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพ
หมู่บ้านและชมุชนให้สอดคล้องกบันโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด “ประเทศไทย ๔.๐” ด้วยการลงทนุด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และแก้ปัญหาจ�าเป็นเร่งด่วน สนับสนุนการจ้างงาน และต่อยอดโครงการเดิม ตลอดจนเพื่อด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  
ทีช่มุชนเหน็ว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิศกัยภาพในการประกอบอาชพี และความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้ โดยได้อนมุตัิ
โครงการและงบประมาณโครงการให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ ไปแล้ว ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕๕,๓๙๓ กองทุน (๕๗,๘๔๑ โครงการ) 
ในวงเงิน ๑๑,๐๗๗.๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๗๕) โดยขณะนี้ยังมีกองทุนหมู่บ้านฯ ที่อยู่ระหว่างเตรียมการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ อยู่อีกจ�านวนหนึ่ง และคาดว่าจะมีกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วมโครงการฯ 
อีกจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กองทุน

 1.5	 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
  1.5.1	 จัดตลาดเกษตรกรและสินค้าสำาหรับเกษตรกร โดยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ของเกษตรกร ให้มีกระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด�าเนิน 
ธุรกิจในรูปแบบการจ�าหน่ายในระบบออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการตลาด  
ด้วยการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส ่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่สู ่ตลาดเกษตรกร  
และขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น เช่น ตลาดในกลุ่ม HORECA,Online Market เชื่อมโยงตลาดเกษตรกรในรูปแบบ 
ตลาดเกษตรกรสัญจรในตลาดเฉพาะ เช่น พ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า หรืองานตลาดอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย 
และแหล่งจ�าหน่ายอื่น ๆ โดยจ�าหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร ๓๘ จังหวัด ๓,๓๐๕ ร้านค้า มูลค่าการจ�าหน่าย  

๑๕.๑๘ ล้านบาท โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพื้นที่  
โดยจัด กิจกรรมการส ่ ง เสริมตลาดสินค ้า เกษตร ณ พ้ืนที่ 
ส�านักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในพื้นที่ต่าง ๆ 
มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๖๖ ราย มูลค่าการจ�าหน่าย ๑๐.๐๙ ล้านบาท 
โครงการศูนย ์บริการด ้านการตลาดกล ้วยไม ้  โดยจัดงาน 
ตลาดกล้วยไม้คณุภาพเพือ่เกษตรกร ๘ ครัง้ เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทาง 
การจ� าหน ่ายสินค ้า ให ้กับ เกษตรกรและเป ็นการขยายผล 
การจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ มีเกษตรกรเข้าร่วม 
๑๕๘ ราย มลูค่าการจ�าหน่าย ๗.๘๖ ล้านบาท พฒันาตลาดหม่อนไหม 
และผลิตภัณฑ์ โดยจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานต�านาน
ไหมไทยและโครงการส ่งเสริมตลาดสินค ้าสหกรณ์ออนไลน์ 
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ผ่านเว็บไซต์ 
ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรือ “www.Co-opclick.com” 
ส่งผลให้ปริมาณการค้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
        

“ด�าเนินโครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าสหกรณ์
ออนไลน์ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

ผ่านเว็บไซต์
“www.Co-opclick.com”
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  1.5.๒	 จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกับการใช้ประโยชน์ตลาดข้อตกลงและความรู้ด้านอื่น ๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร รวม ๒ ครั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่และสมุทรสงคราม  
มีผู้เข้าร่วม ๑๑๐ คน
  1.5.๓	 ส ่ ง เสริมตลาดสินค ้า เกษตรอินทรีย 	์
เพือ่ขยายช่องทางการจำาหน่าย	 โดยจดังานแสดงและจำาหน่ายสนิค้า	
อินทรีย ์ระดับภูมิภาค ๒ ครั้ง ณ จังหวัดน่านและนครปฐม  
มีเกษตรกรและผู ้ประกอบการสินค้าอินทรีย์เข้าร่วม จ�านวน  
๒๒๘ ราย มูลค่าการจ�าหน่าย ๓.๖๔ ล้านบาท และจัดงานแสดง 
และจ�าหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับประเทศ หรืองาน Organic  
& Natural Expo 2017 เมื่อวันที่ ๒๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยส�ารวจ 
และคัดเลือกพื้นที่จัดตั้ งหมู ่บ ้านเกษตรอินทรีย ์  (Organic  
Village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้า 
ตามมาตรฐานและมีความรู้ด้านการตลาด จ�านวน ๔ แห่ง
   นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันให้เกษตรกร	
ทำาการเกษตรได้อย่างยั่งยืน	 เชื่อโยงกับธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม		
ให้สอดคล้องความต้องการตลาด โดยจะยกระดบัเกษตรกรสู่เกษตรกร 
ยุคใหม่ (Smart Farmer) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อผลักดันและส่งเสริม “เกษตรอินทรีย์”ให้มากขึ้น เช่น ริเริ่มจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Organic 
Federation) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โครงการ 
นาแปลงใหญ่ และการอบรมเกษตรกรเข้าสู่การเป็น Smart Farmer โดยผ่านสถาบันพัฒนาผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม่  
(New Economy Academy: NEA) ของกระทรวงพาณิชย์
  1.5.4	 การส่งเสรมิการขยายตลาดสินค้าข้าวและผลติภัณฑ์จากข้าว จัดงานจับคูธ่รุกจิสนิค้าข้าวหอมมะลิ 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว มีผู้น�าเข้าจากต่างประเทศเข้าร่วม จ�านวน ๒๘๐ ราย จาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก มีผู้ประกอบการส่งออก
ของไทยเข้าร่วม จ�านวน ๑๐๐ ราย มีมูลค่าสั่งซื้อทันที ๖๓๐ ล้านบาท และคาดการณ์สั่งซื้อภายใน ๑ ปี จ�านวน ๓๑,๕๘๐ 
ล้านบาท
  1.5.5	 ดำาเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น	 (ตลาดต ้องชม) โดยส ่งเสริมและพัฒนา 
ตลาดชมุชนทีม่อีตัลกัษณ์ สะท้อนวิถชีมุชน และมเีอกลกัษณ์พาณชิย์ (มีการจ�าหน่ายสนิค้าในราคาเป็นธรรม น�า้หนกัเทีย่งตรง)  

และให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู ้ประกอบการ SMEs  
น�าสินค้าในพื้นที่มาจ�าหน่ายให้ประชาชนโดยตรง เพื่อกระตุ ้น 
ระบบเศรษฐกิจและสร้างความเข ้มแข็งให ้เศรษฐกิจท้องถิ่น 
(Local Economy) เริม่ด�าเนนิการ ปี ๒๕๕๙ ปัจจบุนัม ี“ตลาดต้องชม” 
๑๔๘ แห่ง โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า 
และใช้บริการในตลาดเพิ่มข้ึน ช่วยให้ตลาดชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
๒๕๐ ล้านบาท และตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) 
โดยเช่ือมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู ่ตลาดรองรับผู ้บริโภค 
และนักท่องเที่ยว เช่น ตลาดทุเรียน ปัจจุบันเปิดตลาดแล้ว ๖ แห่ง 
ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี สงขลา  
และสุราษฎร์ธานี มีมูลค่าจ�าหน่ายรวม ๑๗.๘๕ ล้านบาท

“เร่งผลักดันให้เกษตรกรท�าการ
เกษตรได้อย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
ธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย

ยกระดับเกษตรกร
สู่เกษตรกรยุคใหม่ 
(Smart Farmer)”

“ด�าเนินโครงการตลาด
ชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น 

(ตลาดต้องชม) จ�านวน ๑๔๘ แห่ง 

มีรายได้เพิ่มขึ้น ๒๕๐ 
ล้านบาท”
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  1.5.6	 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำาหน่ายสินค้า	
เกษตรชุมชน	 (Farm	 Outlets)	 เพื่อเป็นแหล่งหรือศูนย์กลาง
ให ้ เ กษตรกรน� า ผลผ ลิ ต เ กษตรกรและผ ลิตภัณฑ ์ ชุ ม ชน 
มาจ�าหน่าย โดยจัดต้ังศูนย์ฯ Farm Outlet แห่งใหม่ ๗ แห่ง 
และพัฒนา เพิ่ ม ศั กยภาพ ศูนย ์ ฯ  เ ดิ ม  ป ั จ จุ บั นมี ศู นย ์ ฯ  
รวมทั้งสิ้น ๔๒ แห่ง ใน ๒๓ จังหวัด มีมูลค่าการจ�าหน่ายสินค้า 
รวมทั้ งสิ้น  ๒๐๙.๒๓ ล ้านบาท เพิ่มขึ้นจากช ่วงเดียวกัน 
ของปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๙๒.๕๒ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๙ มีมูลค่า 
การจ�าหน่าย ๙๒.๖๐ ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐๗.๙๐  
และเชือ่มโยงศูนย์ฯ Farm Outlet น�าสนิค้ามาจ�าหน่ายในงานต่าง ๆ   
เช ่น งาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน”  
งาน Fruit Festival ผสานพลังประชารัฐ งาน Local Economy 4.0 
โดยมีมูลค่าการจ�าหน่ายรวม ๖.๖๒ ล้านบาท
  1.5.๗	 ส ่งเสริมการซื้อขายในระบบตลาด	

ข้อตกลง ผลกัดนัให้ซือ้ขายในระบบตลาดข้อตกลง โดยใช้สญัญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในจ�านวน ๓๘ สญัญา 
๑๘ สินค้า เช่น มะเขือเทศ ส้มเขียวหวานปลอดภัยจากสารพิษ (พันธุ์สีทอง) ข้าวโพดหวาน มะม่วงน�้าดอกไม้ และสมุนไพร 
ปริมาณกว่า ๙,๘๖๕.๒๑ ตัน มูลค่ากว่า ๒๒๓.๙๘๖ ล้านบาท
  1.5.8	 ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
   (๑) จัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยจัดตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพส่วนกลางและในระดับพื้นที่ของ อ.ต.ก. ที่กระจายตามภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกร  
ด�าเนินงานแบบบูรณาการด้วยการจัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ เพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการตลาด การสร้าง 
เครือข่ายนวัตกรรมใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และก่อให้เกิด 
ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน จ�านวน ๕๕ ครั้งเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 
๒๐,๑๘๒ ครัวเรือน มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้า  ๒๖.๘๗ ล้านบาท 
   (๒) จดักจิกรรมส่งเสรมิสนิค้าเกษตรคณุภาพ	ปลอดภัย	ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์/
เผยแพร่สินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของเมืองเกษตร 
สีเขียวจาก ๖ จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมในประเทศ จ�านวน ๒ ครั้ง  
และจัดกิจกรรมในต่างประเทศ จ�านวน ๗ ครั้ง

 1.6	 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและ	
เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร
  1.6.1	 โครงการสนิเชือ่เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉกุเฉนิ
และจำาเป็นของเกษตรกรทีป่ระสบภัยแล้งปี	๒558/๒559	วงเงิน
รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้สินเชื่อไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
ต่อราย เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน โดย ธ.ก.ส. ได้เบกิจ่ายเงนิกู้ 
ให้กับ SMEs ภาคการเกษตรแล้ว ๑๖๒,๕๗๔ ราย จ�านวนเงนิ ๑,๙๒๒ 
ล้านบาท (สิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
  1.6.๒	 โครงการสนิเชือ่	1	ตำาบล	1	SME	เกษตร
เพือ่สร้างความยัง่ยนืของภาคเกษตรไทย วงเงนิสินเชือ่รวมทัง้สิน้ 
๗๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และกระตุ้น 
ให้เกิดการจ้างงาน วงเงินกู ้ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต่อราย  
โดย ณ วนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ธ.ก.ส. ได้เบกิจ่ายเงนิกูใ้ห้กบั SMEs  
ภาคการเกษตรแล้ว ๕๓,๓๘๘ ราย จ�านวนเงนิ ๖๖,๘๓๔ ล้านบาท

“ส่งเสริมให้ซื้อขายใน 

ระบบตลาดข้อตกลงมูลค่า 
๒๒๓.๙๘๖
ล้านบาท”

“ด�าเนินโครงการ
สินเชื่อ

๑ ต�าบล ๑ SME เกษตร 
เพื่อสร้างความยั่งยืน

ของภาคเกษตรไทย วงเงินรวม 
๗๒,๐๐๐ ล้านบาท”
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  1.6.๓	 โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง	 วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ส�าหรับเกษตรกรในพื้นท่ีประสบวิกฤติภัยแล้งในลุ ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ ่มแม่น�้าแม่กลองที่มีความสมัครใจ 
และตั้งใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจากชุมชนใช้เป็นค่าเช ่าที่ ดิน 
ค่าปัจจัยการผลิต และค่าจ้างแรงงานให้กับเกษตรกร โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว 
๔๓๑ ราย จ�านวนเงิน ๓๖ ล้านบาท
  1.6.4	 โครงการส่งเสริมการให้บรกิารเครือ่งจกัรกลทางเกษตรและอปุกรณ์การตลาดเพือ่ลดต้นทนุสมาชกิ	
โดยมีการอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก” เพื่อช่วยลดรายจ่าย 
ให้แก่เกษตรกร สมาชกิ และประชาชนทัว่ไปทีป่ระสบอทุกภัย มเีกษตรกรเข้าร่วมหลักสูตร จ�านวน ๖,๑๑๙ คน และมเีครือ่งจกัรกล  
ที่มาซ่อมแซม จ�านวน ๒,๓๔๙ เครื่อง เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน�้า เครื่องปั๊มน�้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จ�านวน ๔๕๕ รายการ โดยเป็นของสหกรณ ์
และกลุ่มเกษตร จ�านวน ๓๖๖ รายการ เช่น รถเกี่ยวข้าว รถไถล้อยาง และรถแทรกเตอร์

๒.	 การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน	

 ๒.1	 การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม		
  รัฐบาลได้ด�าเนินการควบคุมราคาสินค้าและบริการ 
๔๗ รายการ (สินค้า ๔๒ รายการ บริการ ๕ รายการ) ติดตามดูแล 
๒๒๖ รายการ (สินค้า ๒๐๕ รายการ บริการ ๒๑ รายการ) 
และจั ดสายออกตรวจทุ กสั ปดาห ์  สั ปดาห ์ ละ  ๓  ครั้ ง  
ทัง้กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั เพือ่ป้องปรามให้ความเป็นธรรม 
แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือ
แอบลักลอบข้ึนราคา การก�ากับดูแลด้านราคาให้เป ็นธรรม 
ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอ
และไม่ให้มกีารฉวยโอกาสปรบัราคาสนิค้าเพิม่สงูขึน้โดยไม่มเีหตผุล
สมควร ซึ่งผลของการป้องปรามดังกล่าว ท�าให้ระดับราคาขายปลีก
โดยเฉลีย่ของสนิค้าและบรกิารทีจ่�าเป็นต่อการครองชพีในช่วงทีผ่่านมา 
อยู่ในระดับทรงตัวในช่วงร้อยละ ๐.๒-๑.๙ โดยปี ๒๕๕๘ ปรับลด
ราคาจ�าหน่ายลง ๒๑ สินค้า ๒๗๔ รายการ ร้อยละ ๒.๐๘-๓๙.๐๐ 
และปี ๒๕๕๙ ปรับลดลงจากเดิม ๑๕ สินค้า ๑๒๘ รายการ ร้อยละ 
๑.๖๐-๒๕.๐๐ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างเข้มงวดกับร้านค้า จ�านวน ๑๑๘,๗๒๗ ราย พบการกระท�าผดิ จ�านวน ๓๗๒ ราย เปรยีบเทยีบปรบั ๔๓๔,๔๐๐ บาท  
รวมท้ังก�ากับดูแลช่ังตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย โดยตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดให้ม ี
ความเทีย่งตรง ถกูต้อง รวมทัง้สิน้ ๔,๖๘๘,๓๗๓ เครือ่ง/หบีห่อ พบผดิ ๑๘,๓๗๖ เครือ่ง/หบีห่อ ซึง่ได้ด�าเนนิการยดึบตัรและห้ามใช้  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�าแอปพลิเคชัน “ลายแทงของถูก” เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและการส่งเสริมการขาย
สนิค้าในราคาประหยดัในแต่ละพืน้ที ่รวมทัง้ข้อมลูร้านอาหาร “หนณูชิย์...พาชมิ” เพือ่ให้ประชาชนมข้ีอมลูประกอบการตดัสนิใจ 
เลือกซื้อสินค้า “ฉลาดซื้อ  ประหยัดใช้”
  นอกจากนี้ ยังได้มีการส�ารวจค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่หลากหลายที่ส�าคัญ ได้แก่ 
สนิค้าอปุโภคและบรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการครองชีพ ซ่ึงประมาณร้อยละ ๔๑ นอกจากนัน้จะเป็นค่าใช้จ่ายในสินค้าและบรกิารอ่ืน ๆ  
เช่น ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซ้ือยานพาหนะ ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ประมาณร้อยละ ๒๔ ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า  
เครือ่งใช้ในบ้าน ประมาณร้อยละ ๒๓ ค่าแพทย์ค่ายา ประมาณร้อยละ ๖ และค่าหนงัสือ ค่าเล่าเรยีน ค่าสันทนาการ ประมาณ
ร้อยละ ๖ ในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการครองชีพไม่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

“จัดท�าแอปพลิเคชัน 
“ลายแทงของถูก”

 เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ข้อมูลราคาสินค้า

และสินค้าราคาประหยัด”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน18๒
นโยบายข้อ ๖

 ๒.๒	 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
  ๒.๒.1	 ดูแลค่าครองชีพอย่างเข้มข้น รัฐบาลมีมาตรการออกมาหลายอย่างเพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริโภค 
ฉลาดซื้อประหยัดใช้ เพิ่มทางเลือกที่ทั่วถึงหลากหลายให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีราคาถูกทั่วประเทศ 
 	 ๒.๒.๒	 จำาหน่ายอาหารปรุงสำาเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน	 (ถูก	 สะอาด	 ดีอร่อย)		
“หนูณิชย์...พาชิม” จ�าหน่ายอาหารจานเดียวในราคาไม่เกินจานชามละ ๒๕-๓๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗- 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๒,๖๗๔ ร้าน สามารถลด 
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในการซื้ออาหารปรุงส�าเร็จ 
ได้ประมาณ ๑๐.๘๓ ล้านบาท และลดภาระค่าครองชีพ 
ให ้ประชาชนคิดเป ็นมูลค ่ากว ่า ๖,๘๓๒.๒๖ ล้านบาท 

 นอกจากนี้  ได ้มีการสนับสนุนด ้านวัตถุ ดิบราคาพิ เศษ 
 โดยประสานห้างค้าส่ง/ค้าปลีก และร้านค้าส่ง/ค้าปลีก 

ในพืน้ท่ี ๑๑ จงัหวัด จ�านวน ๓๑ ราย ซึง่เป็นร้านค้าปลกีต้นแบบ 
 ในการจ�าหน ่ายวัตถุดิบในราคาพิ เศษให ้ร ้านหนูณิชย ์
 และอยู ่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วมโครงการหนูณิชย์พาชิม 

อีกหลายจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบ 
ร ้านหนูณิชย ์ (Rebranding) เพื่อพัฒนาร ้านหนูณิชย ์ 
สู ่ยุค ๔.๐ โดยยกระดับร ้านอาหารหนูณิชย์ให ้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการผู ้บริโภคทุกกลุ ่ม ผลักดันให้ม ี
รถขายอาหารเคลือ่นที ่(Food Truck) พฒันายกระดบัคณุภาพ
เป็นร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” จ�านวน ๔๕๙ แห่ง ทั่วประเทศ

“จ�าหน่ายอาหารถูก สะอาด  
ดี อร่อย “หนูณิชย์...พาชิม”  

ลดภาระค่าครองชีพกว่า 
๖,๘๓๒.๒๖ ล้านบาท 

และยกระดับเป็นร้าน 

“หนูณิชย์ติดดาว” 
๔๕๙ แห่ง”
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 	 ๒.๒.๓	 ดำาเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัด	
ลดค่าครองชพีประชาชน	จำาหน่ายสนิค้าราคาประหยัด	ตำา่กว่า	
ท้องตลาดทั่วไปร้อยละ	 ๒๐-4๐	 ทั่วประเทศ สามารถ
ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า ๔.๕๑ ล้านคน  
คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒๙๔.๘๐ ล้านบาท จัดรวม ๑,๖๑๕ ครั้ง 
มีมูลค ่าการจ�าหน่ายกว ่า ๘๑๔.๐๗ ล ้านบาท รวมทั้ง 
จัดงานลดราคาจำาหน่ายสินค้าในช่วงปีใหม่	 “รวมใจ..	
ช ่วยไทย. .ลดป ี ใหม ่” 	 ร ่วมกับห ้างสรรพสินค ้าและ 
ร้านค้าปลกีค้าส่ง ลดราคาสนิค้ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ มลูค่า 
จ�าหน่ายประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สามารถลดค่าครองชพี 
ประชาชนได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้  
ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนลดราคาจำาหน่ายสินค้า		
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากนำ้าท่วม  
โดยลดราคาจ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และสินค้าท่ีจ�าเป็นอื่น ๆ ร้อยละ ๓๕-๕๐ เริ่มตั้งแต่วันที ่
 ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
 	 ๒.๒.4	 ดำาเนินโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดรายใหญ่จัดสินค้าราคาประหยัด 
สู่ร้านค้าชุมชน โดยจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ ๑๕-๒๐ ท�าให้ช่วยลดค่าครองชีพ 
ได้อย่างถาวร จ�านวน ๑๘ สินค้า ๔๘ รายการ เช่น บะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง เครื่องปรุงรส สบู่ ยาสระผม 
ผงซักฟอก ซึ่งเป็นสินค้าของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทย เทรดดิ้ง บริษัท 
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
 	 ๒.๒.5	 ดำาเนินโครงการอบรมตัวแทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อชุมชน ร่วมกับส�านักงานกองทุน

หมู ่บ ้ านและชุมชนเมืองแห ่งชาติจัดอบรมตัวแทน 
ร้านธงฟ้าจ�านวน ๒๐๐ แห่ง เกีย่วกบัเรือ่งการท�าการตลาด 
การท�าบัญชี รวมทั้งเรื่องการค้าออนไลน์ เพื่อน�าร่อง 
ติดปีกตลาดและร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อชุมชนที่มีอยู่กว่า 
๒๐,๐๐๐ แห่ง ให้ยกระดับสู่ ๔.๐ และขยายผลให้เกิด 
เครือข ่ายและจ�านวนร ้านธงฟ ้าประชารัฐเ พ่ิมเป ็น  
๘๐,๐๐๐ แห่งทัว่ประเทศในอนาคตเพือ่ช่วยลดค่าครองชพี
ได้อย่างถาวร 	
	 	 ๒.๒.6	 ขยายระยะเวลาดำาเนินมาตรการ	
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ด้านการเดินทาง  
เพื่อให้บริการแก่ประชาชน (รถเมล์ฟรีและรถไฟฟรี)  

ออกไปอีก ๕ เดือน ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และหลังจากนั้นกระทรวงคมนาคมจะจัดสวัสดิการด้านการ 
เดินทางโดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังต่อไป
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๓.	 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	

 รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ 
มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผู้ประกอบการ (SMEs) มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้าง
รายได้และการจ้างงานท่ีส�าคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่  
Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจาก 
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญ 
ทางเศรษฐกิจจึงต้องได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงให้ได้ในระยะ 

อนัใกล้นี ้รฐับาลจงึได้ด�าเนนิมาตรการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs 
ปรากฏผล ดังนี้

 ๓.1	 มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)
  ๓.1.1	 โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตำ่า	 (Policy	
Loan) รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า วงเงิน 
๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบ 
ปัญหาสภาพคล่อง อีกทั้งส ่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ SMEs  
มีศักยภาพและมีสภาพคล่องในการปรับปรุงกิจการ รวมทั้งเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโต 
ได้ต่อไป โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้สินเชื่อกับผู ้ประกอบการ SMEs 
ในอัตราดอกเบ้ียปีที่  ๑-๓ ร ้อยละ ๔ ต่อปี ส ่วนปีที่  ๔-๕  
เป็นไปตามที่ ธพว. ก�าหนดระยะเวลากู ้ยืมไม่เกิน ๕ ปี และ 
ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค�้าประกัน 

สินเชื่อ โดย ธพว. ได้มีการให้สินเชื่อแล้วจ�านวน ๔,๕๒๗ ราย วงเงิน ๑๔,๐๓๕ ล้านบาท และ บสย. ค�า้ประกันสินเชื่อแล้ว
จ�านวน ๑๒,๖๗๔ ล้านบาท ให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs จ�านวน ๔,๓๗๘ ราย (สิน้สดุโครงการแล้วเมือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙)
  ๓.1.๒	 มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึง	
แหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย	 (สินเชื่อ	 Nano-Finance)	
เป็นการเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
สามารถให ้สินเชื่อรายย ่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับ 
บุคคลธรรมดาได ้ในวงเงินไม ่ เ กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต ่อราย 
และคิดอัตราดอกเ บ้ีย ค ่ าบริการและค ่าธรรมเนียมใด ๆ  
ที่เรียกเก็บจากลูกหนี้รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี ซ่ึงจะ 
เป ็นการส ่งเสริมให ้ประชาชนที่มีรายได ้น ้อยสามารถเข ้าถึง 
แหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘- 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีการให้สินเชื่อแล้วจ�านวน ๑๘๘,๐๓๔ ราย  
เป็นวงเงินรวม ๕,๗๒๐.๑๘ ล้านบาท (วงเงินเฉล่ีย ๓๐,๔๒๑ บาท 
ต่อราย)
     

“สนับสนุนสินเชื่อ 

Nano-Finance 
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 
๑๘๘,๐๓๔ ราย วงเงินรวม 

๕,๗๒๐.๑๘ ล้านบาท”

“ด�าเนินโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�า่ 

Policy Loan 
จ�านวน ๔,๕๒๗ ราย 
วงเงิน ๑๔,๐๓๕ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  ๓.1.๓	 โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำาหรับ	
ผู้ประกอบการ	SMEs ด�าเนินการโดยธนาคารออมสิน เป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�า่แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ในอตัราร้อยละ ๔ เป็นเวลา ๗ ปี วงเงนิรวมทัง้โครงการ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยได้อนมุตัสินิเชือ่แล้ว 
จ�านวน ๒๕,๘๖๓ ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จ�านวน ๑,๘๘๑ ราย

  ๓.1.4	 โครงการสินเช่ือ	 SMEs	 Transformation	 Loan (วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ดอกเบ้ียร้อยละ ๓ ระยะเวลา ๓ ปี) เป็นกลไกช่วยผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบปกต ิ
โดยผู ้ประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะการประกอบการควบคู ่กันไปด้วย 
ท้ังน้ี ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติสินเชื่อ 

ให้กบัผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ๓,๑๐๒ ราย  
จ�านวนเงิน ๑๑,๑๘๙ ล ้านบาท และ 
บสย. ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs แล้ว ๒,๘๗๕ ราย จ�านวนเงิน ๙,๗๘๗ 
ล้านบาท
  ๓.1.5		โครงการคำา้ประกนัสนิเชือ่		
SMEs	 ทวีทุน	 (Portfolio	 Guarantee		
Scheme:	PGS)	ได้ดำาเนินโครงการคำา้ประกัน	
สินเชื่อ	 PGS	 ระยะที่	 5 (ปรับปรุงใหม่) 
มีวงเงินค�้าประกัน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาการค�้าประกัน ๗ ปี และก�าหนด
ให้จ่ายค่าประกันชดเชยกรณีที่เป็นภาระ 

ค�้าประกันท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Guarantee: NPGs) ทั้งโครงการรวมทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ ๒๒.๕ 
ของวงเงินค�้าประกัน โดยผลการด�าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บสย. ได้ค�้าประกันสินเชื่อ 
ครบวงเงินจ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับผู ้ประกอบการ SMEs แล้ว จ�านวน ๒๗,๐๙๐ ราย รวมท้ังด�าเนิน 
โครงการคำ้าประกันสินเชื่อ	 SMEs	 ทวีทุน	 (PGS	 ระยะที่	 6)	 ปรับปรุงใหม่ มีวงเงินค�้าประกันรวม ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท  
ซ่ึงเป็นเงินค�้าประกันคงเหลือจากการด�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS ระยะท่ี ๖) เดิม  
โดยก�าหนดวงเงินค�้าประกันต่อรายไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงินสินเชื่อสูงสุดระยะเวลาค�้าประกันไม่เกิน  
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๑๐ ป ี  และค ่าธรรมเนียมค�้ าประกันร ้อยละ 
๑.๗๕ ต่อปี โดยรัฐบาลและสถาบันการเงินร่วม 
รบัภาระค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัแทนผูป้ระกอบการ 
SMEs ในช่วง ๔ ปีแรก นอกจากนี้ รัฐบาลโดย บสย. 
ยงัได้เพิม่ระดบัการจ่ายค่าประกันชดเชยความเสียหาย
เพือ่เพิม่ความมัน่ใจให้แก่สถาบนัการเงนิในการปล่อย
สินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้า SMEs มากขึ้น โดยสถาบัน 
การเงินจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ  
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปด้วย 
ทัง้นี ้ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ บสย. ได้ค�า้ประกนั
สินเชื่อใหก้ับผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ๒,๔๓๕ ราย 
จ�านวน ๙,๑๑๐ ล้านบาท 

 	 ๓.1.6	 โครงการคำ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ	Micro	Entrepreneurs ด�าเนินโครงการค�า้ประกัน 

สินเชื่อในลักษณะ Package Guarantee Scheme ส�าหรับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเศรษฐกจิชะลอตวัให้มโีอกาสเข้าถึงแหล่งเงนิทุน 

จากระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบให้ลดลง ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดโครงการคือเมื่อวันที่ ๓๑

ธันวาคม ๒๕๕๘ บสย. ได้อนุมัติค�้าประกันสินเช่ือเต็มวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการดังกล่าวแล้ว จ�านวน 

๔๙,๙๕๐ ราย แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกจ�านวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ เพื่อให้ 

เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าว รัฐบาลจึงมีโครงการค�า้ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro 

Entrepreneurs ระยะท่ี ๒ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ ล้านบาท โดยก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องเป็นผู้ประกอบการ Micro  

Entrepreneurs ท่ีมีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน ๕ ล้านบาท โดย บสย. รับค�้าประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน  

๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการค�้าประกัน ๑๐ ปี จ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ รวมกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ 

และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรับค�าขอค�้าประกันได้จนถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ บสย.  ได้ค�้าประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ๙๖,๖๒๖ ราย จ�านวน ๘,๑๖๘ ล้านบาท
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 	 ๓.1.๗	 โครงการคำ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม	 (Start	 up	 &	 Innovation)

เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีร่ฐัให้การส่งเสรมิเป็นพเิศษ ทัง้กลุ่มผู้ประกอบการใหม่

(Startup SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology SMEs) ที่มีศักยภาพให้เข้าถงึ 

แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ือเพิ่มผลิตภาพ 

สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของผู ้ประกอบการ SMEs และเสริมสร ้างความแข็งแกร ่ง 

ของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทัง้เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยงเครอืข่าย 

ของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  

ในกลุ ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

โดยมีวงเงินค�้าประกันโครงการรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ประเภท

บุคคลธรรมดาวงเงินค�้าประกันต่อรายไม่เกิน ๑ ล้านบาท ประเภท 

บุคคลธรรมดาไม่เกิน ๕ ล้านบาท กรณีผู้ประกอบการนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาการค�้าประกัน

โครงการไม่เกิน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

บสย. ได้ค�า้ประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ๘๙ ราย 

จ�านวน ๒๐๑ ล้านบาท

 	 ๓.1.8	 มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทุน	(Venture	Capital)	เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือ

จากธนาคารออมสนิ ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) และธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

ในการจดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยมผีลการด�าเนนิงาน ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน 

๒๕๖๐ ดังนี้ 

   (๑) ธนาคารออมสินอนุมัติหลักการร่วมลงทุน ๖ ราย วงเงิน ๑๖๕ ล้านบาท อนุมัติเบิกเงินลงทุน 

๕ ราย วงเงิน ๑๑๕ ล้านบาท 

   (๒) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอนมุตัหิลกัการร่วมลงทนุ 

๒๒ ราย วงเงิน ๓๙๕ ล้านบาท โดยมีกิจการที่ได้อนุมัติเบิกเงินร่วมลงทุนแล้วจ�านวน ๔ กิจการ วงเงิน ๘๑ ล้านบาท 

   (๓) ธนาคารกรุงไทยฯ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกันจัดตั้งกองทุนวงเงิน ๒,๓๐๐ ล้านบาท (ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยฯ 

๒,๐๐๐ ล้านบาท ตลท. ๒๐๐ ล้านบาท และ สวทช. ๑๐๐ ล้านบาท) ได้จดัตัง้กองทรสัต์เรยีบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพจิารณา

ร่วมลงทุน ประกอบด้วย ๑) กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๑ มูลค่าวงเงินลงทุน 

๑,๑๓๕ ล้านบาท และ ๒) กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน ๒ มูลค่าวงเงินลงทุน 

๑,๑๖๕ ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถร่วมลงทุนได้ภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๐

“ด�าเนินโครงการค�้าประกันสินเชื่อ 
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และ

นวัตกรรม

(Start-up & 
Innovation) 

๘๙ ราย วงเงิน ๒๐๑ ล้านบาท”
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  ๓.1.9	 มาตรการฟ้ืนฟกูจิการวสิาหกจิขนาดกลาง	

และขนาดย่อม	(SMEs)	ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	

และขนาดย่อม	 การด�าเนินมาตรการฟื ้นฟูกิจการ SMEs โดย

อุดหนุนเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 

รายการเงินส�ารองจ ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป ็น ภายใน 

กรอบวงเงิน ๒,๐๐๐ ล ้านบาท ตามนัยมาตรา ๓๒ แห ่ง 

พระราชบัญญัติส ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้อนุมัติเงินอุดหนุน 

ให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs แล้ว ๑,๓๒๗ ราย จ�านวน ๔๕๑ ล้านบาท

	 ๓.๒	 มาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	

  ๓.๒.1	 มาตรการลดอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลสำาหรบัผูป้ระกอบการ	SMEs เป็นเวลา ๒ รอบระยะเวลาบญัชี 

ต่อเนื่องกันส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ ๓๑  

ธันวาคม ๒๕๕๙ ท้ัง น้ี  พระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ 

เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

   (๑) ก�าหนดให้มีการจัดเก็บอัตราภาษี 

เงินได้นิติบุคคลส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุน 

ที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท  

และมีรายได้จากการขายสนิค้าและการให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชี 

ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ส�าหรับช่วงก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 

บาทขึ้นไป ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ของก�าไรสุทธิเป็น 

ระยะเวลา ๒ รอบระยะเวลาบัญชีต ่อเนื่องกัน ส�าหรับรอบ 

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกิน 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
   (๒) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีหลังจาก
รอบระยะเวลาตามข้อ (๑) ให้จดัเกบ็ในอัตรา ดงัต่อไปนี ้๑) ร้อยละ ๑๕ 

ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับก�าไรสุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) ร้อยละ ๒๐ ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับ

ก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งมาตรการ 
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินลงทุนและสภาพคล่อง 
ในการประกอบกิจการมากข้ึน เกิดการจ้างงาน ขยายการลงทุน  
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย
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  ๓.๒.๒	 มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจ เริ่ มต ้น	
(Startup)	 โดยรัฐบาลให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจ
เริม่ต้น (Startup) ของประเทศใน ๔ ประเดน็หลัก คอื ๑) การส่งเสริม 
ให้วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่ม 
มากขึน้ ๒) การสนบัสนนุวสิาหกจิเริม่ต้น (Startup) ให้มคีวามพร้อม 
ในการท�าธุ รกิจ เชิ งพาณิชย ์  ๓)  การส ่ ง เสริมองค ์ความรู  ้
ด้านการเป็นเจ้าของกจิการ (Entrepreneurship) และ ๔) การบรูณาการ 
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสนบัสนนุวสิาหกจิ
เริ่มต้น (Startup) ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสนับสนุน 
วสิาหกจิดงักล่าว ได้แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิเริม่ต้นแห่งชาติ  
(National Startup Committee) เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์หลัก  
(Grand Strategy) โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริม่ต้น  
(Startup) ของประเทศใน ๔ ประเด็นหลักดังกล่าวข้างต้น 
และจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อสนับสนุนในด ้านแหล่งเงินทุนให ้ กับ 

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นการเฉพาะ ซ่ึงจะจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มีวงเงินลงทุน 
เริม่แรกประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นแหล่งเงนิทุนจากกองทนุรวมวายภุกัษ์และธนาคารกรงุไทยฯ นอกจากนี ้ ได้มกีารด�าเนนิ 
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘- 
๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชต่ีอเนือ่งกนั ตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด ได้แก่ อตุสาหกรรม
อาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โดย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ประกอบการเข้ามา
จดทะเบียนและยื่นขอรับรองกิจการกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจ�านวน ๘๖ ราย 
และได้รับการรับรองจาก สวทช. แล้วจ�านวน ๓๐ ราย

	 	 ๓.๒.๓	 มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ	SMEs	
   (๑) ดำาเนนินโยบายในการรวมพลงัสร้างความเข้มแขง็	SMEs	ไทย	ด้วยบญัชชีดุเดยีว โดยจดัท�า 
โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานบญัชแีละกฎหมายภาษ ี โดยได้แจกแผ่นซดีโีปรแกรมบญัชีอย่างง่าย จ�านวน ๒,๐๐๐ แผ่น ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ทั้งน้ี ได้มีการประกาศพระราชก�าหนด 
การยกเว้นและสนบัสนนุการปฏบิตักิารเกีย่วกบัภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎกีาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

สาระสำาคัญโดยสรุปของพระราชกำาหนดฯ	และพระราชกฤษฎีกาฯ

บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลทีม่รีายไดใ้นรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่เกิน 
๕๐๐ ล้านบาท และจดแจ้งการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) 
ต่อกรมสรรพากร

ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง

กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดอยู่ระหว่าง 
ถูกการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผู้ออกใบก�ากับภาษีปลอม  
หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีก่อน 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อ 
กรมสรรพากรได ้โดยกรมสรรพากรจะด�าเนนิการเฉพาะกรณี
นั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

“ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๘-๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน19๐
นโยบายข้อ ๖

สาระสำาคัญโดยสรุปของพระราชกำาหนดฯ	และพระราชกฤษฎีกาฯ

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ เป็นวิสาหกิจ               
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง่มทีนุช�าระแลว้ในวนัสดุทา้ยของ
รอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ ๕ ลา้นบาท และมรีายไดจ้ากการ
ขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน  
๓๐ ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๘ และได้มี 
การจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว

จะไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการยกเวน้และลดอตัราภาษเีงินได้
นิติบุคคล ๒ รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
-  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ ในรอบ

ระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๙
-  ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะ

เวลาบัญชีปี ๒๕๖๐ ดังน้ี ๑) ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนท่ี 
ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และ ๒) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ ๑๐  

ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนท่ีเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

    มีผู ้ประกอบการ SMEs เข้ามาจดแจ้งในโครงการประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ ราย ซึ่งคาดว่า 
หากผู้ประกอบการ SMEs จัดท�าบัญชีเพียงชุดเดียวและยื่นรายได้สอดคล้องกับผลประกอบการจะสามารถสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ให้กับภาครัฐ   
   (๒) ใช้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำาบัญชีของ	 SMEs รัฐบาลเห็นชอบมาตรการภาษี 
เพ่ือสนับสนุนการจัดท�าบัญชีของ SMEs ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกิน 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเอง 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี รวมทั้งยังมีส่วนในการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์และสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
(Moderate Class More Knowledge)” ของรฐับาล โดยให้ตราพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับรายจ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ระหว่างศึกษาแผนกวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้สองเท่า 
ของที่จ่ายจริงเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี 
  ๓.๒.4	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจของ	SMEs	(มาตรการพี่ช่วยน้อง)	และมาตรการภาษี
เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในชนบท เพือ่เสรมิสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในโครงการที่ท้องถิ่น 
มีความต้องการ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้
   (๑) มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสรมิการดำาเนิน
ธุรกิจของ	 SMEs	 (มาตรการพี่ช่วยน้อง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรเกิน ๒๐๐ ล้านบาท  
และการจ้างแรงงานเกิน ๒๐๐ คน (พี่) หักรายจ่าย ๒ เท่า แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ของก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรอืเพือ่การสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพ่ือการศกึษาหรอืเพือ่ 
การกฬีาตามมาตรา ๖๕ ตร ี(๓) ส�าหรบัรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายเพือ่การส่งเสรมิ
การด�าเนนิธรุกจิของ SMEs เช่น การถ่ายทอดความรูด้้านการบรหิาร 
การตลาด การบัญชี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มก�าไร การส่งเสริมการตลาด ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทยทีม่สีนิทรพัย์ถาวรไม่เกนิ ๒๐๐ ล้านบาท และการจ้างแรงงานไม่เกนิ ๒๐๐ คน (น้อง) เป็นระยะเวลา ๓ รอบ 
ระยะเวลาบัญชี 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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   (๒) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทย หักรายจ่าย ๒ เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อ 
การสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพือ่การศกึษาหรอืเพือ่การกฬีาตามมาตรา ๖๕ ตร ี(๓) ส�าหรบัรายจ่ายทีไ่ด้จ่ายให้แก่โครงการ  
ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ หรือสัมปทาน โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานทางเลือก 
ระบบบรหิารจดัการน�า้หรอืการชลประทาน ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ  
ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการ เพื่อลดความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย ระบบจัดการของเสีย พัฒนาและ
ปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วในชนบท เช่น อทุยานแห่งชาต ิโบราณสถาน  
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ ในการก�ากับดูแลของส่วนราชการ หรือ 
องค์การของรัฐ เป็นระยะเวลา ๓ รอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องเป็น
โครงการทีท้่องถิน่มคีวามต้องการจะพฒันาในเชิงเศรษฐกจิและสงัคม  
ทั้งนี้ มาตรการทั้งสองมาตรการให้เริ่มใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ทีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกนิวนัที ่๓๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๑ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�าหนด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการออก
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๖๓๑ และ ๖๓๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
  ๓.๒.5	 มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ม ี
ผู้ประกอบการนิติบุคคลรายใหม่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงผลประกอบการที่แท้จริง  
สร้างความโปร่งใส และเป็นฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยให้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๙) และ (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
   (๑) ยกเว้นภาษเีงนิได้ ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บคุคลธรรมดาส�าหรบั
การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใด ๆ ที่บุคคลธรรมดาโอนให้แก่นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
   (๒) ก�าหนดให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยมีทุนท่ีช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท 
สามารถน�ารายจ่ายอนัเกิดจากการจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคล รายจ่ายค่าท�าบญัชีและค่าสอบบญัชมีาหักเป็นรายจ่ายได้ ๒ เท่า 
เป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชี
   (๓) ปรับปรุงอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส�าหรับเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘)  
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ลดลงเหลือร้อยละ ๖๐ ส�าหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
   (๔) ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส�าหรับธุรกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ 
และธุรกรรมการโอนห้องชุดของผู้ถือหุ้นเพื่อช�าระค่าหุ้นให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ตามมาตรการนี้ จากร้อยละ ๒ ของราคา
ประเมินทุนทรัพย์เหลือ ร้อยละ ๐.๐๑ โดยมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
   (๕) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาให้บุคคลธรรมดาสามารถโอน 
ใบอนญุาตในการประกอบกจิการให้นติบิคุคลตัง้ใหม่ได้ เช่น ใบอนญุาตขายยาแผนปัจจบุนัของกระทรวงสาธารณสขุ ใบอนญุาต

ประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาตประกอบกิจการน�้ามันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงาน 	
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	 ๓.๓	 ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ	SMEs	(SME	Support	&	Rescue	Center)
  ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ได้เปลี่ยนชื่อและโลโก้ของศูนย์ช่วยเหลือ SMEs เดิม เป็น “ศูนย์สนับสนุนและ 
ช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center)” เนื่องจากมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐขึ้น 
เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ครบวงจรในลักษณะ One Stop Service และเชื่อมโยงการบริการของหน่วยงาน 
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs พร้อมทั้ง 
รับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อปัญหาของ SMEs (Rescue Center)  
ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ  
โดยสถิติการให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ 
ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นค�าขอรับ
ความช่วยเหลอืในการแก้ปัญหาทางธรุกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ  จ�านวน 
๒๘,๗๗๑ ราย โดยขอรบัความช่วยเหลอืในด้านการเงนิ ด้านการตลาด 
ด้านคดีความ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านมาตรฐาน 
และด้านอื่น ๆ รวม ๓๔,๔๖๒ เรื่อง 

	 ๓.4	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	SMEs	
  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผูป้ระกอบธรุกิจในประเทศให้บรหิารจดัการธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาและเปลี่ยนแปลง (Transform) SMEs ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของจ�านวนกิจการทั้งหมดในประเทศ 
ให้เป็นเครือ่งจกัรส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ (Local Economy) 
โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�าไปสู่ SMEs และให้ SMEs น�านวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
และบริการมาใช้ รวมทัง้เป็นคูค้่าหรอื Supply Chain ให้กบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย เนือ่งจากในปัจจบุนัผู้ประกอบการรายใหญ่
จะพึ่งพานวัตกรรมจาก SMEs เป็นส�าคัญ จึงมุ่งให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและการให้ความรู้ ทักษะแก่ผู้ประกอบการ 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ได้สนับสนุนและพัฒนา 
SMEs และวิสาหกิจชุมชนแล้ว จ�านวน ๑๖,๐๘๔ 
กิจการ ๖๗,๙๗๓ คน ๘๔๖ กลุ่ม ๒๙ เครือข่าย  
มีผลิตภัณฑ์ที่ ได ้รับการพัฒนามีมูลค ่าเพิ่มขึ้น 
จ�านวน ๔๐๒ ผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิดมูลค่า
ทาง เศรษฐกิจ เพิ่ มขึ้ น  ๑๕,๘๗๐ ล ้ านบาท  
โดยแบ่งกลุ่ม SMEs เป็น ๔ กลุ่ม คือ Startup, 
Spring Up, Step Up, และ Turn Around 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
สู่อนาคต (Industry Transformation Center: 
ITC) เพื่อช่วยให้สถานประกอบการด�าเนินการ 
ตามความต้องการด้านนวัตกรรม แลกเปลี่ยน 
ความคิดสร ้างสรรค ์ ไปสู ่ งานวิศวกรรมข้ันสูง 
จัดต้ังศูนย์ออกแบบและพัฒนผลิตภัณฑ์ (Thailand 
Industrial Design Center: Thai-IDC) ช่วยให ้
สถานประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงด้วย 
การยกระดับการออกแบบ จัดหลักสูตรอบรม SME 
Academy เพื่อส่งเสริมการเป็นผู ้ประกอบการ  
รวมท้ังให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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และการปฏบิตัติามมาตรฐาน และสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ SMEs ขยายธุรกจิไปยงัตลาดต่างประเทศ CLMV ประเทศญีปุ่น่
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอื่น ๆ 

	 ๓.5	 การพัฒนาผู้ประกอบการ	SMEs	สู่การเป็น	Smart	Enterprises	ในทุกระดับ
  สร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
ไปสู่ “Innovation-Driven Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี”  
ตามนโยบาย Thailand 4.0 เน้นการน�านวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ 
ความเป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการ ๓ ขัน้ตอน คอื ๑) การปรบัเปล่ียนแนวคดิ มมุมองเพือ่สร้างความแตกต่างและรปูแบบธรุกิจใหม่  
(Business Model)  เน้นการพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ บุคลากร และนวัตกรรม 
 ๒) การบ่มเพาะเชิงลึก เน้นการจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ค�านึงถึงความต้องการของผู้บริโภค  
แนวโน้มทิศทางตลาด หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ๓) การสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบธุรกิจ 
ทีป่ระสบความส�าเรจ็เพือ่น�ามาปรบัใช้ ในขณะเดยีวกนัได้พฒันาศกัยภาพสมาคมการค้าให้มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมกีารจดัท�า 
แผนยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดทิศทางและขับเคล่ือนการด�าเนินงานของสมาคมการค้าอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นตัวแทน 
ทีเ่ข้มแขง็ให้กบักลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิ โดยในปีทีผ่่านมา ได้สร้างผูป้ระกอบธรุกจิเชงินวตักรรมไปแล้ว ๑,๖๒๐ ราย และพฒันา
ศักยภาพสมาคมการค้า รวม ๒๓๒ สมาคม

 ๓.6	 การส่งเสริม	SMEs	และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ	
  ๓.6.1	 ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชน โดยการพัฒนาสินค้าหรือบริการ และช่องทาง 
การค้าทีส่อดคล้องความต้องการตลาดมากขึน้ (มีของด ีแล้วแข่งได้ มทีีข่าย ขายได้ และขายด)ี รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกษตรกร ชมุชน  

และผู ้ประกอบการท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ และขยายสู ่ กิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพิม่มูลค่า 
สินค้าและยกระดับมาตรฐานสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
(One Tambon One Product: OTOP) ไทยสู่สากล พร้อมทั้ง 
ได้ส่งเสริมด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ�าหน่ายในรูปแบบ 
Online ผ่านโครงการ Smart Online SMEs (S.O.S) และใช้พื้นที่ 
ภายในท่าอากาศยานเปิดร ้าน OTOP Store และต่อยอด 
ให้จัดจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ Duty Free และส่งเสริม
ให้ส่งออกไปยังต่างประเทศ 
  ๓.6.๒	 ดำาเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs	Pro-active		
Program) ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน 
ในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดโลก โดยสนับสนุน
ผู ้ประกอบการไปแล ้วกว ่า ๒,๖๐๐ ราย เข ้าร ่วมกิจกรรม 
งานแสดงสินค ้าและเดินทางไปเจรจาธุรกิจในต ่างประเทศ
กว่า ๔๒๗ งาน และผลักดันให้ไปขยายโอกาสการค้าในตลาด 

ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง และจีน ส่งผลให้เกิดมูลค่าการส่งออกรวมกว่า ๒๖๙ ล้านดอลลาร์ สรอ. 
หรือประมาณ ๘,๖๐๐ ล้านบาท และได้ส่งเสริมแนวทางในการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่
กลุ่ม Startup โดยได้จัดเวทีกลางเชื่อมโยงระหว่าง Startup กับ SMEs ภายใต้งาน Smart Startup 2017: โอกาส
สู่ธุรกิจยุคใหม่ โดยผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า ๕,๐๐๐ ราย ได้เรียนรู้ เข้าถึงบริการจากธุรกิจ Startup ต่อยอด 
แนวคิดการท�าธุรกิจยุคใหม่ สามารถลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจร้อยละ ๓๐-๔๐ และเพิ่มยอดขายมากกว่าร้อยละ ๔๐  
ของกลุ ่ม Startup จ�านวน ๑๒๒ ธุรกิจ มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามากกว่า ๑๕,๐๐๐ ราย เพิ่มยอดขาย 
กว่า ๕๐ ล้านบาท ขยายการลงทุนร่วมกับนักลงทุนมากกว่า ๘๐ คู่เจรจา และสร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการท�าธุรกิจ 
จากความต้องการของ SMEs สู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจร่วมกับ Startup มากกว่า ๖๐ คู่ 

“ด�าเนินโครงการ 

Smart Online SMEs
(S.O.S) 

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP 
ด้านการตลาด

และการจัดจ�าหน่าย
Online”
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	 	 ๓.6.๓	 การสร้างความเข้มแขง็เครอืข่ายธรุกจิ	(MOC	Biz	Club) โดยรวมกลุ่มนกัธรุกจิในสาขาต่าง ๆ  เพือ่สร้าง 
เครือข่ายการค้า การลงทนุให้เข้มแข็ง และขยายการค้าทัง้ในและต่างประเทศ ปัจจบุนัมสีมาชกิ ๙,๖๓๐ ราย ครอบคลุม ๗๗ จงัหวดั 
ทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าระหว่างกันได้กว่า ๘๙๐ ล้านบาท ผ่านกิจกรรมการจ�าหน่ายสินค้า การออกบูธใน 
งานแสดงสนิค้า และการร่วมเจรจาทางธรุกิจ (Business Matching) โดยเฉพาะในงาน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2017”  
ได้มีผลการจับคู่ธุรกิจเกิดมูลค่า ๑๗๖ ล้านบาท ซ่ึงมีสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เข้าร่วมกว่า ๘,๕๓๕ ราย  
พร้อมทัง้ลงนาม MoU น�าสนิค้าไปแสดงในประเทศเพือ่นบ้าน เช่น สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม  
ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

	 ๓.๗	 แผนการส่งเสริม	SMEs	และ	Startup
  ๓.๗.1	 แผนการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฉบบัที	่4	(พ.ศ.	๒56๐-๒56๒)	เป็นแนวทาง 
ในการจัดท�าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs และการจดัท�างบประมาณในลักษณะบรูณาการร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป  
โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมาย คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมีสัดส่วน 
เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ รายละเอียด

๑) ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑ ส่ ง เสริม  
และพฒันา SMEs รายประเดน็

ส่งเสริมและพัฒนา SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs  
โดยแนวทางการด�าเนินงาน ประกอบด้วย การพัฒนาวิสาหกิจให้มีทักษะ ความสามารถ 
เพ่ิมข้ึน และการพัฒนาระบบนิเวศท่ีช่วยสนับสนุนการเติบโต และความเข้มแข็ง 
ของ SMEs เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ตลาด และการส่งออก

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของ SMEs 
เฉพาะกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนา SMEs เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงมีความต้องการความช่วยเหลือ 
ท่ีแตกต่างกัน และจ�าเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะส�าหรับ SMEs  
ในแต่ละกลุ่ม

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากลไก 
เ พ่ือขับ เคลื่ อนการ พัฒนา 
SMEs อย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบสนับสนุนท่ีจะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SMEs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลมากข้ึน

	 	 ๓.๗.๒	 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	 ของประเทศไทย	 (พ.ศ.	 ๒559-๒564)		
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติได้ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นฯ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม Startup ใน ๔ ด้าน ได้แก่ 
   (๑) ด้านการสร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่อง Startup 
และสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ที่มีการด�าเนินการภายใต้คณะกรรมการฯ โดยมีการจัดงาน Startup Thailand 2017 
ในภมิูภาค ๔ จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการจดังานต่อเนือ่งจากปีทีแ่ล้ว และจดัให้มกีารประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ  
ทัง้ในรูปแบบออนไลน์ โดยเวบ็ไซต์ www.startupthailand.org ซ่ึงเป็นศนูย์กลางรวบรวมและพบปะกนัของผูท้ีเ่กีย่วข้องใน Startup  
Ecosystem ช่องทาง Facebook Fan Page เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Startup ซึ่งมีผู้ติดตาม
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน และรูปแบบออฟไลน์ เช่น นิตยสาร Startup Thailand และรายการโทรทัศน์ Startup Warrior 
   (๒) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น  
การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การพิจารณายกร่างกฎหมาย Startup Act เพื่อส่งเสริมให้ Startup  
ในประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
   (๓) ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น รัฐบาลได้มีการจัดกิจกรรมประกวดแนวคิดธุรกิจ (Pitching 
Challenge) ระดบับคุคลทัว่ไปและระดบันกัศกึษา เพือ่คดัเลอืก Startup รุ่นใหม่ และยงัมกีารให้เงินสนบัสนนุแก่ผูป้ระกอบการ 
ผ่านโครงการ Research Gap Fund และโครงการ Startup Voucher เพื่อเป็นเงินประเดิมในการด�าเนินกิจการแก่ Startup 
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4.	 การส่งเสริมภาคการพาณิชย์	การค้า	และขยายฐานการส่งออก

	 4.1	 การส่งเสริมการพาณิชย์และการค้า

  4.1.1	 ดำาเนินโครงการหน่ึงตำาบล	 หน่ึงผลิตภัณฑ์	 (One	 Tambon	 One	 Product:	 OTOP)  

เพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านนวัตกรรม และส่งเสริมช่องทางการตลาด 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งส้ิน ๔๙,๕๘๕ กลุ่ม/ราย 

๙๘,๔๓๖ ผลิตภัณฑ์ ในปี ๒๕๖๐ มียอดจ�าหน่ายทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๒๙ ล้านบาท (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) ซึ่งมีผลการด�าเนิน

งานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

   (๔) ด้านนโยบายและมาตรการภาครัฐ รัฐบาลได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ Startup และ 
กิจการเงินร่วมลงทุน รวมทั้งได้มีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่นักลงทุนใน Startup และการสนับสนุน 
แหล่งเงินทุนแก่ Startup ผ่านกองทุนเงินร่วมลงทุนของธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการของ Startup และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

	 ๓.8	 การใช้กลไกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในการส่งเสริม	SMEs
  จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) จ�านวน ๗๙ แห่ง  
ทั่วประเทศ ด�าเนินการด้วยระบบเครือข่าย ๙ เครือข่าย ปี ๒๕๖๐ บ่มเพาะผู้ประกอบการในระดับ Startup Companies 
ทัง้หมด ๒๓๕ ราย เป็นผูป้ระกอบการทีเ่กดิธรุกจิใหม่ ๑๖๓ ราย ด�าเนนิการต่อเน่ืองจากโครงการ ๗๓ ราย และผูป้ระกอบการ 
ได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จ�านวน ๑๐๐ ราย เกิดรายได้ในรอบ ๑ ปี จ�านวน ๕๕๗ ล้านบาท เกิดการจ้างงาน ๖๐๐ คน  
เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท และสนบัสนนุให้หน่วย UBI ด�าเนนิโครงการพฒันาและสร้างผูป้ระกอบการ 
โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (หลักสูตรการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบื้องต้นเชิงสร้างสรรค์)  
ให้กับนักศึกษาและประชาชน ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๙๕ หลักสูตร จ�านวนผู้เข้าอบรม 
๓,๗๖๐ คน พร้อมท้ังสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (Work-Integrated Learning)  
โดยจัดนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะจากหน่วย UBI จ�านวน ๑๕๐ คน  
นอกจากนั้น ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP โดยใช้ศักยภาพของหน่วย UBI  
ในการช่วยพฒันาผูป้ระกอบการ OTOP โดยการให้ความรูใ้นการประกอบธรุกจิ การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มศีกัยภาพในการส่งออก 
และแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการจัดสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเครือข่าย 
ให้กบัผูป้ระกอบการและผลติภณัฑ์ด้วย ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด�าเนนิการพฒันา ๓ กลุม่ผลติภณัฑ์ คอื กลุม่อาหาร  
กลุ่มเครื่องส�าอางและสมุนไพร และกลุ่มหัตถกรรม โดยจัดอบรม 
ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทายาท จ�านวน ๑,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ 

	 ๓.9	 โครงการสร้างและส่งเสริม	SMEs	อัจฉริยะ	
  รัฐบาลได้พัฒนา SMEs เพื่อให้มีต้นแบบการจัดตั้ง 
และประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็น Best Practice และขยายผล
ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถน�าไปปรับปรุง พัฒนา สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได ้ด ้วยตนเอง และเกิดการกระจายการบริการ 
ทุกประเภทให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยได้อย่างทั่วถึง 
จ�านวน ๑๒๕ กิจการ งบประมาณ ๑๔.๐๒๕ ล้านบาท 
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    (๑.๒) สร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการเชิงสร้างสรรค ์

และนวัตกรรม จ�านวน ๒,๐๒๔ คน อยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนาจ�านวน ๑,๙๘๙ คน และยกระดับกระบวนการ 

การผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ�านวน ๖๐ รายวิสาหกิจ 

    (๑.๓) ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้สามารถแข่งขันได้ 

ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ จ�านวน ๑๓๕ กิจการ  

สร้างแบรนด์สู ่สากล จ�านวน ๒๗๐ ผลิตภัณฑ์ และยกระดับ 

หัตถกรรมจักสาน จ�านวน ๓๐ กลุ่ม

    (๑.๔) พัฒนาผู ้ประกอบการผู ้ผลิต

สินค้า OTOP รุ่นใหม่ จ�านวน ๔๒๕ ราย และเตรียมความพร้อม 

คนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP จ�านวน ๔๕๖ คน

    (๑.๕) พัฒนาผู ้ประกอบการผู ้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก ้าวสู ่สังคมดิจิทัล  

ให้สามารถใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารสร้างช่องทางการตลาดในสือ่ออนไลน์ด้วยการจดัท�าเรือ่งราวภมูปัิญญา และสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

ที่ทันสมัย น่าสนใจ สร้างความแตกต่าง และอ�านวยความสะดวกในการส่ือสารกับผู้บริโภคได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 

และสร้างช่องทางการตลาด online ในลักษณะ e-Commerce ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ตลาดในปัจจุบัน 

จ�านวน ๔๔๕ ราย

    (๑.๖) พัฒนาและรวมกลุ ่มผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ที่ชัดเจน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินการพัฒนา 

Cluster OTOP จ�านวน ๓๐ รายวิสาหกิจ

    (๑.๗) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�านวน ๒,๗๖๒ ฉบับ   

และตรวจติดตามเพื่อรักษาคุณภาพ ๙๙๕ ผลิตภัณฑ์ 

   (๒)	 ส่งเสรมิช่องทางการตลาด ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ภมูภิาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ รวมถงึ 

เน้นการเพิม่ช่องทางการตลาดใหม่ เช่น งาน OTOP City 2017 งาน OTOP Midyear 2017 งาน OTOP TO THE TOWN 

งาน OTOP TO AEC โครงการ OTOP ภูมิภาค จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน  

โครงการศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เทศกาลสินค้า OTOP ไทยในงาน Lancang-Mekong Sub  

Regional Commodity Exposition (LMCE) สาธารณรฐัประชาชนจนี ตลาดนดัชมุชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิม้ได้ ร้านค้าประชารฐั

สขุใจตลาดคลองผดงุกรงุเกษม และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ OTOP บนเครือ่งบนิ รวมทัง้การสร้างนกัการตลาด OTOP (OTOP Trader)  

ระดับจังหวัด ๗๖ แห่ง มียอดจ�าหน่าย ๕๙ ล้านบาท และการน�า 

OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

   นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู ่สากล โดยพัฒนา 

และส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP โดยเฉพาะการส่งเสรมิด้านการตลาด 

และช ่องทางการจัดจ�าหน ่ายในรูปแบบ Onl ine มากขึ้น  

เช่น e-Market Place, Shop Channel (TV Direct) รวมทั้ง 

   (๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ	์OTOP

    (๑.๑) พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ�านวน ๒๓,๖๐๐ ราย/ผลิตภัณฑ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ๑-๓ ดาว ท�าให้สามารถ 

ขายผลติภณัฑ์ได้จ�านวน๗,๑๘๗ ราย และพฒันาผลติภณัฑ์อาหารรสไทยแท้หมูบ้่าน OTOP  

เพื่อการท่องเที่ยว จ�านวน ๘ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๕ เมนู (จ�านวน๔๐ เมนู) และพัฒนา 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP จ�านวน ๕๐ ราย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

19๗

กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานขอความอนุเคราะห์การใช้พื้นท่ี 

ภายในท่าอากาศยานเปิดร้าน OTOP STORE เช่น ท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ อยู ่ระหว ่างขอความอนุเคราะห์การขยายสัญญา 

ออกไปอีก ๓ ปี (ป ี ๒๕๕๙-๒๕๖๒) ท่าอากาศยานภูเก็ต 

อยู่ระหว่างด�าเนินการท�าสัญญาเพื่อจัดตั้งร้าน OTOP และร้าน

ศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชีพระหว่างประเทศ ส่วนท่าอากาศยานดอนเมอืง 

และเชียงใหม่อยูร่ะหว่างเสนอคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย  

จ�ากัด (มหาชน) และท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

ขอความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือ นอกจากน้ี ได้ร่วมมือกับ 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) คัดเ ลือกผลิตภัณฑ ์ 

กลุ่มของใช้ของตกแต่ง เพื่อจ�าหน่ายในร้าน THAI Shop ๖ แห่ง  

ได้แก่ การบินไทยส�านักงานหลานหลวง สีลม สุวรรณภูมิ หลักสี่  

และเชยีงใหม่ โดยทัง้หมดจะคัดเลอืกสนิค้า OTOP คณุภาพ ๓-๕ ดาว 

จากทั่วประเทศ เพื่อคัดสรรให้เหลือ ๓๐๘ รายการ หรือจังหวัดละ๔ รายการ เป็นสุดยอด	 OTOP	 ๗๗	 จังหวัด		

หรือ	 Best	 OTOP	 77	 Experience	 ที่มีการน�าเอกลักษณ์เฉพาะตัวและประสบการณ์แต่ละชุมชนมาช่วยเสริมเสน่ห์  

สร้างคณุค่า และความประทับใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ต่อยอดสินค้าให้สามารถจดัจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ในพ้ืนทีป่ลอดภาษี  

(Duty Free) และส่งเสริมให้ส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไป

  4.1.๒	 สร้างโอกาสในการค้าขายโดยจัดให้มีตลาดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง

ตลาดชุมชน ตลาดประจ�าต�าบล ตลาดประจ�าอ�าเภอ ตลาดกลางระดับจังหวัดกระจายไปยังจังหวัดใหญ่ ๆ ทั่วประเทศให้มี 

ความเชื่อมโยงกันในชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดความร่วมมือในระดับชุมชนก่อน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น  

และส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทางการน�าสินค้าของชุมชนมาขายให้กับนักท่องเที่ยว  

ซึ่งมีผลด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	เป็นตลาดนดัสินค้าเกษตรและสินค้าชมุชน รมิคลองผดงุกรงุเกษม 

ข้างท�าเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจ�าหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ 

และพัฒนาสินค้าด้วยการน�าสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘  

จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการด�าเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมได้มอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าที่ส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนา 

ในแต่ละเดือน ท้ังน้ี ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่กันยายน ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการไปแล้วจ�านวนทั้งสิ้น  

๑๓ ตลาด เช่น ตลาดเกษตรดิจิทัล คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก OTOP Wisdom to the World 

โอทอป ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล และThailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายท่ัวไทย 

หาได้ ท่ีเดียว คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร ้างชีวิต เสริมสร ้างเศรษฐกิจมั่นคง ตลาดนัดวิถีวิทย ์ ๒๕๖๐ 

เมืองสุขภาพดี วิถีไทย วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได ้

เข้าใจกัน มิติใหม่ ชายแดนใต้ ก้าวไกลสู่ความเป็น

สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตลาดของดี SMEs  

เกษตรไทย และรวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอี ทั่วถิ่นไทย 

โดยมผีูเ้ข้าชมงานรวม ๑,๒๒๖,๒๗๐ คน และยอดจ�าหน่าย 

๕๙๖,๐๙๑,๐๖๘ บาท 

“จัดจ�าหน่ายสุดยอด 
OTOP ๗๗ จังหวัด

(Best OTOP 77 Experience) 
ในห้างสรรพสินค้า 

พื้นที่ Duty Free และต่างประเทศ”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน198
นโยบายข้อ ๖

   (๒) ร้านค้าและตลาดประชารฐั ด�าเนนิการ 

“โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” เพื่อสนับสนุนด้านการตลาด 

ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  

และกระตุ ้นการจับจ ่ายใช ้สอยในท ้องถิ่น โดยเป ็นลักษณะ 

ของการจัดตลาดแบบเคลื่อนที่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า

ของแต่ละชุมชน เช่ือมโยงตลาดชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้สามารถ 

เข ้าถึงกันได ้หมด การด�าเนินกิจกรรมร ้านค้าประชารัฐและ 

ตลาดประชารัฐดังกล่าว จะท�าให้เศรษฐกิจฐานรากมีเงินหมุนเวียน 

เพ่ิมขึ้นกว่า ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี สร้างงานให้ประชาชน

ในชุมชนกว่า ๒๖๐,๐๐๐ อัตรา รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกรัฐ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างตรงจุด โปร่งใและวัดผล 

ได้จริง ซึ่งท�าให้เกิดการสร้างบรรทัดฐาทางสังคมมั่นคง พื้นฐาน 

ทางเศรษฐกจิท่ีมั่งคั่งและรากฐานของระบบประชาธิปไตยที่ย่ังยืน 

อย่างแท้จริงต่อไป ซ่ึงเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีหลายชุมชน

สามารถจัดตั้งตลาดประชารัฐและร้านค้าประชารัฐได้ส�าเร็จ โดยมีร้านค้าชุมชนที่จัดตั้งแล้วจ�านวน ๑๙,๒๗๐ แห่ง 

และตลาดชุมชนที่จัดตั้งแล้วจ�านวน ๑,๓๕๙ แห่ง 

  4.1.๓	 ส ่งเสริมสินค ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Geographical	 Indication:	 GI)		

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และ

สร ้างชื่อเสียงให ้แก ่พื้นที่ผลิตสินค ้า นอกจากนี้  ได ้ส ่งเสริม 

การตลาด รวมทั้งเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  

โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) เร ่งตรวจสอบคำาขอขึ้นทะเบียน	

สินค้า	 GI	 ไทย	 ในช่วงเดือนกันยายน	 ๒559-กันยายน	 ๒56๐		

เพิ่มขึ้นอีก	 1๓	 รายการ	 11	 จังหวัด	 ได้แก่	 ส้มโอปูโกยะรัง  

จงัหวดัปัตตาน ีพรกิบางช้าง จงัหวดัสมทุรสงคราม สับปะรดตราดสีทอง 

จงัหวดัตราด เนือ้โคขนุโพนยางค�า จงัหวัดสกลนคร ปลากเุลาเค็มตากใบ 

และลองกองตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส ล�าไยอบแห้งล�าพูน และล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน จังหวัดล�าพูน สับปะรดบ้านคา  

จังหวัดราชบุรี ทุเรียนปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี ผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ 

และส้มโอหอมควนลัง จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ปัจจุบันขึ้นทะเบียนแล้ว ๘๐ รายการ ๕๕ จังหวัด

   (๒) ส่งเสรมิการขึน้ทะเบยีน	GI	 ในจังหวัดที่ยังไม่มีสินค้า	 โดยลงพื้นที่ใน	 8	 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสระแก้ว สิงห์บุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี สตูล ระนอง และกระบี่ และมีจังหวัดยื่นค�าขอแล้ว  

๓ จังหวัด ๔ สินค้า ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ส้มบางมดและลิ้นจี่บางขุนเทียน) จังหวัดสมุทรสาคร (มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว) 

และจังหวัดกาญจนบุรี (นิลเมืองกาญจน์)

   (๓) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน	 GI	 ไทยในต่างประเทศ	 1	 สินค้า ได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง  

(สหภาพยุโรป) และอยู่ระหว่างจัดท�าค�ายื่นขอรับความคุ้มครอง GI ไทยในอาเซียน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นอีก  

๒ ประเทศ ๓ รายการ ได้แก่ มะขามหวานเพชรบูรณ์และล�าไยอบแห้งเนื้อสีทอง (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และ 

กาแฟดอยตุง (ราชอาณาจักรกัมพูชา) รวมท้ังได้ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศ เพิ่มอีก ๔ สินค้า ได้แก่  

ผ้าไหมยกดอกล�าพูน (สาธารณรัฐอินเดีย) และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยาม

ปากพนัง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

“ด�าเนินโครงการ

ตลาดประชารัฐ
เพื่อชุมชน มีเงินลงทุนหมุนเวียน

กว่า ๑๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
๒๖๐,๐๐๐ อัตรา”
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 (๔)	 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้า		

GI	 ในระดับสากล เพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจ 

ให้แก่ผู ้ ซ้ือท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังท�าให้ราคา

เพิ่มสูงขึ้น ในสินค้า GI ๒๐ รายการ เช่น เครื่องปั ้นดินเผา 

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และกาแฟดงมะไฟ จังหวัดนครราชสีมา 

และร่วมมือกับสหภาพยุโรปและองค์การอาหารและการเกษตร 

แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations : FAO) ผลกัดนัให้เกดิระบบควบคมุและรกัษา

คุณภาพสินค้า GI ไทย ๒ สินค้า ได้แก่ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน  

และน�า้หมากเม่าสกลนคร 

   นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิการตลาดและเผยแพร่สนิค้า GI ของคนไทย โดยด�าเนนิการ ดงันี ้๑) ยกระดบัสนิค้า 

และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วสิาหกจิชมุชนและผูป้ระกอบการท้องถิน่ โดยจดังานแสดงสนิค้า GI ในห้างสรรพสนิค้าชัน้น�า 

และเข้าร่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น งาน GI Market 2017 งาน IP Fair 2017  

งาน THAIFAX 2017 งาน OTOP Midyear 2017 และงาน Local Economy 4.0 สามารถสร้างรายได้กว่า ๑๕๗ ล้านบาท 

และมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากการเจรจาธุรกิจกว่า ๒๗ ล้านบาท ๒) ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นน�าจัดมุมจ�าหน่ายสินค้า  

(GI Corner) ณ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และท็อปส์มาร์เก็ต ทั่วประเทศ  

รวม ๕๓ แห่ง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ลพบุรี จันทบุรี 

ชลบรุ ี(พทัยา) ภูเก็ต และสงขลา (หาดใหญ่) เพือ่ให้ชุมชนหรอืเกษตรกร 

รายย่อยเติบโตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีช่องทางในการน�า 

สินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวาง ๓) ขยายช่องทางการตลาดสู ่

ตลาดออนไลน์ โดยเช่ือมเวบ็ไซต์ www.thaiipmart.com กบัเวบ็ไซต์ของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.thaicommercestore.com) และ

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (www.thaitrade.com) จ�าหน่าย

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างทั่วถึง 

และเข้าถงึผูบ้รโิภคอย่างกว้างขวาง และ ๔) จดัท�าฐานข้อมูลสนิค้า GI ทีข่ึน้ทะเบยีนแล้วทัว่ประเทศ รวม ๗๑ สนิค้า ใน ๕๑ จงัหวดั  

มีมูลค่าการตลาดกว่า ๓,๙๙๐ ล้านบาท เพื่อการตลาดและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสินค้า GI ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ 

สร้างการรบัรู้เรือ่ง GI ผ่านสือ่โทรทศัน์ สิง่พมิพ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

  4.1.4	 เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการ	 (Trade	 in	 Services)	 โดยพัฒนาธุรกิจบริการที่อยู ่ภายใต ้

กรอบความตกลงด้านบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) เช่น ธุรกิจด้านค้าส่งค้าปลีก  

ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร ภัตตาคาร และบริการสถานที่พัก)  

ธรุกจิบรกิารเกีย่วกับสขุภาพ (สปา นวดเพือ่สขุภาพ ดแูลผูส้งูอาย)ุ ธรุกจิบรกิารเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ (ธรุกจิบรหิารทรพัย์สนิ  

และธรุกิจก่อสร้างและวิศวกรรม) โดยด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบธรุกจิ รวมกว่า ๓๔,๕๒๔ ราย ในระยะเวลา ๓ ปีทีผ่่านมา 

  4.1.5	 ปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา 

   (๑) สนับสนุนส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐให้มีการด�าเนินการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ในสถาบนัอุดมศกึษาอย่างเป็นระบบ รวม ๗ แห่ง ได้แก่ ๑) มหาวทิยาลยับรูพา ๒) มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๓) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๖) มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๗) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จัดท�าคู ่มือการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทยและคู่มือประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อบรมการสืบค้น 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการจัดเตรียมค�าขอสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า รวมทั้งให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

แก่ผูป้ระกอบการ นกัประดษิฐ์ นกัวจิยั นกัสร้างสรรค์และบคุลากรสถาบนัการศึกษา ในส่วนภูมภิาค รวม ๓๔ ครัง้ ๑๔ จังหวดั 

ได้แก่ จงัหวัดเชยีงใหม่ พิษณโุลก เพชรบรูณ์ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย นครราชสมีา ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา จันทบรีุ นครปฐม 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๒๐๐
นโยบายข้อ ๖

เพชรบุรี กาญจนบุรี และสงขลา มีผู้เข้าร่วม ๑,๕๕๗ คน จัดท�าระบบเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Courseware) รูปแบบแอนิเมชัน (Animation) หลักสูตรความรู้ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101 ภาษาไทย) ผ่านเว็บไซต์ http://elearning.ipthailand.go.th ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตส�านึก 
ในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
(Social Media ) โดยมีผู้ติดตาม Facebook รวม ๑๙๘,๒๑๒ ราย (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
   (๒) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและการน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยจัดตั้งศูนย์ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
และนวตักรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center: IP IDE Center) เพือ่ขับเคล่ือนการสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญาให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-กรกฎาคม 
๒๕๖๐ มีผู้เข้าใช้บริการ รวม ๔๗๑ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาการแปรรูปอาหาร การเกษตร 
และเทคโนโลยชีวีภาพ ยานยนต์ใหม่ และอเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ ตลอดจนจดัอบรมพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ 
SMEs และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม ๒๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑,๔๓๖ คน  
สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศึกษา ทัง้ ๗ แห่ง ด�าเนนิการจดัท�าค�าขอสิทธบิตัร อนสิุทธบิตัร สิทธบิตัรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการ รวม ๒๓๕ ค�าขอ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วยทรพัย์สนิทางปัญญา โดยการจัดอบรมพฒันาต่อยอดสินค้าและให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการทีเ่กีย่วข้องกบั 
การผลติสนิค้าอาหาร และสินค้าเกษตรหรือเกษตรแปรรปู เพือ่สร้างความแตกต่างให้แก่สนิค้าอาหารและเกษตรแปรรปูของไทย 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค รวม ๖๔ จงัหวดั มีผูเ้ข้าร่วม ๖๓๓ คน จดัท�าระบบ 
ศนูย์รวมความรูด้้วยทรพัย์สนิทางปัญญา (e-Library) ผ่านเวบ็ไซต์ http://elibrary.ipthailand.go.th เพือ่เผยแพร่ข้อมลูในรปูแบบ 
หนังสอือเิลก็ทรอนกิส์ (e-Book) ให้กบัผูป้ระกอบการ นกัประดษิฐ์คดิค้น นกัสร้างสรรค์ นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป  
โดยเปิดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีผู้เข้าใช้งาน ๘๗ คน ดาวน์โหลด ๔๑๓ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
นอกจากนี ้อยูร่ะหว่างพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซต์ตลาดกลางทรพัย์สนิทางปัญญา (IP Mart) http://www.thaiipmart.com และ
รองรับการใช้งานด้วย Mobile Application เพือ่เป็นช่องทางการซือ้ขายและเจรจาธรุกจิผลงานทรพัย์สนิทางปัญญา สร้างรายได้ 
ให้แก่ผูป้ระกอบการ นักประดิษฐ์คิดค้น นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความมั่นใจ 
ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ โดยก�าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
   (๓) คุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันและปราบปรามการละเมิด พัฒนา 
ระบบการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาให้มปีระสทิธภิาพ คณุภาพ ทนัสมยัได้มาตรฐานสากล โดยได้เพิม่อตัราข้าราชการใหม่  
๑๒๐ คน ภายใน ๓ ปี เพื่อรองรับภารกิจที่มีปริมาณมากขึ้น ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร นายทะเบียน 
เครื่องหมายการค้า และบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยความร่วมมือกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World  
Intellectual Property Organization: WIPO) ส�านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) ส�านักงานสิทธิบัตร 
สหภาพยุโรป (The European Patent Office: EPO) อย่างต่อเน่ือง พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว และรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
เช่น ระบบการแปลงเอกสารต้นฉบับเป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ (Optical Character Recognition: OCR) ระบบ Image search  
ของเครือ่งหมายการค้า ระบบยืน่ค�าขอทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Filing) ระบบการช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมทางระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
(e-Payment) และระบบยืน่ค�าขอโดยไม่ใช้ส�าเนาเอกสารราชการ (e-Smart Card) ตลอดจนพฒันาปรบัปรงุกฎหมายทรพัย์สนิ
ทางปัญญา เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่
    (๓.๑) ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน และรองรับ 
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข (Protocol Amending the TRIPS Agreement) รวมถึงรองรับหลักการ 
เปิดเผยแหล่งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเปิดรับฟังความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
สิทธิบัตรดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสิทธิบัตรพิจารณา 

ร่างกฎหมายและรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๒๐1

    (๓.๒) ปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ 
บทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... โดยมีสาระส�าคัญ  
เพื่อเป็นการก�าหนดให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค ้า พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีสาระส�าคัญ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการค้า (ฉบบัท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ และ ๓) ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียน
เครือ่งหมายการค้าภายใต้พธิสีารมาดรดิ พ.ศ. .... เพือ่รองรบัการปฏบิตังิานตามระบบการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าภายใต้ 
พิธีสารมาดริด โดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
    (๓.๓) ปรบัปรงุกฎหมายลขิสทิธิ ์โดยเสนอร่างพระราชบัญญติัลขิสทิธิ ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รองรบั
การเข้าเป็นภาคสีนธสิญัญามาร์ราเคซ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึงานทีม่กีารโฆษณาแล้วส�าหรบัคนตาบอด คนพกิาร
ทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled) ให้สอดคล้องกับหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วย
เรื่องสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD)  
ทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมาย
   (๔) ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่การค้า ตลาดใกล้ชายแดน และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง 
บนอินเทอร์เน็ต ผลการปราบปรามในภาพรวมสามารถจับกุมและตรวจยึด ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-สิงหาคม ๒๕๖๐ 
จ�านวน ๗,๑๖๗ คด ีและยดึของกลางกว่า ๓.๑๘ ล้านชิน้ และรณรงค์ประชาสมัพนัธ์สร้างความรูค้วามเข้าใจ และความตระหนกั 
ในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยลงพื้นท่ีสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเรือ่งการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ในส่วนภมูภิาค รวม ๖ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัล�าพนู เชยีงใหม่ ล�าปาง กระบี่ 
ภเูกต็ และสรุาษฎร์ธาน ีมผีูเ้ข้าร่วม ๔๒๐ คน ตลอดจนประชาสมัพนัธ์สร้างจติส�านกึไม่ละเมดิทรพัย์สินทางปัญญาผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ  เช่น สื่อออนไลน์ สกู๊ปโทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินภายในประเทศ ๓๔ ป้าย 
๑๓ สนามบิน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต กระบี่ และหาดใหญ่ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) โดยมีจ�านวนผู้เข้าชมแฟนเพจของกรมทรัพย์สินทางปัญญาใน Facebook เพิ่มจาก ๑๐,๕๐๐ คน เมื่อวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็น ๑๙๘,๒๑๒ คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
    ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้บังคับใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักกับพื้นท่ีสีแดง  
โดยด�าเนนิการตามแผน รบัทราบปัญหาการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ในเขตกรงุเทพมหานคร พืน้ทีส่แีดง ได้แก่ ศนูย์การค้า
มาบญุครอง ย่านการค้าคลองถม ย่านการค้าบ้านหม้อ ย่านการค้าพฒัน์พงษ์ ถนนสีลม ย่านการค้าพันธุท์พิย์พลาซ่า ย่านการค้า 
ริมถนนสุขุมวิท ซอย ๓-๑๙ และตลาดนัดจตุจักร 
   (๕) คุ ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออก 
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ป้องกันและขจัดปัญหาการน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม  
โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual  
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC) เพื่อเป็นกลไก 
ในการเตรียมการผลักดันการเจรจาด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Traditional Knowledge: TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions: TCEs) 
ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) อย่างเป็นระบบ เพื่อก�าหนดท่าทีของไทยที่ชัดเจน สอดคล้องกับ 
ผลประโยชน์ของประเทศ และแต่งตัง้คณะท�างานวางระบบฐานข้อมลูกลางด้านทรพัยากรพนัธกุรรม (GRs) ภมูปัิญญาท้องถิน่ (TK)  
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (TCEs) โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธาน เพื่อศึกษาและก�าหนด
แนวทางในการวางระบบฐานข้อมูลกลางด้าน GRs TK และ TCEs รวมทั้งแนวทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือด�าเนนิการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดัท�าฐานข้อมลูด้าน GRs TK และ TCEs ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริง 

บีบบรรทัด



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๒๐๒
นโยบายข้อ ๖

 	 4.1.6	 จดัตัง้ศนูย์บรกิารให้คำาปรกึษา

และพัฒนาธุรกิจ	 รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่	 (MOC	

Business	 Solution	Center:	MOC	 BSC) โดยมี 

องค์ประกอบดังนี้ ๑) ศูนย์ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการ

ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม (Intellectual 

Property Innovation Driven Enterprise Center: 

IP IDE Center) เพื่อให้การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษา 

ด ้ านธุรกิจนวัตกรรมและทรัพย ์ สินทางป ัญญา  

๒) สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม่ (New Economy Academy: NEA) เป็นการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ 

SMEs ของไทย รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ๓) ศูนย์แนะน�าและให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisory Service: BAS)  

เพื่อให้ค�าปรึกษาและพัฒนาธุรกิจไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ สูงขึ้น และ ๔) คลังข้อมูลทางการค้า 

ของไทย (National Trade Repository: NTR) เพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรอัตราศุลกากรภายใต้ข้อตกลง 

กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า กฎระเบียบ มาตรการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรมสรรพากร) 

1 

2 

3 

การช าระเงินทุนเข้าธนาคาร 
(ภาคเอกชน) 

 
1 วัน 

2 วัน  

21 วัน  

การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 

DB 2017* 

DB 2017      5 ขั้นตอน 25.5 วัน 

การเร่ิมต้นธุรกิจ : อันดับที่ 78                        

* น าเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาใช้ในการพิจารณาให้คะแนน 

1 วัน  

DB 2018 

  3 ขั้นตอน 2 วัน 

2 

3 

4 

การจองชื่อบริษัทและจดทะเบียน         
ตั้งบริษัท*  

การจัดท าตราประทับ** 
(ภาคเอกชน) 

0.5 วัน 
1 การจองชื่อบริษัท 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

 
การช าระเงินทุนเข้าธนาคาร 
 (ภาคเอกชน) 1 วัน 

 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  
 การขอเลขทะเบียนนายจ้าง (ส านักงานประกันสังคม)                
 การยื่นส าเนาข้อบังคับการท างาน** (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

- วัน  5 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(กรมสรรพากร) 

- วัน  

* เปิดบริการ e-Registration เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2560 (คาดว่าจะมีผลต่ออันดับการ
เริ่มต้นธุรกิจในปี 2019) 
**ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 
   - ยกเลิกการมีตราประทับในการจดทะเบียนบริษัท ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายลดลง 800 บาท 
   - ยกเลิกการยื่นส าเนาข้อบังคับการท างาน 

1 วัน  

ขั้นตอน - ชาย 
(ขั้นตอน) 

ระยะเวลา – ชาย 
(วัน) 

ค่าใช้จ่าย – ชาย  
(ร้อยละของรายได้
ประชาชาติต่อหัว) 

ขั้นตอน – หญิง 
(ขั้นตอน) 

ระยะเวลา – หญิง 
(วัน) 

ค่าใช้จ่าย – หญิง  
(ร้อยละของรายได้
ประชาชาติต่อหัว) 

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ า  
(ร้อยละของรายได้
ประชาชาติต่อหัว) 

ค่าระยะห่างของ
ผลการด าเนินงาน 
Best practice 

อันดับด้าน 
การเริ่มต้นธุรกิจ 

DB 2017 5 25.5  6.6  5 25.5 6.6 0.0 87.01 78 

DB 2018 3 2  5.8 3 2  5.8 0.0 ประกาศผล ต.ค.  60 ประกาศผล ต.ค.  60 

  4.1.๗	 อำานวยความสะดวกทางการค้าและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ		

(Ease	of	Doing	Business:	EODB)	โดยการปรับลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจในการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยลดขั้นตอน 

จากเดิม ๕ ขั้นตอน ใช้เวลา ๒๕.๕ วัน เหลือเพียง ๓ ขั้นตอน ใช้เวลาเพียง ๒ วัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากเดิม 

๖,๖๐๐ บาท เหลอืเพยีง ๕,๘๐๐ บาท ซ่ึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส่วนนีล้ดลง ๘๐๐ บาท รวมทัง้การพฒันาการให้บรกิารอเิล็กทรอนกิส์  

(e-Service) เช่น การส่งงบการเงนิออนไลน์ (e-Filing) และการจดทะเบยีนนติบุิคคลออนไลน์ (e-Registration) นอกจากนี ้ได้พฒันา 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๒๐๓

การให้บริการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท�าให้การบริการต่าง ๆ 

สามารถด�าเนินการได้โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอมีบัตรประจ�าตัว 

ผู้ส่งออก/น�าเข้าสินค้า การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้า การขอรับใบอนุญาต 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

  4.1.8	 สร้างผูป้ระกอบการ	e-Commerce	โดยส่งเสรมิให้ผูท้ีส่นใจจะประกอบธรุกจิ และผูท้ีป่ระกอบธรุกจิ 

อยู่แล้ว สามารถสร้างร้านค้าออนไลน์หรือขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ พร้อมยกระดับมาตรฐานและความเชื่อม่ัน 

ในการประกอบธรุกจิ โดยใช้เคร่ืองหมายยนืยนัตวัตน DBD Registered และเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชือ่ถอื DBD Verified

รวมทั้งประกวดเว็บไซต์ดีเด่นประจ�าปี ทั้งนี้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม

๒๕๖๐ มีผู ้ ได ้รับเครื่องหมาย DBD Registered จ�านวน 

๒๖,๙๑๓ เว็บไซต์ และ DBD Verified จ�านวน ๒๙๘ เว็บไซต์ 

  4.1.9	 ดำาเนนิมาตรการสนบัสนนุให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก	 รวมทั้ง

มาตรการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครือ่งประดบั และมาตรการส่งเสรมิด้านการตลาด เพือ่ช่วยดงึดดู

และกระตุ้นให้มีการซ้ือขายสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย

เพิ่มมากขึ้น และผลักดันสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

ให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ (Product Champion) โดยสนับสนุนให้ 

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อันจะเป็นการสร้าง 

มลูค่าเพิม่ต่อเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์

การผลิตที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย มาตรการดังกล่าว

ประกอบด้วย มาตรการทางภาษี มาตรการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ มาตรการยกระดับฝีมือ

แรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมาตรการ

ทางการเงิน นอกจากนั้น ยังมีมาตรการส่งเสริมด้านการตลาด  

ซึง่จะมกีารประชาสมัพนัธ์สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัท่ีมคุีณภาพ  

การประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่านการค้าท่ีส�าคัญ  

การจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Grand Sale รวมถึง 

การประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวบนส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสายการบิน  

เพื่อสนับสนุนให้อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่รู้จักและมีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น

  4.1.1๐	สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก	(Value	Creation) โดยด�าเนินมาตรการส�าคัญ ดังนี้

   (๑) มอบตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark: T Mark) ให้แก่ผู้ผลิต 

และผู้ส ่งออกสินค้าและบริการจากประเทศไทยที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ทั่วโลกสามารถให้ความไว้วางใจได้  

(Trust Worthiness) เป็นสินค้าที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly/Green) มีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Social Responsibility) และได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๖๐  

มผีูไ้ด้รบัตราสญัลกัษณ์ รวม ๗๓๘ ราย โดยในวันที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๖๐ ได้มกีารจดัพธิมีอบประกาศนยีบตัรให้แก่ผูท่ี้ได้รับตรา  

T Mark ประจ�าปี ๒๕๖๐ รวมทัง้การมอบรางวลัพเิศษให้แก่ผูป้ระกอบการทีด่�าเนนิธรุกิจอย่างโดดเด่นในด้านสิง่แวดล้อม และ

การใช้แรงงานที่เป็นธรรม จ�านวน ๖๗ ราย

   (๒) มอบรางวลัสนิค้าไทยทีม่กีารออกแบบดีเด่น (Design Excellence Award: DEmark) เพือ่ส่งเสรมิ 

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยได้รับความร่วมมือ 

จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ ่น (The Japan External Trade Organization: JETRO) 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๒๐4
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และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญจากรางวัล Good Design Award 

(G mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล  

รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล โดยปี ๒๕๕๑-๒๕๖๐ มีสินค้าได้รับรางวัล  

DEmark ทัง้สิน้ ๖๘๘ รายการ โดยเม่ือวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๖๐ ได้มกีารจดัพธิมีอบรางวลัสินค้าไทยท่ีการออกแบบด ีDEmark 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ ภายในงานแสดงสนิค้า Thailand Innovation and Design Expo 2017 ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกิติ์

	 4.๒	 การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	

  ในช่วงท่ีผ่านมาเศรษฐกิจการค้าโลกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกซึ่งเป็นจักรกลส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยลดลงเช่นเดียวกัน โดยในช่วงปีแรกรัฐบาลได้เร่งขจัดอุปสรรคในการส่งออกต่าง ๆ เช่น  

เร่งรัดท�าตลาดเชิงกลยุทธ์ ปฏิรูปโครงสร้างการส่งออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว เจรจาเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดตลาด

และลดอปุสรรคทางการค้า และเพือ่รกัษาระดบัการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย จงึได้มุง่รกัษาตลาดเดมิและหาตลาดใหม่  

ส�าหรับการค้าระหว่างประเทศของไทย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๗  

ร้อยละ ๑๒.๒ คิดเป็นมูลค่า ๒๑,๘๑๒ ล้านดอลลาร์ สรอ. มีการขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะตลาด CLMV จีน  

และญี่ปุ่น ในส่วนของการส่งออกรายสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

ซึ่งขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๑ เช่น ยางพารา น�า้ตาลทราย และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ข้าวและอาหาร  

และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ ๗ เช่น ทองค�า ผลิตภัณฑ์ยาง น�้ามันส�าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ 

และส่วนประกอบ รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ และอปุกรณ์สือ่สาร ท้ังนี ้การส่งออกของไทยใน ๙ เดอืนแรกของปี ๒๕๖๐  

(มกราคม-กันยายน) มีมูลค่ารวม ๑๗๕,๔๓๕ ล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๓  

โดยได้ด�าเนินมาตรการส�าคัญ ดังนี้

  4.๒.1	 เปิดประตูการค้าและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 เพื่อแสวงหาประโยชน์ สร้างโอกาสและ 

ความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนในตลาดคู่ค้า ได้แก่

   (๑) เจรจาความตกลงการค้าเสรี	 (Free Trade Agreement: FTA) โดยปัจจุบันประเทศไทย 

มี FTA ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ ๑๗ ประเทศ ภายใต้ความตกลง ๑๒ ฉบับ ซึ่งยังมีการเจรจา 

ต่อเนือ่งเพ่ือปรบัปรงุความตกลงและการเจรจาจดัท�าความตกลงกบัประเทศใหม่ ๆ  เช่น สาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน การรบัมอื 

ต่อประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต 

ส่วนความร่วมมอืกบัประเทศอาเซยีนได้จดัท�าความตกลง FTA กบัคูค้่า 

๖ ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน- 

เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

    นอกจากน้ี ยังมี FTA ที่อยู่ระหว่าง

การเจรจาจัดท�า เช่น อาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาโดยตั้งเป้าสรุปผล

ภายในสิน้ปี ๒๕๖๐ และอาเซยีนยงัมกีารศกึษาการเจรจาจดัท�า FTA  

กบัประเทศแคนาดาและสหภาพเศรษฐกจิยเูรเซยี ทัง้นี ้ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมมีลูค่าการค้ากบัประเทศสมาชกิ RCEP รวม ๒.๔๓  

แสนล้านดอลลาร์ สรอ. คดิเป็นร้อยละ ๕๙ ของการค้ารวมทัง้หมดของไทย และในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยม ี

มูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม ๖๓,๕๒๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยไทยเกินดุลการค้า ๖๓๕.๑ ล้านดอลลาร์ สรอ.  

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑๕๔.๙ ล้านดอลลาร์  สรอ.

    ในส่วน FTA ระดับทวิภาคี ประเทศไทยมี FTA กับประเทศคู่ค้าแล้ว ๖ ประเทศ ได้แก่  

เครือรัฐออสเตรเลยี ประเทศนวิซแีลนด์ ประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐัอนิเดยี สาธารณรฐัชิลี และสาธารณรฐัเปร ูขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

การเจรจา FTA กับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐตุรกี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการศึกษา 

การเจรจาจัดท�า FTA ได้แก่ ไทย-อิสราเอล ไทย-ศรีลังกา ไทย-อิหร่าน และไทย-บังกลาเทศ
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   (๒)	 เจรจาการค้าระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก	 (World Trade Organization: 

WTO) โดยประเทศไทยได้ร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการค้าให้มีผลส�าเร็จ  

และมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและความยุ่งยากของกระบวนการส่งออก/น�าเข้า  

ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

   (๓) สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าในระดับทวิภาค	ีได้แก่ สหรัฐอเมริกา โดยได้หารือการสร้าง 

ความร่วมมือในแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแบบ win-win  

สหพนัธรฐัรสัเซยี ตัง้เป้าการค้าระหว่างกนั ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๓ และประเทศไทยได้เชญิชวนนกัธรุกจิรสัเซยี 

เข้ามาลงทนุในโครงการนคิมอตุสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และในสาขาท่ีรสัเซยีเชีย่วชาญ เช่น อากาศยาน เครือ่งจกัร  

เทคโนโลยีชวีภาพ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	ประเทศไทยได้สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักธุรกิจเยอรมันรายใหญ่เกี่ยวกับ 

ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดรบัการค้าและการลงทนุจากต่างประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และพจิารณาให้ประเทศไทยเป็น 

ฐานการลงทนุในระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)	ราชอาณาจกัรบาห์เรน เพือ่ใช้ประโยชน์ 

ให้เป็นประตูสู ่ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation 

Council: GCC) สาธารณรัฐฝรั่งเศส หารือประเด็นทางการค้า เช่น การด�าเนินการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO)  

ความตกลงทางการค้าท้ังในระดับหพุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับนโยบาย 

เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ นอกจากน้ี ได้หารือในประเด็นความร่วมมือในหลายสาขา เช่น อากาศยาน ดาวเทียม 

ส�ารวจทรัพยากร ระบบราง พลังงานทดแทน การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

เน ้นการส ่งเสริมการค ้าการลงทุนบริเวณชายแดน โดยมีการลงนามความร ่วมมือระหว ่างกันรวม ๑๙ ฉบับ  

ราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าซื้อขายระหว่างกัน ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์  สรอ. และเห็นชอบการส่งเสริม

การค้าชายแดนผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองหน้าด่านไทย-กัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยต้ังเป้าหมายการค้าเพิ่มเป็น ๒ เท่า จาก ๕,๙๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น ๑๑,๘๐๐ 

ล้านดอลลาร์ สรอ. ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งประเทศไทยได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งตลาดประชารัฐไทย-ลาว บริเวณ 

จังหวัดชายแดน เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐ	

อิสลามอิหร่าน ตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกัน ๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดท�า 

ความตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreement: PTA) เพื่อเร่งเปิดตลาดสินค้าระหว่างกัน  

โดยประเทศไทยจะศกึษาความเป็นไปได้ในการจัดท�า PTA ให้แล้วเสร็จภายในกลางปี ๒๕๖๐ สาธารณรฐัมลัดฟีส์	มเีป้าหมาย 

เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันตามที่ผู้น�าก�าหนดไว้ที่ ๒๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ภายในปี ๒๕๖๑ และเห็นพ้องให้มีความร่วมมือ 

ท่ีใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นใน ๓ สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว แรงงานและสุขภาพ สาธารณรัฐประชาชนจีน	 มีการขยาย

มูลค่าการค้าสองฝ่ายให้ได้สองเท่าของมูลค่าการค้าปัจจุบันภายใน ๕ ปี (๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๓) 

โดยทั้งสองฝ่ายจะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการลงทุนท่ีเก่ียวข้องใน ๑๐ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

   นอกจากนี ้ยังไดม้กีารเยือนประเทศส�าคญัของนายกรฐัมนตรีและรองนายกรฐัมนตรีด้านเศรษฐกิจ

เพื่อผลักดันประเด็นการค้าและแก้ไขปัญหาการค้าเพื่อสร้างประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ เช่น  

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศมาเลเซีย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รัฐสุลต่านโอมาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐเบลารุส  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธรัฐรัสเซีย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๒๐6
นโยบายข้อ ๖

	 	 4.๒.๒	 เร่งรดัขยายตลาดส่งออกเชงิรกุ	เพือ่ขยาย 

ความสัมพันธ์การค้าการลงทุนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

โดยสามารถจ�าแนกตลาดได้ดังนี้

   (๑) ตลาดในกลุ่มประเทศศกัยภาพใหม่  

โดยยังคงเน ้นกลุ ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และ 

มุ ่งเป ิดตลาดการค้าเพิ่มในกลุ ่มประเทศลาตินอเมริกา เช ่น  

สาธารณรัฐชิลี  สหพันธ ์สาธารณรัฐบราซิล และสาธารณรัฐ 

อาร์เจนตินา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาท่ีแต่ละฝ่ายมีศักยภาพ  

กลุ่มสนิค้าเป้าหมายของไทยในลาตนิอเมรกิา ได้แก่ ช้ินส่วนยานยนต์  

วัสดุก่อสร้าง พลาสติก และเครื่องจักรกล และกลุ่มบริการเป้าหมาย  

ได ้แก ่  ร ้ านอาหารไทย นวดแผนไทยและสปาไทย และ 

โรงแรม ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและ

ลาตินอเมริกาได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ 

มีช ่องทางที่ จะขยายความร ่ วมมือโดยในส ่วนของภาครั ฐ 

ผ่านกรอบความตกลงทางการค้าทีใ่นระดบัทวภิาคี ซ่ึงไทยมคีวามตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐชิลี  

และผ่านกรอบพหุภาคี เช่น ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง [Mercado Comu   n del Sur: MERCOSUR (Southern  

Common Market)], กลุม่ประชาคมแอนเดยีน (ANDEAN Community), เวทคีวามร่วมมอืระหว่างเอเซยีตะวนัออกกบัลาตนิ 

อเมริกา (Forum for East Asia-Latin America Cooperation: FEALAC), กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)  

และในส่วนภาคเอกชนผ่านกลไกส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศทีม่อียูท่ัง้ ๓ ประเทศและสถานทตูไทย เพือ่เชือ่มโยง  

สร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนศึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลทางการค้าการลงทุน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่สองฝ่าย 

ได้ประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้ กลุ่มลาตินอเมริกาเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทย เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีจ�านวน 

ประชากรมากกว่า ๖๐๐ ล้านคน มี GDP ๔.๗ ล้านล้านดอลลาร์  สรอ. มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ ๒-๒.๕ มีเนื้อที่ 

ครอบคลุมประเทศในอเมริกากลาง แคริบเบียนและอเมริกาใต้ มีทรัพยากรอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดการค้า 

ที่ส�าคัญของโลก ทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีสัดส่วนของชนชั้นกลางที่มีอัตราซื้อสูงจ�านวนมาก

    นอกจากน้ี ได้มีการแสดงความจ�านงเพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเตรียมการจัดท�าความตกลง 

FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU)  โดยได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา 

ของ EEC เมือ่ประเทศสมาชกิ EAEU มีมตเิป็นเอกฉนัท์ทีจ่ะจดัท�า FTA กบัไทยแล้ว ทัง้สองฝ่ายจะจดัตัง้คณะท�างานเพือ่ท�าการศึกษา  

Joint Feasibility Study น�าไปสู่การเจรจาการท�า FTA ระหว่างกันต่อไป ทั้งนี้ EAEU มีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐ

รสัเซยี สาธารณรฐัคาซคัสถาน สาธารณรฐัเบลารสุ สาธารณรฐัอาร์เมเนยี และสาธารณรฐัคร์ีกซีสถาน โดยการจดัท�า FTA กบั 

EAEU จะช่วยลดอปุสรรคการค้าและเพิม่โอกาสการลงทุนของไทย ซึง่ EAEU มแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอกีมาก 

มกีารเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลางในรสัเซยีซึง่จะเป็นโอกาสส�าหรับสนิค้าสินค้าส่งออกของไทยเพิม่ขึน้ในระยะกลางและระยะยาว 

รวมทัง้ไทยสามารถใช้ EAEU เป็นช่องทางจ�าหน่ายไปประเทศเอเชยีกลางได้ รวมทัง้ยงัมกีารศกึษาลูท่างการจดัท�า FTA/PTA 

[ข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreement)] กับรัฐอิสราเอล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 

ศรีลังกา และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เพื่อขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม

   (๒) ตลาดอาเซียน โดยการส่งเสรมิธรุกจิการค้า บรกิาร การลงทนุและให้ค�าแนะน�าสร้างเครอืข่าย 

และเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจผ่านชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียน (DITP AEC Club) เน้นการเจาะตลาดอาเซียน 

ถึงระดับเมืองรองมากขึ้น (City Focus) โดยการส่งเสริมมุมมองในการประกอบธุรกิจ คือการมองตลาด CLMV 

เสมือนดั่งตลาดในประเทศไทย (CLMV as Our Home Market) นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) โดยเฉพาะการใช้สิทธิประโยชน์และการใช้แบบฟอร์มการลดภาษี 

“มุ่งเปิด

ตลาดใหม่
ในกลุ่มลาตินอเมริกา
เช่น ชิลี บราซิล และ

อาร์เจนตินา”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๒๐๗

เช่น การสัมมนาผู้น�าสหกรณ์สู่นักการตลาดมืออาชีพ การสัมมนาเตรียมความพร้อมเป็น Logistics Hub แห่งอาเซียน  

การสัมมนาธุรกิจบริการไทยสู่ความเป็นเลิศพร้อมเปิด AEC โครงการ FTAs/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน รวมทั้ง

การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบของความตกลงการค้าเสร ีและระบบการให้สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเป็นการทัว่ไป 

(Generalized System Preference: GSP) การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า และการขอหนังสือรับรองด้วยระบบ  

Digital Signature และระบบ Electronic and SEAL รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สิทธิพิเศษทาง 

ภาษศีลุกากรจากความตกลง ขัน้ตอนและแนวปฏิบตัใินการขอหนงัสือรบัรองแหล่งก�าเนดิสินค้า และให้ความรูผู้ป้ระกอบการ

เกีย่วกบัการรบัรองถ่ินก�าเนิดสนิค้าด้วยตวัเอง (Self-Certification) โดยมกีารจดั Road Show ของศนูย์บรกิารข้อมลูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน รวม ๕๖ คร้ัง มผีูเ้ข้าร่วมประมาณ ๙,๑๐๐ คน ในระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา

   (๓)	 ตลาดเฉพาะ	 (niche	market)	 เน้นกลุ่มเป้าหมาย Super Rich โดยใช้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 

เพือ่ท�าตลาดเชงิรกุ และน�าผูป้ระกอบการเจาะตลาดใหม่เป็นผลส�าเรจ็ เช่น ตลาดกลุม่ผูส้งูอาย ุตลาดกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลาย 

ทางเพศ (Lesbian Gay Bisexual and Transgender: LGBT) ตลาดกลุ่มสถาบนั โรงแรมและภตัตาคาร ตลาดกลุม่ผูร้กัสตัว์เลีย้ง 

และตลาดกลุ่มผู ้รักสุขภาพ เพื่อเพ่ิมสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพและกระจายความเสี่ยง ในการพึ่งพิง 

ตลาดหลัก รวมทั้งการจัดท�าแผนผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาคร่วมกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภูมิภาค 

(Regional Advisors) ๗ ภูมิภาค

 	 4.๒.๓	 เร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ	 CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม) เพือ่ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน โดยได้ด�าเนินงานส�าคัญ ได้แก่

   (๑) พบปะหารือกับผู้นำาระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้าน	 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ถึงแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 

ร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ. ภายในอีก ๕ ปี 

   (๒)	 จัดมหกรรมการค้าชายแดน	 เป็นการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศ

อาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV เช่น งาน Top Thai Brand งาน Mini Thailand Week  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และสาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม งานมหกรรมการค้า

ชายแดนแม่สอด-เมียวดี ณ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางการค้า 

และการลงทุนในเมืองหน้าด่านชายแดนของไทยและเมียนมา โดยใช้การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก  

กับเขตอุตสาหกรรมและการค้าเมียวดีเป็นประตูทางการค้าและการลงทุน ซึ่งจะน�าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และการพัฒนา 

เศรษฐกิจท่ียั่งยืนของท้ังสองประเทศ รวมทั้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดศูนย์กลางด้านอัญมณี การเป็นต้นแบบศูนย์บริการ 

ด้านสาธารณสขุในพืน้ทีช่ายแดน และการบรกิารด้านการท่องเทีย่วทีส่อดรบักบันโยบาย Two Countries, One Destination 

และมหกรรมการค้า ๓ แผ่นดิน งาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” 

ครั้งที่ ๗ (ถนนคนเดิน คน ๓ แผ่นดิน) ณ จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดจันทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

๔ จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด) สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา และเครือข่าย 

Biz Club จันทบุรี เพื่อสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจในตลาดการค้าภูมิภาคให้รวมเป็นหนึ่งเดียว  

โดยใช้ประโยชน์จากด่านบ้านแหลมและด่านผักกาดของจังหวัดจันทบุรีเป็นประตูการค้าชายแดนแห่งใหม่ รวมทั้งผลักดัน 

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย ๑.๗ ล้านล้านบาท และมหกรรมการค้าชายแดน 

อ�าเภอแม่สาย จังหวดัเชยีงราย เมือ่วนัที ่๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพือ่เช่ือมความสัมพนัธ์ทีด่กีบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

และหารือโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การสถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงคูแ่ฝด Sister City กบัจงัหวดัเชยีงตงุ รวมทัง้การเสนอความพร้อมในการพฒันาจงัหวัดเชียงราย

ที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การแปรรูปสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวแบบคาราวาน การขอ Visa on Arrival ซึ่งรัฐบาล 

ได้ตอบรับข้อเสนอและจะน�าไปแจ้งต่อรัฐบาลกลางต่อไป
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นโยบายข้อ ๖

   (๓) สร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการรุน่ใหม่

ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้โครงการ	 YEN-D	 (Young 

Entrepreneur Network Development Program: YEN-D 

Program) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ และ YEN-D Program Frontier  

เริ่มปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๒ ครั้ง ที่แม่สอด-เมียวดี และแม่สาย-รัฐฉาน 

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วท้ังสิ้น ๘๖๐ ราย สามารถ

ขยายการค้าระหว่างกันได้แล้วกว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท โดยคัดเลือก 

ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ และผู้ประกอบการ CLMV  

จัดอบรมร่วมกันท�ากิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตร 

ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวและยั่งยืน นอกจากนี้  

ยงัมีกจิกรรมต่อยอดเช่น การเจรจาจบัคูธ่รุกิจ โดยน�าคณะผูป้ระกอบการ 

YEN-D Program ประเทศไทยเดินทางไปเจรจาจับคู ่ธุรกิจ 

ในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง

   (๔) จัดงาน	 CLMVT	 Forum ซึ่งให้

ความส�าคัญกับภาคเอกชน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 

โดยเป็นเวทีให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ มาพบปะเสวนาหารือร่วมกัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ภายในภูมิภาคร่วมกัน (Competitiveness) และเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าภายในภูมิภาคและเชื่อมต่อสู่โลก (Connectivity)  

โดยใช้จดุแข็งและความเชีย่วชาญของแต่ละประเทศ CLMVT มาต่อยอด เตมิเตม็ แบ่งปันซึง่กนัและกนั เพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ให้แข็งแรงและเติบโตไปด้วยกัน ท้ังนี้ เวที CLMVT Forum ริเริ่มโดยประเทศไทยซึ่งมีการจัดครั้งแรกในปี ๒๕๕๙  

ณ กรงุเทพมหานคร ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ และทีป่ระชมุตกลงว่าจะมกีารจดังาน CLMVT Forum เป็นประจ�าทกุปี 

โดยหมุนเวียนกันจัดระหว่าง ๕ ประเทศสมาชิก CLMVT โดยราชอาณาจักรกัมพูชารับที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดงานประมาณปลายปี ๒๕๖๐ หรือต้นปี ๒๕๖๑ และขอให้ประเทศไทยให้ค�าแนะน�าทั้งด้านสารัตถะและ

ด้านพิธีการเพื่อเตรียมการจัดงาน    

   (๕) จัดตั้งตลาดประชารัฐชายแดน โดยปรับปรุงให้ตลาดมีมาตรฐานและผลักดันให้เป็นตลาด

ที่ท�าการซื้อขายสินค้าของคนในพื้นที่ และดึงดูดให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาซื้อขายเพื่อขยายมูลค่าการค้าชายแดน 

โดยจะน�าร่องตลาดประชารัฐไทย-ลาว เป็นแห่งแรก

  ทัง้นี ้การส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศในระยะ ๓ เดอืนสดุท้ายของปี ๒๕๖๐ ได้เชญิผูน้�าเข้าจากหลายประเทศ 

เจรจาซื้อขายข้าวในไทย ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตัน และจะน�าผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าเกษตรและอาหาร สินค้าภาพยนตร์  

และบันเทิงบุกตลาดสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์เคร่ืองประดับโลก ส่งเสริม 

ตลาดสขุภาพและความงามในสาธารณรฐัประชาชนจนี และส่งเสรมิตลาดกลุม่อาหาร เกษตร และไลฟ์สไตล์ใน ๗ เมอืงส�าคญั

ของสาธารณรัฐอินเดีย และส่งเสริมตลาดออนไลน์ผ่าน www.thaitrade.com

	 4.๓	 การส่งเสริมการค้าบริการและการลงทุนในต่างประเทศ

  รัฐบาลได้ส่งเสริมการค้าบริการและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องจักรใหม่ในการขับเคลื่อนการค้า

ขยายโอกาสทางการค้าการลงทนุ สร้างความสามารถทางการแข่งขนัของธรุกจิ ซึง่ได้ก�าหนดกลุ่มธรุกจิเป้าหมาย ๖ กลุ่มธรุกจิ 

โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

  4.๓.1	 ส่งเสริมธุรกิจบริการไทยสู ่ตลาดโลกในสาขาเป้าหมาย	 เช่น ธุรกิจสุขภาพและความงาม  

ธรุกจิโรงแรมและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง ธรุกจิก่อสร้างและอสงัหารมิทรพัย์ ธรุกจิบันเทงิและคอนเทนท์ไทย ธรุกจิสิง่พมิพ์ 

ธุรกิจซอฟแวร์ และธุรกิจโลจิสติกส์ ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบริการของไทย การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

ในต่างประเทศ การจดังานแสดงสนิค้าในประเทศ การจัดศูนย์ให้ค�าปรกึษาด้านโลจสิตกิส์ การค้าในงานแสดงสนิค้าในประเทศ 

“ขยายการส่งออกในกลุ่มประเทศ 
CLMV ภายใต้

โครงการ YEN-D 
มีผู้เข้าร่วม ๘๖๐ ราย 
ขยายการค้าได้กว่า 
๒,๘๐๐ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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และการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ ซ่ึงมีผู้ประกอบการธุรกิจบริการได้รับการส่งเสริมไปขยายตลาด จ�านวน  

๒,๓๐๒ ราย เกิดมูลค่าคาดการณ์การส่ังซ้ือรวม ๔,๙๗๘.๙๘ ล้านบาท โดยได้น�าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ด้านบันเทิง ภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เครื่องส�าอาง สปา และสิ่งพิมพ์และบริการในต่างประเทศ จ�านวน ๑๓ ครั้ง  

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ

สงิคโปร์ และไต้หวนั มผู้ีประกอบการได้รบัการส่งเสรมิไปขยายตลาด จ�านวน ๑๘๐ ราย เกดิมลูค่าการสัง่ซือ้ รวม ๒,๐๖๕.๓๑ 

ล้านบาท การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านโลจิสติกส์การค้าภายใน 

งานแสดงสนิค้า และสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการในประเทศไทย จ�านวน ๑๕ ครัง้ เกดิมลูค่าการส่ังซ้ือรวม ๒,๖๐๐.๓๘ ล้านบาท  

รวมท้ังจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ จ�านวน ๑๓ ครั้ง ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหรัฐอเมริกา  

ประเทศแคนาดา ไต้หวัน ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหา

พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจของต่างประเทศ

 	 4.๓.๒	 ขยายภารกจิผลกัดนัการลงทนุในต่างประเทศคูค้่า (Outward Investment) ควบคูไ่ปกบัการพฒันา

ตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands จ�านวน ๑๐ ครั้ง ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี เกดิมลูค่าการส่งซ้ือรวม ๓,๓๓๖.๘๒ ล้านบาท งานแสดงสนิค้า Thailand Week จ�านวน ๘ ครัง้ ณ สาธารณรฐัอินเดยี 

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารรัฐอิสลาม

ปากีสถาน เกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๔๖๐.๖๑ ล้านบาท และงาน Mini Thailand Week จ�านวน ๑๐ ครั้ง ณ สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมยีนมา ประเทศมาเลเซีย เกดิมลูค่าการสัง่ซือ้รวม ๘๙๑.๗๘ ล้านบาท ซึง่กจิกรรมดงักล่าวผูป้ระกอบการธรุกจิบริการ 

ได้รับการส่งเสริมไปขยายตลาดการค้าและการลงทุน จ�านวนทั้งส้ิน ๑,๘๙๔ ราย รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับ 

การพฒันาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ e-Learning และจดัอบรม สัมมนาเพิม่ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทย  

จ�านวน ๑๓๔ กจิกรรม การบรกิารผ่าน DITP Call Center 1169 ซึง่มผีูป้ระกอบการทีข่อรบับรกิารปรกึษาปัญหาด้านการค้า

ระหว่างประเทศ จ�านวน ๒๑,๔๐๕ ครัง้ บรกิารแอปพลิเคชนั DITP Connect ทีอ่�านวยความสะดวกด้านข้อมลูข่าวสารการค้า 

ระหว่างประเทศ และศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center: OSEC) ซึ่งได้ให้บริการแก่ 

ผู้ประกอบการไทย จ�านวน ๖๒,๔๕๗ ครั้ง และมีการออกใบรับรองและใบอนุญาต จ�านวน ๑๘๗,๑๑๐ ฉบับ

 	 4.๓.๓	 ดำาเนินโครงการ	 SMEs	 Pro-active โดยเน้นการสนับสนุนให้ SMEs รายใหม่ได้มีโอกาส 

ในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ อาเซยีน สาธารณรฐั 

ประชาชนจีน เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง สหพันธรัฐรัสเซีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of  

Independent States: CIS) ยโุรปตะวนัออก แอฟรกิา และลาตนิอเมรกิา ๒) ด้านตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐั 

เกาหลี สหรัฐอเมริกา กลุ่ม EU-15 เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา ๓) ด้านกลุ่มธุรกิจบริการ  

และ ๔) ด้านสินค้าที่มีนวัตกรรม มีการออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 	 4.๓.4	 ผลักดันและแก้ปัญหาทางการค้าร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ โดยมีผลที่เป็น

รปูธรรม ได้แก่ การยกเว้นภาษมีลูค่าเพ่ิมและอากรขาเข้าให้กบัวัตถดุบิและเครือ่งจกัรส�าหรบัอตุสาหกรรมอญัมณ ี เพือ่ผลกัดัน 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และก�าหนดเป้าหมายส่งเสริมธุรกิจบริการ 

ของไทยทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ ธรุกิจสขุภาพ บนัเทงิ การรกัษาพยาบาล การศกึษา โลจสิตกิส์ ฯลฯ และกลไกคณะท�างานประชารัฐ  

ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ โดยร่วมกับภาคเอกชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ด้านเศรษฐกิจทีมไทยแลนด์พลัส) ในประเทศ CLMV ส่งเสริมผลักดันการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน ผลักดันการก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยภาคเอกชนไทยในการลงทุนในต่างประเทศ  

และการพัฒนาส่งเสรมิผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบพีจ่งูน้อง ทีเ่อกชนไทยรายใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ 

รายย่อยให้พัฒนาและขยายไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตไปด้วยกัน (Stronger  

& Grow Together) โดยไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง เพื่อเศรษฐกิจการค้าไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๒1๐
นโยบายข้อ ๖

 	 4.๓.5	 ดำาเนินโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ

จากการเปิดเสรีทางการค้า เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 

ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือสร้างโอกาส 

ทางการตลาด การแข่งขนัทางการค้า รวมทัง้การใช้สิทธปิระโยชน์จากการเปิดเสรทีางการค้าทีต้่องการขอรบัความช่วยเหลอื  

รวม ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย ๑) โครงการท่ีอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการรวม ๘ โครงการ คือ โครงการยกมาตรฐานอตุสาหกรรม

ผลติยาแผนโบราณให้ได้ตามหลกัเกณฑ์ GMP PIC/S เพือ่รองรบัผลกระทบจากข้อตกลงของอาเซยีน (ระยะทีส่อง) โครงการ 

ศกึษาตลาด ออกแบบ พฒันาและปรบัปรงุมาตรฐานสินค้าไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส์ภายในบ้าน (Home Appliance) ส�าหรบั

กลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้แนวคิด “ASEAN Affordable Living” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันหัตถกรรมสิ่งทอภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่การผลิต โครงการ 

ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ๓ ดาว ในเขตจังหวัดชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร) 

โครงการการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอางสมนุไพรไทยเพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

และสากล โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติโคเนือ้ สหกรณ์การเลีย้งปศสุตัว์ กรป.กลางโพนยางค�า จ�ากดั ส�าหรบัการแข่งขนั

ในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ�ากัด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากระเทียมไทย หอมแดงไทย และหอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค ภายใต้

ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า และ ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษารวม ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ ๓ และโครงการพัฒนานวัตกรรม

การบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์นม

	 4.4	 การเร่งรดัผลกัดนัขยายโอกาสการดำาเนนิธรุกจิการค้าในตลาดต่างประเทศของสนิค้าไทย	รฐับาลได้เลง็เห็น 

ศักยภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยจากหลายอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมตามกระแสความต้องการ 

ของตลาดโลก ค�านงึถึงขีดความสามารถในการแข่งขนัของสินค้าแต่ละประเภทของไทยอย่างต่อเนือ่ง โดยส่งเสริมผูป้ระกอบการ 

ขยายตลาดในลักษณะของอตุสาหกรรมรายคลสัเตอร์ จ�านวน ๖,๙๔๘ ราย เกดิมลูค่าการสัง่ซือ้รวม ๒๐๕,๖๗๗.๑๙ ล้านบาท 

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 	 4.4.1	 กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร

   (๑) น�าผูป้ระกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า 

ในต่างประเทศ และจัดคูหาประชาสัมพันธ์ จ�านวน ๑๓ ครั้ง  

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมน ีประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ สาธารณรฐัเกาหล ีและ

สหรัฐอเมริกา จ�านวน ๔๔๓ ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวม ๕๓,๙๘๒.๓๖ 

ล้านบาท

   (๒) จัดงานแสดงสินค้า “Thaifex-World 

of Food Asia 2017” โดยเป็นงานแสดงสินค้าอาหาร อาหารเพื่อ 

สขุภาพ และอปุกรณ์และเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมอาหาร  

มีผู ้ ประกอบการไทยเข ้ าร ่ วมงาน จ� านวน ๑,๐๘๓ ราย  

เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ รวม ๑๐,๒๙๔.๑๖ ล้านบาท

   (๓) น�าคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ 

ในกลุ ่มสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์ 

มันส�าปะหลัง สินค้าพลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร มาเจรจาการค้า 

ในประเทศไทย จ�านวน ๑๑ ครัง้ มผีูป้ระกอบไทยเข้าร่วมรวม จ�านวน  

๗๕๓ ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวม ๘๙,๖๗๖.๓๙ ล้านบาท 

“ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขยายตลาดแบบ

อุตสาหกรรม
ราย Cluster 

จ�านวน ๖,๙๔๘ ราย มูลค่ารวม
 ๒๐๕,๖๗๗.๑๙ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๒11

   (๔) จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนต่างประเทศ จ�านวน ๔ ครั้ง ณ ภูมิภาคลาตินอเมริกา และ

สาธารณรัฐคาซัคสถาน มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม รวม ๗๒ ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๔๗๗.๔๕ ล้านบาท

  4.4.๒	 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก

   (๑) น�าผูป้ระกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในต่างประเทศและจดัคหูาประชาสมัพนัธ์ จ�านวน 

๗ ครั้ง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐคิวบา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และเครือรัฐออสเตรเลีย เช่น 

สินค้าเครื่องท�าความเย็น สินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป สินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าวัสดุ

เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ ๑๑๖ ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวม ๒,๓๗๘.๖๔ ล้านบาท

   (๒) จัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในประเทศ มีผู้ประกอบการ 

สามารถขยายตลาดได้ จ�านวน ๑๘๗ ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวม ๒,๒๗๑.๗๘ ล้านบาท 

   (๓) น�าคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์  

วัสดุก่อสร้าง ยางพารา เครื่องท�าความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาเจรจาการค้าในประเทศไทย จ�านวน ๕ ครั้ง 

มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม รวม ๒๘๐ ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ รวม ๒๖,๙๗๘.๙๔ ล้านบาท

   (๔) จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนต่างประเทศ จ�านวน ๖ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเช็ก 

สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม รวม ๗๒ ราย เกิดมูลค่าค�าสั่งซื้อรวม 

๑,๕๑๑.๖๐ ล้านบาท

	 	 4.4.๓	 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

   (๑) การจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ “STYLE 2017” ซึ่งเป็นการรวมงานแสดงสินค้าแฟชั่น 

และไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น ๓ งาน เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก ได้แก่ BIFF&BIL BIG+BIH และ TIFF มีเป้าหมายที่จะท�าให้เป็น 

งานแสดงสนิค้าไลฟ์สไตล์ระดบันานาชาต ิซึง่มมีลูค่าซือ้ขายทนัทช่ีวงวนัเจรจาการค้า ๕.๓๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรอืประมาณ  

๑๗๗.๖๗ ล้านบาท และคาดว่าภายใน ๑ ปี จะมีการสั่งซื้อต่อเนื่องประมาณ ๘๖.๐๒ ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ๒,๘๓๘.๘๒ 

ล้านบาท เกินเป้าหมายที่วางไว้ ๒,๐๐๐ ล้านบาท

   (๒) จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ

ในประเทศ จ�านวน ๕ ครั้ง ได้แก่ งานแสดงสินค้าของขวัญ 

และงานแสดงสนิค้าของใช้ในบ้าน (BIG & BIH) ในเดอืนตลุาคม 

๒๕๕๙ และเมษายน ๒๕๖๐ งานแสดงสินค้าอัญมณีและ 

เคร่ืองประดับ ครั้งท่ี ๕๙ และ ๖๐ (Bangkok Gems &  

Jewelry Fair 2017) ในเดอืนกมุภาพนัธ์ และกนัยายน ๒๕๖๐  

และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International  

Furniture Fair 2017) ในเดือนมนีาคม ๒๕๖๐ มผู้ีประกอบการ 

สามารถขยายตลาดได้ จ�านวน ๒,๔๒๖ ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อ

รวม ๕,๘๐๓.๖๐ ล้านบาท 

   (๓) น�าผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้าสิ่งทอและผ้าผืน 

เครื่องหนัง รองเท้า จ�านวน ๘ ครั้ง ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

และสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ ๙๓ ราย เกิดมูลค่าสั่งซื้อรวม ๑,๒๗๖.๘๐ ล้านบาท 

   (๔) น�าคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้าของขวัญของตกแต่งบ้าน อัญมณีและ

เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ มาเจรจาการค้าในประเทศไทย จ�านวน ๕ ครั้ง มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม รวม ๙๙๒ ราย  

เกิดมูลค่าการสั่งซื้อรวม ๗,๐๒๕.๔๖ ล้านบาท

    (๕) จัดคณะผู้แทนการค้าในกลุ่มสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น เดินทางเยือนต่างประเทศ จ�านวน ๖ ครั้ง  

ณ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอิตาลี มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมรวม ๑๒๕ ราย เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ

รวม ๓,๖๖๘.๐๘ ล้านบาท



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๒1๒
นโยบายข้อ ๖

	 4.5	 การดำาเนินการด้านกฎหมายเพื่อการค้า

  รัฐบาลได้พัฒนากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า โดยมีกฎหมายที่ส�าคัญ ดังนี้

  4.5.1	 กฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว	จ�านวน ๑ ฉบบั คือ พระราชบญัญตักิารแข่งขนัทางการค้า  

พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

  4.5.๒	 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการเสนอทูลเกล้าฯ จ�านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช ้

บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....

  4.5.๓	 ร่างกฎหมายที่อยู ่ในข้ันตอนพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จ�านวน ๘ ฉบับ ได้แก ่

ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั 

พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด สมาคม และ 

มลูนธิ ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้าจากต่างประเทศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการค้าสินค้าทีเ่กีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวธุทีมี่อานุภาพท�าลายล้างสงู พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัิ

การจดัตัง้บรษิทัคนเดยีว พ.ศ. .... (แก้ไขชือ่จากร่างพระราชบญัญตักิารจดัตัง้นติบิคุคลคนเดยีว พ.ศ. ....) ร่างพระราชบญัญตัลิิขสทิธิ์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อยกเว้นในการละเมิดสิทธิส�าหรับคนพิการ) และร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคซ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีโฆษณาแล้ว

ส�าหรับคนตาบอด คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty) ให้สอดคล้องกับหลักการ 

ในปฏญิญาสากลว่าด้วยเรือ่งสทิธมินษุยชน อนสุญัญาว่าด้วยสิทธคินพกิาร  (Convention on the Rights of Persons with  

Disabilities: CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐)

 	 4.5.4	 ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการศึกษายกร่าง	 จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 	 4.5.5	 ร่างกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย จ�านวน ๓ ฉบับ ได้แก่  

พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้า 

ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
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๕.	 การส่งเสริมการลงทุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู	่Thailand	4.0

	 รัฐบาลยังคงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	 

(New	 Engine	 of	 Growth)	 ในการปรับโครงสร้างด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	 โดยมีนโยบายการส่งเสริม 

การลงทุนท่ีเอื้อต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย	 เพื่อให้สามารถต่อยอด 

ไปสูก่ารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู	สง่เสรมิการเช่ือมโยงธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัตลอดหว่งโซม่ลูค่า	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลกัดนันโยบาย	 

Super	Cluster	เพือ่ดงึดดูการลงทนุในพืน้ทีเ่ปา้หมายทีเ่ปน็การสรา้งฐานอตุสาหกรรมแหง่อนาคต	ซึง่จะเรง่ผลกัดนัขบัเคลือ่น	

๑๐	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	(S-Curve)	ด้วยการต่อยอด	๕	อุตสาหกรรมเดิม	ได้แก่	๑)	ยานยนต์สมัยใหม	่๒)	อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ	๓)	ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	๔)	การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	และ	๕)	แปรรูปอาหาร	

และเพิ่มเติม	 ๕	 อุตสาหกรรมอนาคต	 (New	 S-Curve)	 ได้แก่	 ๑)	 หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม	๒)	 การบินและโลจิสติกส์	 

๓)	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	๔)	ดิจิทัล	และ	๕)	การแพทย์ครบวงจร	โดยมีผลการดำาเนินการ	ดังนี้

	 ๕.1	 การส่งเสริมการลงทุน

	 	 รฐับาลได้ดำาเนนิการเพือ่อำานวยความสะดวกด้านการประกอบธรุกจิ	และปรบัปรงุการดำาเนนิงานต่าง	ๆ 	รวมท้ัง 

กระบวนการพิจารณาอนุญาต	เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจมีความง่ายยิ่งขึ้น	(Doc-it	Easy)	ดังนี้

 	 ๕.1.1	 ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต	 ได ้แก ่	 การปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต 

ประกอบกิจการโรงงาน	 (ร.ง.๔)	 จาก	 ๙๐	 วัน	 เหลือ	 ๓๐	 วัน	 เร่งรัดการดำาเนินการออกประทานบัตร/อาชญาบัตร	 

เหมืองแร่	 ปรับปรุงกระบวนการขอรับการอนุญาต 

ให้สะดวกรวดเร็ว	 ทั้งนี้	 การดำาเนินการดังกล่าว 

ส่งผลให้เกิดการกระตุ ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 

ของประเทศจากการลงทุนและการจ้างงาน	 โดยมี 

จำานวนใบอนุญาต/รับรอง	 ตั้งแต่เดือนกันยายน	

๒๕๕๙-กันยายน	๒๕๖๐	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 ออกใบอนญุาตประกอบ 

หรือขยายโรงงาน	๕,๐๕๗	โรงงาน	มูลค่าการลงทุน

กว่า	๕๔๕,๖๑๒	ล้านบาท	จ้างงานกว่า	๒๑๘,๓๕๐	คน	

	 	 	 (๒)	 อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต 

ประทานบัตรหรืออาชญาบัตรเหมืองแร่	๑๓๔	แปลง	

	 	 	 (๓)	 ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)	๖,๗๑๓	ฉบับ

	 	 	 (๔)	 ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มอช.)	๕,๐๘๒	ฉบับ

 	 ๕.1.2	 อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน	 เพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของนักลงทุนในเรื่องการเตรียม

ความพร้อมด้านกำาลังคนในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย	ได้มีการดำาเนินการ	ดังนี้	๑)	การจัดตั้ง	

“ศูนย์บุคลากรทักษะสูง	(Strategic	Talent	Center	:	STC)”	๒)	สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจากต่างประเทศในประเทศไทย	 ๓)	 ปรับปรุงระบบการรายงานตัวทุก	 ๙๐	 วัน	 ของผู้เช่ียวชาญต่างชาติ 

ต่อสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	 (สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	 

และทางอินเทอร์เน็ต)	 ๔)	 แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการกำาหนดนิยามและการตีความคำาว่า	 “การทำางาน”	 ตามพระราชบัญญัติ 

การทำางานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๕๑	ให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้	(โดยกำาหนดประเภทงานหรอืกจิกรรมทีไ่ม่ต้องอยูภ่ายใต้บงัคบั 

แห่งกฎหมายว่าด ้วยการทำางานของคนต่างด้าวให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเหมาะสมกับสถานการณ	์ 

โดยพระราชกำาหนดการบริหารจดัการการทำางานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๖๐	มผีลใช้บงัคบัแล้วเมือ่วนัที	่๒๒	มถินุายน	๒๕๖๐)	 

๕)	 โครงการ	 Single	Window	 ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน	 (ได้พัฒนาต่อยอดระบบ	 e-Expert	 system	 

โดยเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน	 เพิ่มประสิทธิภาพ 
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การให้บรกิารผ่านระบบการยืน่และพจิารณาคำาขอแบบออนไลน์	หรอืทีเ่รยีกว่า	ระบบ	Single	Window	for	Visa	and	Work	 

Permit)	และ	๖)	SMART	Visa	ได้ตั้งเป้าหมายให้เริ่มใช้	SMART	Visa	ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๖๑

 	 ๕.1.3	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมและด้านการส่งเสริมการลงทุน	โดยมีกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว	จ�านวน	3	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติแร่	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ	พ.ศ.	๒๕๒๐	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐	และพระราชบัญญตักิารเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศไทย	 สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ร่างกฎหมายท่ีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา	

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 จำานวน	๕	ฉบับ	 ได้แก่	 ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย	(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 และ 

ร่างกฎหมายท่ีอยูร่ะหว่างการน�าเสนอสภานติบิญัญติัแห่งชาติ	คอื	ร่างพระราชบัญญติัพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	 

พ.ศ.	....	

 	 ๕.1.4	 ก�าหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่อุตสาหกรรมเรือส�าราญและเรือยอชท์เพื่อสนับสนุน	

ให้ประเทศไทยเป็น	Marina	Hub	of	ASEAN	ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ	ดึงดูดรายได้และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 

ในธุรกิจที่ เกี่ยวข ้อง	 โดยคณะกรรมการส ่งเสริมการลงทุน 

เห็นชอบให้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำาหรับกิจการเรือเฟอร์รี ่

กิจการเดินเรือท่องเท่ียวหรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว	 และกิจการ 

บรกิารทีจ่อดเรอืท่องเทีย่ว	 (มารน่ีา)	 จากเดิมที่ได้รับสิทธิประโยชน์

เฉพาะการยกเว ้นอากรขาเข ้าเครื่องจักรโดยไม่ได้รับยกเว้น 

ภาษีเงนิได้นิตบิคุคล	ปรบัเป็นให้ได้รบัยกเว้นภาษเีงินได้นติบิคุคล	๕	ปี	

ให้เท่ากับกจิการอืน่	ๆ	ในกลุ่มท่องเท่ียว

 ๕.2	 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู	่Thailand	4.0

	 	 ตามท่ีรัฐบาลได ้กำาหนดโมเดลปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ของประเทศภายใต้ช่ือ	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”	 โดยจะเปลี่ยน	 

“ความได้เปรียบเชงิเปรยีบเทยีบ”	 เป็น	 “ความได้เปรยีบเชงิแข่งขนั”	

โดยอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี	 การใช้ปัญญาและองค์ความรู้	 

เ ติมเต็มด ้วยเทคโนโลยี 	 วิทยาศาสตร ์ 	 การวิจัยและพัฒนา	 

เพ่ือนำาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น	

รัฐบาลได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงาน	 คือ	 การขับเคลื่อน	 

๕	 กลุ ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ภายในระยะเวลา	๓-๕	ปีข้างหน้า	ซ่ึงในช่วงทีผ่่านมาได้มีการดำาเนนิการ 

ที่สำาคัญ	ดังนี้

  ๕.2.1	 ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พื่ อ อ น า ค ต

ผ ่ าน 	 1๐ 	 อุตสาหกรรม เป ้ าหมาย 	 เป ็ นกล ไกที่ สำ า คัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 ซึ่งผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน	

๑๐	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	ในช่วงที่ผ่านมา	(๑๒	กันยายน	๒๕๕๙-

๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๐)	 มีจำานวน	 ๗๓๗	 โครงการ	 มูลค่ารวมทั้งสิ้น	

๒๖๗,๓๖๓	ล้านบาท	ได้แก	่

“ขับเคลื่อน New 
Growth Engines 

โดยส่งเสริมการลงทุนใน ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๗๓๗ โครงการ มูลค่ารวม 
๒๖๗,๓๖๓ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

21๕

1๐	อุตสาหกรรมเป้าหมาย
จ�านวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

1)	การต่อยอด	๕	อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ	(First	S-Curve)

	 ๑.๑)		 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม	่
	 	 	 (Next-Generation	Automotive)			

๔๖ ๗๕,๕๑๙

	 ๑.๒)	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	(Smart	Electronics)			 ๑๐๓ ๕๕,๘๗๔

	 ๑.๓)	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	
	 	 	 (Affluent,	Medical	and	Wellness	Tourism)

๓๑ ๓๕,๕๒๖

	 ๑.๔)	 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	
	 	 	 (Agriculture	and	Biotechnology)		

๙๓ ๒๘,๒๖๘

	 ๑.๕)	 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	(Food	for	the	Future)	 ๗๑ ๒๒,๓๗๙

รวม 344 21๗,๕๖๖

2)	การเติม	๕	อุตสาหกรรมอนาคต	(New	S-Curve)

	 ๒.๑)	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต	์(Robotics) ๑๕ ๒,๑๓๒

	 ๒.๒)	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส	์(Aviation	and	Logistics) ๘ ๓,๔๖๕

	 ๒.๓)	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	
	 	 (Biofuels	and	Biochemicals)

๕๘ ๓๑,๙๐๐

	 ๒.๔)	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	(Digital) ๒๗๖ ๔,๙๒๖

	 ๒.๕)	 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub)		 ๓๖ ๗,๓๗๔

รวม 3๙3 4๙,๗๙๗

รวมทั้งหมด ๗3๗ 2๖๗,3๖3

  ๕.2.2	 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม	 มุ ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ภายใต้แนวคดิ	Double	S-Curve	ใน	๑๐	อตุสาหกรรมอนาคต	ประกอบด้วย	First	S-Curve	 

เป็นการต่อยอดการพัฒนา	 ๕	 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต	 และ	 

New	S-Curve	เป็นการลงทนุและพฒันาเพือ่ให้เกิด	๕	กลุม่อตุสาหกรรมใหม่ทีป่รับเปลีย่นรปูแบบสินค้าและเทคโนโลยไีปจากเดมิ	

ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะทำาให้เกิดการพัฒนาสู่โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูง 

ในการสร้างมลูค่าเพิม่และพฒันาคณุภาพสินค้าและบรกิาร	(Knowledge	based	Industry)	ซึง่จะส่งผลให้มขีดีความสามารถ

ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	โดยมีการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำาคัญ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 พฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์	ได้พฒันาผูป้ระกอบการและบคุลากรทีท่ำางาน

เก่ียวข้องกับระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ	 จำานวน	๖๙๔	 คน	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการใช้งานระบบอัตโนมัต	ิ 

พฒันาผูป้ระกอบการเพือ่การยกระดบัความสามารถของโรงงานในการนำาเทคโนโลยอีตัโนมตัมิาใช้ในการผลิต	จำานวน	๗๐	กจิการ	 

เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน	 คุณภาพสินค้า	 ต้นทุนการผลิต	 การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ	 ประกอบกับ
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คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอตัโนมตั	ิเพือ่กระตุ้นภาคอตุสาหกรรมให้หนัมาใช้หุน่ยนต์และ

ระบบอัตโนมัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 การผลักดันให้มี 

ผูใ้ห้บริการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	System	Integrator	(SI)	 

ให้เพียงพอกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา

ศกัยภาพและความร่วมมอืในเครอืข่ายหน่วยงาน	Center	of	Robotics	 

Excellence	 (CoRE)	 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 

และบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 

โดยเป้าหมาย	ในปี	๒๕๖๐	คอื	ให้มกีารลงทนุหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัิ

ไม่น้อยกว่า	๑๒,๐๐๐	ล้านบาท	 ในระยะ	๕	ปี	 (ปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ให้มีการลงทุนไม่น้อยกว่า	๒๐๐,๐๐๐	ล้านบาท	โดยให้อุตสาหกรรม

อย่างน้อยร้อยละ	 ๕๐	 ของจำานวนโรงงานท้ังหมดมีการใช้หุ่นยนต์ 

และระบบอัตโนมัติระดับสูงในโรงงาน	 มีการผลิตหุ ่นยนต  ์

และระบบอัตโนมัติขึ้นในประเทศอย่างน้อยร้อยละ	 ๓๐	 ของมูลค่า 

การนำาเข้า	ด้วย	๕	มาตรการ	คอื	๑)	ด้านการตลาด	กระตุ้นให้ภาคอตุสาหกรรมใช้หุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัใินกระบวนการผลติ

ให้มากขึ้น	 ๒)	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพิ่มจำานวน	 SI	 ๓)	 สร้างอุปทานด้วยการพัฒนาบุคลากร 

ยกระดับกระบวนการผลิต	 และผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เป็นที่ยอมรับในสากล	๔)	 สร้าง	 CoRE	 สำาหรับ 

พฒันาเทคโนโลยหีุน่ยนต์	 และการส่งเสรมิการใช้งานด้านต่าง	 ๆ	 และ	๕)	 มาตรการอืน่	 ๆ	 เช่น	 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 

เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรูใ้นเชงิวชิาการและอตุสาหกรรม	นอกจากนี	้รฐับาลยงัให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษ	ีโดยยกเว้นอากรนำาเข้า

ชิน้ส่วนหุน่ยนต์และยกเว้นภาษนีติบิคุคล	ร้อยละ	๓๐๐	เพือ่วจิยัพฒันาหุน่ยนต์และระบบเพือ่ให้การทำางานมีประสิทธภิาพมากขึน้

	 	 	 (๒)	 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ระยะที่	๔)	โดยพัฒนาผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมใน	๕	จังหวัดชายแดนภาคใต	้

๖๓๕	คน	ด้วยการอบรมด้านออกแบบ	การตลาด	และเทคโนโลยี	พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม

กว่า	๖๐	ผลิตภัณฑ์	ภายใต้แบรนด์	Lawa@THTI	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าและเครือ่งแต่งกายมสุลิม	โดยเป็นการออกแบบร่วมกนั	

ของดีไซน์เนอร์ไทยและมาเลเซีย	ภายใต้แนวคิด	Heaven	and	Earth,	Indigo	Paisley	และ	Reflection	of	the	Sea	

	 	 	 (๓)	 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร	 ได้ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารเพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก	 

โดยฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่ให้มีความรู้	 มีทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร	 มีความพร้อมในการทำางาน	 

และยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขัน	

ทั้งนี้	 มีผู้เข้ารับการอบรม	 จำานวน	 ๗,๙๕๔	 คน	 รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการท่ีเป็นนวัตกรรม	 โดยอยู่ระหว่างทำางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

อาหาร	จำานวน	๑๕	โครงการ	ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัอตุสาหกรรมอาหาร	จำานวน	๒	รายการ	และให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบ 

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร	จำานวน	๒๑	รายการ

	 	 	 (๔)	 ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายทั้งระบบ	 ได้จัดทำาแผนการปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลทรายทั้งระบบ	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔	โดยมีแผนงานที่สำาคัญ	เช่น	ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อย

และนำ้าตาลทราย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 ให้ครอบคลุมการนำาอ้อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับ 

ข้อตกลงทางการค้า	 ขณะน้ีได้ลงประกาศเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนำ้าตาลทราย	 พ.ศ.	 ....	 บนเว็บไซต์	 เพื่อทำา 

ประชาพิจารณ์และจัดทำารายงานผลกระทบตามมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญ	

“ยกเว้นอากรน�าเข้า
ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ และ

ยกเว้นภาษีนิติบุคคล ๓๐๐% 

เพื่อวิจัยพัฒนา
หุ่นยนต์”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

21๗

	 	 	 (๕)	 สร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา	 (Rubber	 City)	 เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพารา 

ในภาคอตุสาหกรรมข้ันกลางนำา้และปลายนำา้ทีส่ำาคญั	ตลอดจนมุง่เน้นให้เกดินวตักรรมเพ่ือนำายางพาราไปใช้ในการผลติผลติภัณฑ์ใหม่ 

ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนสำาหรับการใช้ในประเทศและการส่งออก	 เกิดกลไกผลักดันราคายางในประเทศให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน	โดย	Rubber	City	ตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะที่	๒/๒	และ	๓	ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต	้ที่ตั้งอยู่ในท้องที ่

ตำาบลฉลุง	 อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 ขนาดพื้นที่	 ๑,๒๑๘	 ไร	่

เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมเชิง	Cluster	สำาหรบัอตุสาหกรรมยางกลางนำา้ 

และปลายนำ้า	 เช่น	 อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง	 อุตสาหกรรม 

จากนำา้ยางข้น	อตุสาหกรรมยางคอมปาวด์	และอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง	 

มีการแบ่งพืน้ทีเ่ป็นพืน้ที	่Premium	Zone	เน้นรองรบัอตุสาหกรรมทัว่ไป 

หรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพารา	 โดยเป็น

อุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษ	 เนื้อที่ประมาณ	 ๔๓๘	 ไร่	 และ

พื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางและขั้นปลาย	 เนื้อที่

ประมาณ	๗๗๙	ไร่	โดย	ณ	วนัที	่๓๐	สงิหาคม	๒๕๖๐	มคีวามก้าวหน้า

ของงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ	 คิดเป็นปริมาณงานที่ทำาได ้

ร้อยละ	๖๘	และอยู่ระหว่างการก่อสร้างพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

และส่ิงอำานวยความสะดวกภายในนคิมอตุสาหกรรม	คาดว่าจะแล้วเสรจ็ 

และสามารถเปิดดำาเนนิการได้ภายในปี	๒๕๖๐	โดยมกีารประชาสมัพนัธ์ 

และการตลาด	 ได้แก่	 จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ	 Global	 

Rubber	 Conference	 2016	 โดยภายในงานมีการจัดบูทเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	 Rubber	 City	 ต่อนักลงทุนและ 

ผูส้นใจ	 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 

และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	 (BOI)	 จดักจิกรรม	Road	 show	 เพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ	Rubber	City	 

ต่อนกัลงทนุและผูส้นใจ	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	ปัจจบุนัมนีกัลงทนุสนใจในโครงการ	Rubber	City	โดยทำาสญัญา 

แล้ว	๒	ราย	เนื้อที่	๑๗.๘๒	ไร่	และอยู่ระหว่างการตัดสินใจ	จำานวน	๖๑	แปลง	เนื้อที่	๔๓๑.๐๘	ไร่	ทั้งนี้	การให้เช่าพื้นที่อาคาร 

โรงงานมาตรฐาน	 เฟส	 ๑	 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำานวน	 ๓	 ยูนิต	 พื้นที่รวม	 ๑,๕๐๐	 ตารางเมตร	 ได้มีผู้ทำาสัญญาเช่าท้ังหมด 

เรยีบร้อยแล้ว

	 	 	 (๖)	 พัฒนาอุตสาหกรรมยาง	 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	 

และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง	 ๆ	 เช่น	 พื้นลู่วิ่ง	 พื้นช่องทางจักรยาน	 

พืน้สนามฟตุซอล	โดยกำาหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีเกีย่วกับยาง	๑๕๒	มาตรฐาน	มาตรฐานผลติภณัฑ์ยางเร่งด่วน	

จำานวน	 ๓	 มาตรฐาน	 ได้แก่	 มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น	 (มอก.	 ๒๓๗๗-๒๕๕๙)	 มาตรฐานแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ	 (มอก.	 ๒๗๓๑-๒๕๕๙)	 และมาตรฐานฟองนำ้าลาเท็กซ์สำาหรับทำาที่นอน	 (มอก.	 ๒๗๔๗-๒๕๕๙)	 รวมทั้ง 

ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางตามนโยบายเร่งด่วนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต	้

	 	 	 (๗)	 จดัตัง้ศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ

แห่งชาต	ิโดยทีต่ัง้โครงการอยูใ่นเขตสวนป่าลาดกระทงิ	ตำาบลลาดกระทงิ	

อำาเภอสนามชัยเขต	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีพื้นที่	 ๑,๒๓๔.๙๘	 ไร	่ 

งบประมาณ	๓,๗๐๕	 ล้านบาท	แบ่งแผนงานเป็น	๓	 ระยะ	 (จำานวน 

๓๓	 รายการ	๘	 สนามทดสอบ)	 คอื	 ระยะที	่ ๑	 ส่วนทดสอบยางล้อ 

ตามมาตรฐาน	UN	R117	และ	UN	R64	(รวม	๒	รายการ	๑	สนามทดสอบ)

ระยะท่ี	 ๒	 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน	 (รวม	 ๑๙	 รายการ 

๕	 สนามทดสอบ)	 และระยะท่ี	 ๓	 ทดสอบ	 รวม	 ๑๒	 รายการ 

๒	 สนามทดสอบ	 โดยระยะที่	 ๑	 มีกำาหนดแล้วเสร็จประมาณ 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน218
นโยบายข้อ ๖

เดือนเมษายน	๒๕๖๑	 โดยศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งชาติน้ีจะสามารถตรวจสอบรับรองมาตรฐานช้ินส่วนรถยนต์ได้ทั้งหมด 

และสมบรูณ์ทีส่ดุในอาเซยีน	และเป็นศนูย์ลำาดบัท่ี	๔	ในเอเชยี	รองจากสาธารณรฐัประชาชนจนี	ประเทศญ่ีปุน่	และสาธารณรัฐเกาหลี	

สามารถรองรับการตรวจสอบได้ท่ัวโลก	 ทั้งน้ี	 โครงการระยะที่	 ๒	 ส่วนทดสอบรถยนต์และชิ้นส่วน	 ได้กำาหนดงบประมาณ 

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ไว้	๑๗๕.๖๒๕	ล้านบาท	ซึ่งตามกำาหนดโครงการจะเสร็จทั้งหมดปี	๒๕๖๒

	 	 	 (๘)	 พฒันาพลาสตกิชวีภาพย่อยสลายได้	โดยปรบัปรงุคณุสมบตัขิองพลาสตกิชวีภาพให้มคีณุสมบตัิ

ทีด่ขีึน้	สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรหรอืชีวมวล	รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาผลิตภัณฑ์พลาสตกิทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อม	และพฒันา	SMEs	ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภณัฑ์พลาสตกิชวีภาพเชงิสร้างสรรค์ทีส่อดคล้อง

กับแนวโน้มทางการพัฒนาและความต้องการในอนาคต	จำานวน	๕๒	กิจการ	งบประมาณ	๑๔.๖๔๘	ล้านบาท	

	 	 	 (๙)	 พฒันาสูร่ะบบโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน	โดยพฒันาความสามารถของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ในการบรหิารจัดการระบบโลจิสตกิส์และประยกุต์ใช้วทิยาการเชงิดิจิทลัในการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน	ทัง้เชงิวตัถแุละ

ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพ	พร้อมท้ังสร้างความเชือ่มโยงและการบรหิารระบบงานระหว่างองค์กรในโซ่อปุทานแบบบรูณาการตาม

กรอบแนวทางทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่	ีและการบรกิารครอบคลมุการจดัการระบบฐานข้อมลู	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และซอฟต์แวร์	 การใช้	 Cloud	 Computing	 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล	 การประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลและการสื่อสารระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทานด้วยระบบที่มีมาตรฐาน	 

น่าเชือ่ถอื	 และมีประสทิธภิาพ	พร้อมทัง้สร้างความสามารถให้เครอืข่ายสนบัสนนุมคีวามพร้อมรองรบัธรุกจิของโครงข่ายการผลติ 

และการส่งมอบ	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของสถานประกอบการไทยให้ทัดเทียมระดับสากลอย่างครอบคลุม

และยั่งยืน	 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศในภูมิภาค	 และยกระดับประสิทธิภาพระบบอำานวยความสะดวก

ทางการค้าและโครงสร้างพืน้ฐานด้านโลจสิตกิส์ให้สามารถรองรบัการขยายตวัทางการค้าและการเตบิโตทางเศรษฐกิจของพืน้ที่

ยทุธศาสตร์	เพือ่สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในภูมภิาค	โดยคัดเลือกสถานประกอบการ 

ที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นเข้าร่วมโครงการฯ	จำานวน	๒๐	ราย

	 	 	 (๑๐)	อตุสาหกรรมเพือ่มุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว	(Green	Industry)	ยกระดับสถานประกอบการ

ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น	 โดยพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์	 ลดมลพิษ 

ทีแ่หล่งกำาเนดิ	ป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการสร้างสมดลุระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและการอนรัุกษ์

ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณลุ่มนำ้าหลักในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม 

เชงินเิวศ	(Eco	Industrial	Town)	ได้มกีารบรหิารจดัการดำาเนนิธรุกิจ

ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบในทิศทางเดียวกัน	และเสริมสร้าง 

จิตสำานึกให้พนักงานและผู้ประกอบกิจการโรงงานมีส่วนร่วม 

รักษาสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปของ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 โดยมีการบริหารจัดการลุ ่มนำ้าและ 

วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ให้คำาแนะนำาเชิงลึกแก่สถาน

ประกอบการเพือ่มุง่สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีวในพืน้ท่ีลุ่มนำา้ท่าจนี	 

ลุ่มนำ้าแม่กลอง	 ลุ่มนำ้าเจ้าพระยา	 และลุ่มนำ้าภาคตะวันออก	 ซึ่งม ี

ผู ้ประกอบการ	 OTOP	 เข้าสู ่กระบวนการแสดงผลิตภัณฑ์ท่ี 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม	 

(ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท	๒)	ตามมาตรฐาน	 ISO	14021	จำานวน	

๒๐๐	ราย	งบประมาณ	๙.๘๒๓	ล้านบาท	และมีสถานประกอบการ

“ยกระดับ

อตุสาหกรรมสีเขยีว
เข้าสู่กระบวนการ

ตามมาตรฐาน ISO 14021 
จ�านวน ๒๐๐ ราย”
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ทีข่อเทยีบระดบัหรือเลือ่นระดบัสูอ่ตุสาหกรรมสีเขียว 

ไปแล ้ว	 ๓๐	 โรงงาน	 ผ ่านการตรวจประเมิน	 

๖	 โรงงาน	 ทั้งนี้ 	 ได ้มีการจัดทำาและพิมพ์คู ่มือ

อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

ความรู้	 สร้างความเข้าใจ	 แนวคิดและความจำาเป็น

ของการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน	จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 (๑๑)	พฒันาอตุสาหกรรมชุมชน  

ให ้คำ าปรึกษาแนะนำา เชิ งลึกให ้กับผู ้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชนและผู ้ประกอบการ	 OTOP	

ในด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.)	 การพัฒนาการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	 

การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 

จำานวน	 ๙๘	 ราย	 อยู ่ระหว่างดำาเนินการ	 ๒๑๒	 ราย	 ดำาเนินการฝึกอบรมให้กับผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ 

ผู้ประกอบการ	OTOP	แล้ว	จำานวน	๒๙๘	ราย	อยู่ระหว่างดำาเนินการ	๑๒	ราย	และดำาเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ	OTOP	แล้ว	จำานวน	๕๓๓	ราย	

	 	 ๕.2.3	 พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

อุตสาหกรรม เป้าหมาย การด�าเนินการ
งบประมาณ	
(ล้านบาท)

๑)	อาหารแปรรูป ๑๕๕	กิจการ	 	 ให้คำาปรึกษาแนะนำาเชิงลึกแก่วิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร	 
ด้านการเพิม่ผลติภาพ	การเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์	เพิม่ประสทิธภิาพ 
การใช้พลังงาน	 และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน	 GMP/
HACCP	 เพื่อเป็นการขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศ	 
รวมทั้งประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย	์

๔๐.๔๑๑

๒)	เกษตรแปรรูป ๑๑๖	กิจการ	 	 ให้คำาปรึกษาแนะนำาเชิงลึกให้แก่	 SMEs	 และวิสาหกิจชุมชน
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในด้านการพัฒนาผลิตภาพและ 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้ว	

๓๙.๐๓๓

๓)	ฮาลาล ๑๖	กิจการ	 	 ให้คำาปรึกษาแนะนำาเชิงลึกให้แก่	 SMEs	ด้านการพัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานฮาลาลแล้ว	

๗.๖๙๗

๔)	แฟชั่นไทย ๑๐๐	กิจการ 	 พฒันาศกัยภาพ	SMEs	ยกระดบัทกัษะ	องค์ความรู้	ให้กบับคุลากร
หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมแฟชั่น
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ	์
๓	 อุตสาหกรรมแฟช่ัน	 ผ้าผืน	 ผ้าไหมไทย	 และตราสินค้าไทย 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	(Value	Creation)	

๕๔.๗๐๔

๕)	ชิ้นส่วนยานยนต์ ๑๐๐	กิจการ	 	 ให้คำาปรกึษาแนะนำาเชงิลกึให้แก่	SMEs	ในด้านการเพิม่ผลติภาพ	 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร	 มาตรฐาน 
การผลิต	 รวมทั้งเทคโนโลยีการซ่อมบำารุงและส่ิงแวดล้อม	 
เพือ่ให้มขีดีความสามารถและศกัยภาพการผลติเพิม่ขึน้	สามารถ
แข่งขันในตลาดสากลได	้

๑๙.๒๗๗
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นโยบายข้อ ๖

อุตสาหกรรม เป้าหมาย การด�าเนินการ
งบประมาณ	
(ล้านบาท)

๖)	ชิ้นส่วน
อากาศยาน

๑๐	กิจการ
๘,๓๖๐	คน

•	 พัฒนา	 SMEs	 ด ้านการจัดการและมาตรฐานการผลิต 
ในอตุสาหกรรมขนส่งและการบนิ	เพือ่การลงทนุในอตุสาหกรรม
ขนส่งและการบิน	

•	 พัฒนาผู ้ประกอบการและบุคลากรเพื่อถ ่ายทอดความรู  ้
ด้านการผลติ	การจดัการ	และมาตรฐานการผลิตในอตุสาหกรรม
ขนส่งและการบนิ	และเตรยีมความพร้อมในการพฒันาบคุลากร
ให้มีองค์ความรู้	 ทักษะ	 และเทคโนโลยีด้านการซ่อมบำารุงและ
การผลิตชิ้นส่วน	

•	 ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	จำานวน	๑๑,๐๑๙	คน

๑๙.๓๔๓

๕.๒๔๔

๗)	การแพทย์และ
สุขภาพ

๑	
อุตสาหกรรม

ต้นแบบ

	 พัฒนา	 SMEs	 เพื่อสร ้างและเ ช่ือมโยงเครือข ่ายของ 
กลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยบริการให้เกิดการรวมกลุ่ม	พัฒนา 
สมาชิกในกลุ่ม	 เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ	 ขับเคล่ือนและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ	 และผลักดัน
นวัตกรรมและผลงานวิจัยในอุตสาหกรรมการแพทย์และ
สขุภาพทีเ่ป็นประโยชน์และถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชงิพาณชิย์
และสาธารณประโยชน	์

๓๕.๕๖๒

๘)	เครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์

๔๐	กิจการ 	 พัฒนา	 SMEs	 เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
สากล	ทำาให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากล	และ
ขับเคล่ือนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	 นำาไปสู่การใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย	์

๑๕.๗๘๐

๙)	ไบโอชีวภาพ ๕๒	กิจการ 	 พฒันา	SMEs	ด้านการออกแบบและพฒันาต้นแบบบรรจภุณัฑ์ 
พลาสติกชีวภาพเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม 
การพัฒนาและความต้องการในอนาคต	

๑๔.๖๔๘

๑๐)	เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์
โทรคมนาคม

๔๕	กิจการ 	 พัฒนา	 SMEs	 เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประยุกต์ระบบอัตโนมัติ
ในอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส	์และอปุกรณ์
โทรคมนาคม	 และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน 
การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
และอุปกรณ์โทรคมนาคมสู่มาตรฐานสากล	

๑๓.๖๙๑
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อุตสาหกรรม เป้าหมาย การด�าเนินการ
งบประมาณ	
(ล้านบาท)

๑๑)	ดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากดิจิทัล

๔๕๕	กิจการ
๘	เรื่อง

•	 ให้คำาปรกึษาแนะนำาเชิงลึกโดยนำาดิจทิลัไปใช้ในสถานประกอบการ 
	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	โดยการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	
หรือระบบ	IT		มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ	

•	 วิเคราะห	์ รวบรวมข้อมูล	 Big	Data	 ในโลกออนไลน	์ เผยแพร่
ใน	Social	Media	เพื่อนำามาหาแนวโน้ม	(Trend)	และปัจจัย
ขับเคล่ือน	 (Driving	 Force)	 ที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งทางด้านสังคม	 เทคโนโลยี	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 และ
การเมือง	จำานวน	๘	เรื่อง

๔๔.๕๕๕

๑๒)	ท่องเที่ยวและ
บริการ

๒๖,๓๔๐	คน •	 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ของภาคบริการและการท่องเที่ยว	จำานวน	๒๗,๒๐๗	คน

•	 การพฒันาบคุลากรด้านการท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐานสมรรถนะ
ร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน	จำานวน	๔,๔๔๓	คน

-

	 ๕.3	 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 	 ๕.3.1	 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC) 

ได้ดำาเนินการในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรา	 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นพื้นที่ใหม่รองรับการลงทุน 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งทางถนน	รถไฟ	ท่าเรือ	

และนิคมอุตสาหกรรม	 อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียนซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยังท่าเรือนำ้าลึกทวาย 

ของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	ท่าเรอืสหีนวุลิล์ของราชอาณาจกัรกมัพูชา	และท่าเรือวงัเตาของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	 

และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบยีงเหนือ-ใต้	(North-South	Corridor)	และระเบยีงตะวนัออก-ตะวันตก	(East-West	Corridor)	 

โดยจะพฒันา	EEC	ผ่านโครงการเป้าหมาย	๑๕	โครงการสำาคัญ	๔	กลุ่ม	ได้แก่	๑)	โครงสร้างพื้นฐาน	๒)	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 
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๓)	 การท่องเที่ยว	 และ	 ๔)	 การสร้างเมืองใหม่	 ภายในระยะ	 ๕	 ปี 

(พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 โดยจะมีการลงทุนท้ังจากภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	 วงเงินงบประมาณ	๑.๕	 ล้านล้านบาท	 ซึ่งหากเป็นไป 

ตามแผนที่กำาหนด	 คาดว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต

ร้อยละ	 ๕	 ต่อปี	 เกิดการจ้างงานใหม่	 ๑๐๐,๐๐๐	 อัตราต่อป ี

สร้างงานเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมและบริการ	 ลดต้นทุนโลจิสติกส	์ 

๔	 แสนล้านบาทต่อปี	 กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 ๑๐	 ล้านคน 

ต่อปี	และได้ฐานภาษีใหม่	๑	แสนล้านบาทต่อป	ีโดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 จะเร่งผลักดัน	 ๕	 โครงการหลัก	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการ 

พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู ่ตะเภา	 ๒)	 โครงการพัฒนา 

ท่าเรอืแหลมฉบงัและมาบตาพดุ	ระยะที	่๓	๓)	การก่อสร้างรถไฟทางคู ่

และรถไฟความเร็วสูง	 ๔)	 อุตสาหกรรมไฮเทคสำาหรับอนาคต	 เช่น	

รถยนต์ไฟฟ้า	 (Electric	 Vehicle:	 EV)	 หุ่นยนต์	 Bio	 Economy	 

Medical	Hub	ชิ้นส่วนอากาศยาน	และ	๕)	การพัฒนา	๓	เมืองใหม ่

เพื่อรองรับประชากรและการท่องเที่ยว	 รวมทั้งแผนการพัฒนาศูนย์กลางการเงิน	 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที ่

ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษได้เหน็ชอบโครงการสำาคัญภายใต้แผนงานพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	(พ.ศ.	๒๕๖๐-

๒๕๖๔)	ได้แก่	๑)	ร่างพระราชบญัญตักิารพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	พ.ศ.	....	๒)	แผนงานพฒันาอตุสาหกรรม

ศักยภาพ	๓)	แผนงานคมนาคมและโลจิสติกส	์๔)	แผนงานพัฒนาเมือง	สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	การจัดการสิ่งแวดล้อม

เมืองท่องเที่ยว	และสาธารณสุข	และ	๕)	การบริหารจัดการโดยภาพรวม	โครงการการศึกษาจัดทำาแผนแม่บทโครงการพัฒนา

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกและจดัตัง้สำานกังานคณะกรรมการนโยบายการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ	(EEC)	

ชั่วคราว	โดยมีโครงการที่จำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการในป	ี๒๕๖๐	จำานวน	๔๘	โครงการ	วงเงิน	๖,๙๙๒.๖๗	ล้านบาท	และได้

เร่งรัดดำาเนินการตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บังเกิดผลโดยเร็วภายใน	๑-๓	ปี	

	 	 	 หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำาส่ังรวม	๔	ฉบบั	ทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาในด้านต่าง	ๆ	 

ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ได้แก่	๑)	คำาสั่ง	ที่	๒/๒๕๖๐	เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

๒)	คำาสั่ง	ที่	๒๗/๒๕๖๐	และคำาสั่ง	ที	่๒๙/๒๕๖๐	เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง 

จากต่างประเทศ	เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ	และ	๓)	คำาสั่ง	ที่	๒๘/๒๕๖๐	

เกี่ยวกับการเร่งรัดการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน	สำาหรับ

โครงการในเขต	EEC	

	 	 	 นอกจากนัน้	ยังได้เร่งรดักระบวนการลงทนุร่วมระหว่างรฐัและเอกชน	(Public	Private	Partnership:		PPP) 

ให้มาลงทนุในพืน้ท่ี	EEC	โดยให้สทิธพิเิศษในด้านการส่งเสรมิการลงทนุ	เช่น	โครงการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ที	่EEC	จะได้รบั 

การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	 ๕๐	 เป็นเวลา	 ๕	 ปี	 ควบคู่ไปกับการดำาเนินกิจกรรมชักจูงนักลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศญ่ีปุ่น	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และกลุ่มประเทศ	CLMV	 (ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม)	ซ่ึงคาดว่าจะมผีูป้ระกอบการ 

เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	เช่น	BMW	Toyota	Airbus	ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัท	e-Commerce	Digital	โดยเฉพาะ 

อาลีบาบา	Lazada	รวมถึง	Google	Microsoft	ให้ความสนใจและคาดว่าจะมาร่วมลงทุนในส่วนของพื้นที	่e-Commerce 

Park	 รวมท้ังได้มีการลงนามความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศ	 โดยคาดว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ

นโยบาย	One	 Belt	 One	 Road	 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 การลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกแสดงเจตจำานง

กับประเทศญ่ีปุ่น	 จำานวน	 ๕	 ฉบับ	 เพ่ือแสดงความร่วมมือในการพัฒนา	 EEC	 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ในส่วนของการอำานวยความสะดวกให้กับผู ้ลงทุน 

ในด้านแรงงานทั้งกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือและกลุ่มแรงงานฝีมือ	ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที	่EEC	 

“พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก 

(EEC) ผ่าน ๑๕ โครงการ 
วงเงิน ๑.๕ ล้านล้านบาท”
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เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับนักลงทุน	 ปัจจุบันมีจำานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำางานในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ในพื้นที่	 ๓	 จังหวัด	 จำานวน	 ๑๓๐,๐๓๘	 คน	 และได้พัฒนาศักยภาพแรงงานตอบสนองต่อ 

ความต้องการของภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 จำานวน	 ๖๑๕,๙๑๖	 คน	 

พร้อมทัง้ได้จดัทำาฐานข้อมลูแรงงานทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและประมาณการความต้องการแรงงานในสาขาต่าง	ๆ 	ของอตุสาหกรรม

เป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 เพื่อนำาไปกำาหนดเป้าหมายในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทและระดับ 

ให้ตรงกับความต้องการต่อไป

 	 ๕.3.2	 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 ได้แก่	 จังหวัดตาก	 สระแก้ว	 ตราด	 สงขลา	 หนองคาย	

กาญจนบุรี	เชียงราย	มุกดาหาร	นครพนม	และนราธิวาส	ซึ่งมีการดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 จดัตัง้นคิมอุตสาหกรรมในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	(จงัหวดัตาก	สงขลา	และสระแก้ว)	

นคิมอตุสาหกรรมเป็นกจิกรรมหนึง่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษทีจ่ะเป็นเครือ่งมอืและกลไกทีจ่ะผลกัดัน	เสรมิสร้างการพฒันา 

ด้านอตุสาหกรรม	เศรษฐกจิ	การลงทนุ	และการค้า	ซึง่จะสร้างความมัง่คัง่อย่างยัง่ยนืในพืน้ที	่โดยการพฒันานคิมอุตสาหกรรม 

ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับพื้นที่	 (การสร้างงาน	 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 เงินลงทุนและเงินหมุนเวียน)	 ระดับประเทศ	 (ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ	 กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	 ลดความเหลื่อมลำ้า	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และ 

เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน)	ดังนี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด ที่ตั้ง เนื้อที่	(ไร่)

ตาก ตำาบลท่าสายลวด	อำาเภอแม่สอด	 ๘๓๖.๗๒

สงขลา ตำาบลสำานักขาม	อำาเภอสะเดา ๙๙๕.๕๓

สระแก้ว ตำาบลป่าไร	่อำาเภออรัญประเทศ	 ๖๖๐.๕๖

	 	 	 	 โดยการพฒันานคิมอตุสาหกรรมในจงัหวดัสระแก้วได้เริม่ดำาเนินการก่อสร้างพืน้ทีโ่ครงการนคิม

อตุสาหกรรม	ระยะที	่๑	แล้ว	ซึง่เริม่วางระบบสาธารณปูโภคและก่อสร้างอาคารโรงงานสำาเรจ็รปูเพือ่รองรบัผู้ประกอบการ	SMEs	 

และลานประชารัฐ	รองรบักลุม่วสิาหกิจชมุชนทีจ่ะเข้ามาจำาหน่ายสนิค้า	OTOP	และพืน้ทีส่ำาหรบัการลงทนุอตุสาหกรรมทัว่ไป	

เช่น	อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม	สินค้าเกษตรแปรรูป	อุตสาหกรรมพลาสติก	ในส่วนการก่อสร้างโครงการฯ	ระยะที่	๒	ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาเข้าดำาเนินการก่อสร้าง	 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำาเนินการก่อสร้างได้ประมาณ

เดือนกันยายน	๒๕๖๐	 และแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ได้ครบทั้งหมดประมาณเดือนกันยายน	๒๕๖๑	

เป็นต้นไป	 ส่วนโครงการนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดตากและสงขลา	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างการศึกษาและจัดทำารายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	(EIA)	และออกแบบงานก่อสร้าง	ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี	๒๕๖๐	และมกีำาหนด 

ที่จะเปิดดำาเนินการในป	ี๒๕๖๑	

	 	 	 (๒)	 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	ได้ดำาเนนิการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

และด่านศุลกากรในพื้นที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 	 (๒.๑)	 จังหวัดตาก	 ในส่วนทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่นำ้าเมยแห่งที่	 ๒	 

การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๑๒	ตาก-แม่สอด	ตอน	๓	ท่าอากาศยานแม่สอด	และด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่

	 	 	 	 (๒.๒)	 จงัหวดัสระแก้ว	ในส่วนทางหลวงอรญัประเทศ-ชายแดนประเทศไทย/ราชอาณาจกัรกมัพชูา

(บ้านหนองเอีย่น-สตงึบท)	 ปรบัปรงุทางรถไฟช่วงชมุทางแก่งคอย-คลองสิบเก้า-สดุสะพานคลองลึก	 (รวมสะพานข้ามคลองลึก)	

และด่านศุลกากรอรัญประเทศ	(ป่าไร่)

	 	 	 	 (๒.๓)	 จังหวัดตราด	 ในส่วนทางหลวงหมายเลข	๓	 ตราด-หาดเล็ก	 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตอนท่ี	 ๒	 ถนนสายทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่	 และโครงการก่อสร้างถนน	๔	 ช่องจราจรเข้าท่าเทียบเรือ

อเนกประสงค์คลองใหญ่
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	 	 	 	 (๒.๔)	 จงัหวดัสงขลา	ในส่วนทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายหาดใหญ่-ชายแดนประเทศไทย/

ประเทศมาเลเซยี	และการขยายถนนสาย	สข.๑๐๒๗-ปาดงัเบซาร์	โครงการก่อสร้างอาคารพรมแดนด่านศุลกากรสะเดา	(เดมิ)	

และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

	 	 	 	 (๒.๕)	 จังหวัดหนองคาย	ในส่วนทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	อำาเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ	ตอน	๑	 

ถนนสาย	 ก	 ผังเมืองรอบเมืองหนองคาย	 และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ 

พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

	 	 	 	 (๒.๖)	 จงัหวดักาญจนบรุ	ีในส่วนทางหลวงหมายเลข	๓๖๗	ทางเล่ียงเมืองกาญจนบรีุ	ทางหลวง

หมายเลข	๘๑	(มอเตอร์เวย์บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบรุ)ี	และด่านศลุกากรบรเิวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านนำา้พรุ้อน	ระยะที	่๑

	 	 	 	 (๒.๗)	 จงัหวดัเชยีงราย	ในส่วนทางเล่ียงเมอืงเชียงรายด้านตะวนัตก	ทางหลวงหมายเลข	๑๒๙๐	

อำาเภอเชยีงแสน-อำาเภอเชยีงของ	ตอน	๓	สายแยกทางหลวงหมายเลข	๑๐๒๐-บ้านก่ิวแก้ว	อำาเภอเทงิ	โครงการศูนย์เปลีย่นถ่าย 

รูปแบบการขนส่งเชียงของ	 โครงการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย	 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

ด่านศลุกากรแม่สาย	โครงการก่อสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรบัเจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิานด่านศุลกากรเชยีงของ	และโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่ทำาการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ

	 	 	 	 (๒.๘)	 จงัหวดัมกุดาหาร	ในส่วนทางหลวงหมายเลข	๑๒	กาฬสินธุ-์บรรจบทางหลวงหมายเลข	๑๒ 

(บ้านนาไคร้)	ตอน	๑	ก่อสร้างเสร็จแล้ว	และตอน	๒	อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรมุกดาหาร

	 	 	 	 (๒.๙)	 จังหวัดนครพนม	 ในส่วนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนและด่านศุลกากรแห่งใหม่/

ทล.๒๒	สกลนคร-นครพนม	โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

	 	 	 	 (๒.๑๐)	จังหวัดนราธิวาส	 ในส่วนโครงการทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๕๖	 ระแงะ-สุไหงโก-ลก	 

ตอน	๑	(ทล.)	ด่านศลุกากรสไุหงโก-ลก	ด่านศุลกากรบเูก๊ะตา	ก่อสร้างสะพานตากใบ	และการจัดตัง้นคิมอตุสาหกรรมนราธวิาส

  ๕.3.3	 ด�าเนินการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ	

ช่องผ่านแดนท่ีส�าคัญ	 โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองแรงงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน	 เพื่อรับและวินิจฉัยคำาร้อง	 

ให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	 ตอบปัญหาเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ี	 

๑๐	 จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมถึงจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 

๔	ภาษา	ได้แก่	ภาษาอังกฤษ	เมียนมา	ลาว	และกัมพูชา	โดยมีผู้มาใช้บริการ	ณ	ศูนย์คุ้มครองแรงงานฯ	จำานวน	๕,๑๓๕	คน	 

การเสริมสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยเพื่อดูแลคุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา 

ทำางานในเขตเศรษฐกิจพเิศษให้ได้รบัการคุม้ครองกฎหมายด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	

สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 

และขนาดกลาง	 เป็นการป้องกันและลดอันตรายและโรคอันเนื่องจากการทำางาน	 รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนแก่

นายจ้าง/ผูป้ระกอบกจิการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	มีสถานประกอบกจิการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม	จำานวน	๑๐๒	แห่ง	นอกจากนี	้ยงัได้ 

จดัฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	พฒันาฝีมอืแรงงานนานาชาตใินอนภุมูภิาคลุ่มนำา้โขง	โครงการเพือ่ 

เสริมสร้างวินัยการทำางานในภาคอุตสาหกรรม	 เพ่ือผู ้ใช้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 

ที่เคลื่อนย้ายมาจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม	 และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่

แรงงานโยกย้ายถ่ินฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม	 จำานวน	๓๑,๗๙๓	 คน	 และเสริมสร้าง 

ความรู ้ให้แก่นายจ้าง	 ลูกจ้าง	 และคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงาน 

ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	 ๑๐	 ประเทศ	 ประเทศกรอบความร่วมมือ	 (ASEAN+3)	 และประเทศต้นแบบ 

ด้านสวัสดิการแรงงาน	 รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม	จำานวน	๒,๗๙๗	คน	
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	 ๕.4	 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส	์ณ	จุดเดียว	(National	Single	Window:	NSW)	

	 	 ปัจจุบันระบบ	 NSW	 ของประเทศ	 มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนแล้ว	 โดยมีความก้าวหน้า 

ของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ	NSW	ของประเทศ	ดังนี้

 	 ๕.4.1	 หน่วยงานที่มีระบบพร้อมรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ	 NSW	 แล้ว	 ๓๖	 หน่วยงาน	 

ประกอบด้วย

หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านระบบ	NSW

อย่างเป็นทางการแล้ว

หน่วยงานที่มีระบบพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านระบบ	NSW	แล้ว	แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรับ-ส่งข้อมูล/ประเทศปลายทางยังไม่พร้อมรองรับ

การเชื่อมโยงข้อมูล	หรือความพร้อมเรื่องกฎระเบียบ
ของหน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

๓๓	หน่วยงาน ๓	หน่วยงาน

กรมศุลกากร	กรมการค้าต่างประเทศ	การนิคม
อุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กรมปศุสัตว	์
กรมสรรพสามิต	สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน	กรมประมง	สำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ	กรมศิลปากร	กรมธุรกิจพลังงาน	
สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย	 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร	สำานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำาสวนยาง	กรมการขนส่งทางบก	กรมป่าไม้	
การท่าเรือแห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน	์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย	์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กรมการค้าภายใน	
สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กรมทรัพยากรธรณี	
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	กรมการปกครอง	
กรมวิชาการเกษตร	กรมเจ้าท่า	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กรมควบคุมโรค	
และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑)	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	(ทอท.)	
ทดสอบระบบการอนุญาตการบินกับสำานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย	ผ่านเรียบร้อยแล้ว	
โดยแจ้งความพร้อมในการเปิดรับข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ได้ตั้งแต่วันที่	๕	เมษายน	๒๕๖๐	อยู่ระหว่างการกำาหนด
เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ	๒)	สำานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย	ทดสอบระบบอนุญาตการบินกับ	
บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จำากัด	และ
บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	
ผ่านเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการกำาหนดเปิดใช้งาน
อย่างเป็นทางการ	และ	๓)	สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	พัฒนาระบบใบรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้า	
(Electronic	Certificates	of	Origin:	e-C/O)	สำาหรับ
ส่งไปต่างประเทศ	(G2G)	และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ	
NSW	ได้เรียบร้อยแล้ว	และพร้อมเปิดใช้งานจริงได้ทันที
หากมีประเทศปลายทางพร้อมรับ/ส่งข้อมูล

 	 ๕.4.2	 ด�าเนนิการเชือ่มโยงข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์รปูแบบ	Single	Form	(B2G)	สนิค้าวตัถอุนัตราย	สนิค้า

ที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร	สินค้ายางพารา	และสินค้าน�า้ตาล	ผ่านระบบ	NSW 

	 	 	 (๑)	 สนิค้าวตัถอุนัตราย	จำานวน	๘	หน่วยงาน	๑)	สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เริม่ใช้งาน 

ระบบฯ	อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๙	๒)	กรมธุรกิจพลังงาน	เริ่มใช้งานระบบฯ	อย่างเป็นทางการตั้งแต ่

วันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 ๓)	 กรมประมง	 เริ่มใช้งานระบบฯ	 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่	 ๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 

๔)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	มแีผนงานการดำาเนนิการเปิดใช้งานจรงิภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๖๐	๕)	กรมการอตุสาหกรรมทหาร	 

มีแผนการดำาเนนิการเปิดใช้งานจรงิภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๖๐	๗)	กรมปศสุตัว์	มแีผนการดำาเนนิการเปิดใช้งานจรงิภายใน 

เดือนมกราคม	๒๕๖๑	และ	๘)	สำานักงานปรมาณูเพื่อสันต	ิมีแผนการดำาเนินการเปิดใช้งานจริงภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๑



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน22๖
นโยบายข้อ ๖

	 	 	 (๒)	 สินค้าท่ีใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร	 ปัจจุบันระบบสามารถรับข้อมูลคำาขอแบบ	 B2G	 

ได้เรียบร้อยแล้ว	โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำาความเข้าใจกับ	Software	House	แล้ว	เบื้องต้นมีจำานวน	๒	ราย	

ได้แก่	Netbay	และ	Tiffa	ที่พร้อมให้บริการ	และรายอื่น	ๆ	อยู่ระหว่างการพัฒนา	

	 	 	 (๓)	 สินค้ายางพารา	ได้มีการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ	Single	Form	สินค้ายางพารา	

ร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย	 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการผ่านระบบ	 NSW	 

โดยพจิารณาอำานาจและหน้าทีก่ารออกหนงัสอืใบรบัรองคณุภาพยางระหว่างกรมวชิาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย	

การดำาเนนิการ	Single	Form	ยางพารา	มีอปุสรรคเรือ่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการออกหนงัสอืรบัรองคณุภาพยาง	โดยได้เสนอ 

ให้การยางแห่งประเทศไทยดำาเนินการแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 คำาส่ัง	 เพื่อให้รองรับการออกหนังสือรับรองคุณภาพยางได ้

เพือ่ให้มอีำานาจในการออกหนงัสอืรับรองคณุภาพยาง	และกรมวชิาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยยงัขาดงบประมาณ

ในการพัฒนาระบบ	Single	Form	Rubber	

	 	 	 (๔)	 สินค้าน�้าตาล	 ได้ร่างกระบวนการและโครงสร้างข้อมูลสำาหรับ	 Single	 Form	 สินค้านำ้าตาล

เรียบร้อยแล้ว	 และได้มีการหารือเพื่อหาแนวทางในการควบคุมปริมาณนำ้าตาลให้เพียงพอสำาหรับการบริโภคภายในประเทศ	

และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย	 (สอน.)	 จะมีการหารือเพิ่มเติมกับ 

ภาคเอกชนเพื่อนำาข้อมูลจากท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการควบคุมนำ้าตาล 

ที่เหมาะสมต่อไป	

๖.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

	 ๖.1	 การพัฒนาระบบขนส่งทางบก

	 	 ๖.1.1	 ด�าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

	 	 	 (๑)	 โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	 เป็นโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร ์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๕	 จากกรุงเทพฯ-หนองคาย	 โดยฝ่ายไทย 

ได้เสนอให้มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วงระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมาก่อน	 ระยะทาง	 ๒๕๐	 กิโลเมตร	 

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น	๔	ช่วง	คือ	ช่วงที	่๑	ที่สถานีกลางดง	ระยะทาง	๓.๕	กิโลเมตร	ช่วงที	่๒	ระยะทาง	๑๐	กิโลเมตร	 

ช่วงที่	๓	ระยะทาง	๑๐๐	กิโลเมตร	และช่วงที	่๔	ระยะทาง	๑๓๖.๕	กิโลเมตร	เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความพร้อมมากที่สุด 

และยงัคงความร่วมมอืในรูปแบบ	Engineering	Procurement	and	Construction	(EPC)	ซ่ึงฝ่ายไทยจะเป็นผู้ลงทนุเองทัง้หมด	

ส่วนรูปแบบการเดินรถฝ่ายไทยอาจตั้งบริษัทบริหารการเดินรถโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนถือหุ้นด้วย	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบ	 สัญญา	 ๒.๑	 การออกแบบรายละเอียด	 เม่ือวันที ่

๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	และสญัญาที	่๒.๒	ท่ีปรกึษาควบคมุงานก่อสร้าง

เมือ่วนัที	่๒๙	สงิหาคม	๒๕๖๐	และจะเริม่ต้นก่อสร้างในเดอืนตลุาคม

๒๕๖๐	ที่กลางดง-ปางอโศก	ระยะทาง	๓.๕	กิโลเมตร	หลังจากนั้น 

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดการเจรจาขอบเขตงาน	 (Terms	 of	 

Reference:	TOR)	และข้อกำาหนดเฉพาะของสัญญา	๒.๓	ระบบราง	ไฟฟ้า 

เคร่ืองกลจดัหาขบวนรถและอบรมบคุลากร	 และคาดว่าจะได้ข้อสรปุ 

เกีย่วกบั	TOR	และข้อกำาหนดเฉพาะดังกล่าวภายในส้ินเดอืนกันยายน	 

๒๕๖๐	เพ่ือให้ได้ข้อสรปุเก่ียวกับองค์ประกอบสำาคัญของสัญญา	โดยทัง้ 

สองฝ่ายจะร่วมกนัดำาเนนิการโครงการรถไฟความเรว็สูงให้สอดคล้อง 

กับมลูค่าโครงการทีไ่ด้ประมาณการภายในกรอบวงเงนิ	๑๗๙,๓๑๒.๒๑	 

ล้านบาท		ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้ข้อสรปุแผนการฝึกอบรมและทดสอบวศิวกร 

และสถาปนกิจนีแล้ว	โดยการฝึกอบรมและทดสอบวศิวกรจีนจะจดัขึน้	 

ณ	เมืองเทียนจิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

“ด�าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูงช่วง

กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา 
ในรูปแบบ Engineering 
Procurement and 
Construction: EPC 

โดยไทยลงทุนเองทั้งหมด”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

22๗

	 	 	 	 ที่ประชุมฯ	 เห็นชอบให้คณะทำางานของทั้งสองฝ่ายหารือข้อยุติเก่ียวกับแนวเส้นทางรถไฟ 

และท้ังสองฝ่ายได้หารือข้อสัญญาในร่างสัญญาเงินกู้	 ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขและมีความเห็นร่วมกันในข้อสัญญาส่วนใหญ่ 

และจะเจรจาข้อสญัญาส่วนทีเ่หลอืต่อไป	นอกจากนี	้ทัง้สองฝ่ายได้พจิารณาแผนงานความร่วมมอืด้านการเงนิและเหน็ชอบร่วมกนั 

ที่จะดำาเนินการให้ได้ข้อสรุปในร่างสัญญาเงินกู้ภายในเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 และเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุม 

คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	ครั้งที่	๒๑	วันที่	๒๐-๒๒	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	เมืองเทียนจิน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ต่อไป	

	 	 	 (๒)	 โครงการความร่วมมอืในการพฒันาระบบรางระหว่างไทย-ญีปุ่น่	มคีวามคบืหน้าในการดำาเนนิ

โครงการ	ดังนี้

	 	 	 	 (๒.๑)	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

	 	 	 	 	 	 (๒.๑.๑)	 แบ่งการพัฒนาออกเป็น	๒	ระยะ	คอืระยะที	่๑	เส้นทางกรงุเทพฯ-พษิณโุลก	

และระยะที่	๒	 เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่	 และอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์โครงการในรายละเอียด	ทั้งนี้	 การออกแบบ 

รายละเอียดโครงการฯ	จะดำาเนนิการหลงัจากทีท้ั่งสองฝ่ายเหน็ชอบต่อรายงานการศกึษาความเหมาะสมของโครงการฯ	ปัจจบุนั

ฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่เสนอรายงานการศึกษาวิเคราะห์ฯ	

	 	 	 	 	 	 (๒.๑.๒)	 ดำาเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม	ได้แก่	ช่วงกรงุเทพฯ-พษิณโุลก	โดยคณะกรรมการ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิมมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัท่ี	๖	กรกฎาคม	๒๕๖๐	และช่วงพษิณโุลก-เชยีงใหม่	โดยคณะกรรมการผูช้ำานาญการ 

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ให้เพิ่มเติมข้อมูล 

ในรายงานแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

	 	 	 	 (๒.๒)	 แผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟ

ความเร็วสูง	 ได้มีการประชุมคณะทำางานด้านเทคนิคโครงการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพื้นท่ีเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน 

การพฒันารถไฟความเรว็สงู	ภายใต้คณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการพฒันาระบบราง	ภายใต้บนัทกึความร่วมมอืด้านระบบราง 

ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงทีด่นิ	โครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งและการท่องเทีย่วแห่งญีปุ่น่	

ครัง้ที	่๔	เมือ่วนัที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	เพือ่พจิารณาหาข้อสรปุเกีย่วกบัแนวคดิในการประเมินผลประโยชน์จากการพฒันาพ้ืนที ่

ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง	เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

	 	 	 	 (๒.๓)	 Southern	 Corridor	 [กาญจนบุรี	 (บ้านพุน�้าร้อน)-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง	 และ

กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ]	มีการดำาเนินการที่สำาคัญ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๑)	 ทดลองเดินรถขนส่งสินค้าจากหนองปลาดุก-แหลมฉบัง	 เพื่อทดลอง

คุณภาพรางขนาด	๑	เมตร	

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๒)	 พธิเีปิดสำานกังานเพือ่สำารวจและพฒันาการขนส่งสินค้าทางรถไฟทีบ่รษิทั	

Toyota	Tsusho	เมื่อวันที	่๒	มิถุนายน	๒๕๖๐

	 	 	 	 	 	 (๒.๓.๓)	 ญีปุ่น่ได้เสนอให้ปรบัปรงุโครงสร้างเดมิก่อนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเดนิรถ

ท้ังน้ี	 โครงสร้างพื้นฐานจำาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในด้านต่าง	 ๆ	 คือ	 ๑)	 การปรับปรุงด้านความปลอดภัยของราง 

๒)	การจัด	zoning	ในการเดินรถ	และ	๓)	การปรับปรุงจุดเชื่อมต่อและการเข้า-ออก	สถานีขนส่งสินค้า

	 	 	 	 (๒.๔)	 การด�าเนนิธรุกจิการขนส่งสนิค้าทางรถไฟ	มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั	คอื	ฝ่ายญีปุ่น่ 

ได้นำาเสนอผลการศึกษาและรูปแบบการลงทุนแบ่งการลงทุนออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	๑)	SPV	1	(การเดินบรรทุกสินค้า)	ลงทุน

โดยเอกชน	 และ	๒)	 SPV	 2	 (การขนส่งสินค้าทางรถไฟ)	 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ซึ่งคณะทำางานพิจารณาการศกึษา 

ความเหมาะสมของโครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการขนส่งตูส้นิค้าภายในประเทศจะได้รบัทราบและพจิารณาการจดัตัง้บรษัิท 

ร่วมทุนระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นต่อไป

	 	 	 	 (๒.๕)	 East-West	 Corridor	 (ช่วงแม่สอด-มุกดาหาร)	 ฝ่ายญี่ปุ่นอยู่ระหว่างดำาเนินการ

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน228
นโยบายข้อ ๖

	 	 	 (๓)	 โครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงู	ขนาดรางมาตรฐาน	๑.๔๓๕	เมตร	เพ่ือพฒันาระบบสาธารณปูโภค

การคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น	 และเพิ่มทางเลือกการเดินทาง	 ทั้งน้ี	 กระทรวง

คมนาคมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖	แล้ว

	 	 	 	 (๓.๑)	 สายกรุงเทพฯ–หัวหิน	 ระยะทาง	 ๒๑๑	 กิโลเมตร	 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลของ

รายงาน	PPP	ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	เมื่อวันที	่๓	สิงหาคม	๒๕๖๐

	 	 	 	 (๓.๒)	 สายกรงุเทพฯ-ระยอง	ระยะทาง	๑๙๓.๕	กิโลเมตร	การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จดัทำา 

การทดสอบความสนใจของตลาด	(Market	Sounding)	แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม	๒๕๖๐	

  ๖.1.2	 โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู ่ 	 ได้ดำาเนินการรวมทั้งส้ิน	 ๑๔	 โครงการ	 โดยมีสถานะ 

การดำาเนินการ	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 (๑)	 โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	จำานวน	๒	โครงการ	คือ	๑)	ช่วงฉะเชิงเทรา-

คลองสิบเก้า-แก่งคอย	ระยะทาง	๑๐๖	กิโลเมตร	ซึ่งจะเพิ่มความจุของทางรถไฟ	แก้ไขปัญหาการเดินรถในระบบทางเดี่ยว	

เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟที่เชื่อมโยง

จากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุแยก

สินค้ากล่อง	 (Inland	 Container	 Depot:	 ICD)	 ที่ลาดกระบังและ

เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง	 ซ่ึงคาดว่างานก่อสร้างในสัญญา 

ที่	๑	จะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๒	และงานก่อสร้างในสัญญา

ท่ี	 ๒	 จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๑	 และ	 ๒)	ช่วงชุมทาง	

ถนนจิระ-ขอนแก่น	 ระยะทาง	 ๑๘๗	 กิโลเมตร	 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพ

การให้บริการขนส่งระบบรางสูก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

สนับสนุนการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง	 ๆ	 

ทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืกบักรุงเทพมหานคร	และต่อเนือ่งสู่ภาคอืน่	 

รองรับจำานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น	 

ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ	์๒๕๖๒

“ด�าเนินโครงการรถไฟทางคู่

ช่วงฉะเชิงเทรา-
คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร
และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 

ระยะทาง ๑๘๗ กิโลเมตร”
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	 	 	 (๒)	 โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างประกวดราคา	จำานวน	๕	โครงการ	ดังนี้

ช่วง
ระยะทาง
(กิโลเมตร)

ประโยชน์ที่ได้รับ
ปีที่ก�าหนด
แล้วเสร็จ

ช่วงประจวบคีรีขันธ์-
ชุมพร

๑๖๗ เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต ้
สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ	 
ทางภาคใต้กับกรุงเทพมหานคร	 และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับ
จำานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

๒๕๖๓

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ

๑๓๒ เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง	 รองรับจำานวน 
ผู ้ โ ด ยสา รและปริ ม าณการขนส ่ ง สิ นค ้ าที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น	 
และลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้า	ลดต้นทุน
การขนส่งสนิค้า	และสามารถประหยดัการใช้พลังงานของประเทศ 
ในระยะยาว

๒๕๖๔

ช่วงลพบุรี-ปากนำ้าโพ ๑๔๘ เพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ	 ประหยัดพลังงาน 
เชื้อเพลิง	 และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู ่ภูมิภาค 
และท้องถิ่น

๒๕๖๔

ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๑๖๕ เพิม่ประสิทธภิาพของการขนส่งทางรถไฟ	ลดระยะเวลาการเดนิทาง 
ประหยดัพลังงานเชือ้เพลิง	และลดปัญหามลพษิทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม	
รวมทั้งช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

๒๕๖๓

ช่วงหัวหิน-
ประจวบคีรีขันธ์

๙๐ เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟประหยัดพลังงาน 
เช้ือเพลิง	 และลดปัญหามลพิษที่มีต่อส่ิงแวดล้อม	 ช่วยให้
ประชาชนมีทางเลอืกในการเดนิทางมากยิง่ขึน้	เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค-ท้องถิ่น	

๒๕๖๓

	 	 	 (๓)	 โครงการรถไฟทางคูท่ีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนินการในขัน้ตอนของกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอ

คณะรัฐมนตรี

	 	 	 	 (๓.๑)	 อยูร่ะหว่างการพิจารณารายงานและการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	จำานวน	

๖	โครงการ	คือ	ช่วงปากนำ้าโพ-เด่นชัย	ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธาน	ีช่วงขอนแก่น-หนองคาย	ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี	

ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา	และช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

	 	 	 	 (๓.๒)	 ออกแบบแล้วเสร็จ	จำานวน	๑	โครงการ	คือ	ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่

 	 ๖.1.3	 โครงการพัฒนารถไฟฟ้า	 ได้ดำาเนินการรวมทั้งส้ิน	๙	 โครงการ	 โดยมีสถานะการดำาเนินการสรุปได้

ดังนี้

	 	 	 (๑)	 โครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี	 2๕๕๙	 จำานวน	 ๑	 โครงการ	 คือ	 โครงการรถไฟฟ้า		

สายสีม่วง	 ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	 (รถไฟฟ้ามหานคร	 สายฉลองรัชธรรม)	 รถไฟฟ้ามหานคร	 สายฉลองรัชธรรม	 

เป็นโครงสร้างทางวิง่ยกระดบัตลอดสาย	มรีะยะทาง	๒๓	กโิลเมตร	๑๖	สถานี	จากสถานคีลองบางไผ่-สถานเีตาปนู	เปิดให้บรกิาร 

อย่างเป็นทางการเม่ือวันเสาร์ท่ี	 ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ีเสด็จพระราชดำาเนนิทรงเปิดการเดนิรถไฟฟ้ามหานคร	สายฉลองรชัธรรม	อย่างเป็นทางการ	ซึง่ในส่วนของ 

ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อ	 ระยะทาง	 ๑	 กิโลเมตร	 นั้น	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ม ี
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นโยบายข้อ ๖

คำาส่ังที	่๗๘/๒๕๕๙	เพ่ือให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ดำาเนินการจ้างผู ้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า	

จัดการเดินรถไฟฟ้า	 และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงิน	 

ช่วงเตาปูน-บางซื่อ	และคณะรัฐมนตรีมีมต	ิ(๑๔	กุมภาพันธ	์๒๕๖๐)	 

เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 

สายสนีำา้เงนิ	โดยว่าจ้างบรษิทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ	จำากดั	(มหาชน) 

(Bangkok	 Expressway	 and	 Metro:	 BEM)	 เพื่อติดตั้งระบบ 

และบริหารเดนิรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสนีำา้เงนิ	 ช่วงหวัลำาโพง-บางแค 

และบางซือ่-ท่าพระ	รวมทัง้บางซือ่-เตาปนู	โดยได้เปิดให้บรกิารเดนิรถแล้ว 

เมื่อวันที	่๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๐	

	 	 	 (๒)	 โครงการรถไฟฟ ้าที่อ ยู ่ ระหว ่าง	

การก่อสร้าง	จำานวน	๕	โครงการ	ได้แก	่สายสีแดง	ช่วงบางซื่อ-รังสิต	

สายสีนำ้าเงิน	ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	และหัวลำาโพง-บางแค	สายสีเขียว	

ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	สายสีเขียว	ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	

และสายสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

	 	 	 (๓)	 โครงการรถไฟฟ้าทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มี

มติเห็นชอบให้ด�าเนินการแล้ว	จำานวน	๒	โครงการ	คือ	สายสีชมพ	ู

ช่วงแคราย-มีนบุร	ีและสายสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง

	 	 	 (๔)	 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมทบทวนการเสนอโครงการให้เป็นไปตาม

ความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	จำานวน	๑	 โครงการ	 คือ	 โครงการระบบ

ขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ส่วนต่อขยาย	ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท

  ๖.1.4	 โครงการพัฒนารถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดของทางรถไฟกับถนน	 ได้ดำาเนินการ	 ๒	 สายทาง	 

โดยคณะรฐัมนตรไีดม้ีมตเิห็นชอบใหด้ำาเนนิการแล้ว	เมื่อวนัที	่๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙	คอื	สายสแีดงอ่อน	ช่วงบางซื่อ-พญาไท-

มักกะสัน-หัวหมาก	และสายสีแดงเข้ม	ช่วงบางซื่อ-หัวลำาโพง	

 	 ๖.1.๕	 โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน	ได้ดำาเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ	สายศรีรัช-วงแหวน	

รอบนอกกรงุเทพมหานคร	ซ่ึงเป็นโครงการต่อขยายโครงข่ายทางพเิศษไปยงัฝ่ังตะวนัตกของกรงุเทพมหานคร	มีระยะทางรวม

๑๖.๗	กิโลเมตร	เริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

(ถนนกาญจนาภเิษก	บรเิวณใกล้โรงกรองนำา้มหาสวัสดิ)์	สิน้สุดโครงการ

บริเวณย่านบางซื่อ	 เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัชบริเวณด้านเหนือของ 

สถานขีนส่งหมอชติ	๒	และลงสู่ระดบัดนิทีบ่รเิวณถนนกำาแพงเพชร	๒	

เพ่ือลดปัญหาการจราจรหนาแน่น	 แก้ไขปัญหาจราจรเส้นทาง 

กาญจนาภิเษกด ้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครมาสู ่ย ่าน 

ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก	โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่	 ๒๒	 

สิงหาคม	๒๕๕๙	 ซึ่งเร็วกว่าท่ีกำาหนดไว้	 ๔	 เดือน	 (เดิมกำาหนดเปิด

ให้บริการเดือนธันวาคม	๒๕๕๙)	 นอกจากน้ี	 มีการดำาเนินโครงการ

ที่เป็นการพัฒนาการขนส่งทางถนน	 อีกจำานวน	 ๔๕	 โครงการ	 

สรุปได้ดังนี้

“เปิดเดินรถเชื่อมต่อ
โครงการรถไฟฟ้า

สายสีน�า้เงิน (สายเฉลิมรัชมงคล)  
ช่วงหัวล�าโพง-บางซื่อ และ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ”

“ด�าเนินโครงการ
ทางพิเศษ

สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

ระยะทาง ๑๖.๗ 
กิโลเมตร เพื่อลดปัญหา

การจราจรหนาแน่น”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

231

	 	 	 (๑)	 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 จำานวน	๓	 เส้นทาง	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบให้ดำาเนินการก่อสร้างทางหลวงฯ	สายต่าง	ๆ	แล้ว	ดังนี้

	 	 	 	 (๑.๑)	 สายพัทยา-มาบตาพุด	 ระยะทาง	 ๓๒	 กิโลเมตร	 เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

มาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

ในภาคตะวันออก	 ให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมต่อไปยังท่าเรือมาบตาพุด	 จังหวัดระยอง	 ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในป	ี๒๕๖๓

	 	 	 	 (๑.๒)	 สายบางปะอิน-นครราชสีมา	ระยะทาง	๑๙๖	กิโลเมตร	เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

มาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดต่าง	ๆ	ในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	สามารถแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข	๑	(ถนนพหลโยธิน)	และทางหลวงหมายเลข	๒	(ถนนมติรภาพ)	 

ทีม่ปีรมิาณการจราจรค่อนข้างสงูและปัญหาการจราจรตดิขดั	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างดำาเนนิการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ 

ภายในปี	๒๕๖๓

	 	 	 	 (๑.๓)	 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี	 ระยะทาง	 ๙๖	 กิโลเมตร	 เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

มาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่จังหวัดทางภาคตะวันตกและ 

ภาคใต้ของประเทศ	สามารถแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข	๔	(ถนนเพชรเกษม)	และทางหลวงหมายเลข	๓๓๘	

(ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)	 ที่มีปริมาณการจราจรสูงและมีปัญหาการจราจรติดขัด	 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างและ

คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี	๒๕๖๓

	 	 	 (๒)	 โครงการก่อสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบท	 จำานวน	 ๓๐	 เส้นทาง	 โดยมีสถานะ 

การดำาเนินการ	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 	 (๒.๑)	 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	 จำานวน	๔	 โครงการ	 ได้แก่	 ๑)	 ทางหลวงหมายเลข	๔	

กระบี่-อำาเภอห้วยยอด	จังหวัดกระบี่	๒)	ทางหลวงหมายเลข	๓๑๘๓	อำาเภอบ้านบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข	๓๓๑-อำาเภอ

บ้านค่าย	ตอน	๓	จังหวัดระยอง	๓)	ทางหลวงหมายเลข	๓๑๔	อำาเภอบางปะกง-ฉะเชิงเทรา	ตอน	๒	จังหวัดฉะเชิงเทรา	และ 

๔)	โครงการขยายถนนราชพฤกษ์	ระยะที่	๒	(ตอนที่	๒)	ซอยจรัญสนิทวงศ	์๑๓-คลองมหาสวัสดิ์

	 	 	 	 (๒.๒)	 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	จำานวน	๒๔	โครงการ	แบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	ดังนี	้

	 	 	 	 	 (๒.๒.๑)	 กลุ่มที่	 ๑	 จำานวน	 ๗	 โครงการ	 ได้แก่	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๐๔	 อำาเภอ

กบินทร์บุรี-อำาเภอวังนำ้าเขียว	 ตอน	 ๓	 จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรี	 ทางหลวงหมายเลข	 ๓๐๔	 อำาเภอกบินทร์บุรี-
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อำาเภอปักธงชัย	(ทางเชื่อมผืนป่า)	จังหวัดปราจีนบุรี	ทางหลวงหมายเลข	๓๒๔	อำาเภอปราสาท-อำาเภอขุขันธ์-แยกทางหลวง 

หมายเลข	๒๐๘๕	 ตอน	๑	 จังหวัดศรีสะเกษ	ทางหลวงหมายเลข	๑๐๓	 อำาเภอร้องกวาง-อำาเภองาว	 ตอน	๒	 จังหวัดแพร่	 

ทางหลวงหมายเลข	 ๔๑	 ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 ๔๑	 กับทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๓	 (แยกทุ่งสง)	 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ทางหลวงหมายเลข	 ๔	 อำาเภอตะก่ัวป่า-บ้านเขาหลัก-บ้านโคกกลอย	 จังหวัดพังงา	 และทางหลวง 

หมายเลข	๑๑	สามแยกดอยติ-เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	

	 	 	 	 	 (๒.๒.๒)	 กลุ่มที	่๒	จำานวน	๑๒	โครงการ	ได้แก่	ทางหลวงชนบทสาย	จ	ผังเมืองรวม

เมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	ทางหลวงชนบท	สาย	ฉ	และ	ค	ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท	จังหวัดชัยนาท	ทางหลวงชนบท	สาย	ง๑	 

ง๒	 ง๔	 และ	 ง๕	 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ทางหลวงชนบทสาย	 ก	 (ตอนที่	 ๒)	 ผังเมืองรวมเมือง 

สุราษฎร์ธานี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ถนนสาย	 ค	 ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์	 (บริเวณถนนมหาเทพ)	 จังหวัดนครสวรรค	์ 

ถนนสาย	จ๑	ผงัเมอืงรวมเมอืงเลย	จังหวดัเลย	ก่อสร้างระบบระบายนำา้และป้องกนันำา้ท่วม	สาย	ก๒	และ	ก๓	ผังเมอืงรวมเมอืง

สกลนคร	จังหวดัสกลนคร	ทางหลวงชนบท	สายแยก	ทล.๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก	อำาเภออรญัประเทศ	จงัหวดัสระแก้ว	 

ทางหลวงชนบท	ทางต่างระดับบนถนนสายแยก	 ทล.๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก	 อำาเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	

ทางหลวงชนบท	สาย	ง๒	และ	ง๓	ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	ทางหลวงชนบท	สาย	ก	ผังเมืองรวมเมือง 

หนองคาย	 จงัหวดัหนองคาย	ทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก	ทล.๔-ทล.๔๐๕๔	 เลียบแนวชายแดน	อำาเภอสะเดา	จงัหวดัสงขลา	

ทางหลวงชนบท	ถนนสาย	ง๒,	ง๓,	ค๑	และ	ค๒	ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด	จังหวัดตาก

	 	 	 	 	 (๒.๒.๓)	 กลุ่มที่	 ๓	 จำานวน	๔	 โครงการ	 คือ	 โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์- 

ถนนกาญจนาภิเษก	(แนวเหนือ-ใต้)	ตอน	NS1	ตอน	NS2	ตอน	NS3	และตอน	CD	Road	

	 	 	 	 (๒.๓)	 โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว	 จำานวน	 ๒	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการขยาย 

ถนนกัลปพฤกษ์	และโครงการขยายถนนราชพฤกษ์	ระยะที่	๒	(ตอนที่	๓)

	 	 	 (๓)	 การบูรณะทางหลวงสายหลักและพัฒนาโครงข่ายถนนเป็น	 4	 ช่องจราจร	 เช่น	 โครงการ

ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย	นย.๓๐๐๗	แยกทางหลวงหมายเลข	๓๐๕-บ้านคลอง	๓๓	อำาเภอองครกัษ์	จงัหวัดนครนายก	

ระยะทางรวม	๑๘.๓๖๘	กิโลเมตร	โดยขยายถนนจาก	๒	ช่องจราจรเป็น	๔	ช่องจราจร	เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส	์รองรับ

การขนส่งสินค้า	 และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง	 โครงการก่อสร้างถนน	 

๔	ช่องจราจร	เข้าท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ่	อำาเภอคลองใหญ่	จงัหวดัตราด	ระยะทาง	๐.๓๕๐	กโิลเมตร	อยูร่ะหว่าง 

ก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๑

	 	 	 (๔)	 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน	 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 จำานวน	๑๑	 โครงการ 

ได้แก่	ทางหลวงหมายเลข	๒๑๖	ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข	๒	กบัถนนวงแหวนรอบเมอืงอดุรธาน	ี(ตอนเหนอื)	 

จังหวัดอุดรธานี	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๔	 อำาเภอปราสาท-ขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข	 ๒๐๘๕	 ตอนอำาเภอปราสาท- 

บ้านกระเทยีม	จงัหวดัสรุนิทร์	ทางหลวงหมายเลข	๒๔	อำาเภอปราสาท-ขขุนัธ์-แยกทางหลวงหมายเลข	๒๐๘๕	ตอนบ้านกระเทียม 

อำาเภอสังขะ	 จังหวัดสุรินทร์	 ทางหลวงหมายเลข	 ๒๔	 อำาเภอปราสาท-อำาเภอขุขันธ์-แยกทางหลวงหมายเลข	 ๒๐๘๕	 

ตอนอำาเภอขนุหาญ-แยกทางหลวงหมายเลข	๒๐๘๕	จงัหวัดศรสีะเกษ	ทางหลวงหมายเลข	๒๐๑	อำาเภอแก้งคร้อ-อำาเภอชมุแพ	

ตอนอำาเภอแก้งคร้อ-ภเูขียว	จงัหวดัชยัภูม	ิทางหลวงหมายเลข	๓	ตราด-หาดเล็ก	ตอน	ทางแยกเข้าตำาบลไม้รดู-บ้านคลองจาก	

จังหวัดตราด	ทางหลวงหมายเลข	๑๒	บ้านนาไคร้-อำาเภอคำาชะอี-อำาเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร	ทางหลวงหมายเลข	๑๒	

บ้านนาไคร้-อำาเภอคำาชะอ	ีตอนหนองสงู-อำาเภอคำาชะอ	ีจงัหวดัมกุดาหาร	ทางหลวงหมายเลข	๒๑๒	อำาเภอหว้านใหญ่-อำาเภอ

ธาตุพนม		จังหวัดมุกดาหาร	ทางหลวงหมายเลข	๒๙๐	ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา	(ด้านเหนือ)	ตอนแยกทางหลวง 

หมายเลข	๒๐๖๘	จงัหวดันครราชสมีา	และทางหลวงหมายเลข	๑๔๒๑	 เชยีงราย-อำาเภอขนุตาล	ตอนบ้านหวัดอย-บ้านใหม่มงคล	

จังหวัดเชียงราย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

233

 	 ๖.1.๖	 โครงการจดัซือ้รถโดยสารใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ	(NGV)	เพือ่นำามาใช้บรกิารทดแทนรถโดยสารเดมิ 

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ใช้นำ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทาง

ด้วยรถโดยสารประจำาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ	โดยได้ดำาเนนิการประกาศประกวดราคาและกำาหนดยืน่เอกสาร

ประกวดราคาเมื่อวันที	่๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๐	อย่างไรก็ตาม	ไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จงึต้องยกเลกิการดำาเนนิการและจะดำาเนนิการใหม่อกีครัง้	โดยคาดว่าจะรบัรถโดยสาร	๒๐	คนัแรก	ภายในเดอืนมกราคม	๒๕๖๑ 

และได้รับรถครบทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม	๒๕๖๑	

	 	 	 นอกจากน้ี	 ในการพัฒนารถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในระยะต่อไป	 จะมีการติดต้ัง	

GPS	บนรถโดยสาร	๕๐๐	คัน	ติดตั้งป้ายอัจฉริยะ	๖	ป้าย	(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม	ิ๔	ป้าย	BTS	จตุจักร	๒	ป้าย)	และนำาระบบ

ตั๋วร่วมมาใช้	รวมทั้งจะดำาเนินการเพื่อนำารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้เดินรถภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๐	ต่อไปด้วย

 	 ๖.1.๗	 โครงการจัดหารถไฟโดยสารรุ่นใหม่ส�าหรับบริการเชิงพาณิชย์	 จำานวน	 ๑๑๕	 คัน	 ซึ่งได้รับรถไฟ

ครบถ้วนเมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	โดยเมื่อวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๙	ได้มีพิธีเปิดเดินขบวนรถใหม่	 เที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่าง

กรุงเทพฯ-นครปฐม	 และปัจจุบันได้เปิดให้บริการ	 ๔	 เส้นทาง	 

ได้แก่	 ๑)	 เส้นทาง	 “อุตราวิถี”	 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ	 

๒)	 เส้นทาง	 “อีสานวัฒนา”	 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ	 

เป ิดให้บริการตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 ๓)	 เส ้นทาง	 

“อีสานมรรคา”	 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ	และ	๔)	 เส้นทาง	

“ทักษิณารัถย์”	กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ	เปิดให้บริการตั้งแต่

เดือนธันวาคม	๒๕๕๙
“ด�าเนนิ

โครงการจดัหารถไฟ
โดยสารรุน่ใหม่ส�าหรบับรกิารเชิงพาณชิย์ 

จ�านวน ๑๑๕ คนั และ

เปิดให้บรกิาร 
๔ เส้นทาง”
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 	 ๖.1.8	 ปรับปรุงขบวนรถโดยสารชั้น	3	(รถไฟฟรี)

โดยปรับปรุงรถไฟฟรีชั้น	 ๓	 ท่ีพ่วงอยู่ในขบวนรถเร็วใน	 ๔	 เส้นทาง 

จำานวน	 ๘	 ขบวน	 ขบวนรถไฟชานเมืองซ่ึงเป็นรถไฟฟรีที่เปิดให้

บริการประชาชนวันละ	 ๑๖๔	 ขบวน	 เพื่อให้มีรูปโฉมทันสมัย	 

สามารถอำานวยความสะดวกในการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น	 โดยการทำาสี 

ขบวนรถโดยสารท้ังภายในและภายนอกใหม่	 ปรับปรุงห้องนำ้า 

ให ้ มีความสะอาด	 ปรับปรุงสภาพพื้นในตัวรถโดยสารให ้มี 

ความสะอาดแข็งแรง	 ปรับปรุงเบาะที่นั่งให้นั่งได้สะดวกสบาย 

ปรับปรุงพัดลมในรถโดยสาร	 และจะทำาความสะอาดในขบวนรถไฟ 

โดยสารทุกคันอีกด้วย	ทั้งนี	้ในระยะแรกได้มีการดำาเนินการปรับปรุง 

และเปิดให้บรกิารประชาชนไปแล้วจำานวน	๒๐	คัน	และจะเร่งดำาเนนิการ 

ปรับปรุงให้แล้วเสร็จครบท้ังหมดตามแผน	 ๑๔๘	 คัน	 ภายใน 

เดือนธันวาคม	๒๕๖๐	นี้

 	 ๖.1.๙	 พัฒนาเส้นทางจักรยาน	 ได้มีการพัฒนา

เส้นทางจักรยานซึ่งในปัจจุบันมีเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้งาน 

ได้แล้วระยะทาง	๕๙๒.๔๔	กิโลเมตร	อยู่ระหว่างดำาเนินการ		๑๔๕.๓	

กโิลเมตร	และจะพฒันาเพิม่ในอนาคต	๓๗๗.๐๕	กโิลเมตร	นอกจากนี้

ได ้สำารวจความต้องการของผู ้ใช ้จักรยานในแต่ละพื้นที่ 	 และ 

บูรณาการแนวทางการพัฒนาระบบทางจักรยานให้เชื่อมโยงกับ 

ระบบขนส่งสาธารณะอืน่	ๆ 	เพือ่นำาข้อมลูดงักล่าวมาวางแผนดำาเนนิการ 

ก่อสร้างทางจักรยานและจัดลำาดับความสำาคัญของโครงการตาม 

แผนงาน	 รวมท้ังมีการพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับของระบบขนส่งสาธารณะอื่น	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน	 เช่น	 กำาหนดให้สถานีรถไฟฟ้าหรือสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินอนุญาตให้นำารถจักรยานทุกประเภทขึ้นขบวนรถไฟฟ้าได้	 ทั้งนี้	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ได้กำาหนดให้มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก	 โดยให้

ความสำาคญักบัการพฒันาทางข้าม	ทางเท้า	และทางจกัรยานในพืน้ทีท่ีส่ามารถเชือ่มต่อการเดนิทางกบัระบบขนส่งสาธารณะ

ในเขตเมือง	

	 ๖.2	 การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ

	 	 น โยบายการพัฒนาท ่ าอากาศยานหลักและ 

ท่าอากาศยานในภูมิภาคของประเทศ	 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 (ทอท.)	 

มีผลการดำาเนินการ	ดังนี้

 	 ๖.2.1	 พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง	 ได้พัฒนา 

อาคารผู ้โดยสารอาคาร	 ๒	 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข	 ๕	 

และอาคารเชื่อมต่อด้านทิศใต้	 (South	 Corridor)	 ซึ่งดำาเนินการ 

แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว	เมื่อวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๘

  ๖.2.2 พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 เพื่อเพิ่ม 

ขดีความสามารถท่าอากาศยานสวุรรณภูมใิห้สามารถรองรบัผูโ้ดยสาร 

ได้	 ๙๐	 ล้านคนต่อปี	 (จากการดำาเนินโครงการระยะที่	 ๒	 และ 

ระยะที	่๓)	ดังนี้

“พัฒนาเส้นทางจักรยานให้สามารถ

ใช้งานได้ ๕๙๒.๔๔
กิโลเมตร 

และเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง
สาธารณะอื่น ๆ”

“พัฒนา
ท่าอากาศยาน

ในภูมิภาค
และพัฒนาการบริหารจัดการ 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

23๕

“พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ระยะที่ ๓ และพัฒนา

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็น

เมืองการบิน
ภาคตะวันออก 

(Aviation Hub)”

	 	 	 (๑)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ระยะท่ี	 2	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 

บริษทั	 ท่าอากาศยานไทย	 จำากดั	 (มหาชน)	 ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกบับรษิทั 

ผู้รับจ้างแล้ว	ซึ่งประกอบด้วย	๓	งาน	คือ	๑)	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที	่๑	(ชั้น	B2	ชั้น	B1	และชั้น	G)	 

ลานจอดอากาศยานประชดิอาคารเทยีบเครือ่งบนิหลงัที	่๑	และส่วนต่อเช่ือมอโุมงค์ด้านทิศใต้	(งานโครงสร้างและงานระบบหลกั)	 

๒)	งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	และ	๓)	งานควบคุมงานก่อสร้าง	โดยกำาหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในป	ี๒๕๖๒

	 	 	 (๒)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ระยะที่	 3	 ประกอบด้วย	 โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารหลังที่	๒	ซึ่งได้มีการประกาศจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบเมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๖๐	และมีกำาหนดยื่นซอง 

เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๐	ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือก	และโครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง	

(Runway)	ที่	๓	ความยาว	๓,๗๐๐	เมตร	ได้มีการประกาศจัดจ้าง 

ทีป่รกึษาออกแบบและประกาศขายซองเมือ่วนัท่ี	๒๘	ตลุาคม	๒๕๕๙-

๑๔	พฤศจกิายน	๒๕๕๙	ดสูถานที	่๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	มกีำาหนด

ยื่นซองเมื่อวันที	่๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาผลการคัดเลือก	 เนื่องจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 

ให้บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	(มหาชน)	ชี้แจงประเด็นข้อเสนอ 

รายละเอยีด	ซึง่บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จำากดั	(มหาชน)	อยูร่ะหว่าง

จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

 	 ๖.2.3	 พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้	 ๑๒.๕	 ล้านคนต่อปี	 (จากเดิม	 ๖.๕	 

ล้านคนต่อปี)	ซึง่ส่วนทีด่ำาเนนิการก่อสร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว	ได้แก่	อาคารจอดรถยนต์และลานอเนกประสงค์	อาคารสำานกังาน

ท่าอากาศยานภูเก็ต	 อาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืน	 อาคารคลังสินค้า	 และอาคารส่วนบำารุงรักษาและคลังงาน 

ทางขับและลานจอดอากาศยาน	งานปรับปรุงขยายระบบเติมนำ้ามันอากาศยานทางท่อ	อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย	ระบบ

ถนนภายในท่าอากาศยาน	ระบบสาธารณปูโภคท่าอากาศยาน	การก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ	ทัง้นี	้ได้มกีารเปิด 

ให้บรกิารอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๙	ส่วนอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงด้านทิศใต้	 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะแรก	 จากน้ันจึงจะปรับปรุง 

ด้านทิศเหนือ	และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนธันวาคม	๒๕๖๐	

 	 ๖.2.4	 พฒันาท่าอากาศยานแม่สอด จงัหวดัตาก	มผีลการดำาเนนิการทีส่ำาคัญ	เช่น	ได้ดำาเนนิการจดัซือ้ทีด่นิ

แล้ว	 ๒๐๐	 ไร่	 อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางขับลานจอดเครื่องบินและเสริมผิวทางว่ิง	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ	์

๒๕๖๑	การก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่	 ขนาด	 ๑๒,๐๐๐	 ตารางเมตร	 เพื่อรองรับผู้โดยสาร	 ๑.๕	 ล้านคนต่อปี	 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 และดำาเนินการต่อเติมความยาวทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาด	 B737	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมเข้าพื้นที่	โดยมีกำาหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ	์๒๕๖๒	

 	 ๖.2.๕	 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง	 จังหวัดยะลา	 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 จงึส่งเสรมิให้มกีารเดนิทางทางอากาศในพืน้ทีเ่พือ่แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมของอำาเภอเบตง	จงัหวดัยะลา	 
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ICAO 
ปลดธงแดงประเทศไทย

เมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐

และพื้นท่ีใกล้เคียง	 และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และความม่ันคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 เช่น	 การก่อสร้างทางวิ่ง	 ทางขับ	 ลาดจอดเคร่ืองบินและอื่น	 ๆ	 การก่อสร้างอาคารที่พัก 

ผู้โดยสารและอาคารประกอบ	โดยได้จัดซื้อที่ดินแล้ว	จำานวน	๑๓๐	ราย	๑๖๔	แปลง	

 	 ๖.2.๖	 พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา	 เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะ

เพ่ิมขึ้นในอนาคต	 และแบ่งเบาภาระของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง	 โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการเชือ่มโยงโครงข่ายการคมนาคมกบัภายนอกท่าอากาศยานตามแผนปฏบิตักิารเพือ่พฒันา

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่	๓	ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที	่๘	ธันวาคม	

๒๕๕๘	นอกจากน้ัน	ได้คดัเลอืกท่าอากาศยานอูต่ะเภาให้เป็นโครงการนำาร่อง	ในส่วนของการจดัตัง้ศนูย์ซ่อมบำารงุอากาศยาน	

(Maintenance,	 Repair	 and	Overhaul:	MRO)	ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	ปัจจุบัน	บริษัท	 การบินไทย	 จำากัด	 (มหาชน) 

ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	 Airbus	 เมื่อวันที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อร่วมกันศึกษาตามข้ันตอน 

พระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยไม่มีข้อผูกผันทางธรุกิจ	และเมือ่การศึกษาแล้วเสรจ็ 

จึงจะเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนต่อไป

	 	 	 ทัง้นี	้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก	(EEC)	คร้ังที	่๑ 

เมือ่วนัที	่๕	เมษายน	๒๕๖๐	ท่ีประชุมได้มมีตเิหน็ชอบในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาสนามบนิอูต่ะเภา	ตามข้อเสนอกองทพัเรอื 

ให้ประกาศพื้นท่ี	 ๖,๕๐๐	 ไร่	 ของสนามบินอู่ตะเภาเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 หรือเป็น 

“เมืองการบินภาคตะวันออก”	(Aviation	Hub)	โดยจะมีการระดมทุนใน	๓	กิจกรรมสำาคัญ	ได้แก่	๑)	เพิ่มทางวิ่งมาตรฐาน

อีก	 ๑	 ทางวิ่ง	 (รันเวย์ท่ี	 ๒)	 ๒)	 ลงทุนในกิจกรรมหลัก	 ๕	 กลุ่ม	 

ได้แก	่กลุ่มอาคารผู้โดยสารและการค้า	กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน	 

กลุ่มธุรกิจการขนส่งทางอากาศ	 กลุ่มธุรกิจเครื่องบิน	 และกลุ่มศูนย์ 

ฝึกอบรมบคุลากรการบนิ	และ	๓)	ในอนาคตจะมีอกี	๓	กจิกรรมเพิม่เตมิ 

ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	คอื	โครงการพัฒนาธรุกิจและบรกิารท่าเรอืพาณชิย์ 

สตัหบี	ศูนย์กลางทางการแพทย์และบรกิารสขุภาพ	และอตุสาหกรรม 

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 	 ๖.2.๗	 การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน	 มีการ

ดำาเนินการที่สำาคัญคือ	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักด้านการบิน 

ของประเทศด้วยการยกเลกิพระราชบัญญตักิารเดนิอากาศ	พ.ศ.	๒๔๙๗ 

และได้จัดทำาร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน	 พ.ศ.	 ....	 แทน	 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายขององค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ	(The	International	Civil	Aviation	Organization:	 

ICAO)	 และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในเนื้อหาของกฎหมาย	 

โดยคณะรัฐมนตรไีด้พจิารณาให้ความเหน็ชอบแล้วเมือ่วนัที	่๒๑	กมุภาพนัธ์	 

๒๕๖๐	 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 นอกจากนี้	 ICAO	 ได้เข้ามาตรวจสอบ

ประเทศไทยใน	๒	 เรือ่งหลกั	 คือ	๑)	 การตรวจสอบทางด้านการรักษาความปลอดภัย	 (Security)	 ตามโครงการ	Universal	 

Security	Audit	Programme	(USAP)	ระหว่างวนัที	่๑๑-๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ซ่ึงผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคญั	 

(Significant	 Security	Concern:	 SSeC)	 แต่อย่างใด	พบเพยีงข้อบกพร่องโดยทัว่ไป	และ	๒)	 การตรวจสอบการแก้ไขปัญหา

ข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญต่อความปลอดภัยในการบิน	 (Significant	 Safety	 Concern:	 SSC)	 ซึ่งประเทศไทยได้รับธงแดง 

เมือ่ปี	 ๒๕๕๘	 โดย	 ICAO	 ได้เข้ามาตรวจสอบการแก้ไขปัญหา	 (ICAO	Coordinated	Validation	Mission:	 ICVM)	 ระหว่าง 

วนัที	่๒๐-๒๗	กันยายน	๒๕๖๐	ซ่ึงผลการตรวจเป็นทีพ่อใจว่าปัญหาข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคัญได้มกีารแก้ไขแล้ว	ICAO	จงึได้ทำาการ 

ปลดธงแดงประเทศไทยเม่ือต้นเดอืนตลุาคม	๒๕๖๐	
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	 ๖.3	 การพัฒนาระบบการขนส่งทางน�า

 	 ๖.3.1	 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์	 คลองใหญ่	 จังหวัดตราด	 เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง 

ทางนำ้าชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออก	 ซึ่งขณะน้ีได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อ 

เชิญชวนเอกชนท่ีสนใจเข้าบริหารจัดการท่าเรือดังกล่าวซึ่งจะต้องจัดหาระบบบริหารจัดการเดินเรือและการให้บริการข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์	โดยยังคงสถานะการเป็นท่าเรือโดยสารสาธารณะ	

 	 ๖.3.2	 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น�้าเจ้าพระยา	 ได้ปรับปรุงท่าเรือจำานวน	 ๑๗	 แห่ง	 

เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร	รถไฟฟ้า	รถประจำาทาง	โดยยกระดับ

ท่าเรอืโดยสารสาธารณะจากท่าเทยีบเรอืเป็นสถานเีรอื	เพือ่ให้มคีวามปลอดภัยและมคีวามสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร	ปัจจบุนั 

ดำาเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่างเตรยีมการจดัทำาหลกัเกณฑ์ 

และแนวทางการดำาเนินการการบริหารท่าเรือของกรมเจ้าท่า

 	 ๖.3.3	 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

และส�ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับ	

ในแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าน่านเพื่อการเดินเรือ	 เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่นำ้าเจ้าพระยาและแม่นำ้าน่าน 

โดยให้เรือกินนำ้าลึกไม่น้อยกว่า	๓	เมตร	ใช้เดินเรือได้ตลอดปี

  ๖.3.4	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

สินค้าในแม่น�้าป่าสัก	 เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางภาคเหนือ	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มายังท่าเรือต่าง	ๆ	 ในเขตท่าเรือศรีราชา 

และท่าเรอืแหลมฉบงั	ประกอบด้วย	๑)	งานศกึษาออกแบบรายละเอียด 

และศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม	และ	๒)	งานก่อสร้างและควบคมุงาน

เขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่นำ้าป่าสัก	 ระยะที่	 ๑	 (ปี	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	

จำานวน	๓	ตอน	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  ๖.3.๕	 โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู ้สินค้า

ทางรถไฟ	ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	เพื่อสร้างรางรถไฟและใช้เครื่องมือยกขนชนิดปั้นจั่นเดินบนรางคร่อมรางรถไฟ	เพื่อหลีกเลี่ยง

การเคลื่อนขบวนรถไฟในการบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นลงขบวนรถไฟ	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ทั้งนี	้ มีกำาหนด

แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม	๒๕๖๐	และเปิดดำาเนินการในป	ี๒๕๖๑

 	 ๖.3.๖	 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง	 (ท่าเทียบเรือ	 A)	 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	 เพื่อให้บริการท่าเรือ 

ชายฝั่งเป็นการเฉพาะ	ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ทั้งนี้	 มีกำาหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๐	และเปิดดำาเนินการ

ในปี	๒๕๖๑	

“ปรบัปรงุ
ท่าเทยีบเรอืโดยสาร

ในแม่น�า้เจ้าพระยา ๑๗ แห่ง
เพือ่ยกระดบัเป็นสถานเีรอื

เพือ่แก้ปัญหาการจราจรและการเช่ือมต่อ
ระบบโดยสารสาธารณะ”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน238
นโยบายข้อ ๖

“พฒันาเชือ่มต่อ
การเดินทางทางน�า้
เส้นทางคลองผดงุกรงุเกษม 

จากท่าเรอืหวัล�าโพงถึงท่าเรอืเทเวศร์ 
ระยะทาง ๕ กโิลเมตร

มผีูใ้ช้บรกิาร ๔๑๘,๓๐๓ คน”

 	 ๖.3.๗	 โครงการพฒันาเชือ่มต่อการเดนิทางทางน�า้	

ของประชาชน	เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม	จากท่าเรือหัวลำาโพงถึง 

ท่าเรอืเทเวศร์	ระยะทางประมาณ	๕	กิโลเมตร	โดยจดัเรอื	จำานวน	๖	ลำา 

มีท่าเรือท้ังหมดจำานวน	 ๑๐	 ท่า	 เพื่อทดลองให้บริการนำาร่องฟร ี

ทุกวันตั้งแต่วันท่ี	 ๕	 กันยายน	๒๕๕๙	 เป็นต้นมา	 ทั้งน้ี	 ผู้สัญจรจะ 

สามารถใช้เชื่อมต่อกับการเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยาได้	 

โดยผลการดำาเนนิการระหว่างเดอืนกนัยายน	๒๕๕๙-สิงหาคม	๒๕๖๐	

มีจำานวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำานวน	๔๑๘,๓๐๓	คน	

 	 ๖.3.8	 โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยง	

อ่าวไทยตอนบนฝั ่งตะวันออกและฝั ่งตะวันตก	 ประกอบด้วย	 

1)	การเดนิเรอืข้ามฝาก	(Ferry)	เฉพาะส�าหรบัผูโ้ดยสาร	โดยเส้นทางแรก 

ท่ีให้บริการคือเส้นทางระหว่างพัทยา-หัวหิน	 โดยเปิดให้บริการ 

อย่างเป็นทางการในวันที่	๑๒	กุมภาพันธ	์๒๕๖๐	และ	2)	โครงการ

พัฒนาท่าเรือ	 Ferry	 เช่ือมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและ

ฝั่งตะวันตก	ระยะยาว	 (การพัฒนาท่าเรือ	Ferry)  

แบ่งการดำาเนนิการเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่	ส่วนท่ี	๑	การศึกษา

ความเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเส ้นทางขนส ่ง 

ผู ้โดยสารและรถยนต์	 ซ่ึงกรมเจ้าท่าอยู ่ระหว่าง 

การศกึษาความเหมาะสมเพือ่เพิม่ศกัยภาพท่าเทยีบเรอื 

ขนส ่งสินค ้าเพื่อสนับสนุนด ่านชายแดนสิงขร	 

เช่ือมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเทีย่วเส้นทาง 

EAST-WEST	 FERRY	 และส่วนที่	 ๒	 การพัฒนา 

เรือโดยสารขนส่งผู้โดยสาร	รถยนต์	และรถบรรทุก

  ๖.3.๙	 โครงการศึกษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่	

(Cruise)	ท่ีจงัหวดักระบี	่และอ�าเภอเกาะสมยุ	จังหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีอยูร่ะหว่างการศกึษาความเหมาะสมและสำารวจออกแบบ

ท่าเทียบเรือรองรับเรือสำาราญขนาดใหญ่ที่จังหวัดกระบี่	และอำาเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี	

	 ๖.4	 การแก้ไขปัญหาการจราจร	

	 	 รฐับาลได้ตระหนกัว่าปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำานวนมาก	โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

และเมืองใหญ่	 และสะสมมาเป็นเวลายาวนาน	 ดังน้ัน	 จึงได้เร่งรัดการดำาเนินโครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งทางบก	 ท้ังระบบราง	 ทางถนน	 รถไฟฟ้า	 รวมถึงการเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งทางนำ้า	 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบ

ปัญหาการจราจร	 รัฐบาลได้กำาหนดมาตรการแก้ไข

ปัญหาในกรุงเทพมหานคร	 ได้แก่	1)	 มาตรการ

ระยะเร่งด่วน	ได้แก่	ได้จัดทำาโครงการทำาการจราจร 

วันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน	(Before	and	after	will	be 

better)	 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร	 เริ่มดำาเนินการ 

กบัถนนสายหลกั	๒๑	สาย	 ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

ปรับปรุงทางกายภาพถนน	 รวม	 ๔๓	 จุด	 กวดขัน 

วนิยัจราจรของผูข้บัขีอ่ย่างเคร่งครดั	รวมท้ังสนบัสนนุ 
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ให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีด้านการจราจรมาเป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรในการกวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่ 

2)	 มาตรการระยะท่ี	 1	 (พ.ศ.	 2๕๕๙-2๕๖๐)	 เน้นมาตรการเชิงสนับสนุนที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรองรับ	

โครงข่ายรถไฟฟ้าท่ีมีในปัจจุบันและโครงข่ายที่ก�าลังจะเปิดให้บริการ	 และมาตรการด้านจราจร	 เช่น	 สนับสนุนจัดทำา 

แผนการเดนิทาง	Travel	Plan	สำาหรบัหน่วยราชการและเอกชนทีส่มัครใจ	ภาษนีำา้มนัอดุหนนุ	ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า	มาตรการ

จำากัดความเร็วแบ่งตามช่องจราจรบนทางสายหลักเข้า-ออกตัวเมืองที่การจราจรไม่คับคั่ง	 3)	 มาตรการระยะท่ี	 2		

(พ.ศ.	 2๕๖1-2๕๖4)	 เน้นมาตรการสนับสนุน	 และจ�ากัดสิทธิในพื้นที่	 ซึ่งมีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าหนาแน่นเพียงพอ 

บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ	(Central	Business	District:	CBD)	เช่น	มาตรการส่งเสริมแผนการท่องเที่ยว	(Travel	Plan) 

และ	4)	มาตรการระยะที	่3	(พ.ศ.	2๕๖๕	เป็นต้นไป)	เป็นมาตรการจ�ากัดสิทธิ	มาตรการด้านการเงิน	และการเดินทาง	

โดยไม่ใช้เครื่องยนต์	(Non-Motorized	Transport)	ในพื้นที่ซึ่งต้องมีความหนาแน่นโครงข่ายรถไฟฟ้าไม่ต�่ากว่า	๐.2		

กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร	เช่น	มาตรการเก็บเงินเข้าพื้นที่	(Road	Pricing)	มาตรการจำากัดรถบรรทุกห้ามเข้าพื้นที่	(Truck	 

Restricted	Zone)	การปรับการเก็บเงินค่าทางพิเศษ	โดยให้ปรับตามเวลาและสภาพจราจรติดขัด	

	 	 เพือ่ให้การขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหามปีระสิทธภิาพในระยะเร่งด่วน	รฐับาลได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรูณาการ 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซึ่งได้กำาหนดมาตรการและการขับเคลื่อน 

การแก้ไขปัญหาจราจร	ดังนี้	1)	ด้านกฎหมาย	การกวดขันวินัยจราจรและอำานวยความสะดวกการจราจร	การดำาเนินการรับ

ชำาระค่าปรบัด้วยวธิกีารธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์	โดยได้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาร่วมประชุมเพือ่ออกหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	 

ข้อตกลงร่วมกัน	 ในการรับชำาระค่าปรับด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์	 และทดลองใช้ผ่านทางกองบังคับการตำารวจทางหลวง

และกองบังคับการตำารวจจราจร	 และเม่ือทุกหน่วยเข้าสู ่ระบบ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับกฎหมายมีผลบังคับใช้และ 

มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รบัทราบมากขึน้	จะทำาให้ประชาชนหนัมาใช้บรกิารชำาระค่าปรบัทางอเิลก็ทรอนกิส์เพิม่ขึน้ 

2)	ด้านกายภาพและการปรบัปรงุถนน	การปรบัปรงุพืน้ผวิจราจรและการตดัเกาะถนนเพือ่ขยายพืน้ทีผ่วิการจราจร	จำานวน	

๔๓	 จุด	3)	 ด้านการขนส่งสาธารณะ	 การคืนพื้นผิวการจราจรเนื่องจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนใต้	 แบริ่ง- 

สมุทรปราการ	 งานด้านการโยธาดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วคงเหลือเพียงระบบงาน	 คณะทำางานโดยกระทรวงคมนาคม	 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	บรษิทั	ช.การช่าง	จำากดั	(มหาชน)	และสำานกังานตำารวจแห่งชาตไิด้พิจารณาร่วมกนั 

ในการคืนพื้นที่ผิวการจราจรจากเดิมมี	 ๒	 ช่องจราจร	 เพิ่มเป็น	 ๓	 ช่องจราจร	4)	 ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลย	ี

	มีการสำารวจและแก้ไขปรับปรุงเครื่องหมายการจราจร	สำารวจเพิ่มเติมจากจุดเดิมทั้งสิ้น	จำานวน	๑,๐๙๙	จุด	ดำาเนินการเสร็จ

สิ้นแล้ว	๓๕๐	จุด	อยู่ระหว่างการดำาเนินการ	๗๔๙	จุด	 	และ	๕)	ด้านการเสริมสร้างวินัยจราจรและการประชาสัมพันธ์		

ได้ประชาสมัพนัธ์ทางสือ่วทิย	ุและมีการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์แล้ว	๔	เรือ่ง	คอื	การขบัรถดมีนีำา้ใจใครกช่็วย	เชค็ดวงอุบตัเิหตุ	

เคล็ดลับขับรถ	และวิทยุปลุกจิตสำานึกในการใช้รถใช้ถนน	

	 	 นอกจากน้ี	ได้แก้ไขปัญหาจราจรอันเน่ืองมาจากมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว	(เหนือ)	บริเวณถนนพหลโยธิน	

บางซื่อ-คูคต	 และก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณถนนรัชดาภิเษก	 โดยได้ปรับแผนการจราจรซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร

ติดขัด	ทำาให้รถเคลื่อนตัวได้ดีในทุกด้าน

	 ๖.๕	 การพัฒนาระบบตั๋วร่วม	(Common	Ticketing	System	Standard)

	 	 รฐับาลได้พฒันาระบบตัว๋ร่วมเพือ่เพิม่ความสะดวกสบายในการเชือ่มต่อการเดนิทางทกุรปูแบบให้แก่ประชาชน

ด้วยบัตรเพียงใบเดียว	 ซึ่งจะมีการจัดส่งมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วมแก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งเพื่อพิจารณาปรับปรุงและ 

จดัทำาระบบจดัเก็บรายได้ให้มมีาตรฐานเดยีวกันเพือ่ให้สามารถเข้าสู่การใช้งานระบบตัว๋ร่วม	ซึง่ขณะนีร้ะบบศูนย์บรหิารจดัการ 

รายได้กลาง	 (Central	 Clearing	 House:	 CCH)	 ในภาคขนส่งได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ	 และ	 บริษัท	 ระบบขนส่ง 

มวลชนกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้า	 กรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 มีความพร้อมที่จะ 

ติดตั้งระบบตั๋วร่วมและจะทดสอบระบบต๋ัวร่วมเพื่อให้ใช้งานได้ภายในปี	 ๒๕๖๐	 โดยบริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จำากัด	 

และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดหาผู้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	 เพื่อให้สามารถใช้ 

ระบบตั๋วร่วมได้ภายในป	ี๒๕๖๑	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอยู่ระหว่างติดตั้งระบบ	e-Ticket	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและ 

เริ่มใช้ได้ภายในเดือนตุลาคม	๒๕๖๐	เพื่อให้สอดคล้องกับการออกบัตรสวัสดิการภาครัฐที่สามารถใช้ระบบตัว๋ร่วมเพื่อรองรับ 
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นโยบายข้อ ๖

“จัดท�าร่าง

พระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางราง พ.ศ. ....

 เพื่อจัดตั้ง
กรมการขนส่งทางราง 

เพื่อก�ากับดูแลระบบราง
เป็นการเฉพาะ”

มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง	 “รถเมล์ฟรี	 รถไฟฟรี”	 เร่ิมใช้ได้ภายในเดือนตุลาคม	๒๕๖๐	 

นอกจากนั้น	ได้เตรียมจัดทำาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบำารุงรักษาระบบตั๋วร่วม	(Common	Ticketing	

Company:	 CTC)	 การยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการตั๋วร่วม	 พ.ศ.	 ….	 และพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ 

ตั๋วร่วม	พ.ศ.	….	ให้แล้วเสร็จภายในปี	๒๕๖๐

	 ๖.๖	 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง	

	 	 รัฐบาลได้ดำาเนินการเพื่อแยกหน่วยงานที่ดูแลด้านการกำากับดูแล	(Regulator)	และหน่วยงานด้านปฏิบัติการ	 

(Operator)	 ของระบบรางออกจากกัน	 โดยจะจัดตั้ง	 “กรมการ

ขนสง่ทางราง”	ใหเ้ปน็หนว่ยงานกำากบัดแูลระบบรางเปน็การเฉพาะ	 

มีภารกิจในด้าน	๑)	นโยบาย	(Policy	Advisor)	ได้แก่	งานนโยบาย

และยุทธศาสตร์	 ๒)	 กำากับดูแล	 (Regulator)	 ได้แก่	 งานมาตรฐาน

ความปลอดภัยให้บริการขนส่งทางราง	 กำากับดูแลการซ่อมบำารุง

ทางให้ได้มาตรฐาน	และ	๓)	การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	 

(Provider)	 โดยอยู่ระหว่างการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง 

ทางราง	พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็น 

หน่วยปฏิบัติการ	 ได้มีการดำาเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ	 โดยในปี 

๒๕๖๐	การรถไฟแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอที่จะรับผิดชอบเรื่อง 

การดำาเนนิการพัฒนาทีด่นิยา่นมกักะสนัและดำาเนนิโครงการรถไฟฟา้

สายสีแดงซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องสามารถลดภาระหนี้สิน 

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยลงด้วย	
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๗.	 การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	

	 ๗.1	 การก�าหนดกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)

	 	 รัฐบาลได้กำาหนดกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 และได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีอำานาจหน้าที่ในการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	และเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่กำาหนดนโยบายและทศิทางด้านการเงนิ	การคลงั	การลงทนุ	 

รวมทั้งมาตรการทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 ๗.2	 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล	จ�าแนกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

  ๗.2.1	 กลุม่กฎหมายส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิ

ดจิทิลั	ได้แก่	พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบบัท่ี	๑๗) 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่๑๕	กันยายน	๒๕๕๙	และ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ 

เมือ่วนัที	่๘	สิงหาคม	๒๕๖๐	รวมทัง้พระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทิลั 

เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

แล้วเม่ือวันที่	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต ่

วันที่	 ๒๕	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 และได้จัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นใหม	่ 

๒		หน่วยงาน	ได้แก่	สำานกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต	ิและสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  ๗.2.2	 กลุม่กฎหมายทีส่นบัสนนุการพัฒนาเศรษฐกจิ

ดิจิทัล	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกำากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ 

โทรคมนาคม	 (ฉบับที	่ ๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่ ๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๐	และมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่	 ๒๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 

และกำากบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม	เพ่ือให้สอดคล้องกับการพฒันาดจิทิลั 

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	ส่วนร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญตัิ

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	อยู่ระหว่างสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	

  ๗.2.3	 กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคง	ได้แก่	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	….	ขณะนี้

อยูร่ะหว่างการทบทวนการดำาเนนิงานของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระทำาความผดิ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่	 ๒๔	 มกราคม	๒๕๖๐	 (โดยให ้

มผีลบงัคบัใช้เมือ่พ้นกำาหนด	๑๒๐	วนั	นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป)	รวมทัง้จดัทำากฎหมายลำาดบัรองเสรจ็แล้ว 

จำานวน	๕	 ฉบับ	 ส่วนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์ พ.ศ.	 ….	 ได้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อ

พจิารณาประเดน็ตามทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีามอบหมายร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณา

ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	โดยได้ออกเป็นระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	....	เพื่อใช้ระหว่างที่กระบวนการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

“แต่งตั้ง

คณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล”
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	 ๗.3	 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

	 	 ได ้ทบทวนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ	 ๓	 ปี	 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๑)	 และได้พัฒนาเป็นแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระยะ	 ๕	 ปี	 ภายใต้ชื่อ	 “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	

พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔”	โดยมี	๔	 เป้าหมายหลัก	 ได้แก่	๑)	ยกระดับ 

ตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์๒)	บริการภาครัฐ 

ตอบสนองประชาชน	 ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก	

รวดเร็ว	 แม่นยำา	 โดยไม่ต้องใช้สำาเนาเอกสาร	 ๓)	 ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	และ	๔)	มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

ภาครัฐ	 การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลท่ีบูรณาการไม่ซำ้าซ้อน

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำางานระหว่างหน่วยงาน	 และให้

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๗.4	 การส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

  ๗.4.1	 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้ชื่อ	 “เน็ตประชารัฐ”	 เป้าหมาย	๒๔,๗๐๐	หมู่บ้าน	 เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและสร้างโอกาส

การเข้าถงึโครงข่ายฯ	ให้แก่ประชาชนทีร่ะดบัความเรว็ไม่ตำา่กว่า	30	Mbps/10	Mbps	พร้อมให้จดุบรกิาร	Free	Wi-Fi	หมูบ้่านละ 

๑	จุด	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	และได้จัดหาอุปกรณ	์รวมทั้งติดตั้งขยายโครงข่ายฯ	โดยได้ติดตั้งแล้วเสร็จ	๒๑,๐๐๐	หมู่บ้าน

	 	 	 (๒)	 เพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ระหว่างประเทศสูก่ารเป็นศนูย์กลางการแลกเปล่ียน

ข้อมลูดิจทัิลของภูมภิาคอาเซยีน	(ASEAN	Digital	Hub)	เพือ่ยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศให้มโีครงข่ายเช่ือมต่อ 

ระหว่างประเทศสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มข้ึน	 มีเสถียรภาพ	 และมีความจุเพียงพอ	 สามารถรองรับความต้องการ

“จัดท�าแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

เพื่อยกระดับตัวชี้วัดสากล
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์”

““เน็ตประชารัฐ” 
ติดตั้งแล้วเสร็จ 

จ�านวน ๒๑,๐๐๐ 
หมู่บ้าน”
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ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน	 และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค

อาเซียน	 (ASEAN	 Digital	 Hub)	 ซึ่งจะส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สำาคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกับ

ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์

	 	 	 (๓)	 ใช้ดาวเทยีมเพือ่การสือ่สารโทรคมนาคม	(ไทยคม)	ให้บรกิารวงจรดาวเทยีมตามสญัญาตลอด

อายุสัญญา	 โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย

ดาวเทียม	ทั้งบรอดคาสต์และบรอดแบนด	์ปัจจุบันได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำานวน	๘	ดวง

	 	 	 (๔)	 ด�าเนินโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา	(THEOS-2)	ในวงเงินจำานวน	๗,๘๐๐	

ล้านบาท	 ระยะเวลาดำาเนินการ	 ๕	 ปี	 (ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 โดยให้สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

	 	 	 (๕)	 ด�าเนนิโครงการระบบเคเบลิใต้น�า้	

ระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง

ประเทศ	 AAE-1	 เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

การสือ่สารของประเทศให้พร้อมรองรับการพฒันาด้านเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศ	และเพือ่ให้มวีงจรสือ่สารระหว่างประเทศ 

รองรบับรกิารบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็ได้อย่างเพยีงพอในระยะยาว

ซึง่มีการดำาเนนิงานโครงการฯ	๓	หลกั	ประกอบด้วย	งานก่อสร้าง

ระบบหลัก	AAE-1	ฝั่งตะวันตก	งานก่อสร้างระบบหลัก	AAE-1	

ฝั่งตะวันออก	 และงานโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายภายใน

ประเทศ	

  ๗.4.2	 พัฒนาการให้บริการของรฐัสูป่ระชาชนโดยตรง	หรอื	Government-to-Citizen	(G2C)	ในส่วนของ 

ช่องทางการเข้าถงึบรกิารภาครฐัในชือ่	“ศนูย์กลางบรกิารภาครฐัสำาหรบัประชาชน	(GovChannel)”	ซึง่สามารถเข้าถงึได้จาก 

จุดเดียวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใน	 ๓	 ช่องทาง	 ได้แก่	 ๑)	 ช่องทางผ่าน	 Mobile	 Application	 ในชื่อ	 “ศูนย์กลาง	

แอปพลิเคชันภาครัฐ	 (Government	 Application	 Center:	 GAC)”	 ๒)	 ช่องทางผ่านเว็บไซต์ช่ือ	 “เว็บไซต์กลาง	

บริการอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐั”	มบีรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ภาครฐัทีจ่ดัหมวดหมูช่ดัเจน	จำานวน	๘๔๕	บรกิาร	จาก	๔๕๔	หน่วยงาน	 

“ขบัเคล่ือนผลักดนัให้เกิด
บริการภาครัฐที่ไม่ต้องขอเอกสาร

ทีท่างราชการออกให้ประชาชน

(Smart Service) 
แล้วเสรจ็

๓๐ บริการ”
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และ	 ๓)	 ช ่องทางผ ่านอุปกรณ ์ อ่ืน	 ๆ	 สำาหรับประชาชนที่ ไม ่มี เครื่องมือในการเข ้า ถึงบริการภาครัฐ	 เช ่น	 

Government	Smart	Kiosk	และ	Government	Smart	Box	 ให้บริการภาครัฐที่ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

ในพื้นที่สำาคัญจำานวน	๑๐๕	จุด	 ติดตั้ง	 ๔๕	 จังหวัดทั่วประเทศ	นอกจากนี้	 ยังมีการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดบริการภาครัฐ 

ที่ไม่ต้องขอเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชนแล้วเสร็จ	 (Smart	 Services)	 จำานวน	 ๓๐	 บริการ	 เช่น	 ระบบ

การออกใบอนุญาตของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	 ระบบการขอและยกเลิกการใช้นำ้าประปา

ของการประปานครหลวง	 ระบบบริการต่อสัญญาการเช่าขององค์การตลาด	 และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

นำาเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยว	

  ๗.4.3	 ด�าเนินโครงการก้าวใหม่กระทรวงพาณิชย์สู่	MOC	e-Service	เพื่อยกระดับการทำางานเชิงรุก	เช่น	

การพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียว	(MOC	Single	Service)	ได้แก่	การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล	

พร้อมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	รวมทั้งขอบัตรประจำาตัวผู้ส่งออก-นำาเข้า	มีผู้มาใช้บริการ	จำานวน	๑๔	ราย

  ๗.4.4	 จัดให้มีการค้าผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล	

(Digital	 Commerce)	 สร้างผู ้ประกอบการ	 e-Commerce	 

โดยส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจและผู้ที่ประกอบธุรกิจ

อยู่แล้วสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์หรือขยายช่องทางการตลาด

ออนไลน์	 พร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานและความเช่ือมั่นในการ

ประกอบธุรกิจ	 โดยใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตน	 DBD	 Registered	

และเคร่ืองหมายรับรองความน่าเชื่อถือ	 DBD	 Verified	 รวมทั้ง

ประกวดเว็บไซต์ดีเด่นประจำาปี	โดย	ณ	วันที	่๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	 

มีผู้ได้รับเครื่องหมาย	DBD	Registered	จำานวน	๒๖,๙๑๓	เว็บไซต	์ 

และ	 DBD	 Verified	 จำานวน	 ๒๙๘	 เว็บไซต์	 รวมทั้งจัดให้มี 

การค้าขายผ่านช่องทาง	 Thaitrade.com	ระหว่างวันที่	 ๑	 ตุลาคม	

๒๕๕๙-๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 มีจำานวนผู้เข้าใช้บริการ	 (ไม่นับซำ้า)	

๑,๒๕๓,๗๗๙	 ราย	 มีสมาชิกรายใหม่รวมทั้งหมด	 ๒๐,๕๘๖	 ราย	 

แบ่งเป็นสมาชิกผูข้ายใหม่จำานวน	๓,๓๖๐	ราย		และสมาชกิผู้ซือ้รายใหม่ 

จากทั่วโลกจำานวน	 ๑๗,๒๒๕	 ราย	 ในส่วนของ	 Buying	 request	

มีรายการความต้องการซื้อจำานวน	 ๗,๖๑๑	 รายการ	 คิดเป็นมูลค่าคาดการณ์	 ๕๒,๑๐๐	 ล้านบาท	 มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ	 

(Business	Matching)	 ๑,๖๘๗	 คู่	 และสามารถสร้างมูลค่าซ้ือขายกว่า	 ๒,๐๐๑	 ล้านบาท	 นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท 

อาลีบาบาเสริมสร้างความเข้มแข็งของ	 SMEs	 และพัฒนา	 National	 e-Commerce	 Platform	 โดยจัดตั้งสถาบันพัฒนา 

ผูป้ระกอบการค้ายคุใหม่	(New	Economy	Academy:	NEA)	เพือ่เป็นศนูย์กลางการพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการ	SMEs		

ผ่านเครือข่ายทัว่ประเทศ	ซ่ึงบรษิทัในกลุม่อาลบีาบาให้การอบรมแก่ผู้ประกอบการ	SMEs	ผ่านสถาบนั	NEA	กว่า	๑,๓๒๑	ราย	

และอยู่ระหว่างดำาเนินการร่วมกับบริษัท	Lazada	จำากัด	พัฒนาผู้ประกอบการในการทำาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์กับ	Lazada	

ผ่านโครงการ	SMEs	4.0	เรียน	รู้	รวย	จำานวน	๑๐	รุ่น	ระหว่างวันที่	๒๕	ตุลาคม-๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๐

“ส่งเสรมิการขายออนไลน์
มกีารค้าขายผ่านทาง Thaitrade.com

ผูเ้ข้าใช้บริการ ๑,๒๕๓,๗๗๙ ราย

มลูค่าคาดการณ์
๕๒,๑๐๐ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  ๗.4.๕	 ด�าเนินการตามแผนยุธศาสตร์การพัฒนา	

โครงสร ้างพ้ืนฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส	์	

(National	e-Payment	Master	Plan)	โดยแบ่งการดำาเนินงาน 

ออกเป็น	 ๕	 โครงการได้แก่	 ๑)	 โครงการระบบรับและโอนเงิน

พร้อมเพย์	 (PromptPay)	 โดยประชาชนสามารถใช้บริการ 

ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ของธนาคาร	 ได้ตั้งแต่วันที	่ 

๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 เป็นต้นไป	 และจะสามารถให้บริการ 

โอนเงินระหว่างบุคคลได้ในไตรมาสที่	 ๑	 ปี	 ๒๕๖๐	๒)	 โครงการ	

ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	 ปัจจุบันกระทรวงการคลัง

และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยู ่ระหว่างดำาเนินการเพ่ือให ้

มกีารตดิตัง้เครือ่งรับบตัรและอปุกรณ์รบัชำาระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งนี้	 คาดว่าจะเร่ิมกระจาย 

อุปกรณ์รับชำาระเงินตั้งแต่ต้นปี	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป	 ๓)	 โครงการ

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส ์ 	 ซึ่ ง เป ็น 

การพัฒนาการจัดทำาและนำาส่งข้อมูลใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส	์

(e-Tax	 Invoice)	 และใบรับอิเล็กทรอนิกส ์	 (e-Receipt)	 

โดยระบบ	 e-Tax	 Invoice	 และ	 e-Receipt	 จะพร้อมใช้ได้ในปี	 ๒๕๖๐	 และได้มีระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดทำา	 

ส่งมอบ	 และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์	 ผ่านระบบ	 e-Tax	 Invoice	 by	 Email	 โดยระเบียบดังกล่าว

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 และ	 ๔)	 โครงการ	 e-Payment	 ภาครัฐ	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 

(๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙)	 รับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	 โดยการบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม 

และเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	 ซึ่งเป็นการดำาเนินโครงการในระยะที่	 ๑	 และจะแล้วเสร็จภายในปี	 ๒๕๖๐	 ได้จ่ายเงิน 

สวัสดิการสังคม	 โดยนำาร่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด	 จำานวน	 ๓๑๑,๖๘๓	 ราย	 และ	 ๕)	 โครงการ

ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อส่งเสริม	 ประชาสัมพันธ์	 ให้ความรู้ประชาชนในการใช้บริการ 

ตามโครงการ	National	e-Payment	โดยภาครัฐจะได้ออกมาตรการจูงใจ	ส่งเสริม	และกระตุ้นให้ประชาชน/ผู้ประกอบการ 

ใช้บริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค	 เช่น	 การจัดโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต	 

ซึ่งจะมีการแจกโชคทุกเดือนเป็นระยะเวลา	 ๑	 ปี	 สำาหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๐- 

เมษายน	๒๕๖๑	 โดยจับรางวัลในเดือนถัดไป	 และเริ่มประกาศรางวัลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน	 ๒๕๖๐	 และมีรางวัลสูงสุด	 

๑	ล้านบาทต่อเดือน	สำาหรับผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้า	

  ๗.4.๖	 ด�าเนินโครงการภายใต้โครงการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	

(Smart	City)	โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 

กับเมืองเซินเจิ้นด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และพัฒนา	 Smart	

City	 และ	 Startup	 โดยโครงการ	 Smart	 City	ณ	 จังหวัดภูเก็ต 

โดยเน้นการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	 การเป็นเมืองที่ปลอดภัย	

และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	ดังนี้

“พัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น 

Smart City 

ทั้งในแง ่Smart Economy 

และ Smart Living 
Community 

รวมถึงเป็นศูนย์กลางอตุสาหกรรม
ดจิทิลัของภมิูภาค”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน24๖
นโยบายข้อ ๖

	 	 	 (๑)	 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ	 Smart	 City	 จังหวัดภูเก็ต	 การดำาเนินโครงการ 

ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะด้วยเทคโนโลยีไร้สาย	Wi-Fi	(Hi-speed	Wi-Fi)	ให้แก่ประชาชน	นักท่องเที่ยว 

และชาวต่างชาติ	ณ	พืน้ท่ีสาธารณะ	พืน้ท่ีท่องเทีย่ว	และพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัภเูกต็	รวมทัง้ปรบัปรงุ

และขยายโครงข่ายหลักผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสง	 (Fiber	 Optic	 Cable)	 ให้ครอบคลุมพื้นที่	 รวมถึงพื้นที่เกาะที่เป็น 

แหล่งท่องเทีย่วสำาคญัในจงัหวดัภเูกต็และแผนการดำาเนนิงานในพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัภเูกต็	จำานวน 

ไม่น้อยกว่า	๑๐๐	สถานที	่และมจีดุให้บริการรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	จดุให้บรกิาร	โดยมอีตัราการรบัและส่งข้อมลูความเร็ว 

ไม่น้อยกว่า	100/25	Mbps	

	 	 	 (๒)	 โครงการพัฒนา	 Smart	 City	 จังหวัดภูเก็ต	 โดยการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง	 Smart	 City	 

ทั้งด้าน	 Smart	 Economy	 และ	 Smart	 Living	 Community	 รวมถึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค	 

ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได้ดำาเนินการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	และการประมวลผลภาพเพื่อการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก	ระบบรายงานสภาพการจราจร

แบบ	Real-time	และระบบบอกเวลารถเข้าป้ายในเขตเมือง

	 	 	 (๓)	 โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อเติบโตแบบยั่งยืน	(Smart	Growth)	ได้แก่	

	 	 	 	 (๓.๑)	 การจัดตั้ง	 International	 Creative	 and	 Innovation	 Entrepreneur	 Academy	 

เพ่ือเป็นศนูย์กลางการอบรมหลกัสตูรระดบันานาชาต	ิโดยดึงผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวทิยากรฝึกอบรมผู้ประกอบการ 

ในจังหวัดภูเก็ต	เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

	 	 	 	 (๓.๒)	 การพัฒนา	 Smart	 Living	 Community	 ในด้านการเป็นเมืองปลอดภัยที่เป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อมเพือ่การท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืเป็นการสร้างชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยอจัฉรยิะด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั	โดยรฐับาลได้พฒันาระบบ	

Smart	Living	๕	ระบบ	คือ	๑)	ระบบฐานข้อมูลต่างด้าวพำานัก	๒)	ระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	๓)	ระบบดูแลความปลอดภัย

ด้านการท่องเที่ยวและทะเล	๔)	 ระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม	 และ	๕)	 ระบบ	 Tourist	 Card	 (Mobile	 Application)	

ปัจจุบันได้เปิดใช้งานระบบครบทั้ง	๕	ระบบ	โดยมีจำานวนการเข้าใช้งาน	๑๐,๐๐๐	ครั้ง

	 	 	 	 (๓.๓)	 Tech	Startup	Ecosystem	เป็นการจดัการประกวดและให้ทนุสนบัสนนุ	Tech	Startup	

ทีส่ร้างนวตักรรมเพือ่ให้เมอืงภเูกต็เป็นเมอืง	Smart	city	โดยดำาเนนิการรบัสมคัรผูเ้ข้าร่วม	และประชาสัมพนัธ์กิจกรรม	Open	

House	ครั้งที	่๑	ณ	จังหวัดภูเก็ต	ครั้งที่	๒	ณ	จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร	พร้อมทั้งติดตามผลงานผู้ขอรับทุน

	 	 	 	 (๓.๔)	 การจัดตั้ง	Internet	of	Things	(IoT)	Labs	มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จำาเป็นเกี่ยวกับ	IoT	

เข้ามา	เช่น	เมนบอร์ด	โมดูลด้านการสื่อสาร	หุ่นยนต์	ให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน	นักศึกษา	รวมถึงผู้ประกอบการที่สนใจ

ได้เข้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
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  ๗.4.๗	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม	 (Digital	 Literacy)		

การออกแบบหลกัสตูรการเข้าใจดจิทิลัประกอบด้วย	ความรู	้ทกัษะ	และทัศนคตใินการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ป็นการสร้างพืน้ฐาน

ความรู้ความเข้าใจดิจิทัลให้พลเมืองไทย	 เพื่อพัฒนาเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านต่าง	 ๆ	 

ได้	ในส่วนการดำาเนนิการนำาร่องหลกัสูตรการเข้าใจดิจทิลัโดยใช้กลไกกลุ่มครดูจิทิลัแกนนำา	เครอืข่ายเยาวชนต้นแบบ	ได้ขยายผล 

ลงสูช่มุชนผ่านเครอืข่ายศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน	ศนูย์ดจิทิลัชมุชนของสำานกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ	และการศกึษา 

ตามอธัยาศยั	Cyber	scout	รวมทัง้การจดัให้มคีรสู่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(คร	ูสสวท.)	การสร้างเครอืข่าย

การใช้ประโยชน์ดจิทิลัอย่างสร้างสรรค์บนสงัคมออนไลน์แบบมส่ีวนร่วมทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	การจดัทำาสือ่ 

และส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงสุขภาพ	 กฎหมาย	 และการเกษตร	 มีการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ	 ทักษะดิจิทัล	 ทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่เด็ก	 เยาวชน	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และประชาชนทั่วไป	 จำานวนอย่างน้อย	 

๔๓,๐๕๔	ราย	และมคีนพกิาร	ผูด้้อยโอกาส	ผูสู้งอาย	ุได้รับการฝึกอบรมเพือ่ให้มีความรูแ้ละทกัษะด้านดจิทิลั	จำานวนประมาณ	

๓,๐๐๐	คน	

  ๗.4.8	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า รพั ฒน า เ ค รื อ ข ่ า ย

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้	 ICT	 ชุมชน	 จำานวน 

๒,๒๘๐	 แห ่ง	 ป ัจจุ บันอยู ่ระหว ่างการเตรียมการยกระดับ

เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน	 จำานวน	 ๖๐๐	 แห่ง	 เพื่อให้ตอบสนอง 

การใช้งานและเป็นเครื่องมือที่สำาคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภาคประชาชน	 โดยมีบทบาท

เป็นพื้นที่การเรียนรู ้ร ่วมกันของชุมชน	 (Co-working	 space)	

และแหล่งความรู้ต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึง

ข้อมูล	 ข่าวสาร	 บริการภาครัฐ	 ได้มีโอกาสเรียนออนไลน์	 รวมทั้ง 

การสร้างร้านค้าและทำาการค้าขายออนไลน์	 จากการดำาเนินงาน 

ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 ได้จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกบั 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำา	 กศน.	 

“จัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน ๒,๒๘๐ แห่ง 

และเตรียมยกระดับเป็น
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๖๐๐ แห่ง”
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แล้วเสร็จรวมจำานวน	๙,๔๕๑	ราย	จากเป้าหมายรวม	จำานวน	๙,๔๓๔	ราย	และได้มีการอบรมขยายผลโดยให้แต่ละตำาบล 

จดัทำาหลกัสตูรตำาบลละ	๓	หลักสูตร	รวมแล้วมีผู้เข้าอบรมจำานวน	๓๔๐,๗๑๔	ราย	นอกจากน้ี	ยังได้จดัอบรมพฒันา	Digital	Farmer	 

จำานวน	๑,๗๒๑	คน	แล้วเสร็จในพื้นที	่๒๓	แห่งทั่วประเทศ	และดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ	ณ	ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

  ๗.4.๙	 จดัตัง้สถาบนัพฒันาบุคลากรด้านดิจทิลัภาครฐั	(Thailand	Digital	Government	Academy:	

TDGA)	เพ่ือยกระดบัขดีความสามารถด้านดจิทิลัของบคุลากรภาครฐัทกุระดบัอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล	และได้จัดทำา 

แผนพัฒนาทักษะด้านดจิทิลั	(Government	Digital	Skills)	ให้บคุลากรภาครฐัเตรยีมพร้อมรบัรฐับาลดจิทิลัยคุใหม่	พร้อมท้ัง 

ขับเคลื่อนบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ	 

โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	 (Digital	

Government	Skill	Development)	

  ๗.4.1๐	 ส่งเสริมสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 เพ่ือเพิ่มศักยภาพและความเข้าใจ 

ในการทำาธุรกิจของผู้ซื้อและผู้ขาย	เช่น	โครงการ	Thailand	e-Commerce	Sustainability	ที่ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ	SMEs	การให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน	์(Online	Complaint	Center:	OCC)	

โดยดำาเนินการพัฒนา	Mobile	 Application	 1212	Online	 Complaint	 ซ่ึงเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๙	

และมียอดดาวน์โหลดกว่า	๖๑,๐๐๐	ครั้ง	โครงการ	SMEs	GO	Online	ซื้อขายมั่นใจ	มีปัญหาเมื่อไร	เราดูแล	เพื่อยกระดับ 

ความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ	SMEs	และการพัฒนาแอปพลิเคชัน	Thaiemarket	เพื่อรองรับ

การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

24๙

	 ๗.๕	 การจัดอันดับโลกเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศไทย

	 	 การจั ดอันดับความสามารถในการแข ่ งขั น 

ด ้านโครงสร ้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

การจดัการนานาชาต	ิ(International	Institute	for	Management	 

Development:	IMD)	ได้จดัอนัดบัประเทศไทยให้เลือ่นขึน้	๑	อันดบั	 

จากเดิมอันดับที่ 	 ๒๘	 เลื่อนเป ็นอันดับที่ 	 ๒๗	 จากทั้งหมด	 

๖๓	ประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลกในปี	๒๕๖๐	และผลการจัดอนัดบัการพฒันา 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะดีขึ้น	 ๑	 อันดับ	 

เป็นอันดับที่	๒๑	จาก	๖๕	ประเทศ

“อนัดบัความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยเลื่อนขึ้น ๑ อันดับ 

เป็นอันดบัที ่๒๗ 
จากทัง้หมด ๖๓ ประเทศ”

“ขยายระบบป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยคุกคาม

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (GTM)
มีหน่วยงานเข้าร่วม

๘๑ หน่วยงาน”

  ๗.4.11	 ด�าเนินมาตรการในด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์	 (Cybersecurity	Mission)	 ได้ขยายระบบ

ป้องกันและเฝ ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

(Government	 Threat	 Monitoring	 System:	 GTM)	 และ 

ในปี	 ๒๕๖๐	 มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ	 GTM	 แล้ว	 จำานวน	 

๘๑	หน่วยงาน	การขยายจำานวนเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันการโจมตี 

ผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	 (Government	 Website	 Protection	 

System:	 GWP)	 อีกจำานวน	 ๓๖๕	 เว็บไซต์	 ตลอดจนการดำาเนิน

การซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก	่ Sector-based	CERT	 

ในประเทศ	 และมี	 National	 Flow	 เพื่อรับมือภัยคุกคามระหว่าง

หน่วยงาน	
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8.	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

	 ในช่วงที่เศรษฐกิจการค้าโลกชะลอตัว	ส่งผลให้ภาคการส่งออกไม่สามารถสร้างรายได้จากต่างประเทศอย่างเต็มที่	

ภาคการท่องเท่ียวจึงเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างรายได้จากต่างประเทศ	รัฐบาลได้ดำาเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อย่างต่อเนือ่ง	โดยให้ความสำาคญัแก่การสร้างความเชือ่มัน่	การดแูลความปลอดภยั	อำานวยความสะดวก	และให้ความช่วยเหลือ 

ให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ	เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว

ระดับบน	สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว	ตลอดจนดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้านการท่องเที่ยว	 

เช่น	บริษทัทวัร์และมคัคเุทศก์ผิดกฎหมาย	การเอารดัเอาเปรยีบนกัท่องเทีย่ว	และปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านทีด่	ีเพือ่สร้างภาพลักษณ์ 

และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน	

	 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐	โดยใช	้“วิถีไทย”	เป็นตัวขับเคลื่อน	ทั้งตลาด 

ในประเทศและต่างประเทศ	โดยในปี	๒๕๕๙	สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จำานวน	๒.๕	ล้านล้านบาท	เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	๑๑.๐๙	จากปีที่ผ่านมา	และในปี	๒๕๖๐	ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยว	จำานวน	๒.๕	ล้านล้านบาท	 

โดยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน	๒๕๖๐	มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ทั้งสิ้น	๒๖,๑๐๐	คน	ขยายตัวร้อยละ	๕.๔๐	ก่อให้

เกิดรายได้รวม	๑,๓๓๐,๐๕๘.๙๘	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	๗.๙๑	จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	และระหว่างเดือน

มกราคม-สิงหาคม	๒๕๖๐	มีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	จำานวน	๙๖.๑๓	ล้านคน-ครั้ง	ขยายตัว 

ร้อยละ	๓.๓๘	และก่อให้เกิดรายได้รวม	๖๐๙,๐๐๐	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	๗.๑๘	จากช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมา	 

มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(ณ	เดือน	กันยายน	๒๕๖๐)	

รวมประมาณ	๑,๙๓๙,๐๐๐	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	๗.๖๘	 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

	 8.1	 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

  8.1.1	 อ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว	

ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ	โดยได้จดัตัง้ศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว 

แบบเบด็เสรจ็	ณ	จุดเดยีว	(One	Stop	Service)	อำานวยความสะดวก

แก่นักท่องเท่ียว	ดำาเนินโครงการ	“๑๑๕๕	ตำารวจท่องเที่ยวไทย 

เต็มใจให้บริการ”	พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุสำาหรับนักท่องเที่ยว	 

“สายด่วน	๑๑๕๕”	และจัดทำาแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยว

สามารถเข้าถงึบรกิารของตำารวจท่องเทีย่ว	และข้อมลูอืน่	ๆ 	ได้ง่ายขึน้ 

เช่น	การแปลภาษา	หมายเลขฉุกเฉิน	ข้อมูลที่พัก	ร้านอาหาร	รวมทั้ง

ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลหมายเลข	๐-๒๔๐๑-๑๑๑๑	เพื่อรับแจ้ง 

ข้อมูลผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว 

ให้บริการตลอด	๒๔	ชั่วโมง

 	 8.1.2	 จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	ได้จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย	เช่น	ชายหาดหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	จังหวัดภูเก็ต	จังหวัดกระบี	่ 

ชายหาดฝ่ังอนัดามนั	จังหวดัพงังา	และเกาะสมยุ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีจดัระเบียบทีด่นิสาธารณะแหลมบาลฮีาย	ชายหาดพทัยาใต้	 

จงัหวดัชลบรุ	ีผลปรากฏว่าผูป้ระกอบการทกุรายให้ความร่วมมอืย้ายออกทัง้หมด	ทัง้น้ี	ได้ทบุทำาลายทางลาดขึน้ลงเรอื	(Ramp)	 

และเข้าฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีโดยรวมทันที	และได้ออกคำาส่ังเพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการเรือยนต์เร็ว	 

(Speedboat)	เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลบาลีฮายโมเดลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ	

  8.1.3	 แก้ไขปัญหาบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย	ได้เพ่ิมความเข้มในการตรวจสอบและจับกุม

มัคคุเทศก์และบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ถึงเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	ได้ดำาเนินการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎหมาย	จำานวน	๓๑๙	ครั้ง	มีธุรกิจนำาเที่ยวที่ได้รับการตรวจสอบ	จำานวน	๑,๖๕๕	ราย	ดำาเนินคดีกรณีไม่มี 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำาเที่ยว	จำานวน	๔๘	ราย	มีมัคคุเทศก์ที่ได้รับการตรวจสอบ	จำานวน	๕,๓๔๗	ราย	ดำาเนินคดีกรณี

“จัดตั้งศูนย์
บริการข้อมูล

เพื่อรับแจ้งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
จากการจัดระเบียบด้าน

การท่องเที่ยว”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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ไม่มใีบอนญุาตเป็นมคัคเุทศก์	จำานวน	๑๔๔	ราย	รวมทัง้เร่งแก้ไขปัญหาบรษิทันอมนิแีละทวัร์ศนูย์เหรยีญ	ได้ตรวจสอบบริษัท	

ร้านค้า	และบริษัททัวร์ในพื้นท่ีต่าง	ๆ	และได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพร้อมดำาเนินการกับกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนำาเที่ยวในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญ	๒	บริษัท	 

โดยจบักมุผูก้ระทำาผดิโดยรวม	จำานวน	๖	ราย	และยึดทรพัย์รวมมลูค่า	จำานวน	๑๔,๔๐๐	ล้านบาท	ประกอบด้วย	รถบสั	จำานวน	 

๒,๒๗๒	คนั	เรอื	จำานวน	๓๕	ลำา	และบญัช	ีจำานวน	๑๔๓	บญัช	ีนอกจากนี	้เมือ่วนัที	่๒๑	กนัยายน	๒๕๕๙	ได้มกีารลงนามบนัทึก 

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในการกำากบัดแูลอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วระหว่างสาธารณรฐัประชาชนจนีและราชอาณาจกัรไทย 

และได้ร่วมการประชุมคณะประสานงานความร่วมมอืในการกำากบัดแูล 

การท่องเทีย่วไทย-จนี		๒	ครัง้	ณ	กรงุปักกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี 

และจังหวัดเชียงใหม่ตามลำาดับ	ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ

การแก้ไขปัญหาทวัร์ศนูย์เหรยีญ	เช่น	มาตรการกำาหนดอตัราค่าบรกิาร 

กำาหนดราคามาตรฐานของกลุ่มนักท่องเที่ยว	 (Group	Tour)	 

การแลกเปล่ียนข้อมลูบญัชรีายชือ่บรษิทัคูค้่าและรายชือ่บรษิทัทีเ่ป็น 

คู่ค้ากับจีนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในทุก	ๆ	๓	เดือน	มาตรการ 

การกำากบัดูแลบรษิทัทวัร์ประเทศต้นทาง	และบรษิทัแลนด์ของประเทศ 

ปลายทางทีร่บันกัท่องเทีย่ว	การกำากบัดูแลตลาดซ้ือขายทวัร์ออนไลน์

ทั้งในและต่างประเทศ	นอกจากน้ี	สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

จะจัดทำาแอปพลิเคชันแนะนำาข้อควรระวังในการท่องเที่ยว	และกฎ

เกี่ยวกับการขายทัวร์เสริม	(Optional	Tour)

 	 8.1.4	 แก ้ไขป ัญหาการเอารัดเอาเปรียบนัก

ท่องเที่ยว	 เช่น	จัดให้มีการนำาร่องโครงการ	“เที่ยวเมืองกาญจน	์ 

สบ๊าย	สบาย”	เพื่อแก้ปัญหาเอาเปรียบนักท่องเที่ยว	และคิดราคา	 

๒	มาตรฐาน	โดยจะมีการประเมินโครงการหลังจากดำาเนินการไป	๓-๔	เดือน	เพื่อใช้กาญจนบุรีเป็นโมเดล	และขยายไปสู่ 

เมืองท่องเที่ยวหลัก	ๆ	อีก	๑๐	แห่ง	ในปี	๒๕๖๐	เช่น	จังหวัดภูเก็ต	ชลบุร	ีเชียงใหม	่หาดใหญ่	และกรุงเทพมหานคร	

 	 8.1.๕	 แก้ไขปัญหาธรุกจิตวัแทนอ�าพราง	หรอื	นอมนิ	ี(Nominee)	คณะกรรมการกลัน่กรองและตรวจสอบ 

คุณสมบัตินิติบุคคลที่จะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้พิจารณากลั่นกรองบริษัทจำานวน	๒๔๕	บริษัท	โดยมีบริษัทท่ีมีแนวโน้ม 

เป็นตัวแทนอำาพราง	จำานวน	๒๒	บริษัท	และได้แต่งต้ังคณะทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์จีนราคาตำ่ากว่าทุนอย่างไม่มีเหตุผล	

เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	และการแก้ไขปัญหาการใช้คนไทย

เป็นตัวแทนอำาพราง	ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งดำาเนินการ	นอกจากนี้	ยังได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเท่ียวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำาพรางและธุรกิจนำาเที่ยวตำ่ากว่าทุน	 

โดยพระราชบญัญตัธิรุกจินำาเทีย่วและมคัคเุทศก์	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที	่๒๓	

สิงหาคม	๒๕๕๙	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนินการยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว	

  8.1.๖	 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาล	ได้จัดประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ขนส่งจังหวัด	ตำารวจจราจร	บริษัทประกันภัย	เทศบาล	สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	

เพื่อจัดทำาแผนผังข้ันตอนการบริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จฯ	(ชั่วคราว)	การรับแจ้งเหตุ	และการประสานงานช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยว	จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	(ชั่วคราว)	

 	 8.1.๗	 แสวงหาความร ่วมมือและสร ้างภาคี เครือข ่าย	

ด้านการท่องเที่ยว	ในปี	๒๕๖๐	ได้จัดอบรมอาสาสมัครและเครือข่ายด้าน 

การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีกระบี่	ภูเก็ต	ระยอง	พังงา	ตราด	และ

ชลบุรี	มีผู้เข้าร่วมอบรม	จำานวน	๓๒๖	คน	รวมทั้งการจัดแข่งขันอาสาสมัคร 

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	(Life	Guard)	ครั้งที่	๑	ณ	หาดนพรัตน์ธารา	จังหวัดกระบี่	

เมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำานวน	๘๑	คน

“เร่งแก้ไขปัญหาบริษัทนอมินีและ
ทวัร์ศูนย์เหรียญ สามารถจบักมุผู้กระท�าผิด

โดยรวม ๖ ราย และ

ยดึทรพัย์รวมมลูค่า
๑๔,๔๐๐ ล้านบาท”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2๕2
นโยบายข้อ ๖

 	 8.1.8	 พฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการเติบโตของการท่องเทีย่ว	ได้จัดอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่ตำารวจ 

ท่องเที่ยวทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน	 เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการดูแลความปลอดภัยและอำานวย 

ความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่ว	การดำาเนนิการจดัอบรมภาษาต่างประเทศ	๙	ภาษาทีข่าดแคลนให้แก่มคัคเุทศก์และพฒันาศกัยภาพ 

ผู้ประกอบธุรกิจนำาเที่ยว	จำานวน	๙	โครงการ	มีผู้เข้าร่วมอบรม	จำานวน	๑,๕๗๐	คน	และในปี	๒๕๖๐	ได้กำาหนดแนวทางการ

พฒันาศักยภาพมคัคเุทศก์	เช่น	หลักสตูรภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว	หลักสตูรภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่สารผ่าน

ระบบสารสนเทศ	 หลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทยและวัฒนธรรมไทย	 การอบรมเรื่องการปฏิบัติงานในพระบรมมหาราชวัง	

และจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการท่องเที่ยวทางทะเล

สำาหรับมัคคุเทศก์	โดยได้กำาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้	จำานวน	๑๖,๗๕๓	คน	

  8.1.๙	 ด�าเนินโครงการค่าใช้จ่ายโครงการอ�านวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและ	

ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว	 ปัจจุบันมีศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 (Tourist	 Assistance	

Center:	 TAC)	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๑๖	 ศูนย์	 ใน	 ๑๕	 จังหวัด	 และกรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	 ศูนย์สุวรรณภูมิ	 ดอนเมือง	

เชียงใหม่	 เชียงราย	 สุโขทัย	 ชลบุรี	 กาญจนบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 สงขลา	 ภูเก็ต	 อุบลราชธานี	 กระบี่	 พระนครศรีอยุธยา	

ประจวบคีรีขันธ์	 อุดรธานี	 และพังงา	 มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	 จำานวน	๑๙๑	 คน	ทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

ด้านต่าง	ๆ	 เช่น	 ให้คำาแนะนำาด้านการท่องเที่ยวและการป้องกันภัย 

จากการท่องเท่ียว	 รับเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 และประสานกับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ	 แต่ละศูนย์มีเจ้าหน้าท่ีสามารถสื่อสารได้หลายภาษา 

อยู่ประจำาทุกศูนย์	 ได้แก่	 ภาษาอังกฤษ	 รัสเซีย	 เกาหลี	 ญี่ปุ่น	 จีน	

ฝรัง่เศส	สเปน	และลาว	และได้ดำาเนนิการแก้ไขปัญหาการหลอกลวง 

และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม	

๒๕๕๙	 จำานวน	 ๓,๕๐๗	 ราย	 และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

มีแผนทีจ่ะเปิดศนูย์ช่วยเหลือนกัท่องเทีย่วอกี	๓๐	แห่ง	ใน	๓๐	จงัหวดั	 

ประกอบด้วย	ภาคเหนือ	๘	แห่ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๘	แห่ง	

ภาคตะวันออก	๕	แห่ง	ภาคตะวันตก	๒	แห่ง	และภาคใต	้๖	แห่ง	

  8.1.1๐	 ด� า เนินโครงการกองทุนช ่วยเหลือ

เยียวยานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	 วงเงิน	 2๐๐	 ล้านบาท		

เพื่อช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทาง

เข ้ามาท ่องเที่ยวในประเทศไทยและเกิดความสูญเสียหรือ 

เสียหายใด	ๆ	จากเหตุอาชญากรรมหรือภัยด้านอื่น	ๆ	โดยมิได้เกิดจากความประมาท	เจตนา	หรือการกระทำาที่ผิดกฎหมาย

ของนักท่องเที่ยว	และได้ดำาเนินการเยียวยาให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นเงินทั้งสิ้น	จำานวน	๒,๒๗๐,๕๗๑	บาท	

  8.1.11	 จดัฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านทีด่ด้ีานการท่องเทีย่ว	โดยในปี	๒๕๖๐	ได้จัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี	 อุทัยธานี	 และเชียงใหม่	 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	 

จำานวน	๓๕๐	คน	และได้จดัอบรมเจ้าบ้านน้อยเพือ่ให้เยาวชนสามารถให้การต้อนรบัช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกให้แก่ 

นักท่องเที่ยวได้ในพื้นที่	๑๒	 เมืองต้องห้ามพลาด	๑๒	 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส	และกลุ่มจังหวัดคลัสเตอร	์ซึ่งได้ดำาเนินการ 

ในพื้นที่จังหวัดนครนายก	กาญจนบุรี	ตรัง	และพิษณุโลก	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	จำานวน	๓๔๐	คน	

  8.1.12	 อ�านวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง	ดังนี	้ 

๑)	ได้ติดตัง้	Kiosk	(จดุอำานวยความสะดวก)	๓	จดุ	ได้แก่	บรเิวณท่าเรอืท่าช้าง	ป้อมขาวหน้าประตูวเิศษไชยศร	ีและหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์	 

และติดตัง้ป้ายบอกเส้นทางตามจดุสำาคญั	๔	จดุ	คอื	ท่าเรอืท่ามหาราช	ท่าเรอืท่าช้าง	หน้าโรงแรมรตันโกสนิทร์	และบริเวณสะพาน 

ช้างโรงสี	๒)	จดัเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรอำานวยความสะดวกและช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว	พร้อมด้วยตำารวจท่องเทีย่วทีม่คีวามสามารถ 

สื่อสารภาษาต่างประเทศ	 วันละ	 ๖	 คน	 ประจำาจุด	 จุดละ	 ๒	 คน	 ณ	 ป้อมขาวหน้าประตูวิเศษไชยศรี	 ท่าเรือท่าช้าง	 

“มีศูนย์แก้ไขปัญหา
การหลอกลวงและ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
(Tourist Assistance Center: TAC) 

๑๖ ศูนย ์แก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

๓,๕๐๗ ราย”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๕3

และหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.	เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่าง	ๆ	 

๓)	ร่วมกับกรุงเทพมหานคร	จัดทำาป้ายบอกจุดรับ-ส่ง	 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน	ติดตั้งบริเวณ	๓	ท่าเรือสำาคัญ	ได้แก่	

ท่าเรือท่าช้าง	 ท่าเรือท่ามหาราช	 และท่าเรือท่าเอเชียทีค	 ๔)	 ได้ประสานบริษัททัวร์เขียนช่ือบริษัททัวร์	 ไกด์	 พร้อมเบอร์

โทรศัพท์ให้นักท่องเที่ยวเก็บติดตัวตลอดการเดินทางเผ่ือกรณีพลัดหลง	 ๕)	 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้

ด้านการท่องเทีย่วให้แก่มคัคเุทศก์เพือ่ปฏบิตังิานในพระบรมมหาราชวงัแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ	โดยภาคทฤษฎี 

เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติสถานที่สำาคัญตามเส้นทางการท่องเที่ยวในพระบรมมหาพระราชวัง	 จำานวน	 ๑๖	 จุด	 

การใช้อุปกรณ์ในการนำาชมของมัคคุเทศก์	 ข้อควรปฏิบัติในการนำาชมพระบรมมหาราชวังและบุคลิกภาพ	 และการบริการ 

สำาหรับมัคคุเทศก์มืออาชีพ	 รวมทั้งการลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ	 ณ	 พระบรมมหาราชวัง	 ทั้งนี้	 ได้อบรมไปแล้ว	 ๓	 รุ ่น	 

และมีผู้ผ่านการทดสอบจำานวน	๒๗๓	คน

  8.1.13	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่ว	ได้เสรมิสร้างความเช่ือมัน่ด้านความปลอดภยั 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวม่ันใจในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน	 โดยใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่นักท่องเที่ยว 

เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง	 เช่น	 แผ่นพับข้อมูล	 โปสเตอร์	 สปอตโฆษณา	 สื่อส่ิงพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 ฯลฯ	 

ซึง่เป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่นักท่องเท่ียว	รวมทัง้การแจ้งเตอืนและการระมดัระวังอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ 

ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลและสามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น

 	 8.1.14		 พัฒนาฐานข ้อมูลเพื่ อการวางแผน	

และให้บริการนักท่องเที่ยว	 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือการท่องเทีย่ว	(Tourism	Intelligence	Center:	TIC)	เพือ่วางแผน

และบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว	และพฒันาระบบ	Digital	Tourism	

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว	 การจัดโครงการพัฒนา 

ส่ือข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค ้ด	 ๒	 มิติ	 

(QR	Code)	การเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ	และสร้างความ

เท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่ออำานวยความสะดวก

ด้านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว	โดยปี	๒๕๖๐	ได้ติดตั้งป้าย	QR	Code	

ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง	ๆ	เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	๔๐๐	ป้าย	และพัฒนา

เนื้อหาจากเดิม	๒	ภาษา	เป็น	๗	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	

ภาษาจนี	ภาษาญีปุ่น่	ภาษาเกาหลี	ภาษาเวียดนาม	และภาษามาลายู

หรือภาษาบาฮาซา

  8.1.1๕	 ก�ากับดูแลธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์	

(Guest	House)	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ได้จัดทำาแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตักิารป้องกนัและปราบปราบการประกอบธรุกจิโรงแรมให้แก่จงัหวัดต่าง	ๆ	ดงันี	้๑)	การจัดอบรมให้ความรู้

ในการปฏบิตัติามกฎหมายโรงแรม	ทัง้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายโรงแรมในแต่ละจงัหวดั	และ	๒)	มปีรมิาณ

ผู้มายื่นคำาขอประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น	 และในระยะต่อไปจะดำาเนินการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมาย

โรงแรมเพ่ือให้รองรับกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน	 รวมทั้งได้ตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำากับ

ธุรกิจโรงแรมเพื่อศึกษาแนวทางแก้กฎหมายและปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป

	 	 	 นอกจากนี	้ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำาหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนทีใ่ช้ประกอบธรุกจิโรงแรม	

พ.ศ.	๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	เพื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้อาคารประเภทอื่นที่ไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง	และ

ใช้ประโยชน์อาคารเป็นโรงแรม	มายื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม	ตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ภายใน

ระยะเวลา	๕	ปีที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	 โดยจะทำาให้โรงแรมผิดกฎหมายและผู้ประกอบการที่นำาอาคารประเภทอื่นมาเปิด

ให้บริการเช่าพักตำ่ากว่า	๑	 เดือน	ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบสามารถมายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมได	้ โดยให้จังหวัดและ

“จัดท�าโครงการพัฒนา
สื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านเทคโนโลยี QR Code 

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 

(Tourism Intelligence 
Center: TIC)”
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หน่วยงานท้องถ่ินทั่วประเทศเร่งตรวจสอบติดตามโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตให้ดำาเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป	

 	 8.1.1๖	 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	 ได้จัดทำาความตกลงระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจกัรไทยกับองค์การการท่องเทีย่วโลกว่าด้วยการจัดงานวนัท่องเทีย่วโลก	ปี	๒๕๕๙	โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ 

จัดงานวันท่องเที่ยวโลก	 ปี	 ๒๕๕๙	ภายใต้หัวข้อ	“การท่องเท่ียวเพื่อคนทั้งมวล	 การเข้าถึงที่เท่าเทียม”	 ในระหว่างวันท่ี	

๒๖-๒๙	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	กรุงเทพมหานคร	และจังหวัดขอนแก่น	

	 	 	 นอกจากนี	้ได้ลงนามเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วและกระชับความสัมพนัธ์ระหว่างกนั	

ได้แก่	๑)	แนวปฏบิตัร่ิวมว่าด้วยความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วระหว่างกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาแห่งราชอาณาจกัรไทย

และกระทรวงวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ค.ศ.	๒๐๑๖-๒๐๑๘	เมื่อเดือนมกราคม	

๒๕๖๐	ในคราวประชมุการท่องเทีย่วอาเซยีน	(ASEAN	Tourism	Forum:	ATF	2018)	ณ	สาธารณรัฐสงิคโปร์	๒)	บนัทกึความเข้าใจ 

ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วระหว่างกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาแห่งราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงการโรงแรม

และการท่องเทีย่วแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา	เม่ือเดอืนกมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	ณ	กรงุเนปิดอว์	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา	 

๓)	ความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจดังาน	UNWTO	World	Forum	on	Gastronomy	Tourism	ครัง้ที	่๔	ระหว่างรฐับาลไทย 

และองค์การการท่องเที่ยวโลก	 เม่ือเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	 ราชอาณาจักรสเปน	 และ	 ๔)	 บันทึกความเข้าใจว่าด้วย 

ความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยกับภูฏาน	เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	ประเทศภูฏาน

	 8.2	 ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิสมรรถนะบคุลากรด้านการท่องเทีย่ว	พ.ศ.	....	คณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๑๓	

กันยายน	๒๕๕๙	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ซึ่งมีสาระสำาคัญคือ	กำาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากร

ด้านการท่องเทีย่ว	ทำาหน้าทีเ่สรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรบั

คณุสมบตับิคุลากรด้านการท่องเทีย่วอาเซยีน	(ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement	on	Tourism	Professionals:	

ASEAN	MRA	on	TP)	ปรับปรุง	และติดตามตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน	กำากับและ

ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	รวมทั้งกำาหนดให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากร 

ด้านการท่องเทีย่ว	ทำาหน้าทีป่ระเมนิสมรรถนะ	ออกหนงัสือรบัรองสมรรถนะ	หนงัสือรบัรองการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมนิ 

พัฒนาระบบทะเบียนบคุลากร	ระบบข้อมูลสำาหรับบคุลากรด้านการท่องเทีย่ว	กำาหนดค่าธรรมเนยีมและบทลงโทษผูก้ระทำาการ 

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉบับนี้	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	

	 8.3	 การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

 	 8.3.1	 เพิม่รายได้การท่องเทีย่วตลาดต่างประเทศ 

มุ่งเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยว	 โดยใช้วิถีไทยเป็นจุดขาย 

ผ่านการผสานความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน	สร้างสมดลุในทุกมติ	ิไม่ว่า

จะเป็นโครงสร้างตลาด	พืน้ทีท่่องเทีย่ว	และฤดกูาล	เพือ่นำาไปสูค่วาม

มัน่คง	มัง่คัง่	และย่ังยนื	โดยมีเป้าหมายทีจ่ะรกัษาอนัดบัประเทศไทย

ให้เป็น	 ๑	 ใน	๓	 ของประเทศท่ีสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวสูงสุด 

ในภูมิภาคเอเชีย	และมุ่งสู่การเป็น	Quality	Leisure	Destination	

จงึได้ปรบัจดุเน้นการทำางานร่วมกบัเครอืข่ายพนัธมติรทัง้ในและนอก

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนและ

กลุ่มความสนใจเฉพาะที่มีแนวโน้มใช้จ่ายต่อครั้งสูง	ดังนี	้

	 	 	 (๑)	 ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย

สู่	Quality	Leisure	Destination	 โดยชู	“วิถีไทย”	 เป็นจุดเด่น 

ทีแ่ตกต่างในเวทโีลก	สะท้อนเอกลกัษณ์ของคนไทยทีท่ัว่โลกรูจ้กักนัด ี

เป็นตวัแทนของมติรภาพ	ความสนกุสนาน	และความสขุ	ในการต้อนรบั 

“ใชว้ิถีไทยเป็น

จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว มีเป้าหมายให้

ไทยเป็น ๑ ใน ๓ 
ของประเทศที่สร้างรายได้ทาง

การท่องเที่ยวสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๕๕

นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก	 และบอกเล่าเรื่องราววิถีไทยในเชิงลึก	 โดยปี	 ๒๕๖๐	 นำาเสนอ	 Discover	 Amazing	 Stories	 

เน้นยำา้คณุค่าของประสบการณ์การท่องเทีย่วทีส่มัผสัวถิคีวามเป็นไทย	ผ่าน	Local	Experience	ภายใต้แนวทางการดำาเนนิงาน 

๓	 รูปแบบ	 คือ	 ๑)	 Thainess	 to	 the	World	 ผลิตส่ือโฆษณาต่าง	 ๆ	 และเผยแพร่ในสื่อสมัยใหม่และสื่อดั้งเดิม	 ได้แก่	 

สื่อโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อกลางแจ้ง	 และสื่อออนไลน์	 รวมทั้งจัดทำา	 Viral	 Campaign	 ผ่านช่องทาง	 Social	 Media	 

๒)	 Thainess	 Through	 Celebs	 นำาผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกใน 

แวดวงต่าง	 ๆ	 มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวประเทศไทย 

ทัง้ในด้านแหล่งท่องเทีย่วและกจิกรรมประเพณไีทยต่าง	ๆ 	รวมท้ังจดัทำา	 

Celebrity	 Testimonials	 ทั้งในส่ือออนไลน์และออฟไลน์	 

๓)	 Thainess	 Connected	 เผยแพร่ประเทศไทยผ่านงานระดับ	

World	 Events	 ด้านกีฬา	ด้านบันเทิง	 และด้านอื่น	 ๆ	ที่มีชื่อเสียง

ระดับสากล	 ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศไทย

และประเทศต่าง	ๆ

	 	 	 (๒)	 มุ่งสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน	 ได้ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ	 ดังนี้	 

๑)	 การขยายฐานตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มนิยมความหรูหรา	 เช่น	 เชิญบรรณาธิการจากนิตยสารช้ันนำาเดินทางมาสำารวจ

และเก็บข้อมูลสินค้าท่องเที่ยวระดับบน	 และกีฬาในประเทศไทย	 พร้อมทั้งทำาข่าวการเดินทางมาแข่งขัน	 BMW	Golf	 Cup	

Special	Edition	Thailand	2016	ของสมาชิก	BMW	Club	BELUX	จำานวน	๘๐	ราย	ในระหว่างวันที่	๑-๕	ธันวาคม	๒๕๕๙	 

การให้การสนับสนุนบริษัทประกันภัยออสเตรเลียซึ่งเปิดบริษัทลูกเสนอขายแพ็คเกจศัลยกรรมความงามในประเทศไทย 

เม่ือวนัที	่๑๒	ธนัวาคม	๒๕๕๙	๒)	การขยายตลาดนกัท่องเทีย่วกลุม่ศกัยภาพ	เช่น	จดักจิกรรม	Ride	to	Khong’s	Legendary	 

มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย	 ครั้งที่	 ๒	 ในเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์-สกลนคร-นครพนม	 ระหว่างวันที	่

๑๒-๑๕	 มกราคม	๒๕๖๐	๓)	 เจาะกลุ่มตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ	 ได้แก่	 กลุ่มตลาด	 Sport	 กลุ่มตลาด	 Health	 and	

Wellness	Tourism	และกลุม่ตลาด	Honeymoon	&	Wedding	 ได้เข้าร่วมงาน	Ultimate	Wedding	Expo	ณ	 เมอืงเมลเบร์ิน	

เครือรัฐออสเตรเลีย	ระหว่างวันที่	๗-๘	มกราคม	๒๕๖๐	และการจัด	Networking	Lunch	 เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๖๐	

ร่วมกับผู้ประกอบการไทยพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่	จำานวน	๑๐	ราย	และกลุ่มตลาด	Green	Tourism	ได้ดำาเนินการ 

ผลักดันเส้นทางท่องเท่ียวใหม่	 (Green	 Route)	 ในเมืองรอง	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 มกราคม	๒๕๖๐	 โดยมีแพ็คเกจเส้นทางใหม่

พร้อมเสนอขายประจำาปี	 ๒๕๖๐	 ตามเส้นทาง	 แพร่-น่าน-ลำาพูน	 (ปัว-บ่อเกลือ)	 และเส้นทางเลย-เชียงคาน-อุดรธาน	ี 

๔)	จดังาน	International	Luxury	Travel	Mart	(ILTM)	งาน	China	International	Travel	Mart		(CITM)	และงาน	Arabian	

Travel	Market	(ATM)	และ	๕)	จัดงาน	Thailand	Travel	Mart	

Plus	Amazing	Gateway	to	the	Greater	Mekong	Subregion	

(TTM+)	2014-2017	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกภาค

ได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก	

	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง	 AEC	

โดยสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืและประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบริการ

ท่องเที่ยวเชื่อมโยง	 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยง 

ในภูมิภาคอาเซียน	 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศซ้ือแพคเกจมากกว่า 

๖,๘๐๐	คน	ส่งเสรมิการจดัคาราวานเชือ่มโยงจากประเทศเพือ่นบ้าน

จัดกิจกรรม	 Joint	 Promotion	 ร่วมกับผู้ประกอบการต่างประเทศ

ในตลาดยโุรป	อเมรกิา	เอเชยีตะวนัออก	รวมทัง้กลุม่ประเทศอาเซยีน 

เพื่อกระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

และการจัดงาน	“CLMVT	Forum	2016”	ครั้งแรกในประเทศไทย	

“จัดงาน 

CLMVT Forum 
2016 

ภายใต้แนวคิดประสาน แบ่งปัน
มั่นคง ยั่งยืน สานต่อให้ 

Asean Connect เป็นรูปธรรม”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2๕๖
นโยบายข้อ ๖

ภายใต้แนวคิด	 Towards	 a	 shared	 Prosperity 

หรือประสาน	 แบ่งปัน	 ม่ังคั่ง	 ยั่งยืน	 สานต่อให ้

Asean	 Connect	 เป็นรูปธรรม	 ซึ่งประเทศไทย 

เน้นเรื่องการเติบโตของการท่องเที่ยวใน	 Intra	 

ASEAN	เพิ่มการเติบโตด้านการท่องเที่ยว	คือ	 เวลา	

คำานึงถึง	 Low	 Season	 สถานท่ี	 ไปยังเมืองรอง 

เน้นภาคอสีาน	คำานงึถึงการกระจายไปยังภาคส่วนอ่ืน	ๆ 

ในการได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว	

	 	 	 (๔)	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		

โดยเผยแพร่ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว	 สถานการณ์ท่องเท่ียว	 แนวโน้มตลาด	 และงานวิจัยด้านการตลาดท่องเท่ียวผ่านศูนย์

ปฏิบัติการอัจฉริยะการตลาดการท่องเท่ียว	 (TAT	 Intelligence	 Center:	 TATIC)	 จัดอบรมความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่	

จัดทำาหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารในธุรกิจท่องเที่ยว	รวมทั้งได้จัดงาน	Tourism	Forum	2016	ภายใต้หัวข้อ	“ท่องเที่ยวมั่นคง	

สู่ความมั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สอดรับกับโลกการตลาดสมัยใหม่	 ดำาเนินการว่าจ้าง 

ผู้จัดการตลาด	 และผู้จัดการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานในสำานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาต่างประเทศและ 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดทำารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ประจำาทุกเดือน	

	 	 	 (๕)	 สร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว	 โดยจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์กระตุ้น 

ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน	 ผ่านส่ือช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 ๑)	 กิจกรรม 

ตามโครงการ	World	Tourism	Day	และ	๒)	จัดกิจกรรม	“Thailand	Selfie	Contest	2016”	

		 	 	 (๖)	 ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร	 เป็นการสร้างแรงจูงใจให ้

ผู้ประกอบการภาพยนตร์รายใหญ่เข้ามาถ่ายทำาภาพยนตร์ในประเทศไทย	 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและ

วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลก	และก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ	

	 	 	 (๗)	 ร่วมงาน	American	Film	Market	&	Conference	ณ	โรงแรม	Loews	Santa	Monica	Beach 

เมืองซานตาโมนิกา	สหรัฐอเมริกา	เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สร้างภาพยนตร	์ผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้กำากับภาพยนตร์	 

ให้เข้ามาถ่ายทำาภาพยนตร์ในประเทศไทย	 ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๒-๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	ณ	 โรงแรม	 Loews	 Santa 

Monica	 Beach	 เมอืงซานตาโมนกิา	 รฐัแคลฟิอร์เนยี	 สหรฐัอเมรกิา	 โดยมผีูส้นใจเข้ามาสอบถามรายละเอยีดต่าง	 ๆ	 เกีย่วกับ 

กระบวนการขออนุญาตการเข้ามาถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	 และมาตรการสร้างแรงจูงใจ	 (Incentive) 

ในคูหาของกรมการท่องเทีย่วประมาณ	๑๕๐	 ราย	ทัง้นี	้ มบีรษิทัทีส่นใจและมแีผนจะเข้ามาถ่ายทำาภาพยนตร์ในประเทศไทย	

ในปี	 ๒๕๖๐	 จำานวน	 ๘	 ราย	 โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ	 ๒๓.๒	 ล้านดอลลาร์	 สรอ.	 (ประมาณ	 ๘๓๕	 ล้านบาท)	 

และจัดงาน	“Thailand	Film	Incentive	Reception”	เมื่อวันที	่๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	ห้องอาหาร	Ocean	&	Vine	 

โรงแรม	 Loews	 Santa	 Monica	 Beach	 โดยมีผู้สร้าง	 ผู้ผลิตภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรับฟังมาตรการ 

ดังกล่าวมากกว่า	๘๐	ราย	

	 	 	 (๘)	 ร่วมออกคหูาให้ข้อมลูเพ่ือส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาวในประเทศไทย	

ณ	 งาน	 Long	 Stay	 Fair	 2016	 ณ	 ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ	 ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	

ระหว่างวันที่	 ๒๔-๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 มีนักท่องเที่ยวแบบพำานักระยะยาวให้ความสนใจเข้าร่วมงานและสอบถาม

ข้อมูลมากกว่า	 ๙,๐๐๐	 คน	 และได้จัดห้องสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึกถึงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับ 

นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่	เช่น	ข้อมลูเรือ่งวซ่ีาแบบพำานกัระยะยาว	(Long	Stay)	๑๐	ปี	แก่นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่	ซ่ึงมนีกัท่องเทีย่ว

ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจมากกว่า	๒๐๐	คน	นอกจากนี	้ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมท่องเที่ยวระหว่าง

ไทย-ญีปุ่น่	กับ	Mr.	Naoki	Kitasawa	ผู้จดัการตลาดเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ขององค์การส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศญีปุ่น่	 

(JNTO)	ด้วย	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๕๗

	 	 	 (๙)	 ร่วมงานแสดงอตุสาหกรรมท่องเทีย่วนานาชาต	ิITB	Berlin	2017	ระหว่างวนัที	่๘-๑๒	มนีาคม	

๒๕๖๐	ณ	กรุงเบอร์ลิน	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

	 	 	 (๑๐)				ร่วมงานส่งเสรมิการขายหรอื	Trade	

Show	 ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งในระดับ	 B	 to	 B	 (Business	 to	 

Business)	และ	B	to	C	(Business	to	Consumer)	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจท่องเที่ยวในต่างประเทศได้รู้จักและสนใจสินค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยวของไทย	 และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว

ต่างชาติรู้จักและสนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น	 เช่น	 

๑)	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสำานักงานลอนดอนเข้าร่วมงาน	 

The	Telegraph	Travel	Show	ระหว่างวนัที	่๑๓-๑๕	มกราคม	๒๕๖๐	

โดยจดัขึน้ที	่Excel	เมอืงลอนดอน	สหราชอาณาจกัรองักฤษ	๒)	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยสำานกังานแฟรงก์เฟิร์ต	เข้าร่วมงาน 

Ferien	Messe	Wien	ระหว่างวันที่	๑๒-๑๕	มกราคม	๒๕๖๐	ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดออสเตรีย	

๓)	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสำานักงานโอซากาเข้าร่วมงาน	 JATA	 Chugoku	 Shikoku	 New	 Year	 reception	 

เมื่อวันที่	 ๒๐	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	ANA	Crowne	Plaza	Hotel	Hiroshima	 เพื่อสานสัมพันธ์บุคคลสำาคัญ	ทั้งในภาครัฐ 

และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว	ทัง้นี	้มผีูเ้ข้าร่วมงานประมาณ	๓๐๐	คน	และ	๔)	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยสำานกังาน

โอซากาเข้าร่วมงาน	Hiroshima	Air	Travel	Fair	เมือ่วนัที	่๒๓-๒๔	มกราคม	๒๕๖๐	โดยให้ข้อมลูข่าวสารด้านแหล่งท่องเทีย่ว

ของประเทศไทย	ณ	Sareo	Event	Space	จังหวัดฮิโรชิมา	โดยมีผู้เข้าชมงาน	๒	วัน	ประมาณ	๑๒,๐๐๐	ราย

	 	 8.3.2	 เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

  	 (๑)	 สร้างกระแสการเดนิทางและกระตุ้นการใช้จ่าย	 เพือ่สร้างแรงกระตุ้นให้แก่นกัท่องเทีย่วชาวไทย 

ออกเดนิทางท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ือง	โดยได้จดักจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การจัดงาน	“เก๋ายกก๊วน	ชวนวดัใจ	เยอืนยอดไม้	และขนุเขา

นครพงิค์”	ในวนัที	่๑๖	ธนัวาคม	๒๕๕๙	สนบัสนนุการจดักจิกรรมเพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ	“เอสเอม็อ	ีมาร์เกต็เพลส	ไทยช่วยไทย

บาย	ประชารัฐ”	เมื่อวันที	่๑-๘	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	เวสต์เกตฮอล	ชั้น	๔	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต	การจัดงาน	

“เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย	๒๕๖๐”	ครั้งที่	๓๗	ระหว่างวันที่	๒๕-๒๙	มกราคม	๒๕๖๐
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	 	 	 (๒)	 กระจายพืน้ทีแ่ละช่วงเวลาการท่องเทีย่ว	ได้ส่งเสรมิการกระจายพืน้ทีก่ารเดนิทางท่องเทีย่วของ

คนไทยจากจังหวัดหลักสู่พื้นท่ีจังหวัดรอง	 และส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงวันธรรมดา	 โดยได้จัดทำาหนังสือและจัดกิจกรรม 

เปิดตัว	“๑๒	เมืองต้องห้ามพลาดพลสั”	เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว	ทีพ่กั	ร้านอาหาร	และเทศกาลประเพณี	นอกจากนัน้	ยงัมี

การกระจายการเดนิทางไปยงัเมอืงรอง	“๑๒	เมืองต้องห้าม	...	พลาด”	

ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในพื้นที่	 โดยได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ในพื้นที่	 เช่น	 ร่วมกับสายการบินนกแอร์	บริษัท	 ไทยเรนท์อะคาร	์

คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	การจัดทำาโครงการ	“The	Amazing	Journey	

Blogging	 Contest”	 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใน

โครงการ	๑๒	เมืองต้องห้ามพลาด	และโครงการเขาเล่าว่า	การจดังาน

เปิดฤดูกาลท่องเท่ียวจงัหวดัเลย	และงานเทศกาลต้นครสิต์มาส	ภูเรอื	

ครั้งที่	๕	ระหว่างวันที	่๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙-๓๑	มกราคม	๒๕๖๐	

ณ	บรเิวณลานต้นครสิต์มาส	ทางขึน้อทุยานแห่งชาติภูเรอื	อำาเภอภูเรอื	

จังหวัดเลย	

	 	 	 (๓)	 ด�าเนินการพัฒนาเส้นทางจกัรยาน	ได้กำาหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยาน

ในประเทศไทย	ดังนี	้ ๑)	 การก่อสร้างทางจักรยานตามคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยาน	 และนำาไป 

ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในแต่ละพืน้ที	่ โดยคำานึงถงึความปลอดภยัของผูใ้ช้จกัรยานและผูใ้ช้เส้นทางร่วม	คำานงึถงึ	

ความประหยัด	 เหมาะสม	 คงทน	 และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน	๒)	 จัดทำาคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง

ทางจักรยานเก่ียวกับการนำายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทางจักรยานและอุปกรณ์จราจรต่าง	 ๆ	 ๓)	 สำารวจ

ความต้องการของผูใ้ช้จักรยานในแต่ละพืน้ท่ี	และบรูณาการแนวทางการพฒันาระบบทางจกัรยานให้เชือ่มโยงกบัระบบขนส่ง

สาธารณะอืน่	เพือ่วางแผนการก่อสร้างและจดัลำาดบัความสำาคญัของโครงการตามแผน	และ	๔)	บงัคบัใช้กฎหมายสำาหรบัผู้ใช้

จักรยานและผู้ใช้ถนนร่วมกับเส้นทางจักรยานอย่างเข้มงวด	

	 	 	 (๔)	 ส่งเสรมิการท่องเทีย่ววถิเีกษตรเพือ่กระจายรายได้ไปสูภ่าคการเกษตร	เช่น	การจัดทำาแนวทาง

สำาหรบัการประสานงานในพืน้ทีข่องสำานกังานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดั	๗๖	จงัหวดั	เพ่ือให้สะดวกและเกดิประสทิธภิาพ

ในการประสานการร่วมประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับเกษตรจังหวัด	

	 	 	 (๕)	 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางราง	 (Rail	 Tourism)	 เน้นกลยุทธ์สัมผัสวิถีถิ่น	 Local	 

Experience	 ฟื้น	 ๑๐	 กิจกรรม	 สุดสร้างสรรค์ความประทับใจให้นักท่องเที่ยวตลอดโบกี้	 เสิร์ฟอาหารท้องถิ่นแต่ละชุมชน	

และ	“ครัวรถไฟ”	ช่วยสร้างเสน่ห์เมนูขึ้นชื่อ	เพื่อสร้างเสน่ห์และสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ให้เกิด 

ความเชื่อมโยงไปยังเมืองต่าง	 ๆ	 เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีและวัฒนธรรม	

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนา	และดำาเนินงานร่วมกันให้ใช้งานได้

ในปี	๒๕๖๐	

	 	 	 (๖)	 การปฏิรูปการท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่อ

ความยั่งยืน	(Inclusive	Tourism)	โดยมุ่งเน้นไปสู่เป้าประสงค	์๓	

ประการหลัก	คอื	๑)	การบูรณาการด้านการท่องเทีย่ว	๒)	การมส่ีวนร่วม

ของชุมชนและประชาชนอย่างทั่วถึง	 และ	๓)	 การสร้างความยั่งยืน

ด้านการท่องเที่ยว	 โดยมีโครงการที่ดำาเนินการ	 ได้แก่	 โครงการ 

อาสาสมัครอำานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่าย 

ด้านการท่องเท่ียว	 และการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว 

โดยชมุชน	โดยได้กำาหนดระเบยีบกรมการท่องเทีย่วว่าด้วยการขอรบั

เงินอดุหนนุด้านการท่องเทีย่วโดยชมุชน	และได้มกีารให้การสนบัสนนุ

จำานวน	๕๐	ชุมชน	ใน	๒๕	จังหวัด	วงเงิน	๒,๙๐๕,๑๑๒	บาท	

“ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

๕๐ ชุมชน 
ใน ๒๕ จังหวัด วงเงิน 

๒.๙๑ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๕๙

	 	 8.3.3	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 (Sport	 Tourism)	 ได้ดำาเนินโครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริม 

การท่องเทีย่ว	(Sports	Tourism)	และดำาเนนิการจดันทิรรศการเผยแพร่กจิกรรมกฬีาเพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วในต่างประเทศ	 

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๐	ได้กำาหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	เช่น	วิ่งมาราธอน	ไตรกีฬา	จักรยาน 

วอลเลย์บอล	 กอล์ฟ	 รถยนต์	 จักรยานยนต์	 เจ็ตสกี	 มวยไทย	 การจัดการแข่งขันกอล์ฟทัวร์นาเมนต์รายการ	 Sponichi	 

Sawasdee	Cup	ครั้งที่	๑๙	ขึ้น	ระหว่างวันที	่๑๕-๒๑	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมนารายณ	์กรุงเทพมหานคร

	 (๒)	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่ืน	 ๆ	

จัดกิจกรรมหรือเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวและการ	

สร้างรายได้	เช่น	งานเทศกาลหุ่นโลกงาน	“ใต้ร่มพระบารม	ี 

๒๓๓	ปี	กรุงรัตนโกสินทร์”	งาน	“ใต้ร่มพระบารมี	๒๓๔	ปี	 

กรุงรัตนโกสินทร์	 และมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน”	 

งานลอยกระทง	สงกรานต์	โครงการส่งเสรมิการสร้างสรรค์ 

ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่การท่องเทีย่ว	:	ตลาดนัดศลิปะ	 

(Art	Market)	ณ	หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน	มีผู้เข้าร่วม	 

จำานวน	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 มีรายได้จากการซื้อ-ขายผลงาน 

ศิลปะ	 เป ็นเงินทั้ ง ส้ิน	 จำานวน	 ๒๘๔,๔๓๒	 บาท	 

งานถนนสายวัฒนธรรมคลองผดุงกรุงเกษม	 และอีก	 

๑๓	 จั งหวัดทั่ วประเทศ	 งาน	 “ตลาดวัฒนธรรม	 

ทนุวฒันธรรมสร้างชาต	ิตลาดวฒันธรรมสร้างสขุ”	ณ	ตลาด 

คลองผดุงกรุงเกษม	 การท่องเที่ยวเส้นทางบุญในมิติทาง 

ศาสนา	 และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	 โดยพัฒนา 

การแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มี 

รปูแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากล	สามารถสร้างคุณค่า 

ทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งมีชุดการแสดง 

ศลิปวฒันธรรมดัง้เดิมทีไ่ด้รบัการพัฒนารปูแบบใหม่ทนัสมยั 

และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิค 

การแสดงให้ได้มาตรฐานสากล	จำานวน	๑๘	ชุด
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	 8.4	 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	 พ.ศ.	 2๕๕8-2๕๖๐	 โดยการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว	 

ที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	 พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	 การรักษา 

ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	และพัฒนาระบบโลจิสติกส	์เพื่อการท่องเที่ยว	ดังนี้	

 	 8.4.1	 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเชิงกลุ่มพื้นท่ี	 Cluster	 จำานวน	 ๘	 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง 

และเมืองชายแดน	สำาหรับการกำาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที	่๑๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	 

อนมุตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงกำาหนดเขตพฒันาการท่องเทีย่วหมูเ่กาะทะเลใต้	(เกาะสมยุ	เกาะพะงัน	เกาะเต่า	และหมู่เกาะ 

อ่างทอง)	 พ.ศ.	 ....	 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมพื้นท่ีที่มีศักยภาพเพื่อประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

เพิ่มเติมต่อไป	

  8.4.2	 สร้างสมดุลเชิงพ้ืนท่ี	 โดยการกระจายการเดินทางไปยังเมืองรอง	 “๑๒	 เมืองต้องห้าม	 ...	 พลาด” 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในพื้นที	่

  8.4.3	 พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขา	 เช่น	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอาย	ุ 

และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ	

  8.4.4	 มาตรฐานการท่องเทีย่วไทยขัน้พืน้ฐาน	และมีประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ	 

เร่ือง	มาตรฐานการท่องเท่ียวไทยขั้นพ้ืนฐาน	เม่ือวันที่	๘	มีนาคม	๒๕๖๐	และวันท่ี	๓	เมษายน	๒๕๖๐	ได้ลงนามข้อตกลง 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	๑๐	หน่วยงาน	และได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว 

ขั้นพื้นฐานโดยมีผู ้ประกอบการที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น	จำานวน	๔๕	ราย	 เป็นกลุ ่มธุรกิจนำาเที่ยว	จำานวน	๓๗	ราย	 

และกลุ่มร้านอัญมณ	ีจำานวน	๘	ราย	

  8.4.๕	 ส่งเสริมมาตรฐานการท่องเท่ียวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	ได้พัฒนา 

และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของไทยให้มีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว	ตลอดจนสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักท่องเท่ียวที่เลือกใช้สินค้า 

และบริการ

	 8.๕	 จัดท� าแผนพัฒนาการท ่อง เที่ ยวแห ่ งชาติ 	 ฉ บับที่ 	 2	

(พ.ศ.	2๕๖๐-2๕๖4)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผน 

เมื่อวันที่	๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	ซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและจัดพิมพ์ 

เป็นรูปเล่มส่งให้กับสถาบันการศึกษา	ภาครัฐ	และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการท่องเท่ียวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	๒๕๖๐	มากกว่า	๑๐๐	แห่ง	และได้ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐	โดยแปลงไปสู่ 

แผนปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ในส่วนภูมิภาคโดยมีวิสัยทัศน	์“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำา 

ของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย	 เพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และกระจายรายได้สู ่ประชาชนทุกภาคส่วน 

“จัดท�าแผนพัฒนา
การท่องเที่ยว

แห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์”
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อย่างยั่งยืน”	ประกอบด้วย	๕	ยุทธศาสตร์	 ดังนี้	 

๑)	ยุทธศาสตร์ที่	๑	การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล 

และยั่งยืน	๒)	ยุทธศาสตร์ที่	๒	การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานและส่ิงอำานวยความสะดวก	 เพื่อรองรับ 

การขยายตวัของอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	๓)	ยทุธศาสตร์ 

ที่ 	 ๓	การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ 

สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาการ 

ท่องเที่ยว	๔)	ยุทธศาสตร์ที่	๔	การสร้างความสมดุล 

ให้กับการท่องเที่ยวไทย	ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม	 

การส่งเสริมวิถีไทย	และการสร้างความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวและ	๕)	ยุทธศาสตร์ที่	๕	การบูรณาการการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยว	และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 8.๖	 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	เป็นหนึ่งในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่สำาคัญ	ในปี	๒๕๖๐		จึงมีแผนในการพัฒนา 

การท่องเทีย่วเชงิอาหารโดยได้มกีารเช่ือมโยงกบัการท่องเทีย่วรปูแบบอืน่	เช่น	การท่องเทีย่วเชิงเกษตร	(Agriculture-tourism)/ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 (Eco-tourism)	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม	 (Wellness	 tourism)	 นอกจากนี้	 

มีการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอาหารที่สำาคัญทั่วทุกภูมิภาคของไทย	 ในปี	 ๒๕๕๙	 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

เชิงอาหาร	 ๔๘๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะช่ืนชอบอาหารไทย	 ในปัจจุบันมีแนวโน้ม 

ชื่นชอบอาหารริมทาง	 (Street	 Food)	 และอาหารท้องถิ่น	 (Local	 Food)	 มากขึ้น	และได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชิงอาหารในรูปแบบ	 Street	 Food	 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ	 สะดวก	 สะอาด	 ปลอดภัย	 ได้มาตรฐาน	 แต่ยังคง 

เอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้

	 8.๗	 การส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และการพฒันาอตุสาหกรรมไมซ์	(	Meeting,	Incentive	Travel,	Conventions,	

Exhibition:	MICE)	ได้ดำาเนนิการจดัทำาแผนแม่บทอตุสาหกรรมการจดัประชุมและงานแสดงสนิค้านานาชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 

โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ	เมือ่วนัที	่๒๔	มนีาคม	๒๕๕๙	ซึง่ในปี	๒๕๖๐	

ได้ดำาเนนิการตาม	Road	Map	ของแผนแม่บทฯ	ในระยะแรก	และเตรยีมการทบทวนแนวทางการดำาเนนิงานให้สอดคล้องกบั 

วิสัยทัศน์ระยะ	๒๐	ปี	“องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”	โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือ 

กับพันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	เอกชน	ทุกระดับทั้งในประเทศและนานาชาติ	เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างงานใหม่

และเพิ่มการดึงงานไมซ์คุณภาพให้เข้ามาในประเทศไทย	มุ่งขยายระยะเวลาการพำานักในประเทศไทยและกระจายรายได้ 

ในการเดินทางต่อเน่ืองไปยังภูมิภาคต่าง	ๆ	ส่งเสริมสถานที่จัดงานทั่วประเทศให้มีมาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับ

ธุรกิจไมซ์	พร้อมส่งเสริมศักยภาพประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของงานไมซ์ขนาดเมกะไซส์	โดยกระตุ้น 

การเดินทางนักธุรกิจไมซ์ผ่านแคมเปญการตลาด	เช่น	Meet	Double	Cities,	Meet	Sustainable,	Convene	in	Paradise 

และ	ASEAN	Rising	Trade	Show:	ART	ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายของการจัดงานไมซ	์ 

ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัพืน้ที	่ผ่านการตลาดเนือ้หาเชงิกลยทุธ์ชสูถานทีจ่ดังาน	งานไมซ์ไฮไลท์	สนิค้าและบรกิารไมซ์เด่น 

โดยสื่อสารการตลาดไมซ์ในต่างประเทศภายใต้แบรนด์	“Thailand	CONNECT”	โดยอุตสาหกรรมไมซ์	หรืออุตสาหกรรม 

การจัดประชุม	การแสดงสินค้าและนิทรรศการ	ในช่วงระยะเวลา	๓	ปีที่ผ่านมา	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๖๐)	สร้างรายได้จำานวน	 

๒๙๐,๓๕๙	ล้านบาท
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 8.8	 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ	(Community	Based	Tourism:	CBT	

Thailand)	ปัจจุบันได้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น	๑๔	ชุมชนใน	๖	พื้นที่พิเศษของ

องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(อพท.)	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	องค์การบริหาร 

การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	(CBT	Thailand)	ขึ้น	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๐	รับทราบ

แผนยทุธศาสตร์	CBT	Thailand	และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ดำาเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง	โดยคณะกรรมการนโยบาย

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	(ท.ท.ช.)	ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง	“คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน”	ขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำาคัญ 

ในการขับเคล่ือน	และติดตามประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	และในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์	CBT	Thailand	 

ทีผ่่านมาได้มกีารดำาเนนิการทีส่ำาคัญ	คอื	๑)	การพฒันาบคุลากรด้านการท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่างยัง่ยนื	๒)	การยกระดบัมาตรฐาน 

การท่องเทีย่วโดยชมุชน	โดยได้จัดทำาเกณฑ์การพฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชนทีส่อดคล้องกบักรอบแนวคดิการพฒันาการท่องเทีย่ว 

อย่างยั่งยืนระดับโลก	(Global	Sustainable	Tourism	Criteria:	GSTC)	๓)	การจับคู่ธุรกิจระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ 

ด้านการท่องเท่ียว	(CBT	matching)	๔)	การส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนด้านการท่องเที่ยว	และ	 

๕)	การริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องมือการวัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยว

๙.	 การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน

	 การใช้พลังงานของประเทศมีความต้องการที่เพิ่มข้ึนทุกปีตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ	 โดยในไตรมาสแรก 

ของป	ี๒๕๖๐	มีมูลค่าการใช้พลังงานร้อยละ	๑๔	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (Gross	Domestic	 Product:	 GDP)	 

ซึง่การใช้พลงังานของประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการใช้นำา้มนัและก๊าซธรรมชาต	ิรวมทัง้การใช้พลงังานทดแทนประมาณร้อยละ	๑๔	

ของการใช้พลังงานท้ังหมด	โดยได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะเพิม่การใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ	๓๐	ในปี	๒๕๗๙	แต่อย่างไรก็ตาม	 

ประเทศไทยยงัต้องพึง่พาการนำาเข้าพลงังานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	ซึง่คดิเป็นมลูค่าร้อยละ	๖	ของ	GDP	หรือร้อยละ	๑๓	 

ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมด

	 ภาคพลังงานนับว่ามีความสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งพบว่ามีการลงทุนโครงสร้าง 

พ้ืนฐานด้านพลงังานคดิเป็นมลูค่าประมาณร้อยละ	๕	ของ	GDP	อกีทัง้ยงัสามารถจดัเกบ็รายได้จากปิโตรเลียมและนำา้มนัเช้ือเพลงิ 

มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ	๑๐	ของรายได้ที่ภาครัฐจัดเก็บทั้งหมดในแต่ละปี

	 ๙.1	 แผนบรูณาการพลงังานระยะยาว	รฐับาลได้ดำาเนนิการ 

ตามแผนบูรณาการพลังงานระยาว(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙)	เพื่อใช้

เป็นกรอบทิศทางในการดำาเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศ	 

นำาไปสู ่พลังงานมั่นคง	 เศรษฐกิจมั่ งคั่ งและสังคมไทยยั่ งยืน 

ประกอบด้วย	๕	แผนหลัก	 ซ่ึงครอบคลุมมิติทางด้านพลังงานและ 

ห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบถ้วน	 ได้แก่	แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า 

ของประเทศไทย	 (Power	 Development	 Plan:	 PDP)	 

แผนอนุรักษ์พลังงาน	(Energy	Efficiency	Plan:	EEP)	แผนพัฒนา 

“ขับเคลื่อนและจัดท�า 

Action Plan ตาม

แผนบูรณาการ
พลังงานระยะยาว 
ประจ�าปี ๒๕๖๐”
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พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	(Alternative	Energy	Development	Plan:	AEDP)	แผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาติ	

(Gas	Plan)	และแผนบรหิารจดัการนำา้มนัเชือ้เพลิง	(Oil	Plan)	ซึง่ได้กำาหนดแผนระยะยาวทีชั่ดเจน	เพือ่ให้กำากบัการดำาเนนิงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาประกอบในการจัดทำาแผนฯ	ด้วย	รัฐบาลได้ขับเคลื่อน

และดำาเนนิการจดัทำา	Action	Plan	ตามแผนบรูณาการพลงังานระยะยาวประจำาปี	๒๕๖๐	และมกีารตดิตามผลการดำาเนนิงาน 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนบรรลุตามเป้าหมาย	กล่าวคือ

	 	 ๙.1.1	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	(PDP	2015)	การจดัทำาแผนความต้องการไฟฟ้าของ 

ประเทศในระยะยาวเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 โดยได้เน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วย 

การกระจายเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า	การลดการพึง่พาก๊าซธรรมชาต	ิการเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิเทคโนโลยสีะอาด	 

การจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิม่ข้ึน	การเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	รวมทัง้การพฒันาระบบส่งไฟฟ้า	 

ระบบจำาหน่ายไฟฟ้า	เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน	และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	 

Community:	AEC)	ประกอบด้วย	

	 	 	 (๑)	 โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า	เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลังงานของระบบผลติไฟฟ้า

ของประเทศให้เป็นไปตาม	PDP	2015	และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	ได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมกำาลังผลิต 

ทั้งส้ิน	 ๗๐,๓๓๕	 เมกะวัตต์	 ณ	 สิ้นปี	 ๒๕๗๙	 ซึ่งได้ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสำาคัญหลักช่วงปี	 ๒๕๕๘-ปัจจุบัน 

(รวมกำาลังผลิต	 ๖,๒๗๓	 เมกะวัตต์)	 ทั้งน้ี	 เป็นโครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย ์

(Commercial	 Operation	 Date:	 COD)	 รวมกำาลังผลิต	 ๔,๙๐๓	 เมกะวัตต์	 ประกอบด้วย	 ๑)	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 

ชุดที่	 ๒	 ขนาดกำาลังผลิต	 ๙๐๐	 เมกะวัตต์	 ๒)	 โรงไฟฟ้าทดแทนขนอม	 ชุดที่	 ๑	 ขนาดกำาลังผลิต	 ๙๓๐	 เมกะวัตต	์ 

๓)	 โรงไฟฟ้ากัลฟ์	 เจพี	 ยูที	 ชุดที่	 ๑-๒	 รวมกำาลังผลิต	 ๑,๖๐๐	 เมกะวัตต์และ	๔)	 โรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์	 เครือ่งที	่ ๑-๓	 

รวมกำาลงัผลิต	๑,๔๗๓	 เมกะวัตต์	 ในส่วนของโรงไฟฟ้าท่ีจะพัฒนา 

ในอนาคตในพื้นที่ภาคใต ้ 	 คือ	 โรงไฟฟ้าถ ่านหินกระบ่ีและ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา	 ซึ่งมีความล่าช้ากว่าแผนและได้กำาหนด

แนวทางรองรับเพื่อสร้างความมั่นคงในกรณีดังกล่าวด้วย

	 	 	 (๒)	 โครงการระบบส่งไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้า 

ที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งโรงไฟฟ้า 

และสายส่งไฟฟ้าที่เพียงพอ	 ซึ่งนอกจากรัฐบาลจะให้ความสำาคัญ 

กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าแล ้ว	 ยังได้พัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้ม ี

ความสอดคล้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้า	ตามแผน	PDP	2015	อีกดว้ย 

โดยมีโครงการระบบส่งไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จช่วงปี	 ๒๕๕๘-ปัจจุบัน	 จำานวน	๒	 โครงการ 

ได้แก่	 ๑)	 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 

พลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์	และ	๒)	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า

ทั่วประเทศ	ระยะที่	๑๑	รวมทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ดังนี้

	 	 	 	 (๒.๑)		 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 โครงการขยายระบบ 

ส่งไฟฟ้าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ระยะที	่๓	มคีวามก้าวหน้า 

ร้อยละ	๔๐.๗๐	และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า	 (ในเขตภูมิภาค)	 

ระยะที่	๑๒	มีความก้าวหน้าร้อยละ	๙.๗๔
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	 	 	 	 (๒.๒)		 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	 ได้แก่	 โครงการ 

ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้า	 มีความก้าวหน้าร้อยละ	 ๑๐.๕๖	 

และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	 มีความก้าวหน้า

ร้อยละ	๒.๗๖

	 	 	 	 (๒.๓)	 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	 ได้แก	่

โครงการปรับปรงุและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่สือ่มสภาพตามอายกุารใช้งาน	ระยะที	่๑	ส่วนสถานีไฟฟ้าแรงสูง	มีความก้าวหน้า

ร้อยละ	๗๕.๕๓	และส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	มีความก้าวหน้าร้อยละ	๗๕.๓๘	และโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า

ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	ระยะที	่๒	มีความก้าวหน้า	ร้อยละ	๑๓.๙๔

	 	 	 	 (๒.๔)	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า	 ได้แก่	 โครงการระบบ 

ส่งไฟฟ้าเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(Independent	Power	Producer:	IPP	2007)	มีความก้าวหน้า 

ร้อยละ	๗๖.๘๔	โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลกัเพือ่รองรบัผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบผลติพลงังานร่วม	(Cogeneration)	 

มีความก้าวหน้าร้อยละ	๘๓.๓๓	 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังนำ้าเขื่อนนำ้างึม	 ๓	 และนำ้าเทิน	 ๑	 

มีความก้าวหน้าร้อยละ	๙๒.๘๓	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธาน	ียโสธร	และอำานาจเจริญ	เพื่อรับ 

ซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	มีความก้าวหน้าร้อยละ	๒๖.๘๘	และโครงการพัฒนาระบบ 

ส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวดัเลย	หนองบัวลำาภ	ูและขอนแก่น	เพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	 

มีความก้าวหน้าร้อยละ	๕๔.๗๖

	 	 	 (๓)	 รับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 

การรับซือ้ไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ปัจจบุนัได้ขยายกรอบการรบัซือ้จากเดมิ	๗,๐๐๐	

เมกะวัตต์	เป็น	๙,๐๐๐	เมกะวัตต์	ซึง่ม	ี๑๐	โครงการ	กำาลงัผลติไฟฟ้ารวม	๕,๙๓๖	เมกะวัตต์	แบ่งเป็น

	 	 	 	 (๓.๑)	 โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว	 มี	 ๖	 โครงการ	 มีกำาลังผลิตไฟฟ้ารวม	 ๓,๕๗๘	 

เมกะวัตต์

	 	 	 	 (๓.๒)	 โครงการท่ีลงนามสัญญารบัซือ้ไฟฟ้า	[Signed	PPA	(Power	Purchase	Agreement)]	แล้ว	 

และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	๓	โครงการ	กำาลังผลิตไฟฟ้ารวม	๑,๘๔๓	เมกะวัตต์

	 	 	 	 (๓.๓)	 โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างเจรจาสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า	๑	โครงการ	กำาลงัผลติไฟฟ้า	๕๑๕	เมกะวตัต์	

ซึ่งร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแล้ว	ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการขออนุมัติร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

	 	 ๙.1.2	 แผนอนุรักษ์พลังงาน	 (EEP)	 ได้ดำาเนิน 

มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง 

ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๗๙	 ซึ่งมีเป้าหมายร่วม

ที่จะลดอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ	(GDP)	หรอืลดความเข้มการใช้พลงังาน	(Energy	Intensity)	

ลงอย่างน้อยร้อยละ	๓๐	ภายในปี	๒๕๗๙	เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปี	๒๕๕๓ 

โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าประหยัดพลังงาน	 รณรงค ์

ประหยัดพลังงาน	 และกำากับส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้พลังงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ	ครอบคลุมทั้ง	๔	กลุ่มเศรษฐกิจ	คือ	ภาคขนส่ง	

ภาคอุตสาหกรรม	ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่	และภาคอาคารธุรกิจ 

ขนาดเลก็และบ้านอยูอ่าศัย	รวมถงึการกำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการ 

รูปแบบใหม่เพื่อวางรากฐานการอนุรักษ ์พลังงานในอนาคต	 

การดำาเนินการที่สำาคัญ	ได้แก	่



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๖๕

	 	 	 (๑)	 จดัการอาคารและโรงงานควบคมุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	ได้ดำาเนนิมาตรการการจดัการโรงงาน

และอาคารควบคุม	 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน	อาคารภาคอุตสาหกรรม

และภาคธรุกจิโดยกำากับดแูลให้โรงงานและอาคารควบคมุผ่านระบบการจดัการพลงังาน	มผีูต้รวจสอบและรับรองการจดัการ	

พลงังานให้ผูป้ระกอบการปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายการอนรุกัษ์พลงังาน	และมกีารจดัสมัมนาให้ความรูแ้ก่โรงงานและ

อาคารควบคุมในด้านกฎหมาย	รวมทั้งมีการติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ในปี	๒๕๖๐	มีเป้าหมายประหยัด	

๓๑๑	ktoe	โดยมีผลประหยัดแล้ว	๘๙.๒๒	ktoe	

	 	 	 (๒)	 ด�าเนินมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร	 (Building	 Energy	 Code:	 BEC)	 ได้ผลักดัน 

ให้มกีารบงัคบัใช้มาตรฐานหลักเกณฑ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน	โดยได้มกีารออกกฎกระทรวง

กำาหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ.	๒๕๕๒	เพื่อบังคับอาคาร	๙	ประเภท	ได้แก่	๑)	สำานักงาน	๒)	โรงแรม	๓)	โรงพยาบาล	๔)	ศูนย์การค้า	๕)	โรงมหรสพ 

๖)	สถานบริการ	๗)	อาคารชุมนุมคน	๘)	อาคารชุด	และ	๙)	สถานศึกษา	ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่	๒,๐๐๐	ตารางเมตรขึ้นไป 

แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถนำาไปบังคับใช้กับอาคารเอกชนได้	 จึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว	 ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯ 

ดังกล่าวซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว	และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างฯ		ต่อคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ	 ทั้งน้ี	 จะบังคับใช้กับอาคารที่มีความพร้อมขนาดพื้นที่ตั้งแต่	 ๑๐,๐๐๐	 ตารางเมตรข้ึนไปก่อน	 

และจะทยอยบงัคับใช้กับอาคารขนาดพืน้ที	่๒,๐๐๐	ตารางเมตรข้ึนไป	ภายใน	๕	ปี	ส่งผลให้การใช้พลงังานในอาคารขนาดใหญ่

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	ลดการใช้พลงังานและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	นอกจากนี	้รฐับาลได้บรูณาการในการเตรยีมความพร้อม

เจ้าหน้าทีผู่อ้นญุาตแบบอาคารก่อสร้าง	โดยในปี	๒๕๖๐	ได้จดัอบรมให้ความรู้การพิจารณาอนญุาตแบบอาคารอนรุกัษ์พลงังาน

ให้แก่เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นแล้ว	 จำานวน	 ๕๓๕	 คน	 และได้เตรียมความพร้อมผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร 

ด้วยการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคารโดยใช้กลไกวิชาชีพ	 ซึ่งมีเป้าหมาย	 จำานวน	๔๐๐	คน	จัดอบรม 

ไปแล้ว	๑	ครั้ง	จำานวน	๕๐	คน	โดยจะอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม	๒๕๖๐	

	 	 	 (๓)	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิเครือ่งจกัรอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงูและวสัดเุพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน

ได้ออกกฎกระทรวงกำาหนดเครือ่งจกัรอปุกรณ์ประสิทธภิาพสงูและวัสดอุปุกรณ์เพือ่การอนรุกัษ์พลังงานแล้ว	รวมทัง้สิน้	จำานวน	

๒๘	ฉบับ	(๒๗	ผลิตภัณฑ์)	และในปี	๒๕๖๐	อยู่ระหว่างการดำาเนินการ	จำานวน	๒๐	ฉบับ	ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	จำานวน	๑๐	ฉบับ

	 	 	 (๔)	 ด�าเนินการตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง	 (High	 Energy	 Performance	

Standard:	 HEPS)	 ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	 มียอดการติดฉลากเบอร์	 ๕	 แล้วรวม	 ๑๖.๖	 

ล้านใบ	 รวมประหยัดพลังงานได้	 ๒๑๗.๕	 ktoe	 โดยเป็นฉลาก 

ผลิตภัณฑ ์ประสิทธิภาพสูงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนรุกัษ์พลงังาน	(๑๑	ผลติภณัฑ์)	จำานวน	๔.๔	ล้านใบ	มผีลประหยดั	 

๑๐๕	 ktoe	 และฉลากประหยัดไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย	 (๒๙	 ผลิตภัณฑ์)	 จำานวน	 ๑๒.๒	 ล ้านใบ	 

มีผลประหยัด	๑๑๒.๕	ktoe	
“ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพสูงมียอดการ

ติดฉลากเบอร์ ๕ แล้ว 
๑๖.๖ ล้านใบ  
ประหยัดพลังงานได้ 

๒๑๗.๕ ktoe”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน2๖๖
นโยบายข้อ ๖

	 	 	 (๕)	 ด�าเนนิการตามมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานขัน้ต�า่	 (Minimum	 Energy	 Performance	

Standard:	MEPS)	 ได้ออกประกาศมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นตำ่า	 (มาตรฐานของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม)	จำานวน	๒๓	ผลิตภัณฑ์	เป็นมาตรฐานทั่วไป	๑๙	ผลิตภัณฑ	์มาตรฐานบังคับ	๔	ผลิตภัณฑ	์และในป	ี๒๕๖๐	 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	จำานวน		๒๕		ผลิตภัณฑ์

	 	 	 (๖)	 ด�าเนินมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 ได้ดำาเนนิมาตรการสนบัสนนุ 

ด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางการดำาเนินการของแผนอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๗๙	 

ซ่ึงให้สทิธปิระโยชน์ทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบการเพือ่จงูใจให้ลงทนุเปลีย่นเครือ่งจกัรอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงู	 เช่น	 สินเชือ่ดอกเบ้ียตำา่ 

การสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วน	การอุดหนุนผลประหยัด	ซึง่ช่วงทีผ่่านมาการดำาเนนิโครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำา่ได้รบังบประมาณ

จากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	๔,๕๐๐	ล้านบาท	สำาหรับการปล่อยสินเชื่อระหว่างป	ี๒๕๕๘-๒๕๖๒	โดย	ณ	วันที่	 

๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ได้อนุมัติปล่อยเงินกู้แล้ว	จำานวน	๑,๓๑๘.๖๓๘	ล้านบาท	มีผลประหยัด	๒๒๓	ktoe

	 	 ๙.1.3	 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	(Alternative	Energy	Development:	AEDP)

ได้ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริม	 เช่น	 ด้านการอนุญาต

และด้านพื้นที่	 โดยได้กำาหนดมาตรการส่งเสริมในรูปแบบ	 Feed-in-Tariff	 (FiT)	 ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ในทุกเทคโนโลยี	 และมาตรการส่งเสริมพิเศษในพ้ืนที่ เฉพาะ	 

เช่น	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้กำาหนดมาตรการให้การผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทนมีความเสถียร	 รวมถึงได ้วางรากฐาน 

การพัฒนาพลังงานทดแทนรายภาค	 เพื่อให ้ เกิดการพัฒนา 

ที่ เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการใช ้ไฟฟ้าเชิงพื้นท่ี	 

โดยดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ปรับระบบการส ่งเสริมพลังงาน

ทดแทน	 รัฐบาลได้ใช้ระบบ	 FiT	 ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขันด้านราคา	 เพื่อส่งเสริม

การลงทุนและกระตุ้นการพัฒนาพลังงานทดแทน	 และปรับปรุง 

มาตรการส ่ ง เสริ มการผลิต ไฟฟ ้ าจากพลั ง งานหมุน เ วียน	 

โดยประกาศหยุดรับคำาร้องขอขายไฟฟ้าในระบบ	 Adder	 และ 

เปลีย่นเป็นระบบ	 FiT	 ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีนในแต่ละประเภท	 เพ่ือไม่ให้เกดิภาระค่าไฟฟ้าของ 

ประชาชนมากเกินไป	 ผู้ประกอบการจะมีผลตอบแทนการลงทุน 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต	 ทำาให้เกิดความเป็นธรรม 

ทั้งผู ้ประกอบการและผู ้ ใช ้ไฟฟ้าท่ีเป ็นผู ้บริโภคในระยะยาว	 

ซ่ึงระบบดังกล่าวมีระยะเวลาการสนับสนุนยาวนาน	 ทำาให้ภาครัฐ 

สามารถวางแผนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่าง 

ชัดเจน

	 	 	 (๒)	 ปลดล็อกอุปสรรคการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน	 ได้ปลดล็อกอุปสรรคการลงทุนพัฒนา

พลังงานทดแทนในด้านกฎระเบียบและกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีความรวดเร็ว	 เช่น	 ใบอนุญาต	 รง.๔	 ส่งผลให ้

คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถอนุมัตโิครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนทีค้่างการพจิารณาได้จำานวนทัง้สิน้	๒๙๖	โครงการ	ปรมิาณรวม	๑,๗๒๔.๗๒	เมกะวัตต์	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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	 	 	 (๓)	 สร้างความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนในเวทีระหว่างประเทศ	 ประเทศไทยได้ร่วมเป็น 

ภาคีสมาชิกของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ	 (International	 Renewable	 Energy	 Agency:	 IRENA) 

เมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษายน	 ๒๕๕๙	 ซึ่งเวทีน้ีจะช่วยให้ไทยมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อความร่วมมอืทางด้านพลงังานทดแทนของประเทศ	เช่น	การเข้าร่วมการศกึษาวจิยัหรอืการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านวชิาการ

และเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน	 โดยปี	 ๒๕๖๐	 IRENA	 ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการจัดสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพด้านพลังงานทดแทนแล้ว	๒	ครั้ง	ที่ประเทศไทย	และ	IRENA	ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 

เข้าร่วมโครงการประเมนิศกัยภาพด้านพลังงานทดแทนของไทย	เพือ่จดัทำาเป็น	Roadmap	การพฒันาพลังงานทดแทนของไทย 

ในอนาคต	โดยมีกำาหนดจัดทำาโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในป	ี๒๕๖๐

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทติย์	โดยได้กำาหนดการส่งเสรมิพลงังานแสงอาทติย์ไว้	๔	รูปแบบ	คือ

	 	 	 	 (๔.๑)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	 (Solar	 Farm)	 

โดยรัฐบาลให้รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มสำาหรับโครงการที่ค้างการพิจารณาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๓	 (ระบบ	 Adder	 เดิม)	 โดยเปลี่ยนรูปแบบ 

การรับซื้อเป็นระบบ	FiT	รวมกำาลังผลิตติดตั้ง	๙๘๓.๖๘	เมกะวัตต์

	 	 	 	 (๔.๒)	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนหลังคา	(Solar	PV	Rooftop) 

โดยรฐับาลให้รบัซ้ือไฟฟ้ารอบปี	๒๕๕๘	สำาหรบัทีพ่กัอาศยัขนาดไม่เกิน	๑๐	กโิลวตัต์	เพิม่อกี	๖๙.๓๖	เมกะวตัต์	ให้เตม็เป้าหมาย	

๑๐๐	เมกะวัตต์

	 	 	 	 (๔.๓)	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคาแบบเสร	ี(Solar	Rooftop)	 

รัฐบาลมีนโยบายให้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในบ้านและอาคารเป็นหลักและขายไฟฟ้าส่วนเกินให้การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย	 ซึ่งได้

ดำาเนินโครงการนำาร่องแล้วเสร็จ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเปิดโครงการในระยะที่	๒

	 	 	 	 (๔.๔)	 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ	 Solar	 Farm	 สำาหรับหน่วยงาน

ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร	โดยรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิให้ตดิตัง้ขนาดไม่เกนิ	๕	เมกะวตัต์ต่อแห่ง	รวม	๘๐๐	เมกะวตัต์	

ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	รวมกำาลังผลิตติดตั้ง	๒๘๑.๓๒	เมกะวัตต์	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับซื้อไฟฟ้าในระยะที่	๒	

	 	 	 (๕)	 ออกประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าอืน่	ๆ 	ได้ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	(ไม่รวมโครงการ

พลังงานแสงอาทิตย์)	โดยออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้ว	ดังนี้

	 	 	 	 (๕.๑)	 รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต	้

และ	๔	อำาเภอในจังหวัดสงขลา	(อำาเภอจะนะ	เทพา	สะบ้าย้อย	และนาทวี)	มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน	๔๖	เมกะวัตต์	 

ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	รวมจำานวน	๓๘	เมกะวัตต์	แบ่งเป็น	ก๊าซชีวภาพ	๒	เมกะวัตต์	และชีวมวล	๓๖	เมกะวัตต์

	 	 	 	 (๕.๒)	 รับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน	 มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจาก 

ขยะอตุสาหกรรม	๕๐	เมกะวตัต์	ได้เซน็สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว	รวมจำานวน	๓๗.๔๓	เมกะวตัต์	และเป้าหมายรบัซือ้ไฟฟ้าจาก 

ขยะชุมชน	๗๗.๙	เมกะวัตต	์ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศรับซื้อ

	 	 	 (๖)	 สนับสนุนโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกกองทุนเพื่อส่งเสริม	

การอนุรักษ์พลังงาน	 ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินช่วยเหลือ 

หรืออุดหนุนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	กระทรวงพลังงานมีการใช้

งบประมาณจากกองทุนฯ	เพื่อผลักดันโครงการหรือกิจกรรมด้านพลังงานต่าง	ๆ	ที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน	โดยในปี	๒๕๕๗-๒๕๖๐	ได้สนับสนุนการดำาเนินงานโครงการต่าง	ๆ	รวมกว่า	๓๐,๐๐๐	ล้านบาท
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นโยบายข้อ ๖

	 	 	 (๗)	 ด�าเนนิโครงการประชารฐัด้านพลงังาน

ได้ดำาเนินการขับเคลื่อนโครงการนโยบายประชารัฐ	 โดยสร้างการ 

มีส่วนร่วมของชมุชนและประชาชนในการพฒันาโครงการด้านพลังงาน

ทดแทน	 โดยอนุมัติให้ดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ	 สำาหรับ 

พืน้ที	่ ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้และดำาเนินโครงการสูบนำ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ	โดยมี

เป้าหมาย	๙๐๐	บ่อ	นอกจากนี	้ยังได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม 

การลงทนุด้านการผลติพลงังานทดแทนในระดับชมุชน	เพือ่ลดรายจ่าย 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจากภาคเกษตร	 เพิ่มรายได้ให้แก ่

เกษตรกร	 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน	วงเงิน	๑๕๐	ล้านบาท	โดยให้ชุมชนเสนอขอใช ้

งบดังกล่าวในการสนบัสนนุการดำาเนนิโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการ 

ไฟฟ้าชีวมวล	 โครงการก๊าซชีวภาพ	 และโครงการโรงอบพืชผล

การเกษตร	

  ๙.1.4	 แผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	 (Gas	 Plan)	 ได้ดำาเนินการตามแผนการบริหารจัดการ 

ก๊าซธรรมชาติ	โดยได้ปรบัปรงุกฎหมายเพือ่เพิม่รปูแบบการบรหิารจดัการแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ	เช่น	ระบบแบ่งปันผลผลติ	

ระบบจ้างผลิต	 รวมถึงกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการสัมปทานที่จะสิ้นอายุ	 เพื่อให้เกิดการผลิตที่ต่อเนื่อง	 มีการวาง 

โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติท่ีสำาคัญ	 คือ	 ระบบท่อส่งก๊าซ	 และท่าเทียบเรือเพื่อใช้รับส่งก๊าซธรรมชาติเหลว	 

(Liquefied	 Natural	 Gas:	 LNG)	 เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการ 

ก๊าซธรรมชาติ	 และรองรับการผลิตในประเทศที่ลดลง	 นอกจากนี้	 

ได้เตรียมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 

๒๕๖๔-๒๕๖๖	 ท้ังทางด้านการบริหารจัดการความต้องการใช้ 

และการหาเชื้อเพลิง/ไฟฟ้า	 ให้เพียงพอเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าม ี

ความมั่นคง	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 แก้ไขร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม		

(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ได้ดำาเนินการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม	 (ฉบับที	่ ..)	พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ 

ปิโตรเลยีม	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	สำาหรบัใช้ในการบรหิารจดัการสัมปทาน

ปิโตรเลียมที่จะสิ้นสุดอายุและการเปิดสำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

รอบใหม่	 เพื่อให ้สอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์ป ัจจุบัน	 

โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที	่๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๐	ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	นอกจากนี	้ได้จัดทำา

กฎหมายลำาดับรอง	 เพื่อรองรับการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม	(ฉบับที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	จำานวน	๘	ฉบับ	ประกอบด้วย	 

ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม	 จำานวน	 ๑	 ฉบับ	 และ 

ร่างกฎกระทรวง	จำานวน	๗	ฉบับ

“ด�าเนินโครงการ
ประชารัฐด้านพลังงาน 

เช่น โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 
ส�าหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

 และส่งเสริมการลงทุนด้าน
พลังงานทดแทนในระดับชุมชน 

๑๕๐ ล้านบาท”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๖๙

	 	 	 (๒)	 บริหารจัดการแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุในปี	 2๕๖๕-2๕๖๖	 โดยเปิดให้มีการประมูล

แข่งขันยื่นข้อเสนอเป็นการทั่วไปเป็นการล่วงหน้าก่อนที่สัมปทานจะสิ้นอายุ	 ปัจจุบันกฎหมายลำาดับรองสำาหรับรองรับ

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มีจำานวน	 ๔	 ฉบับ	 ได้แก่	 ร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม	

จำานวน	๑	ฉบับ	และร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลติ	จำานวน	๓	ฉบบั	ซึง่หากมผีลบงัคบัใช้	และ	TOR	สำาหรบั 

การเปิดประมูลแล้วเสร็จ	 จะสามารถเปิดประมูลแปลงสัมปทาน 

ทีจ่ะส้ินอายไุด้ภายในปี	๒๕๖๐

	 	 	 (๓)	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว	(Liquefied	Natural	Gas:	LNG)	

เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นและเพ่ิมความ

สามารถในการเก็บรักษาและแปรสภาพ	 LNG	 รัฐบาลจึงได้สร้าง

ท่าเรือ	 (LNG	 Receiving	 Terminal)	 โดยปัจจุบันมีการก่อสร้าง

ท่าเรือ	 LNG	 Receiving	 Terminal	 แห่งท่ี	 ๑	 แล้วเสร็จ	 สามารถ

รองรบัการนำาเข้า	LNG	ได้ในปรมิาณ	๕	ล้านตนัต่อปี	และมกีารขยาย

ท่าเรอืระยะที	่๒	กำาลงัการผลติเพิม่เป็น	๑๐	ล้านตนัต่อปี	ดำาเนนิการ 

แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน	 ๒๕๖๐	 ต่อมาได้รับอนุมัติให้ขยายกำาลัง

การแปรสภาพ	 LNG	 ของท่าเรือเพิ่มเติมอีก	 ๑.๕	 ล้านตันต่อปี 

โดยกำาหนดแล้วเสร็จปี	 ๒๕๖๒	 ซึ่งรวมแล้วจะสามารถรองรับ

การนำาเข ้า	 LNG	 ได้ทั้ง ส้ิน	 ๑๑.๕	 ล้านตันต่อปี	 นอกจากนี้ 

ได้อนุมัติให้	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	(ปตท.)	ดำาเนินโครงการ	 

LNG	 Receiving	 Terminal	 แห่งใหม่	 ขนาด	 ๗.๕	 ล้านตันต่อปี	 และให้	 กฟผ.	 ดำาเนินโครงการ	 Floating	 Storage	 

and	 Regasification	 Unit	 (FSRU)	 ขนาด	 ๕	 ล้านตันต่อปี	 ซึ่งอยู ่ระหว่างการจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)	

	 	 	 (๔)	 ขยายระบบท่อส่งก๊าธรรมชาต	ิส่งเสรมิ 

และสนบัสนนุการลงทนุโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผน 

แม่บทฉบบัที	่๓	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ 

สำาหรับภาคการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น	 

โดยมโีครงการท่ีแล้วเสรจ็	 ได้แก่	 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก 

ระยอง-แก่งคอย	 (เส้นที	่๔)	 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตนิครสวรรค์ 

และโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตนิครราชสมีา	 (ระยะที	่ ๑)	 และ

อยูร่ะหว่างก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาตนิครราชสมีา	 (ระยะที	่ ๒)	 

ผลงานก้าวหน้า	 ร้อยละ	 ๒๓.๕๙	 นอกจากนี้	 ได้อนุมัติให้	 ปตท. 

ดำาเนินการอีก	 ๔	 โครงการ	 ซึ่งขณะน้ีอยู ่ระหว่างการศึกษา 

และจัดทำา	EIA	(รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

“สร้างท่าเรือ LNG Receiving 
Terminal แห่งที่ ๑ สามารถ

รองรับการน�าเข้า LNG 
ได้ ๕ ล้านตันต่อปี”
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 	 ๙.1.๕	 แผนการบรหิารจดัการน�า้มนัเช้ือเพลงิ	(Oil	Plan)	ประเทศไทยต้องพึง่พาการนำาเข้านำา้มันเชือ้เพลงิ 

มีปริมาณกว่าร้อยละ	๘๐	ของการใช้ในประเทศ	ทำาให้ต้องมีการเสริมสร้างความมั่นคงด้านนำ้ามันเชื้อเพลิง	 โดยการส่งเสริม 

พลงังานชวีภาพ	เช่น	เอทานอล	ไบโอดเีซล	และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ระบบท่อขนส่งนำา้มนั	รวมถงึระบบการสำารอง

นำ้ามันทางยุทธศาสตร์เพื่อรองรับสภาวะฉุกเฉิน	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ด�าเนนิโครงการก่อสร้างระบบการขนส่ง

น�้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

ได้ศกึษาแนวทางการส่งเสรมิให้มกีารต่อขยายระบบขนส่งนำา้มนั

ทางท่อไปยงัภาคเหนอื	(จงัหวดัลำาปาง)	และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	 

(จังหวัดขอนแก ่น)	 ซ่ึงก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ต ่อประเทศ 

ในด้านความมัน่คงทางพลังงาน	การสำารองนำา้มนัทางยทุธศาสตร์ไว้ 

ในคลงัศนูย์จ่ายนำา้มนัตามแนวท่อ	การเพิม่ประสทิธิภาพการขนส่ง 

นำ้ามันของประเทศ	 ลดความส้ินเปลืองเชื้อเพลิงในการขนส่ง	 

ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ	 รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยมี

เอกชนเป็นผู้ดำาเนินการพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่ง

นำา้มนัทางท่อทัง้	๒	เส้นทาง	ซ่ึงผลการดำาเนนิงานเส้นทางภาคเหนอื	

อยู่ระหว่างเริ่มดำาเนินการก่อสร้างระบบท่อนำ้ามัน	ส่วนเส้นทาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างจัดทำา	 EIA	 ในข้ันตอน 

รับฟังความคิดเห็น

	 	 	 (๒)	 ขยายสถานีบริการ	NGV	ได้สนับสนุน

ให้มีการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อเพิ่มขึ้น 

ตามแผนบริหารจัดการนำ้ามันเชื้อเพลิง	 จำานวน	 ๖	 สถานี	 

ในปลายปี	 ๒๕๖๑	 (ปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๑)	 ซึ่งปัจจุบันก่อสร้าง 

แล้วเสร็จ	จำานวน	๒	สถาน	ี

	 	 	 (๓)	 ด�าเนนิโครงการส�ารองน�า้มนั	

ทางยทุธศาสตร์	(Strategic	Petroleum	Reserve:	SPR)	

ได้ดำาเนนิการจดัจ้างทีป่รกึษาเพือ่ศึกษาโครงการฯ	ด้วยวธิี 

คัดเลือกแล้ว	 แต่ท่ีปรึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก	 (มูลนิธิ

เพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)	 ขอยกเลิก 

เนื่องจากไม่สามารถดำาเนินการโครงการฯ	 ได้	 จึงได้ 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด	Terms	of	Reference	(TOR)	 

ในส่วนการขยายระยะเวลาการศกึษาโครงการฯ	และปรบัลด 

จำานวนผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ	 โดยนำาเสนอขอบเขต 

ของงาน	TOR	ฉบับปรบัปรงุต่อคณะกรรมการกองทนุนำา้มนั 

เช้ือเพลิงแล้วปัจจุบันอยู ่ระหว่างการพิจารณาของ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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	 	 	 (๔)	 ก�าหนดมาตรฐานคณุภาพน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ภูมิภาคอาเซียน	 ได้ผลักดันให้มีการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน

เดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนัและสอดคล้องกบัมาตรฐานภูมภิาคอาเซยีน 

(Harmonisation	of	ASEAN	Fuel	Quality	Standards:	HAFQS)	 

โดยได้จดัตัง้คณะทำางานด้านการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพนำา้มนัเชือ้เพลิง 

ทีใ่ช้ในภาคการขนส่งของอาเซยีน	(Task	Force	on	Harmonisation	 

of	 ASEAN	 Fuel	 Quality	 Standards)	 เพื่อกำาหนดคุณลักษณะ 

(Spec)	 ที่ต้องการ	 ซึ่งที่ประชุม	 Senior	 Officials	Meeting	 on 

the	 Energy	 (SOME)	 เห็นชอบให ้มีการจัดตั้งคณะทำางาน 

ด้านการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพนำ้ามันเชื้อเพลิงแล้ว	 และปัจจุบัน

อยู่ระหว่างสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการจัดทำาร่างมาตรฐาน

นำ้ามันอาเซียน

	 ๙.2	 การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน	 ประเทศไทย 

ต้องพึ่งพาการนำาเข้านำ้ามันจากต่างประเทศเป็นหลัก	 ทำาให้ได้รับผล 

จากความผันผวนด้านราคานำ้ามันในตลาดโลก	 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการอุดหนุนราคา	 นำ้ามันเกิดการบิดเบือนกลไกราคา 

จนก่อให้เกดิหนีส้นิของกองทนุนำา้มนัเชือ้เพลิง	ซึง่รฐับาลได้ปรบัโครงสร้างราคานำา้มนัให้เป็นไปตามกลไกตลาด	สะท้อนต้นทนุ

ทำาให้การใช้มปีระสทิธภิาพ	รวมถงึเพิม่รายได้จากภาษสีรรพสามติกว่าแสนล้านบาท	และได้มกีารวางรากฐานของกองทนุนำา้มนั 

เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพโดยการกำาหนดเป็นกฎหมาย	อีกทั้งได้ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการนำาเข้าก๊าซ	 LPG	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดหา	ดังนี้

	 	 ๙.2.1	 การปรับโครงสร้างราคาน�า้มันเชื้อเพลิง	ได้ดูแลค่าครองชีพของประชาชนพร้อมทั้งลดการบิดเบือน 

ราคาให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและเกดิความเป็นธรรมต่อทกุภาคส่วน	โดยได้ปรบัโครงสร้างราคานำา้มนัผ่านอตัราภาษีสรรพสามติ 

อัตราเงินส่งกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง	 และอัตราเงินชดเชยของนำ้ามันแต่ละประเภท	 เพื่อลดการอุดหนุนข้ามกลุ่ม	 ซึ่งส่งผล

ให้สถานะกองทุนมันเช้ือเพลิงเปล่ียนสถานะมาเป็นบวก	 โดย	ณ	 วันที่	 ๓	 กันยายน	๒๕๖๐	 มีจำานวน	๓๘,๖๓๒	 ล้านบาท	 

(กลุ่มนำ้ามันเชื้อเพลิง	จำานวน	๓๒,๗๗๓	ล้านบาท	และกลุ่ม	LPG	จำานวน	๕,๘๕๙	ล้านบาท)	และรัฐบาลสามารถส่งเงินเข้า

คลังจากภาษีสรรพสามิตนำ้ามันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บได้ประมาณปีละ	๑๔๐,๐๐๐	ล้านบาท

	 	 	 การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนนำ้ามันเช้ือเพลิงเป็นผลมาจากการใช้

กลไกตลาดในการกำาหนดราคาพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต	และเกิดประสิทธิภาพ

ต่อระบบเศรษฐกจิ	 โดยกรอบและแนวทางในการปรบัโครงสร้างราคานำา้มนัเชือ้เพลงิทีค่ณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

เห็นชอบมี	๗	ข้อ	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง

	 	 	 (๒)	 ราคานำ้ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง	ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน

	 	 	 (๓)	 กองทุนนำ้ามันฯ	ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน

	 	 	 (๔)	 ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง	(Cross	Subsidy)

	 	 	 (๕)	 ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 	 	 (๖)	 ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

	 	 	 (๗)	 เก็บเงินเข้ากองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิงของนำ้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตราท่ีใกล้เคียงกัน

ตามค่าความร้อน

“จัดตั้งคณะท�างานด้านการ

ก�าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน�า้มันเชื้อเพลิง

ทีใ่ช้ในภาคการขนส่งของอาเซยีน (Task 
Force on Harmonisation of ASEAN 

Fuel Quality Standards)”
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	 	 ๙.2.2	 การปรบัโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว	(LPG)	นโยบายในการปรบัราคาก๊าซ	LPG	เพือ่ให้เกดิ 

ความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนการผลิตและการจัดหา	โดยรัฐบาลได้ปรับแนวทางการกำาหนดราคาก๊าซ	LPG	หลักเกณฑ์ 

ราคาซ้ือตั้งต้น	 (ณ	 โรงกล่ัน)	 ของก๊าซ	 LPG	 ของผู้ใช้ภาคครัวเรือน	 ภาคขนส่ง	 ภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในราคาเดียวกัน	 

โดยใช้ต้นทุน	 LPG	 จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	 โรงกล่ันนำ้ามัน	 และจากการนำาเข้าเพื่อใช้ในประเทศ	 โดยใช้วิธีเฉลี่ยแบบ 

ถ่วงนำ้าหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหา	 ซ่ึงส่งผลให้โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เปล่ียนแปลงไปโดยไม่จำาเป็นต้องใช้เงิน 

จากกองทนุนำา้มนัเชือ้เพลงิมาชดเชย	และมสีถานะเป็นบวก	รวมทัง้ส่งผลให้ราคาขายปลกีก๊าซ	LPG	ภาคครวัเรอืน	ภาคขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรมอยู ่ในราคาเดียวกัน	 โดยสะท้อนต้นทุนการจัดหา	 ส่งผลให้มีเงินเข้ากองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 

ในส่วนของก๊าซ	 LPG	 มียอดสะสมอยู่ที่	 ๕,๘๕๙	 ล้านบาท	 (ณ	 วันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๖๐)	 และปัจจุบันราคาก๊าซ	 LPG	 

อยูท่ี	่ ๒๑.๑๕	บาทต่อกโิลกรมั	 อย่างไรก็ตาม	ผูม้รีายได้น้อยและหาบเร่	 แผงลอย	ยงัได้รบัการอดุหนนุโดยสามารถขอรบัสทิธ ิ

ในการซื้อ	 LPG	 เพื่อใช้ในการหุงต้มได้ในราคา	 ๑๘.๑๓	 บาทต่อกิโลกรัม	 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดเสรี 

ธุรกิจก๊าซ	 LPG	 ทั้งระบบ	 โดยให้มีการนำาเข้าอย่างเสรีและยกเลิกการกำาหนดราคาก๊าซ	 LPG	 จากแหล่งผลิตและจัดหา	 

ยกเลกิการประกาศราคาขายส่ง	ณ	คลงัก๊าซ	พร้อมทัง้ยกเลิกการกำาหนดอตัราเงนิส่งเข้าหรอืชดเชยจากกองทนุนำา้มนัเชือ้เพลงิ	 

ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ	LPG	ลอยตัวเต็มรูปแบบ	ตั้งแต่วันที	่๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป

	 	 ๙.2.3	 การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ	 NGV	 เพื่อ

ให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 รัฐบาลได้ผลักดัน 

การปรับราคาก๊าซ	NGV	และดำาเนินการตามกรอบแนวทางการปรับ 

โครงสร้างราคา	 โดยทยอยปรับข้ึนราคาก๊าซ	 NGV	 ให้ใกล้เคียง 

กับต้นทุนที่แท้จริง	และให้ปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ	NGV	สำาหรับ 

รถยนต์ส่วนบุคคลเป็น	 ๑๓.๕๐	 บาทต่อกิโลกรัม	 และรถโดยสาร 

สาธารณะอยู่ท่ีระดับ	 ๑๐	 บาทต่อกิโลกรัม	 และต่อมาเมื่อวันที่	 

๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 ให้ลอยตัวราคา	 NGV	 แบบมีเงื่อนไข 

โดยให้บริษัท	ปตท.	จำากดั	(มหาชน)	ประกนัราคาไม่ให้เกิน	๑๓.๕๐	บาท 

ต่อกิโลกรัม	 ต้ังแต่วันท่ี	 ๒๑	 มกราคม-๑๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙ 

เป็นเวลา	๖	เดือน	และตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	 

ให้ราคา	 NGV	 ลอยตัวอย่างเสรีและสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง	 ทั้งน้ี	

ปัจจุบัน	 (ณ	วันที	่ ๑๒	กันยายน	๒๕๖๐)	 ราคาขายปลีกก๊าซ	NGV	

อยู่ที่	๑๓.๑๙	บาทต่อกิโลกรัม	

“ผลักดันการ

ปรับราคาก๊าซ NGV 
ให้ลอยตัว

อย่างเสรีและ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง”
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	 ๙.3	 การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัต	ิ (Ft)	 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ	 เพือ่ให้ค่าไฟฟ้าผนัแปรอัตโนมตั	ิ(Ft) 

สะท้อนราคาค่าเชื้อเพลิงและเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพ

ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า	 รัฐบาลจึงได้ปรับค่า	 Ft	 ประกอบด้วย	 งวดเดือน 

มกราคม-เมษายน	 ๒๕๕๘	 ลดลง	 ๑๐.๐๔	 สตางค์ต่อหน่วย 

งวดเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม	๒๕๕๘	ลดลง	๙.๓๕	สตางค์ต่อหน่วย 

งวดเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม	๒๕๕๘	ลดลง	๓.๒๓	สตางค์ต่อหน่วย 

งวดเดอืนมกราคม-เมษายน	๒๕๕๙	ลดลง	๑.๕๗	สตางค์ต่อหน่วย 

งวดเดือนพฤษภาคม-สิ งหาคม	 ๒๕๕๙	 ลดลง	 ๒๘.๔๙	

สตางค์ต่อหน่วย	 งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ลดลง 

๐	 สตางค์ต่อหน่วย	 งวดเดือนมกราคม-เมษายน	 ๒๕๖๐	 ลดลง	 

๔	สตางค์ต่อหน่วย	งวดเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม	๒๕๖๐	เพิม่ขึน้	

๑๒.๕๒	สตางค์ต่อหน่วย	และงวดเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม	๒๕๖๐	

เพิ่มขึ้น	๘.๘๗	สตางค์ต่อหน่วย	

	 ๙.4	 การจัดท�ากฎหมายกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 

ให้มีความชัดเจนและมีกฎหมายรองรับ	 จึงให้มีการยกร่าง 

พระราชบญัญตักิองทนุนำา้มนัเชือ้เพลงิ	พ.ศ.	....	ขึน้	ซึง่คณะรฐัมนตร ี

ได ้มีมติ เมื่อวันที่ 	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 อนุ มัติหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 ....	 โดยมี

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนำ้ามันฯ	ดังนี้

	 	 ๙.๔.๑	 รักษาเสถียรภาพระดับราคานำ้ามันเชื้อ

เพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การดำารงชีพของประชาชน	ในกรณีเกิดวิกฤตนำ้ามันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ

	 	 ๙.๔.๒		 สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับนำ้ามันเชื้อเพลิงได	้

	 	 ๙.๔.๓	 บรรเทาผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างราคานำา้มนัเชือ้เพลิงสำาหรบัผู้มรีายได้น้อยและผูด้้อยโอกาส

	 	 ๙.๔.๔	 สนับสนุนการลงทุนการสำารองนำ้ามันทางยุทธศาสตร์สำาหรับป้องกันสภาวการณ์ขาดแคลนนำ้ามัน 

เชื้อเพลิงเพื่อนำามาใช้ในกรณีวิกฤตนำ้ามันเชื้อเพลิง	และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน

	 	 ๙.๔.๕	 สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานนำ้ามันเช้ือเพลิงในกิจการของรัฐสำาหรับความมั่นคงทาง 

ด้านพลังงาน
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	 ๙.๕	 การเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน

  ๙.๕.1	 ด้านน�า้มนั	ได้ดำาเนนินโยบายให้บรษิทั	ปตท.	 

จำากัด	 (มหาชน)	 ขายหุ ้นท่ีมีในโรงกลั่นบางจากและโรงกลั่น	 

บริษทั	สตาร์	ปิโตรเลยีม	รีไฟน์นิง่	จำากดั	(มหาชน)	(Star	Petroleum	 

Refining	Public	Company	Limited:	SPRC)	เพื่อลดการผูกขาด 

ในกิจการโรงกลั่นนำ้ามัน

  ๙.๕.2	 ด้าน	LPG	ได้เปิดเสรธีรุกิจก๊าซ	LPG	เตม็รปูแบบ 

เพือ่ลดการควบคมุธรุกิจการผลติและจดัหา	โดยให้ยกเลกิการกำาหนด

ราคาโรงแยกก๊าซธรรมชาต	ิโรงกล่ันนำา้มนั	และโรงอะโรเมตกิ	ยกเลกิ

การประกาศราคาขายส่ง	ณ	คลังก๊าซ	เพื่อให้ตลาดก๊าซ	LPG	มีการ

แข่งขันอย่างสมบูรณ์	และยกเลิกการกำาหนดอัตราเงินส่งเข้าหรือ

ชดเชยจากกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง	โดยติดตามและรายงานเฉพาะ

ราคาอ้างองิเพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการกำากบัดแูลราคาขายปลีกก๊าซ	LPG	

ในประเทศ	มีกลไกการติดตามสถานการณ์ราคาอ้างอิงการนำาเข้า 

ก๊าซ	LPG	และต้นทุนโรงแยกก๊าซอย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที	่๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	

  ๙.๕.3	 ด้านก๊าซธรรมชาต	ิได้ส่งเสรมิให้มผีูป้ระกอบการรายใหม่ในกิจการก๊าซธรรมชาต	ิโดยปัจจุบนัให้	กฟผ.	

ดำาเนินโครงการ	Floating	Storage	and	Regasification	Unit	(FSRU)	ขนาด	๕	ล้านตันต่อป	ีปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา 

ออกแบบและจะมกีารนำาเสนอแนวทางการส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการก๊าซธรรมชาตต่ิอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

	 ๙.๖	 การด�าเนินนโยบาย	Energy	4.0	รัฐบาลได้ยกระดับ 

และพัฒนาการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้และนำานวตักรรม 

ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา	 โดยผสมผสานการใช้พลังงานอย่าง

สะอาดและรกัษาสิง่แวดล้อม	ทำาให้เกดิการใช้พลังงานอย่างประหยดั	

คุ้มค่า	 ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน	โดยมีโครงการสำาคัญ	ดังนี้

  ๙.๖.1	 ส่งเสรมิการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	(Electric	

Vehicle:	EV)	ในประเทศไทย	ได้ส่งเสรมิการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	 

เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน	ลดการพึ่งพานำ้ามันเชื้อเพลิงและ

เป็นผลดต่ีอสิง่แวดล้อม	โดยบูรณาการการดำาเนนิงานร่วมกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน	EV 

ในประเทศไทย	ซึ่งการดำาเนินงานแบ่งเป็น	๔	ระยะ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ระยะที	่๑	เตรยีมความพร้อมการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้า	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๐)	มุ่งเน้นการนำาร่องการใช้งาน

กลุม่รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า	รวมถงึการเตรียมความพร้อมด้านอืน่	ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ด้านสาธารณูปโภค	การสนับสนุนด้านภาษี	และ 

การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง	ๆ	รวมถึงอัตราค่าบริการ 

สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า	ประกอบด้วย	๑)	โครงการนำาร่องสาธิต 

“ส่งเสริมให้ กฟฝ. ด�าเนินโครงการ 

Floating Storage 
and Regasification 

Unit (FSRU) 

ขนาด ๕ ล้านตันต่อปี”
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การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	เช่น	นำาร่องรถยนต์มินิบัสไฟฟ้า	รถโดยสารสาธารณะ	ขสมก.	และรถเฉพาะจุด	รวมทั้งสถานี 

อัดประจุไฟฟ้า	(Charging	Station)	และด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และ	๒)	การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	เช่น	กำาหนดมาตรฐาน

ความปลอดภัยการตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า	มาตรฐานการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า	 

การกำาหนดอัตราค่าไฟฟ้าและการออกใบอนุญาตในการจำาหน่ายไฟฟ้า

	 	 	 (๒)	 ระยะท่ี	๒	ขยายผลในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ	และเตรียมความพร้อมสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า 

ส่วนบุคคล	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๖๓)	โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการกำาหนดรูปแบบและมาตรฐาน	 

สถานอีดัประจไุฟฟ้า	การกำาหนดมาตรการจงูใจให้ภาคเอกชนลงทนุการทบทวนโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าและค่าบรกิารสำาหรบั

สถานีอัดประจุไฟฟ้า

	 	 	 (๓)	 ระยะที่	๓	ขยายผลไปสู ่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล	(พ.ศ.	๒๕๖๔	เป็นต้นไป)	 

โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า	พัฒนาระบบบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ	 

(EV	Smart	Charging)	และพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	 

(Vehicle	to	Grid:	V2G)

	 	 	 (๔)	 ระยะที่	๔	มีเป้าหมายว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถนำ้ามันได้อย่างเต็มที่	 โดยกำาหนด 

เป้าหมายไว้	๑.๒	ล้านคัน	ในปี	๒๕๗๙	เป็นต้นไป

	 	 	 ทั้งนี	้อยู่ระหว่างผลักดันการดำาเนินงานในระยะที่	๑	โดยได้ดำาเนินโครงการ	คือ	สนับสนุนการลงทุน

สถานีอัดประจุไฟฟ้า	(Charging	Station)	สำาหรับหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน	มีเป้าหมายติดตั้งสถานี 

อัดประจุไฟฟ้า	จำานวน	๑๕๐	หัวจ่าย	ได้เปิดรับสมัครแล้ว	จำานวน	๓	รอบ	มีผู้ได้รับการสนับสนุน	จำานวน	๗๗	หัวจ่าย	 

และเปิดรับสมัครรอบที่	๔	ในช่วงวันที่	๑๗	กรกฎาคม-๓๐	กันยายน	๒๕๖๐	

 	 ๙.๖.2	 สนับสนุนการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน	(Energy	Storage)	เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน	รัฐบาลได้ 

ส่งเสรมิให้เกดิการใช้พลงังานทดแทนเพิม่มากขึน้ภายใต้แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๙	

โดยกำาหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนขั้นสุดท้ายที่ร้อยละ	๓๐	ภายในปี	๒๕๗๙	และการพัฒนาพลังงานทดแทน

ให้มีความเสถียรและมีความม่ันคง	(Renewable	Energy	Non-Firm	to	Firm)	ได้แก่	การส่งเสริมและมุ่งเน้นการใช้ระบบ 

กักเก็บพลังงาน	(Energy	Storage)	อย่างเป็นรูปธรรม	และเพ่ือให้การดำาเนินการดังกล่าวบรรลุได้ตามวัตถุประสงค ์

และมีความยั่งยืน	จึงมีความจำาเป็นต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในระบบผลิตและ

จำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทด้านต่าง	ๆ	รวมถึงการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและข้อจำากัด 

ต่าง	ๆ	ของนโยบายภาครัฐ	คณะทำางานกำากับงานวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน

โครงการในรอบที	่๑	โดยมโีครงการทีผ่่านเกณฑ์การพจิารณา	จำานวน	

๓๒	โครงการ	ทั้งนี้	สำาหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่	๒	 

คณะทำางานจะมุ่งเน้นแนวทางการส่งเสริมโครงการระบบกักเก็บ

พลงังานไฟฟ้าแบบบรูณาการเพือ่ทำาให้พลงังานทดแทนมคีวามเสถยีร	 

โดยอาจดำาเนินการในลักษณะโครงการนำาร่องท่ีภาครัฐลงทุน 

ร่วมกบัภาคเอกชน	(โครงการระยะส้ัน	๑	ปี)	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างขัน้ตอน 

การหารือกรอบแนวคิดเพื่อเตรียมการประกาศรับข้อเสนอโครงการ	

ในรอบที่	๒

“ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน

ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก มีโครงการ

ผ่านเกณฑ์ ๓๒ โครงการ”
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	 	 ๙.๖.3	 ด�าเนินโครงการสนับสนุนการออกแบบ	

เมืองอัจฉริยะ	(Smart	Cities-Clean	Energy)	รัฐบาลมีเป้าหมาย 

การจัดทำาแบบรายละเอียดเบื้องต้น	 (Schematic	Design)	สำาหรับ

การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ	 โดยเช่ือมโยงกับการใช้

พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การเป็น	 Clean	 Energy 

และ	 Green	 City	 อย่างน้อย	 ๗	 แห่ง	 และกำาหนดแนวทาง 

การขับเค ล่ือนท่ี เหมาะสมเพื่อพัฒนาเมืองสู ่ เมืองอัจฉริยะ	

โดยได้ดำาเนินการคัดเลือกผู ้เข ้าร ่วมโครงการและประกาศผล 

พร้อมมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	จำานวน	๗	ราย	ตามเป้าหมาย

	 	 ๙.๖.4	 ด� า เนินนโยบายการผลิต ไฟฟ ้ าจาก

พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบผสมผสาน	 (Hybrid)	 นโยบาย

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน	 (Hybrid) 

แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียร	 (Firm)	 สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(Small	 Power	 Producer:	 SPP)	 หรือ	 SPP	 Hybrid	 Firm	 

เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ

ใหม่ที่สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้	 โดยมีแนวคิดผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ	Hybrid	 

ซึ่งจะทำาให้สามารถผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ	 Firm	 ได้	 เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ	 

ลดความผันผวนของพลังงานธรรมชาติท่ีมีความไม่แน่นอนสูงให้มีความสามารถในการพึ่งพาได้มากกว่าโรงไฟฟ้าหมุนเวียน

ในรูปแบบปกติ	 ช่วยลดภาระการจัดหาเชื้อเพลิงโดยการบริหารจัดการเช้ือเพลิงและผลิตไฟฟ้าร่วมกับพลังงานหมุนเวียน

ในรูปแบบอื่น	 ๆ	 โดยนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ	 Hybrid	 มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ	 FiT	 

สำาหรับ	 SPP	 Hybrid	 Firm	 ขนาด	 ๑๐-๕๐	 เมกะวัตต์	 จำานวน	 ๓๐๐	MW	 ซึ่งมีเงื่อนไขสามารถผสมผสานเช้ือเพลิง

พลังงานทดแทนชนิดใดก็ได้และสามารถใช้ระบบแบตเตอรี่	 (Energy	 Storage)	 มาประกอบการพัฒนาโครงการได้ 

และมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ	FiT	สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก	(Very	Small	Power	Producer:	VSPP	Semi-Firm)

จำานวน	๒๖๘.๓๖	เมกะวัตต์

“พฒันาเมอืงของชมุชน
สูเ่มอืงอจัฉรยิะ มุง่สูก่ารเป็น

Clean Energy และ 
Green City 

อย่างน้อย ๗ แห่ง”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๗๗

1๐.	 การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

	 รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิให้มปีระสิทธภิาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ที่เข้มแข็งโดยดำาเนินการ	ดังนี้	

 1๐.1	การน�าโครงการลงทนุของการทางพเิศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง

ภาครัฐ	(Construction	Sector	Transparency	Initiative:	CoST)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	 

เห็นชอบให้นำาโครงการทางพิเศษสายพระราม	 ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	 

ซึ่งเป็นโครงการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ	 (CoST)	 

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เริ่มกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและผลการดำาเนินงานของโครงการทางพิเศษดังกล่าว	 

ตามแนวทางของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 

เห็นชอบให้เริ่มดำาเนินโครงการดังกล่าวแล้ว	

 1๐.2	การเสนอกฎหมายเพื่อการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	 

๘	สงิหาคม	๒๕๖๐	เหน็ชอบร่างพระราชบญัญตักิารพฒันาการกำากบัดแูลและบรหิารรัฐวสิาหกจิ	พ.ศ.	....	ซึง่เป็นการกำาหนดให้ 

คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการรบัผดิชอบการกำากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิทัง้ระบบ	 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที	่๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๐	ที่ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

เป็นเรื่องด่วนต่อไป	 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำากับดูแล

และบริหารรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ....	 จะเป็นเครื่องมือสำาคัญของรัฐบาล

ในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ	 เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน 

ของรัฐวิสาหกิจไทยให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล	เป็นการ

สร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงจากภาคการเมืองที่ไม่รับผิดชอบ	 

โดยนำารัฐวิสาหกิจไปดำาเนินนโยบายประชานิยม	 จนส่งผลให้

รัฐวิสาหกิจต้องประสบปัญหาในหลายด้าน	 อันนำาไปสู ่ภาระ

ทางการเงินการคลังของประเทศ	 กำาหนดกลไกการเปิดเผยข้อมูล 

เพื่อสร้างความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจในทุกขั้นตอน	 โดยเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการพจิารณาและตรวจสอบการทำาหน้าที่

ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งถือเป็นแนวทาง

สำาคัญในการขจัดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ	 กำาหนดขั้นตอน 

การคัดสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ตรงกับ 

ความต้องการในการพฒันาหรอืแก้ไขปัญหาของรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่ง	

โดยเปิดเผยวธิกีารได้มาซึง่บคุคลดงักล่าวต่อสาธารณะ	ตลอดจนจัดตัง้องค์กรขึน้ใหม่	คือ	บรรษทัวสิาหกจิแห่งชาติเพือ่ทำาหน้าที่

เป็น	“เจ้าของ”	ของรฐัวสิาหกิจแทนประชาชน	โดยบรรษทัวสิาหกิจแห่งชาตมิสีถานะเป็นหน่วยงานของรฐัท่ีกระทรวงการคลงั 

เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อดูแลประโยชน์สาธารณะต่อไป	และไม่ให้กระทรวงการคลังจำาหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

	 1๐.3	การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ	 ๗	 แห่ง	 มีความคืบหน้าในการดำาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจและตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง	๗	แห่ง	ดังนี้	

   1๐.3.1	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม	๒๕๖๐	บริษัท	การบินไทย	

จำากดั	(มหาชน)	มีรายได้รวม	๗๘,๓๘๐	ล้านบาท	ซึง่ตำา่กว่าเป้าหมายทีก่ำาหนด	โดยมีสาเหตหุลักมาจากผลตอบแทน	(PAX	Yield) 

ตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดและมีผลกระทบจากภายนอก	ได้แก่	๑)	ตลาดอินเดียได้รับผลกระทบจากการยกเลิกธนบัตร 

(banknote)	ในอินเดียทำาให้ปริมาณการเดินทางลดลง	๒)	ข้อจำากัดในการตรวจลงตรา	(VISA)	ของเครือรัฐออสเตรเลีย	 

ประเทศนิวซีแลนด	์ต่อผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศ	Indian-Subcontinent	๓)	ตลาดจีนได้รับผลกระทบจากการปราบปราม	

“ครม. เหน็ชอบร่าง พ.ร.บ. 
การพฒันาการก�ากบัดแูลและบริหาร

รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. .... เพือ่

ยกระดบัการปฏบัิติงาน
ของรฐัวสิาหกจิไทย

ให้มศีกัยภาพเทยีบเคียงมาตรฐานสากล”
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“ทัวร์ศูนย์เหรียญ”	๔)	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่กระทบจาก	BREXIT	และ	๕)	วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางและยุโรป

กระทบต่อปรมิาณการเดนิทางของผูโ้ดยสาร	ทัง้นี	้บรษิทั	การบนิไทย	จำากดั	(มหาชน)	ได้มีแนวทางการแก้ไข	โดยการปรับราคา 

ให้ผลตอบแทนต่อท่ีน่ังต่อกิโลเมตร	(yield)	เพิ่มขึ้น	การเน้นการขายที่นั่งชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ	การปรับราคาในช่วงที่มี

ปริมาณการเดินทางสูง	(High	Season)	เพื่อเพิ่มยอดขาย	การมุ่งเน้นการขายกับลูกค้าองค์กรและการเพิ่มโอกาสในการขาย	 

โดยปรับขนาดเคร่ืองบินให้เหมาะสมกับปริมาณการเดินทางในแต่ละช่วงระยะเวลา	ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่	๗๒,๘๐๐	 

ล้านบาท	 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนด	 เนื่องจากค่าล่วงเวลาสูงกว่าประมาณการและค่าใช้จ ่ายผันแปรเพ่ิมขึ้น 

ตามจำานวนผู้โดยสาร	รวมทั้งราคาค่าซ่อมบำารุงเครื่องและชิ้นส่วนสูง

	 		 1๐.3.2	 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	มผีลการดำาเนนิงานในภาพรวม 

ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนด	เช่น	การขยายสินเช่ือใหม่เพ่ิมขึ้น	๓๓,๐๐๐	ล้านบาท	การบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด 

รายได้	(Non-Performing	Loans:	NPLs)	ม	ีNPLs	คงเหลือ	๑๗,๙๐๔	ล้านบาท	ทั้งนี้	ในปี	๒๕๖๐	คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจได้กำาหนดให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเร่งปล่อยสินเช่ือวงเงินไม่เกิน	 

๑๕	ล้านบาท	เพิ่มข้ึน	๓๐,๐๐๐	ล้านบาท	และการบริหารจัดการ	NPLs	ให้มีจำานวนไม่เกิน	๑๖,๖๐๐	ล้านบาท	รวมทั้ง 

ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลงักำากบัการดำาเนนิการของธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

   1๐.3.3	บริษัท	ทีโอท	ีจ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	คณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด 

(มหาชน)	จดัตัง้บรษิทั	Neutral	Gate	way	&	Data	Center:	NGDC	Co	ในการดำาเนนิธรุกจิเคเบลิใยแก้วใต้นำา้และอนิเทอร์เนต็

ดาต้าเซ็นเตอร์	และบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ	(National	Broadband	Network	Corporation:	NBN)	 

ในการดำาเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด	์

  	 1๐.3.4	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐	อนุมัติ

แนวทางการปรบัโครงสร้างทางการเงนิของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย	ซ่ึงประกอบด้วย	การเพิม่ทนุ	ลดทนุ	และโอนหนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดทำาแผนรองรับการดำาเนินงานตลอดจนการเพิ่มช่องทาง

ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น	และได้จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามแผนแล้ว	ในปัจจุบัน	

ได้ดำาเนินการโอนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได	้(Non-Performing	Financing:	NPF)	ในส่วนของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม	ไปยังบริษัท

บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	(Islamic	Bank	Asset	Management	Company	Ltd.:	IAM)	เมื่อเดือน

มิถุนายน	๒๕๖๐

   1๐.3.๕	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจได ้กำาหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ดำาเนนิการตามแผนพฒันาทีดิ่นทีไ่ม่ได้ใช้เพ่ือการเดนิรถ	(Non-Core)	 

ให ้ ได ้ตามเป ้ าหมายท่ีกำ าหนดในป ี 	 ๒๕๖๐	 โดยการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยได้เสนอขอจดัตัง้บรษิทับรหิารทรพัย์สินต่อกระทรวง

คมนาคมพิจารณาแล้ว	และเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 

ให้ผลประกอบการดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	รวมทั้งให้จัดทำา

แผนการชำาระหนีส้นิคงค้างทัง้หมดให้แล้วเสรจ็ภายใน	๕	ปี	นอกจากนี้ 

ให้เร่งดำาเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนด 

และเร่งรดัการเบกิจ่ายงบลงทนุประจำาปี	๒๕๖๐	ไม่ตำา่กว่าร้อยละ	๙๕	 

ท้ังนี้	 การดำาเนินการพัฒนาท่ีดินย่านมักกะสันและการดำาเนิน 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง	ซึ่งจะต้อง 

กำาหนดเงือ่นไขความสำาเร็จ	และสามารถลดภาระหนีส้นิของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยลงด้วย

“เตรยีมจดัตัง้

บรษิทับรหิารทรพัย์สนิ รฟท. 
และจดัท�าแผนการช�าระหนีสิ้นคงค้าง

ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๕ ปี”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

2๗๙

  	 1๐.3.๖	 องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ	คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม 
กำากับการดำาเนินงานของกรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและ/หรือแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรและได้เน้นยำ้า 
ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเข้มงวด	ทั้งนี้	การดำาเนินการ 
ยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๑๑	มกราคม	๒๕๒๖	เรือ่ง	การให้ 
ใบอนญุาตในการเดนิรถจากกรมการขนส่งทางบก	ซ่ึงจะเป็นการปฏิรปู
ระบบการขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบ 
โดยให้จดัทำาแผนการขับเคลือ่นองค์กรในระยะยาว	เพือ่ให้สอดคล้องกบั
บทบาทการเป็นผู้ประกอบการเดินรถ	(Operator)	และแผนการ 
ปฏริปูเส้นทางให้มคีวามชดัเจน	โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เร่งดำาเนินการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๙	เมษายน	๒๕๕๖	 
เรือ่งขออนมุตัดิำาเนนิโครงการจดัซือ้รถโดยสาร	NGV	จำานวน	๓,๑๘๓	คนั 
ให้แล้วเสร็จ	เพื่อนำามาใช้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมขององค์การ 
ขนส่งมวลชนกรงุเทพทีใ่ช้นำา้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ	และช่วยยกระดบั 
คณุภาพชีวติของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำาทาง	 
ซึง่ได้ประกาศประกวดราคาและขายแบบระหว่างวนัที	่๗-๑๑	สงิหาคม	๒๕๖๐	แล้ว	คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวนัที	่๓๐ 
กนัยายน	๒๕๖๐	(กำาหนดให้รบัมอบรถโดยสารภายใน	๙๐	วนั)	นอกจากนี	้การพฒันารถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ
ในระยะต่อไปจะมกีารตดิตัง้ระบบ	GPS	บนรถโดยสาร	๕๐๐	คนั	และตดิตัง้ป้ายอจัฉรยิะ	๖	ป้าย	(อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู	ิ๔	ป้าย	 
BTS	จตจุกัร	๒	ป้าย)	และนำาระบบตัว๋ร่วมมาใช้	รวมทัง้จะดำาเนนิการเพือ่นำารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้เดนิรถภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๖๐ 
ต่อไปด้วย	นอกจากน้ี	ให้กระทรวงคมนาคมกำากับการดำาเนินงานของกรมการขนส่งทางบก	โดยเร่งรดัการกำาหนดหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารประมลูของผูป้ระกอบการเดนิรถในเส้นทางใหม่	การถ่ายโอนอำานาจ	การกำากบัดแูลเส้นทางการเดนิรถจากองค์การขนส่ง 
มวลชนกรงุเทพ	โดยให้กรมการขนส่งทางบกทำาหน้าท่ีเป็นผูก้ำากบัดูแล	(Regulator)	และการศกึษาต้นทนุมาตรฐานค่าโดยสาร 
เพื่อใช้ในการกำากับดูแลอัตราค่าโดยสารและคุณภาพการให้บริการในการเดินรถโดยสารให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

	 1๐.4	 ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2๕๕๖	พ.ศ.	2๕๕๙	ซึ่งมีสาระสำาคัญให้เพิ่มมูลค่าของโครงการที่ต้องดำาเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ.	๒๕๕๖	จากโครงการ
ที่มีมูลค่าตั้งแต่	๑,๐๐๐	ล้านบาทขึ้นไป	เป็นโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่	๕,๐๐๐	ล้านบาทขึ้นไป	ซึ่งได้ทบทวนพระราชบัญญัต ิ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ให้เป็นกลไกที่ส่งเสริมโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น	โดยมีขั้นตอนที ่
กระชบั	มนียิามทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้	แต่ยงัคงหลักการวนิยัทางการเงนิการคลัง	ความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 
การรบัฟังความคดิเหน็ก่อนเสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป	รวมทัง้มกีารปรับปรงุแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 
ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที	่๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	

 1๐.๕	 การก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	ระบบแรงจูงใจ	และสวัสดิการต่าง	ๆ		
ของรฐัวสิาหกจิในภาพรวม	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๗	มนีาคม	๒๕๖๐	เหน็ชอบการกำาหนดหลกัเกณฑ์เพือ่ใช้ในการพจิารณา
กำาหนดค่าตอบแทน	ระบบแรงจงูใจ	และสวสัดกิารต่าง	ๆ 	ของรฐัวสิาหกิจในภาพรวม	และมอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร	ี(นายวษิณุ		
เครอืงาม)	กระทรวงการคลงัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาดำาเนนิการปรบัปรงุแนวทางการกำาหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๕๘	วนัที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๘	เรือ่ง	การปฏิรปูรฐัวิสาหกจิ
และวันที	่๑๘	ตลุาคม	๒๕๕๙	เรือ่ง	การปรบัปรงุค่าตอบแทน	ระบบแรงจงูใจ	และสวสัดกิารต่าง	ๆ	ของรฐัวสิาหกจิในภาพรวม 
ทีต้่องการให้มกีารกำาหนดค่าตอบแทน	แรงจงูใจ	และสวสัดกิารของรฐัวสิาหกจิต่าง	ๆ 	ให้มคีวามเหมาะสม	เป็นระบบ	ชดัเจน	ไม่เกดิ
ความเหลือ่มลำา้	โดยคำานงึถงึฐานะทางการเงนิของรฐัวสิาหกจิ	โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	รวมทัง้สิทธปิระโยชน์ของผูบ้รหิาร	
พนกังาน	และครอบครวั	ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั	โดยในการให้สทิธปิระโยชน์ต่าง	ๆ	ควรกำาหนดเฉพาะสทิธิประโยชน์ขัน้พ้ืนฐาน 
เท่าที่จำาเป็นซึ่งควรได้รับสิทธิเมื่อมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเท่านั้น	

“ปฏริปูระบบ
การขนส่งมวลชน

รถโดยสารสาธารณะ

ทัง้ระบบ
ปรับเปลีย่นบทบาท ขสมก. 
และปฏิรูปเส้นทางเดินรถ”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน28๐
นโยบายข้อ ๖

11.	 การบริหารจัดการเศรษฐกิจ

	 11.1	การบริหารงบประมาณ

  11.1.1	 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2๕๖๐	

หน่วย	:	ล้านบาท	

รายการ วงเงินงบประมาณ
วงเงินจัดสรร การเบิกจ่าย	

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐ 2,๗33,๐๐๐ 2,๗๐๐,๗๗4 ๙8.82 2,๕31,๙๕๙ ๙2.๖4

รายจ่ายประจำา ๒,๑๘๔,๑๒๘ ๒,๒๓๐,๗๔๙ ๑๐๒.๑๓ ๒,๑๒๕,๔๓๕ ๙๗.๓๑

รายจ่ายลงทุน ๕๔๘,๘๗๒ ๔๗๐,๐๒๕ ๘๕.๖๔ ๔๐๖,๕๒๔ ๗๔.๐๗

๒) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	
ประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐

1๙๐,๐๐๐ 1๕๕,๗๕8 81.๙8 12๕,๖๖8 ๖๖.14

รายจ่ายประจำา ๑๐๖,๓๑๒ ๘๘,๙๗๙ ๘๓.๗๐ ๘๐,๐๔๓ ๗๕.๒๙

รายจ่ายลงทุน ๘๓,๖๘๘ ๖๖,๗๗๙ ๗๙.๘๐ ๔๕,๖๒๕ ๕๔.๕๒

รวมทั้งสิ้น	(1	+	2) 2,๙23,๐๐๐ 2,8๕๖,๕32 ๙๗.๗3 2,๖๕๗,๖2๗ ๙๐.๙2

รายจ่ายประจำา ๒,๒๙๐,๔๔๐ ๒,๓๑๙,๗๒๘ ๑๐๑.๒๘ ๒,๒๐๕,๔๗๘ ๙๖.๒๙

รายจ่ายลงทุน ๖๓๒,๕๖๐ ๕๓๖,๘๐๔ ๘๔.๘๖ ๔๕๒,๑๔๙ ๗๑.๔๘

ที่มา	:	สำานักงบประมาณ	ณ	วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๐

  11.1.2	 เปรยีบเทยีบผลการเบกิจ่ายและการก่อหนีร้ายจ่ายลงทนุ	ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ.	2๕๕8-2๕๖๐

หน่วย	:	ล้านบาท	

รายจ่ายลงทุน ปี	2๕๕8 ป	ี2๕๕๙ ป	ี2๕๖๐

วงเงินงบประมาณ	(ไม่รวมงบกลาง) ๓๗๒,๗๒๑ ๔๕๗,๐๙๖ ๔๖๔,๒๒๖

ผลการเบิกจ่าย ๒๖๐,๗๖๕ ๓๑๔,๔๙๒ ๓๑๘,๙๙๓

ร้อยละต่องบประมาณ ๖๙.๙๖ ๖๘.๘๐ ๖๘.๗๒

การก่อหนี้ ๓๒๕,๘๐๔ ๔๐๒,๔๒๒ ๓๙๙,๘๙๘

ร้อยละต่องบประมาณ ๘๗.๔๑ ๘๘.๐๔ ๘๖.๑๔

ที่มา	:	สำานักงบประมาณ	ณ	วันที่	๘	กันยายน	๒๕๖๐

  11.1.3	 งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2๕๖๐	 วงเงนิงบประมาณทัง้สิน้	๑๙๐,๐๐๐	 

ล้านบาท	 จัดสรร	 ๑๕๕,๗๕๘	 ล้านบาท	 เบิกจ่ายและก่อหน้ีแล้ว	 ๑๒๕,๖๖๘	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๑๔	 ของวงเงิน 

งบประมาณทั้งสิ้น
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  11.1.4	 การเร่งรดัตดิตามการเบกิจ่ายงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ	กรอบการเบกิจ่ายงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ

ประจำาปี	๒๕๖๐	จำานวน	๔๕	แห่ง	ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๒๗	กนัยายน	๒๕๕๙	จำานวน	๓๖๔,๒๖๕	ล้านบาท	ได้ปรบัแผน 

ลงทุนระหว่างปีทำาให้แผนลงทุนท้ังปีลดลงเหลือ	 ๓๔๕,๘๖๔	 ล้านบาท	 โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	 ๔๕	 แห่ง	 

ในเดอืนสงิหาคม	๒๕๖๐	จำานวน	๑๙๔,๖๗๔	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	๕๖.๑๑	ของแผนงบลงทนุทัง้ปี	จำานวน	๓๔๕,๘๖๔	ล้านบาท	

ประกอบด้วย	 ๑)	 รัฐวิสาหกิจ	 ๓๔	 แห่ง	 มีกรอบวงเงินลงทุนทั้งปี	 จำานวน	๑๔๖,๔๔๓	 ล้านบาท	 มีแผนการเบิกจ่ายสะสม	 

๑๑	เดอืน	(ตลุาคม	๒๕๕๙-สงิหาคม	๒๕๖๐)	จำานวน	๑๑๖,๘๗๓	ล้านบาท	เบกิจ่ายงบลงทนุสะสมได้จำานวน	๘๐,๘๔๘	ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	๖๙.๑๙	 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม	หรือร้อยละ	๕๕.๑๔	 ของกรอบวงเงินลงทุนทั้งปี	 และ	๒)	 รัฐวิสาหกิจ 

ปีปฏทินิ	๑๑	แห่ง	มกีรอบวงเงนิลงทนุทัง้ปี	จำานวน	๑๐๙,๒๑๕	ล้านบาท	มแีผนการเบกิจ่ายสะสม	๘	เดอืน	(มกราคม	๒๕๖๐-

สงิหาคม	๒๕๖๐)	จำานวน	๑๑๖,๙๗๔	ล้านบาท	เบกิจ่ายงบลงทนุสะสมได้จำานวน	๑๑๓,๒๐๖	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๖.๗๘	

ของแผนการเบิกจ่ายสะสม	หรือร้อยละ	๕๖.๘๓	ของกรอบวงเงินลงทุนทั้งปี

	 	 	 การตดิตามและเร่งรดัการเบกิจ่ายงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ	ได้ดำาเนนิการ	ดงันี	้๑)	ให้รฐัวสิาหกจิเร่งรดั 

การเบกิจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๒๗	กนัยายน	๒๕๕๙	ทีใ่ห้เบกิจ่ายงบลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๕	 

ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนรายปี	 สำาหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน	 ให้มีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย 

ให้ครอบคลุมยอดเบิกจ่ายที่ขาดไปด้วย	 ๒)	 ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถ 

ในการเบกิจ่ายได้ตามจรงิ	และ	๓)	 ให้คณะกรรมการรฐัวิสาหกจิพจิารณาตดิตามการเบกิจ่ายงบลงทนุของรฐัวสิาหกิจอย่างใกล้ชดิ 

ทุกเดอืน	 และให้นำาเป้าหมายอัตราเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ	 ๙๕	 ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ประเมินผู้บริหารสูงสุดของ 

รัฐวิสาหกิจและผู้กำากับติดตามโครงการลงทุนในภาพรวม	(Project	Management	Officer)

	  11.1.๕	 การให้ความส�าคญัในการบรูณาการงบประมาณ	รฐับาลได้กำาหนดแนวทางการจดัทำางบประมาณ

ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร	์ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 แนวทางการจัดท�างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยุทธศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2๕๖๐	ได้จัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการดำาเนินงานหลายหน่วยงาน	โดยจัดทำา 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ซึ่งได้กำาหนดแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 จำานวน	 ๒๖	 เรื่อง	 ให้ม ี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงไม่ซำ้าซ้อนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 

โดยมหีน่วยงานเจ้าภาพหลกัเป็นผูรั้บผดิชอบและมรีองนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูก้ำากบั	ดแูล	ตดิตามผลการดำาเนนิงาน 

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	

	 	 	 (๒)	 วธิกีารด�าเนนิงานและขัน้ตอนในการจดัท�างบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2๕๖๐	เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด	โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

พจิารณาการจดัทำางบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ซึง่มรีองนายกรฐัมนตรี

เป็นประธานกรรมการ	จำานวน	๖	คณะ	รวม	๑๓	ชุดย่อย	และกำาหนดขั้นตอนการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 	 (๓)	 แนวทางการพจิารณางบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยทุธศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2๕๖๐	ดังนี้	๑)	พิจารณาสาระสำาคัญของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์โดยกำาหนดขอบเขต	หลักการ	วัตถุประสงค์	

เป้าหมายแนวทางการดำาเนนิงาน	 โครงการและกจิกรรมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพร้อมรายละเอยีดประกอบ	 ๒)	 จดัทำาคำาขอ 

งบประมาณในแผนงานบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์ในระดบัโครงการให้สอดคล้อง	 และเชือ่มโยงสู่การบรรลุเป้าหมาย	 โดยกำาหนด 

ระยะเวลาในการดำาเนนิงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับมตคิณะกรรมการพจิารณาการจดัทำางบประมาณในลกัษณะ 

บรูณาการเชงิยทุธศาสตร์	 ซึง่หน่วยงานเจ้าภาพต้องกำากบัดแูลการจดัทำางบประมาณให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล	 

๓)	 โครงการ-กิจกรรม	ที่กำาหนดไว้ต้องเป็นไปตามภารกิจและหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงาน	และสอดคล้องกับพันธกิจ 

ของกระทรวง	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	และนโยบายสำาคัญ

ของรฐับาล	โดยจะต้องเกีย่วข้องและสนบัสนนุเป้าหมายในเชงิบรูณาการของแผนงานบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์นัน้	ๆ 	มกีจิกรรม

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ร่วมดำาเนินการภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน	และต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร	เครื่องมือ	
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นโยบายข้อ ๖

อปุกรณ์	พ้ืนทีด่ำาเนนิการ	และการบรหิารจดัการทีจ่ะดำาเนนิงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	และ	๔)	โครงการ-กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจ่ะนำา 

มารวมกันภายใต้การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จะต้องมีความเป็นเอกภาพ	 ประสาน	 สอดคล้อง	 เหมาะสมทั้งปริมาณงาน 

และงบประมาณในแต่ละกจิกรรม	และมีค่าใช้จ่ายการดำาเนนิงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และท่ีสำานักงบประมาณกำาหนด	 รวมท้ังกำาหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิต	

ผลลัพธ	์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

	 	 	 (๔)	 สรปุการจัดท�างบประมาณในลักษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2๕๖๐	

จำานวน	๘๓๔,๑๙๗.๓๖๘๙	ล้านบาท	

	 	 11.1.๖	 ปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ	รฐับาลได้จดัทำาร่างพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ 

พ.ศ.	 ....	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความรับผิดชอบทางการคลงั 

ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ	 โดยกำาหนดให้มีการจัดทำางบประมาณบูรณาการ	 เพ่ือลดความซำ้าซ้อน 

ของการใช้จ่ายงบประมาณ	 เพิ่มหน่วยรับงบประมาณให้ครอบคลุมจังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้มีระบบการติดตามและประเมินผลของหน่วยรับงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ยกร่าง 

และพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย

 11.2	การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 11.2.1	 มาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	

	 	 	 (๑)	 มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (ฉบับที่	 ๖๔๖)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ในอัตราร้อยละ	 ๗	 รวมภาษีท้องถิ่น	 (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	 ๖.๓	 

และภาษีท้องถิ่นร้อยละ	 ๐.๗)	 สำาหรับการขายสินค้า	 การให้บริการ	 

หรือการนำาเข้าทุกกรณ	ีตั้งแต่วันที	่๑	ตุลาคม	๒๕๖๐-๓๐	กันยายน	

๒๕๖๑

	 	 	 (๒)	 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง

ปลายปี	 2๕๕๙	 ได้มีกฎกระทรวง	 ฉบับท่ี	 ๓๒๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙)	

ออกตามความในประมวลรัษฎากร	 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

ให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำาค่าใช้จ่ายเท่าท่ีได้

จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียน, 

ภาษีมลูค่าเพิม่ในระหว่างวนัที	่๑๔-๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	มาหักลดหย่อน 

ได้ตามจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 ซ่ึงมาตรการ 

ดังกล่าวส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า	 ๒.๕	 

หมื่นล้านบาท	และจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน	๖๗๘	

ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 โครงการของขวัญปีใหม่	 2๕๖๐	

ให้แก่ประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 รัฐบาลได้ดำาเนิน

โครงการของขวญัปีใหม่	๒๕๖๐	ให้แก่ประชาชน	 ผ่านสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งเกษตรกรและ 

ผู้มีรายได้น้อย	 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ถือเป็นการมอบของขวัญให้แก ่

ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๖๐	ผ่านการดำาเนินโครงการโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	ดังนี้	๑)	โครงการลดดอกเบี้ย	

ให้ประชาชนรายย่อย	 (โดยธนาคารออมสิน)	 เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยและ 

ผู้มีรายได้น้อยท่ีเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่มีวงเงินกู้หรือหนีค้้างชำาระไม่เกนิรายละ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	๒)	 มาตรการ	

ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรลูกค้า 

“การหักลดหย่อนภาษี
การซื้อสินค้าและบริการ

ในประเทศ ปี ๒๕๕๙
ท�าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 

๒.๕ หมื่นล้านบาท”
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รายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีวงเงินกู้หรือหนี้ค้างชำาระไม่เกินรายละ	 ๓๐๐,๐๐๐	 บาท	 

๓)	 โครงการของขวัญปีใหม่	 2๕๖๐	 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	 เพือ่ส่งเสรมิการมวีนิยัทางการเงนิในการ 

ผ่อนชำาระเงนิกู้	 เพื่อท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยของ	 ธอส.	 และเติมกำาลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้เกิด 

การใช้จ่ายหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิภายในประเทศ	 โดยจะจ่ายเงินจำานวน	๑,๐๐๐	บาท	 ให้แก่ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำาระหนี้ดี 

ย้อนหลัง	 ๔๘	 เดือน	 ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (Non-performing	 Loans:	 NPLs)	 และมีวงเงินกู้ 

รวมทุกบัญชีไม่เกิน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ทั้งนี้	ผู้กู้ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการฯ	มีจำานวน	๑๗๘,๓๑๐	ราย

	 	 	 	 (๔)	 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในภาคใต้	 ได้มีมาตรการภาษี 

เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในภาคใต้	 ๑๒	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดพัทลุง	 นราธิวาส	 ยะลา	 สงขลา	 ปัตตานี	 ตรัง	

สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 ชุมพร	 ระนอง	 กระบี่	 และประจวบคีรีขันธ์	 โดยกำาหนดมาตรการภาษีเพื่อจูงใจ 

ให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 และขยายกำาหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและชำาระภาษีอากรให้แก่

ผู ้ประกอบการท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าว	 ดังนี้	 ๑)	 มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการ

บริจาคช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย	 กำาหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบอทุกภัยในระหว่างวนัท่ี	๑	มกราคม-๓๑	มนีาคม	๒๕๖๐	สามารถนำาเงนิหรอืทรัพย์สนิทีบ่รจิาคมาหกัเป็นค่าลดหย่อน

หรอืค่าใช้จ่ายทางภาษไีด้	๑.๕	เท่า	ทัง้นี	้กรณบีคุคลธรรมดาจะหกัเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณบีรจิาคเป็นเงนิเท่านัน้และเมือ่

รวมกบัเงนิบริจาคอืน่แล้วต้องไม่เกนิร้อยละ	๑๐	ของเงนิได้หลังจากหกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษแีล้ว	และ	๒)	ขยายเวลา	

การยืน่แบบแสดงรายการและชำาระภาษอีากร	โดยให้ขยายกำาหนดเวลาการยืน่แบบแสดงรายการและชำาระภาษอีากรในท้องที ่

ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย	 สำาหรับภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป ์

ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ	์๒๕๖๐	โดยให้นำาไปยื่นภายในวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	
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	 	 	 (๕)	 มาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต้และจงัหวดัประจวบครีขัีนธ์		

ปี	 2๕๖๐	 เพิ่มเติม	 โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้จัดทำาโครงการ/มาตรการเพิ่มเติม	 ดังนี้	 ๑)	 โครงการสินเชื่อเพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายฉกุเฉนิให้แก่เกษตรกรผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต้ปี	 ๒๕๕๙/๖๐	 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายฉกุเฉนิหรอืจำาเป็นในครวัเรือน	

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ให้สินเช่ือรายละไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	 ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน	 

๓	ปี	 วงเงินสินเชื่อรวม	๑๐,๐๐๐	 ล้านบาท	๒)	 โครงการสินเช่ือเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี 

ภาคใต้ปี	๒๕๕๙/๖๐	โดย	ธ.ก.ส.	สนบัสนนุสนิเชือ่ใหม่เพือ่ฟ้ืนฟอูาชพีให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกนิ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	ระยะเวลา 

กู้ยืมไม่เกิน	 ๑๐	ปี	 วงเงินสินเช่ือรวม	 ๑๐,๐๐๐	 ล้านบาท	๓)	 โครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนเพื่อเป็นเงินทุนหรือ 

เงนิทนุหมนุเวยีนในการประกอบอาชพีโดยธนาคารออมสนิให้สนิเชือ่รายละไม่เกนิ	๕๐,๐๐๐	บาท	ระยะเวลากูย้มืไม่เกนิ	๕	ปี	 

วงเงนิสนิเชือ่รวม	๔,๐๐๐	 ล้านบาท	ผลการดำาเนนิงาน	ณ	 ส้ินสุดโครงการ	 ธนาคารออมสินอนมุตัเิงนิกูจ้ำานวน	๓๗,๙๓๖	 ราย	 

จำานวนเงิน	๑,๔๖๕	ล้านบาท	๔)	โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	

ที่ประสบภัยนำ้าท่วมป	ี๒๕๖๐	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่	SMEs	ที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินที่ประสบอุทกภัย	

โดยธนาคารออมสนิให้สนิเชือ่ร้อยละ	๑๐	ของวงเงนิกูสิ้นเชือ่เดมิสูงสดุรายละไม่เกนิ	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ระยะเวลากู้ยมืไม่เกนิ	

๕	ปี	วงเงินสินเชื่อรวม	๒,๕๐๐	ล้านบาท	และ	๕)	มาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อฟื้นฟ	ูSMEs	จากอุทกภัย

ภาคใต้	 ปี	 ๒๕๖๐	 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้	 SMEs	 ทั้งลูกค้าเดิมของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย	(ธพว.)	และลูกค้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย	โดย	ธพว.	ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน	๑๕	ล้านบาท	

	 	 	 (๖)	 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิต	

การให้บริการ	 การเพิ่มรายได้	 และการจ้างงาน	 ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 โดยมาตรการภาษีดังกล่าว	แบ่งออกเป็น	๔	มาตรการย่อย	 ได้แก่	๑)	การส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการ 

ในท้องที	่๒)	การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่	 (New	Startup)	 ในท้องที่	๓)	การส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูง 

นอกท้องที่ไปทำางานในท้องที่	 และ	 ๔)	 การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการที่มี

ศกัยภาพในท้องที	่ทัง้นี	้เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๖๒๖)	 

พ.ศ	๒๕๖๐	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	๖	มกราคม	๒๕๖๐	พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๖๒๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 

และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๖๒๘)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่๒๗	มกราคม	๒๕๖๐	

	 	 	 (๗)	 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ	 เป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาดเล็กรายการละไม่เกิน	๒	ล้านบาท	ในวงเงนิ	จำานวน	๒๓,๐๐๐	ล้านบาท	มีการเบกิจ่ายทัง้สิน้	จำานวน	๑๙,๕๙๒	ล้านบาท 

(สิ้นสุดโครงการ	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐)	อย่างไรก็ดี	กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอขยายระยะเวลา

ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถดำาเนินการก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน

กันยายน	๒๕๖๐	

	 	 	 (๘)	 มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ได้แก	่มาตรการทางภาษีโดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	(VAT)	สำาหรับการนำาเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณ	ีเฉพาะที่ยังมิได้

เจียระไนกำาหนดให้หกัภาษเีงนิได้	ณ	ท่ีจ่ายร้อยละ	๑	สำาหรบับคุคลธรรมดาทีม่เีงนิได้พงึประเมนิจากการขายอญัมณ	ีเฉพาะที่

ยงัมไิด้เจยีระไน	และได้รบัยกเว้นไม่ต้องนำาเงนิได้พงึประเมนิจากการขายอญัมณดีงักล่าวมารวมคำานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้	ทัง้นี้	 

ได้มีการออกพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบับที	่๖๑๗)	และพระราชกฤษฎกีา 

ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	(ฉบบัที	่๖๑๘)	ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัท่ี	๕	สิงหาคม	

๒๕๕๙	และกฎกระทรวง	(ฉบับที	่๓๒๐)	ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเมื่อวันที	่๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๙
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	 	 11.2.2	 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานระยะยาว

	 	 	 (๑)	 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน	 (Venture	 Capital)	 ขยายระยะเวลา 

การจดแจ้งการเป็นบรษิทัซึง่ประกอบกจิการเงนิร่วมลงทนุและทรสัต์เพ่ือกิจการเงนิร่วมลงทนุตามมาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนนุ

กิจการเงินร่วมลงทุน	 (Venture	 Capital)	 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา	 ๒	 ปี	 จากเดิมส้ินสุดในวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 

เป็นสิ้นสุดในวันท่ี	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร	(ฉบับที่	๖๓๖)	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่๑๓	กุมภาพันธ	์๒๕๖๐

	 	 	 (๒)	 มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Payment)	เพ่ือพฒันาระบบ 

โครงสร้างพ้ืนฐานการชำาระเงินท่ีสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 รองรับธุรกรรมของประชาชน	 ธุรกิจ	 และภาครัฐ	 ลดต้นทุน 

การใช้เงินสด	 ดังนี้	 ๑)	 กำาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในอุปกรณ์รับชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามแผนยุทธศาสตร์	National	e-Payment	โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าอุปกรณ์รับชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับชำาระเงิน 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว	 สามารถหักรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์รับชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

เป็นจำานวน	๒	เท่าของรายจ่ายจริง	ทั้งนี้	ต้องเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๙-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑	 

๒)	กำาหนดให้ร้านค้าทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาท่ีมเีงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา	๔๐(๕)-(๘)	แห่งประมวลรษัฎากร	ไม่เกนิ	๓๐	ล้านบาท	

ในปีภาษทีีม่ค่ีาใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมจากการรับชำาระเงนิด้วยบตัรเดบติผ่านอปุกรณ์รบัชำาระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์สามารถหัก

รายจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เป็นจำานวน	๒	เท่าของรายจ่ายจริง	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๙-๓๑	ธันวาคม	

๒๕๖๔	และ	๓)	กำาหนดให้ร้านค้าที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน	๕	ล้านบาท	และรายได้ไม่เกิน	๓๐	ล้านบาท	 ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจาก 

การรับชำาระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถหักรายจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้เป็น 

จำานวน	๒	เท่า	ของรายจ่ายจริง	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๙-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๔	ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ๖๔๐)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐

   (๓)	 มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในประเทศ	 ขยายเวลาให้บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคล

สามารถหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือต่อเติม	 การขยายออกเพื่อทำาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	 แต่ไม่รวมถึง 

การซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิ	 ได้เป็นจำานวน	๑.๕	 เท่าของค่าใช้จ่าย	 โดยจำานวน	๑	 เท่า	 เป็นการคำานวณหกัเป็นค่าสกึหรอหรอื 

ค่าเสือ่มราคาของทรพัย์สนิ	 และอกีจำานวน	๐.๕	 เท่า	 เป็นการหกัรายจ่ายเพือ่การลงทนุดงักล่าวตามจำานวนทีไ่ด้จ่ายจรงิ	ทัง้นี	้ 

สำาหรบัรายจ่ายทีจ่่ายไปตัง้แต่วันที	่๑	มกราคม	๒๕๖๐-๓๑	ธนัวาคม	๒๕๖๐	และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไข

ทีก่ำาหนด	ทัง้นี	้ ได้มกีารออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร	 (ฉบบัที	่๖๔๒)	และ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วเมือ่วันที	่๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐

	 	 	 (๔)	 มาตรการภาษเีพือ่จงูใจผูม้คีวามสามารถสงูระดบัโลกให้มาท�างานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ตามโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	 โดยกำาหนดให้ผู้เชีย่วชาญหรอืนกัวจิยัชาวไทยและต่างชาติทีม่คีณุสมบตัิ

ตามที่กำาหนดมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา	 ๔๐	 (๑)	 ในอัตราร้อยละ	 ๑๗	 

ผู้ที่ได้สิทธิจะต้องทำางานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่อยู่ใน	๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ที่ได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม 

เป้าหมายหรอืกิจการทีอ่ยูใ่น	๑๐	อตุสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลตาม	BOI	สถานประกอบการตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี 

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก	 (จงัหวดัชลบรุ	ี ระยอง	 และฉะเชงิเทรา)	 ให้สทิธิเลือกเสียภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาสิน้สดุลง 

เมื่อสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับ

อตุสาหกรรมเป้าหมายหรือตามกฎหมาย	BOI	ส้ินสุดลง

	 	 	 (๕)	 การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 (Public	 Private	 Partnership:	 PPP)	

เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยได้ 

มกีารดำาเนนิการ	ดงันี	้๑)	ปรบัปรงุแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐัให้สอดคล้องกับบทบญัญตัว่ิาด้วย
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แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญ	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 

๒)	 ดำาเนินการขับเคลื่อนโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่อยู ่ในขั้นตอนจัดเตรียมโครงการ 

การเสนอโครงการ	 และการดำาเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ 

ให้ประสบความสำาเร็จตามแผนที่กำาหนด	เช่น	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ	ูช่วงแคราย-มีนบุร	ีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	

ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง	 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงิน	 ช่วงหัวลำาโพง-บางแค	 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	 โครงการพัฒนาที่

ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท	ตำาบลบางพระ	และตำาบลทุ่งสุขลา	อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุร	ีและโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ	

บรเิวณเขตคลองสาน	และ	๓)	การทบทวนพระราชบญัญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ.	๒๕๕๖	ให้เป็นกลไก 

ทีส่่งเสรมิโครงการร่วมลงทนุได้มากขึน้	แต่ยงัคงหลกัการวนิยัทางการเงนิการคลัง	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	โดยได้รับฟัง

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ	เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๖๐	และอยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างกฎหมาย

	 	 	 (๖)	 มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 (PPP	 Fast	 Track)	 เพื่อให	้

การจัดเตรียมและเสนอโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 และการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เป็นไปด้วยความครบถ้วน	 รอบคอบ	 และรวดเร็วมากขึ้น	 จึงได้

กำาหนดมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ	 (PPP	 Fast	 Track)	 เพื่อลดระยะเวลาการดำาเนินโครงการที่มี

ความสำาคัญเร่งด่วนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 ซึ่งมีโครงการภายใต้มาตรการ	

PPP	 Fast	 Track	 จำานวน	 ๑๑	 โครงการ	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีชมพู	 ช่วงแคราย-มีนบุรี	 ๒)	 โครงการรถไฟฟ้าสาย

สีเหลือง	 ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง	 ๓)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงิน 

ส่วนต ่อขยาย	 ช ่วงหัวลำาโพง–บางแค	 และบางซื่อ–ท ่าพระ	 

๔)	 โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง	สายบางปะอนิ-นครราชสีมา	

๕)	 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 สายบางใหญ่-กาญจนบุร	ี

๖)	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	ช่วงเตาปูน–วงแหวนกาญจนาภิเษก	

๗)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	 ช่วงตะวันตกและช่วงตะวันออก	 

๘)	 โครงการรถไฟฟ้าสายภเูกต็	 ช่วงท่าอากาศยานภูเกต็-ห้าแยกฉลอง	 

๙)	 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำา	 

๑๐)	 โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-ระยอง	 และ	 

๑๑)	โครงการรถไฟฟ้าสายเชยีงใหม่	รวมมลูค่า	๙๓๔,๒๐๐	ล้านบาท	 

ท้ังนี้	 ในปัจจุบันมี	 ๓	 โครงการได้ดำาเนินการขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จ	 ได้แก่	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงิน 

ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำาโพง-บางแค	 และบางซ่ือ-ท่าพระ	 มูลค่าโครงการ	 ๘๓,๘๗๗	 ล้านบาท	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ	ู 

มลูค่าโครงการ	๕๖,๖๙๑	ล้านบาท	และโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลือง	มลูค่าโครงการ	๕๔,๖๔๔	ล้านบาท	สำาหรบัในปี	๒๕๖๐	 

จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการภายใต้มาตรการ	 PPP	 Fast	 Track	 จำานวน	 ๘	 โครงการ	 ที่เหลือมูลค่าประมาณ	 

๗๓๘,๙๘๘	ล้านบาท	และโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชนให้สามารถดำาเนนิการคดัเลอืกเอกชนให้ตามเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้	ซึ่งจะทำาให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายรัฐบาล

“มาตรการเร่งรดัโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 

(PPP Fast Track) 
เพือ่ลดระยะเวลาด�าเนนิโครงการและ

ลงทนุได้เรว็ขึน้ใน ๑๑ โครงการ
ส�าคญัเร่งด่วน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

28๗

	 	 	 (๗)	 การจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน	

เพือ่อนาคตประเทศไทย	(Thailand	Future	Fund:	TFF)	 เพื่อเป็น

ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่สำาหรับการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ของประเทศ	 ลดภาระทางการคลังของภาครัฐรวมทั้งเป็นช่องทาง

ให้นักลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐ 

ท่ีมีคุณภาพและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ

โดยได้จัดตั้งกองทุนรวมฯ	 ในระยะแรกแล้ว	 โดยเป็นการลงทุนของ

กระทรวงการคลังในวงเงิน	จำานวน	๑,๐๐๐	ล้านบาท	และเมื่อวันที	่ 

๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการระดมทุน 

ผ่านกองทุนรวมฯ	 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 

จำานวน	๒	โครงการ	ได้แก่	โครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการ 

ทางพิเศษบูรพาวิถี	 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะนำาเงิน 

ท่ีได้จากการระดมทุนไปใช้ในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ

พระราม	 ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ด้านตะวันตกและโครงการทางด่วนขั้นที่	 ๓	 สายเหนือตอน	 N2	 และ	 E-W	 Corridor	 ด้านตะวันออก	 วงเงินลงทุนรวม	 

๔๔,๘๑๙	ล้านบาท	โดยปัจจบุนั	สำานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	และ	กทพ.	อยูร่ะหว่างการจดัทำาหนงัสอืชีช้วน

และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์	(ก.ล.ต.)	นอกจากนี	้สำานกังาน	ก.ล.ต.	อยูร่ะหว่างพิจารณาประกาศหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิงาน 

ของกองทุนรวมฯ	เพื่อให้กองทุนรวมฯ	สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไป	

	 	 	 (๘)	 มาตรการการเงนิการคลงัเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์	กำาหนดมาตรการการเงนิ 

การคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวม	 ๒	 มาตรการ	 ดังน้ี	 ๑)	 มาตรการการเงิน	 เพื่อเป็นการสนับสนุน 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงินที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน	 อันจะทำาให้กลุ่มผู้ที่ 

ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข ้าถึงแหล่งเงินทุนได้	 รวมทั้งยังช่วยกระตุ ้นตลาดสินเชื่อท่ีอยู ่อาศัยและ 

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกมาตรการเพ่ือส่งเสริมการให้สินเช่ือที่อยู่อาศัยแก ่

ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง	 เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร	ห้องชุด	 หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร	 หรือเพื่อซื้อที่ดิน

พร้อมปลกูสร้างอาคาร	โดยประมาณการวงเงนิให้สนิเชือ่รวมเบือ้งต้น	 

จำานวน	 ๑๐,๐๐๐	 ล้านบาท	 กำาหนดระยะเวลารับคำาขอและ 

การทำานิติกรรม	 ๑	 ป ี	 นับตั้ งแต ่วันท่ี	 ๑๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 

และให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถขยายระยะเวลาได้ตาม 

ความเหมาะสม	 โดยมีระยะเวลาการกู ้ไม ่เกิน	 ๓๐	 ปี	 และมี 

กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาท	 

โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเช่ือ 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำาเนินการ 

สิ้นสุดแล้วเม่ือวันท่ี	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ซึ่งได้อนุมัติสินเช่ือแล้ว	 

จำานวน	 ๑๖,๕๗๗	 ราย	 วงเงินอนุมัติ	 จำานวน	 ๒๓,๒๕๓	 ล้านบาท	 

และได ้ขยายระยะเวลาของโครงการฯ	 จากสิ้นสุดวันที่ 	 ๑๘	 

ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เป็นสิน้สดุวนัท่ี	๓๐	ธนัวาคม	๒๕๕๙	๒)	มาตรการ

การคลัง	 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับรายได้ที่

จ ่ า ย ไป เ พ่ือ ซ้ืออสั งหาริ มท รัพย ์ที่ เ ป ็ นอาคารพร ้ อม ท่ีดิ น

“สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย
กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงิน
ที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน 

อนุมัติสินเชื่อ 
๑๖,๕๗๗ ราย 

วงเงนิอนมุตัิ 

๒๓,๒๕๓ ล้านบาท”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน288
นโยบายข้อ ๖

หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน	 ๓	 ล้านบาท	 เพื่อใช้เป็นที่อยู ่อาศัยของตนเองเป็นจำานวนร้อยละ	 ๒๐	 

ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	 โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์มาก่อนและมีชื่อเป็นเจ้าของ 

กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ท่ีซื้อเป ็นเวลาติดต่อกันไม่น ้อยกว่า	 ๕	 ปี	 กล่าวคือต้องเป็นการซ้ือครั้งแรกและ 

เพื่อเป ็นที่อยู ่อาศัยจริง	 โดยต้องใช ้สิทธิยกเว ้นภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดาต่อเน่ืองกัน	 ๕	 ปีภาษี	 นับแต่ป ีภาษี 

ที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์	 โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำานวนเท่า	 ๆ	 กันในแต่ละปีภาษี	 ทั้งนี้	 

ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

ถึงวันท่ี	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 และได้ออกกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๓๑๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙)	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

เมื่อวันที่	๙	กุมภาพันธ	์๒๕๕๙	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที	่๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๘-๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙

	 	 	 (๙)	 ร่างพระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	....	เป็นแนวทางในการรกัษาวนิยัทางการคลงั 

ของประเทศอย่างชดัเจน	ครอบคลุมนวตักรรมทางการคลงัใหม่	ๆ 	ครอบคลุมหน่วยงานของรฐัท้ังหมด	สามารถวิเคราะห์ภาพรวม 

สถานการณ์ทางการคลังของทั้งประเทศ	 ส่งผลให้การบริหารการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 

และสามารถตรวจสอบได้	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที	่ ๑๕	สิงหาคม	๒๕๖๐	 รับทราบร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ	พ.ศ.	 ...	ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษตรวจพิจารณาแล้ว	ขณะนี้	 ร่างพระราชบัญญัติวินัย 

การเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	....	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 	 	 (๑๐)	การปรบัปรงุโครงสร้างภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	โดยตราพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวล

รัษฎากร	(ฉบับที	่๔๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพื่อให้โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสังคม	 เนื่องจากโครงสร้างภาษีเดิมใช้มาเป็นระยะเวลานาน	 โดยได้ปรับปรุงขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษ	ีพร้อมทั้งเพิ่ม

ค่าลดหย่อน	 สำาหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป	 ซึ่งมาตรการดังกล่าว	 คาดว่าจะช่วยบรรเทาภาระภาษี

ของประชาชนลงได้	เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย/การบริโภคภายในประเทศ	และเพิ่มมูลค่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า	

๒๘,๐๐๐	ล้านบาท	หรือ	GDP	ขยายตัวกว่าร้อยละ	๐.๐๒

 11.3	การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

	 	 รัฐบาลได้มีแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษี 

ในระยะยาว	โดยเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการในประเทศ	เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยเปรยีบเทยีบ

กบัประเทศในภมูภิาคอาเซียน	ลดความเหล่ือมลำา้ทางสงัคม	เพิม่การกระจายรายได้และการถอืครองทรพัย์สนิ	รกัษาเสถยีรภาพ 

และวนิยัทางการคลงั	โดยได้ดำาเนนิการปรบัปรุงประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษีอากร	โดยการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายสำาคัญ	ดังนี้

 	 11.3.1	 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....	จะนำามาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัต ิ

ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ	พ.ศ.	๒๔๗๕	และพระราชบญัญติัภาษบีำารงุท้องที	่พ.ศ.	๒๕๐๘	โดยการเก็บภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 

ตามร่างกฎหมายท่ีเสนอน้ีไม่ใช่การเก็บภาษีใหม่	แต่เป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	และภาษีบำารุงท้องท่ี

ตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เหมาะสม 

และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัมากขึน้	ทัง้นี	้สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้มมีตริบัหลักการร่างพระราชบญัญตัิ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....	ในวาระที่	๑	เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	

  11.3.2	 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.	2๕๖๐	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 

๒๐	มีนาคม	๒๕๖๐	ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตที่ใช้มานานรวม	๗	ฉบับเข้าไว้ด้วยกัน	เพื่อให้ 

การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มีความชัดเจน	โปร่งใส	เป็นธรรม	โดยมุ่งเน้นการอำานวยความสะดวกให้แก่

ผู้เสียภาษี	ประชาชน	และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที	่๑๖	กันยายน	๒๕๖๐

  11.3.3 พระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	2๕๖๐	 เป็นการปรับปรุงแก้ไขและรวบรวมกฎหมายที่ใช้อยู่

ทุกฉบับให้เป็นฉบับเดียวกัน	เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล	รองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ	และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ	 

โดยพระราชบัญญัติศุลกากร	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้มีผลใช้บังคับในวันที	่๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	
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	 11.4	การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	 ยอดหนี้สาธารณะคงค ้าง	ณ	 วันที่ 	 ๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๐	มีจำานวน	 

๖,๒๗๔,๘๗๒.๐๔	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	๔๑.๙๒	ของ	GDP	ซึ่งยอดหน้ีสาธารณะคงค้างยังคงอยู ่ภายใต้ 

กรอบความยั่งยืนทางการคลงัไม่เกินร้อยละ	๖๐	และแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ปรบัปรงุ 

ครั้งท่ี	๒	มีวงเงินรวม	๑,๗๓๙,๐๐๗.๔๔	ล้านบาท	ประกอบด้วย	การก่อหนี้ใหม่วงเงิน	๗๖๑,๖๕๓.๔๒	ล้านบาท	 

และการบริหารหนี้เดิม	วงเงิน	๙๗๗,๓๕๔.๐๒	ล้านบาท	โดยในการก่อหนี้ใหม่เป็นวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

๕๕๒,๙๒๑.๖๙	ล้านบาท	เงินกู้เพื่อดำาเนินโครงการลงทุน	๑๒๑,๙๕๗.๓๕	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้เพื่อดำาเนิน

กิจการท่ัวไปและอื่น	ๆ	๘๖,๗๗๔.๓๘	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๒.๖๐	๑๖.๐๑	และ	๑๑.๓๙	ของวงเงินการก่อหนี้ใหม ่

ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ปรับปรุงครั้งที	่๒	ตามลำาดับ	

	 โดยสรปุ	สถานการณ์เศรษฐกจิโลกในช่วงปีท่ี	๓	ของการบรหิารงานของรัฐบาลยงัเป็นช่วงทีท้่าทายอย่างยิง่	เนือ่งจาก

เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว	รัฐบาลจึงได้ดำาเนินมาตรการต่าง	ๆ	ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 

เพือ่ลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในทุกระดับ	โดยเฉพาะกลุ่มผูท้ีม่รีายได้น้อยซึง่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ทางเศรษฐกจิมากกว่ากลุม่อืน่	รวมทัง้การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ำาคญัคือระบบขนส่งและคมนาคม	ซึง่จะเป็นปัจจัยสำาคญั

ในการกระจายการพฒันาทางเศรษฐกจิและสังคมไปสู่ภูมภิาค	โดยได้เน้นการนำากลไกประชารัฐซึง่เป็นการร่วมมอืจากภาครฐั	 

ภาคเอกชน	และภาคประชาชนมาใช้ในการขบัเคลือ่นและแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ซึง่ผลจากการดำาเนนิการต่าง	ๆ 	ของรฐับาลส่งผล

ให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง	๓	ปี	โดยปี	๒๕๕๘	อยู่ที่ร้อยละ	๒.๙	ปี	๒๕๕๙	อยู่ที่ร้อยละ	๓.๒	 

และปี	๒๕๖๐	ไตรมาสแรก	และไตรมาสที่	๒	อยู่ที่ร้อยละ	๓.๓	และ	๓.๗	ตามลำาดับ	นอกจากนี้	สถาบันทางเศรษฐกิจ 

ของต่างประเทศยังได้มีการจัดอันดับประเทศไทยสูงขึ้นในหลายหลายเรื่อง	เช่น	World	Economic	Forum	(WEF)	จัดให้ 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันในปี	๒๕๕๙	อยู่ในอันดับที่	๓๒	สูงขึ้นจากอันดับที่	๓๔		ในปีก่อน	สถาบัน 

การจัดการนานาชาติ	(International	Institute	for	Management	Development:	IMD)	ได้จัดอันดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันประจำาปี	๒๕๖๐	ให้ประเทศไทยเลื่อนจากอันดับที่	๒๘	ในปี	๒๕๕๙	เป็นอันดับที่	๒๗	ในปี	๒๕๖๐	และสถาบัน	 

U.S.	News	จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหน่ึงของโลกที่เหมาะสำาหรับการเริ่มต้นธุรกิจ	๒	ปีต่อเน่ือง	อย่างไรก็ตาม	 

รัฐบาลตระหนักว่าภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ	“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	เป็นเร่ืองท่ีจะต้อง 

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งรัฐบาลจะต้องดำาเนินการในอีกหลาย	ๆ	เรื่องตามแผนงานที่วางไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปีต่อไป
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 ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในประชาคมอาเซียน 

นโยบายข้อ

ด้านการต่างประเทศ



นโยบายข้อ ๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

	 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่	 ณ	 ส้ินปี	 ๒๕๕๘	 จะเกิดประโยชน ์

แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก	หากประเทศไทยเตรยีมการในเรือ่งต่าง	ๆ 	ให้พร้อม	การเร่งด�าเนนิการเตรยีมความพร้อม 

ทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์	 ด้านกฎระเบียบ	 การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	 

การพัฒนาด่านชายแดน	และการเตรยีมการด้านทรพัยากรมนษุย์	จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย

ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน	

	 ๗.๑	 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยง 

ระหว่างกันของอาเซียน	ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส	์การท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกนัในอาเซยีน	รวมทัง้การสนบัสนนุการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทนุภายใต้กรอบความร่วมมือ 

ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว	 เร่งขยายการจัดท�าข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้า 

ด้านการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานโดยให้ความส�าคัญต่อสินค้าทีป่ระเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอปุโภค 

และบรโิภค	รวมถงึการปรบักฎเกณฑ์การค้าและระบบพธิกีารศลุกากรให้สะดวก	ลดขัน้ตอนต่าง	ๆ 	หรอืยกเลกิขัน้ตอน 

บางเรื่องและปรับระบบภาษีและการอ�านวยความสะดวกอื่น	 ๆ	 เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งส�านักงานปฏิบัติการประจ�า 

ภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ	 การค้า	 การลงทุนของภูมิภาค 

ได้ในที่สุด	

	 ๗.๒	 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ 

เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า	 บริการ	 การลงทุน	 แรงงานฝีมือ	 และปัจจัยการผลิตต่าง	 ๆ	 ที่เปิดเสรีมากขึ้น	 โดยเฉพาะ 

กลุม่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขนัได้	รวมทัง้สามารถด�าเนนิธรุกิจร่วมกบัผูป้ระกอบการ

ในประเทศสมาชิกอาเซียน	เพื่อน�าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได	้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ฐานการผลิต 

สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียน 

มาเป็นเวลานานแล้ว	 ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลาย

ชนิด	ซึง่ช่วยให้ประเทศไทยมฐีานการผลติสินค้าคณุภาพหลากหลายเพือ่ขายในตลาดต่าง	ๆ	ได้มากขึน้	ทัง้ในอาเซยีน

และในตลาดโลก	และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม



	 ๗.๓	 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ทั้งแรงงานวิชาชีพ	

แรงงานมีทกัษะ	และแรงงานไม่มีทกัษะ	โดยการเร่งรดัและขยายผลการใช้ระบบคณุวฒุวิชิาชพีให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ 

โดยค�านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน	๘	 กลุ่มท่ีมีข้อตกลง 

การเปิดเสรใีนอาเซียนควบคูไ่ปกบัการวางแผนด้านการผลติให้เพียงพอ	การยกระดับฝีมอืแรงงานในกลุม่อุตสาหกรรม

ท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น	 การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน	

	 ๗.๔	 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	 

โดยเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 

๖	 ประเทศ	 (GMS)	 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	 (IMT-GT)	 แผนความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจอริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง	(ACMECS)	แผนความร่วมมอืแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรบัความร่วมมอืหลากหลาย 

สาขาวิชาการและเศรษฐกจิ	(BIMSTEC)	และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซยีนซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้ความเชือ่มโยง 

ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 ๗.๕	 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน	 เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด 

ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

แก่พื้นที่ต่าง	ๆ	ภายในประเทศด้วย

	 ๗.๖	 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน	 

โดยปรับปรงุโครงข่ายระบบถนน	พฒันาระบบ	National	Single	Window	(NSW)	และสิง่อ�านวยความสะดวกทางการค้า 

และการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง	 โดยในระยะแรกให้ความส�าคัญกับด่านชายแดนที่ส�าคัญ	 ๖	 ด่าน	 ได้แก	่ 

ปาดังเบซาร	์สะเดา	อรัญประเทศ	แม่สอด	บ้านคลองลึก	และบ้านคลองใหญ	่ซึ่งจะท�าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

สามารถเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านได้อย่างมปีระสิทธภิาพและรองรบัปรมิาณการเดนิทางและการขนส่งทีค่าดว่า

จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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	 รอบปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่มีความต่อเน่ืองและมียุทธศาสตร์สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติทุกมิติ	 แสวงหาโอกาส 

ในการขยายการค้า	 การลงทุน	 และความร่วมมืออื่น	 ๆ	 กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประชาคมอาเซียน	 เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน ์

ให้ประเทศไทย	“มัน่คง	มัง่ค่ัง	และย่ังยนื”	ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	โดยทีผ่่านมารัฐบาลได้ด�าเนนิการต่าง	ๆ 	เพ่ือรองรบั

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในทุกด้าน	 เช่น	 การเร่งด�าเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเชื่อมโยงด้านระบบขนส่ง 

และโลจสิตกิส์	ด้านกฎระเบียบ	การอ�านวยความสะดวกทางการค้า	การพฒันาด่านชายแดน	การเตรยีมการด้านทรพัยากรมนษุย์ 

การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการยกระดบัคณุภาพชวิีต

ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน	ซึ่งในการด�าเนินการในรอบปีที่	๓	ของรัฐบาลมีรายละเอียด	ดังนี้		

1.	 ความคืบหน้าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม

 1.1	 เสาการเมืองและความมั่นคง	 ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔	 โดยการด�าเนินยุทธศาสตร์ในภาพรวม	 มุ่งเน้นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดบทบาท	 

และท่าทีของประเทศไทยท่ีเก้ือหนุนการสร้างเอกภาพของอาเซียน	และสร้างดุลยภาพทางอ�านาจกับประเทศมหาอ�านาจ	การสร้าง 

ความพร้อมภายในประเทศและการสร้างความรว่มมอืท่ีดขีองสมาชกิอาเซยีนเพือ่รบัมอืกบัการตดิต่อเชือ่มโยงในอนาคต	รวมทัง้ 

การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่เหมาะสมของประชาชนต่ออาเซียน	 การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น	 ปลอดภัย 

จากภัยคุกคาม	 และก่อให้เกิดความเชื่อใจในอาเซียน	 ให้ความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 การบริหาร 

จดัการนโยบายในทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ	เชน่	การจดัท�าแนวทางปฏิบตัขิองกระทรวงกลาโหมในการขบัเคล่ือนประชาคม 

อาเซียน	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔	เพื่อท�าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาคนโยบายไปสู่ภาคการปฏิบัติ

 1.2	 เสาเศรษฐกิจ	 ได้ก�าหนดแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๒๐๒๕	ซึ่งเป็นการก�าหนดทิศทางการรวมตัว 

ทางเศรษฐกิจของอาเซยีนในระยะ	๑๐	ปีข้างหนา้	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๘)	รวมท้ังไดก้�าหนดแผนงานรายสาขา	จ�านวน	๒๓	ฉบบั	 

เช่น	 แผนงานด้านการค้าสินค้า	 การค้าบริการ	 การลงทุน	 การคุ้มครองผู้บริโภค	 นโยบายการแข่งขัน	 ทรัพย์สินทางปัญญา	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ	 ซึ่งเป็น 

รายละเอียดในการด�าเนินงานในประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ๒๐๒๕	 โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของมาตรการการรวมตัวในปัจจุบันเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในการดึงดูด 

การค้าการลงทุนจากต่างประเทศและแนวทางการรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่	ๆ	ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต	 

อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	

	 	 ในสว่นการด�าเนนิงาน	ไดใ้หค้วามส�าคัญแกก่ารอ�านวยความสะดวกทางการค้าเพือ่ลดตน้ทนุของผูป้ระกอบการ	 

เช่น	 การให้สัตยาบันต่อพิธีสารฉบับที่	 ๗	 (ระบบศุลกากรผ่านแดน)	 แนบท้ายกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวย 

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน	 (ASEAN	 Framework	 Agreement	 On	 The	 Facilitation	 of	 Goods	 

In	 Transit:	 AFAFGIT)	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับสินค้าและบริการ	 การพัฒนาภาคบริการเพื่อให้ 

ได้ประโยชน์จากตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ในอาเซียน	 การส่งเสริมนวัตกรรม	 การลดช่องว่างการพัฒนาโดยส่งเสริม 

ผู้ประกอบการขนาดกลาง	 ขนาดย่อม	 และรายย่อย	 (Medium	 Small	 and	 Micro	 Enterprises:	 MSMEs)	 ไปสู่	 

Smart	 Enterprise	 การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสนับสนุนข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน	 

การเพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจ	 โดยสนับสนุนการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเพื่อเป็นแหล่ง 

รองรับการขยายศักยภาพของผู้ประกอบการและเครือข่ายการผลิตสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา 

รวม	๑๖	ประเทศ	รวมทั้งการด�าเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	ค.ศ.	๒๐๒๕

 1.๓	 เสาสงัคมและวฒันธรรม	ไดก้�าหนดแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน	๒๐๒๕	ให้เปน็ประชาคม

ที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์	รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วม	มีความยั่งยืนและแข็งแกร่ง	โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเท่าเทียม	 มีพลวัตและปรองดอง	 ตระหนักและภูมิใจในอัตลักษณ์ 

และวัฒนธรรม	 ได้แก	่ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 การผลักดันให้มีการจัดท�าบันทึก 

ความเขา้ใจในลกัษณะทวภิาคกีบัประเทศเพือ่นบ้านเรือ่งความรว่มมอืดา้นแรงงานและการน�าเขา้แรงงานต่างชาต	ิจดัตัง้ศนูย์

อ�านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 สายด่วน	 ๑๓๐๐	 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ 

และความเขา้ใจ	สรา้งหลกัประกนัสขุภาพใหแ้รงงานตา่งชาตโิดยการซือ้บตัรประกนัสขุภาพ	การใหเ้ดก็ทกุคนแมไ้มม่สีญัชาติ

หรือเอกสารแสดงตัวตนสามารถเข้าเรียนหนังสือในภาคบังคับได	้ผลักดันให้มีการออกปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม	นอกจากน้ันยังได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเป็น 

ศนูยว์ฒันธรรมอาเซยีนแหง่แรกของภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต	้และมีการจดันทิรรศการในรปูแบบทีม่ชีวีติและจับตอ้งได ้

อยู่บนพ้ืนที่กว่า	 ๖๐๐	 ตารางเมตร	 โดยผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัยเข้ากับเร่ืองราวความรู้ด้านวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชิกอาเชียนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน	 รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเสวนาพิเศษภายใต้มหกรรมศิลปะ

การแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียนภายใต้งานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร	์“ใต้ร่มพระบารมี	๒๓๕	ปี	กรุงรัตนโกสินทร์”	

นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงหน้ากาก	และเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร

2.	 การเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 ในภูมิภาคอาเซียน	
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

 2.1	 การสง่เสรมิบทบาทของไทยและการใชโ้อกาสจากความเชือ่มโยงและความรว่มมอืดา้นตา่ง	ๆ 	ในประชาคม

อาเซยีน	รฐับาลไดส้นบัสนนุใหอ้าเซียนมบีทบาททีแ่ขง็ขันในเชงิสรา้งสรรคโ์ดยมขีอ้เสนอและขอ้รเิริม่ในเวทกีารประชมุตา่ง	ๆ 	

ของอาเซียน	ดังนี้	

 	 2.1.1	 เข ้าร ่วมประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้ง

ที่	 ๓0	 และการประชุมสุดยอดอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ระหว่างวันที	่ 

๒๘-๒๙	 เมษายน	 ๒๕๖๐	ณ	 กรุงมะนิลา	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส	์

โดยมีการประชุมเรื่อง	 “Partnering	 for	 Change,	 Engaging	 

the	 World”	 ประเทศสมาชิกอาเซียนได ้ร ่วมกันทบทวน 

การด�าเนินการเพื่อปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ 
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เพือ่ก�าหนดทิศทางต่อไปในอนาคตของอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	 ค.ศ.	 ๒๐๒๕	 ในส่วนของประเทศไทย 

จะเน้นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 ให้ความส�าคัญแก่การมีพลวัต	 นวัตกรรม	 และมี

ความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์แก่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก	 พร้อมให้ความส�าคัญต่อปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน	 ได้แก่	๑)	นวัตกรรม	๒)	วิสาหกิจเกิดใหม	่การสร้าง	ASEAN	branding	ส�าหรับวิสาหกิจ 

ขนาดกลาง	ขนาดย่อม	และรายย่อย	๓)	ผลักดันให้อาเซียนเร่งสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอกอาเซียน

ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 ค.ศ.	 ๒๐๒๕	 และ	 ๔)	 เพิ่มความเข้มแข็งภายในและสร้าง

ภมูคิุม้กนัจากภยัคุกคามรปูแบบใหม่ต่าง	ๆ 	รวมถงึเน้นการพฒันาไปสูป่ระชาคมทีส่่งเสรมิความม่ันคงของมนษุย์	ความร่วมมอื 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของอาเซียน	

	 	 	 นอกจากการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๐	แล้ว	นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอื่น	ๆ	ได้แก่	 

การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ	(Retreat)	การประชุมระหว่างผู้น�าอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน 

และการประชุมระหว่างผู้น�าอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน	 โดยท่ีประชุมได้หารือประเด็นส�าคัญ	 เช่น	 การจัดท�า 

กรอบการเจรจาส�าหรบัการจดัท�าประมวลการปฏบิตัใินทะเลจนีใต้	(Framework	of	the	Code	of	Conduct	in	the	South	China	

Sea)	ระหว่างอาเซียนกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีส�าเรจ็เมือ่กลางปี	๒๕๖๐	ตามทีต่ัง้เป้าไว้	ประเดน็สถานการณ์ความตงึเครยีด 

ในคาบสมทุรเกาหลี	โดยจะแก้ไขปัญหาโดยสนัตวิธิ	ีนอกจากน้ี	นายกรัฐมนตรแีละผูน้�าสมาชกิอาเซียนได้ร่วมลงนามปฏญิญา

อาเซยีนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรอืนในฐานะผูเ้ร่งรัดให้วสิยัทศัน์ประชาคมอาเซยีน	๒๐๒๕	ซึง่มุง่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ให้แก่ภาคราชการพลเรอืนเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือนประชาคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน

ของประชาคมอาเซียนผ่านการท�างานของภาคราชการ

 	 2.1.2	 เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	(ASEAN	Foreign	Ministers’	Meeting:	AMM) 

เมื่อวันที	่๒๘	เมษายน	๒๕๖๐	ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที	่๓๐	ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์	โดยทีป่ระชมุได้แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ในประเดน็ส�าคัญ	เช่น	การเสรมิสร้างความเป็นแกนกลาง	(ASEAN	Centrality)	 

และความเป็นเอกภาพของอาเซียน	(ASEAN	Unity)	การมีท่าทีร่วมกันในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน	การเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค	โดยฝ่ายไทยได้เน้นย�า้ว่า	อาเซียนจะต้องมองไกลไปกว่าวิสัยทัศน์อาเซียน	๒๐๒๕	

(ASEAN	Vision	2025)	ในการมุ่งเน้นขจดัความยากจนขัน้รนุแรงภายใน	ค.ศ.	๒๐๓๐	และในการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศ

อาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๕๐	 (50th	 ASEAN	 Foreign	Ministers’	Meeting)	 ระหว่างวันที่	 ๕-๘	 สิงหาคม	๒๕๖๐	ที่ประชุมเน้น 

ให้ประชาคมอาเซยีนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ	ผ่านการปฏบิตัติามเอกสารทีส่�าคัญต่าง	ๆ 	ของอาเซียน	Initiative	

on	ASEAN	(IAI)	Work	Plan	III	และ	Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity	(MPAC)	เพือ่เตรยีมการประชมุสดุยอดอาเซยีน	 

ครั้งที่	๓๑	ซึ่งจะจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๐	ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 	 2.1.๓	 เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	 เมื่อวันที	่ 

๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศอาเซยีน-สหภาพยโุรป	รวมทัง้เข้าร่วมการประชมุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศกบัประเทศคูเ่จรจา	

ประกอบด้วย	ประเทศแคนาดา	สาธารณรฐัเกาหลี	เครอืรฐัออสเตรเลยี	สาธารณรัฐประชาชนจนี	สาธารณรัฐอนิเดยี	สหรฐัอเมรกิา	

และสหพันธรัฐรัสเซีย	โดยในการประชุมต่าง	ๆ	เป็นโอกาสให้ไทยได้ผลักดันประเด็นความร่วมมือที่ส�าคัญ	เช่น	ความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงในภูมิภาค	 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	 ผลักดันความเป็นหุ ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 และส่งเสริมการลดช่องว่างการพัฒนา	 ความร่วมมือด้านสังคม 

และวฒันธรรม	ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นระหว่างประชาชน	และผลักดันให้ประเทศคูเ่จรจาสนบัสนนุการจัดตัง้	ASEAN	Satellite	

Warehouse	ระยะที่	๒	ที่จังหวัดชัยนาท

 	 2.1.4	 เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชีย	

และแปซิฟ ิก	 (UNESCAP)	 ในการจัดการประชุมระดมสมองระดับสูงของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน		

(High-Level	Brainstorming	Dialogue	on	Enhancing	Complementarities	between	ASEAN	Community	Vision	

2025	and	 the	UN	2030	Agenda	 for	Sustainable	Development)	 เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์ประชุม
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สหประชาชาต	ิกรงุเทพมหานคร	โดยมผู้ีแทนจากประเทศสมาชกิอาเซียน	๑๐	ประเทศ	องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงาน 

ของไทยที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเพื่อหารือเก่ียวกับประเด็นที่จะส่งเสริมการขับเคล่ือนเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	 ๒๐๒๕	 กับการบรรลุวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	

ของสหประชาชาติ

 	 2.1.5	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป	 (ASEAN-EU	Ministerial		

Meeting:	 AEMM)	 ครั้งที่	 21	 วันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 โดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงาน

ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป	 ระหว่างปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๑	 ซึ่งให้ความส�าคัญแก่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 

อาเซียน-สหภาพยุโรปในทุกมิติ	 เพื่อปูทางไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมวาง

แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต		

 	 2.1.6	 ยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู ้น�ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	

อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao	Phraya-Mekong	Economic	Cooperation	Strategy:	ACMECS)		

ครัง้ที	่๘	ในปี	๒๕๖๑	สบืเนือ่งจากการประชุมผู้น�ายทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง	(ACMECS)	

ครั้งที่	๗	ระหว่างวันที่	๒๔-๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	ณ	กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	เพื่อหารือทิศทางการสร้าง

ความร่วมมือทีแ่นบแน่นกันระหว่างสมาชกิ	ACMECS	ในสาขาความร่วมมอืต่าง	ๆ 	ได้แก่	การคมนาคม	การอ�านวยความสะดวก 

ด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยว	 การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภายใน 

ของ	ACMECS	ซึง่ทีป่ระชมุได้รบัรองปฏญิญากรงุฮานอยเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม	และประเทศไทยได้ประกาศยืนยนัความพร้อม 

ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�า	ACMECS	ครั้งที่	๘	ในปี	๒๕๖๑	และมีความยินดีสนับสนุนสถานที่ส�าหรับการประชุม	

CLMV	Summit	ครั้งที่	๙	ในลักษณะต่อเนื่องกัน	(back	to	back)

 	 2.1.7	 เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	 ครั้งที่	 2	 ระหว่างวันท่ี 

๒๑-๒๓	ธนัวาคม	๒๕๕๙	ณ	เมอืงเสยีมราฐ	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	โดยทีป่ระชมุได้เหน็ชอบการจดัตัง้คณะท�างานภายใต้ความร่วมมอื 

จ�านวน	๖	สาขา	ประกอบด้วย	ด้านทรพัยากรน�า้	ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน	การเกษตร	การลดความยากจน	ความเชือ่มโยง	 

และศักยภาพในการผลิต	นอกจากนี	้ยังได้จัดท�าแผนปฏิบัติการระยะ	๕	ปี	จัดตั้งกลไกประสานงานกลางของประเทศสมาชิก 

และรบัรองเอกสารผลลพัธ์	๓	ฉบบั	เช่น	ถ้อยแถลงร่วมฯ	เอกสารหลกัการจดัตัง้คณะท�างานรายสาขา	๖	สาขา	และตารางตดิตาม 

ผลลพัธ์การประชุมผู้น�า	ครั้งที่	๑	และแนวทางการใช้เงินกองทุนกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	(MLC	Fund)	

 	 2.1.๘	 เข้าร่วมประชมุรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัอาเซยีน	(ASEAN	Finance	Ministers’	Meeting:		

AFMM)	ครัง้ที	่21	และการประชมุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัและผูว่้าการธนาคารกลางอาเซยีน	(ASEAN	Finance		

Ministers’	and	Central	Bank	Governors’	Joint	Meeting:	AFMGM)	ครั้งที่	๓	ระหว่างวันที่	๖-๗	เมษายน	๒๕๖๐	

ณ	เมืองเซบู	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	โดยที่ประชุมได้มีการหารือความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่ส�าคัญ	ๆ	เช่น	

การรับรองตัวชี้วัดความคืบหน้าการรวมตัวด้านการเงิน	 (Financial	 Integration)	 และเสถียรภาพทางการเงิน	 (Financial	

Stability)	 เพื่อติดตามการพัฒนาทางการเงินของประเทศสมาชิกตามแผนการด�าเนินการด้านการเงินการคลังอาเซียน	 

ค.ศ.	๒๐๑๖-๒๐๒๕	การรบัรองแผนการด�าเนนิการด้านภาษอีากร	ค.ศ.	๒๐๑๖-๒๐๒๕	การลงนามในพธิสีารฉบบัที	่๒	ว่าด้วย 

การก�าหนดที่ท�าการพรมแดน	 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกสินค้าผ่านแดนของประเทศไทย 

ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก	จ�านวน	๖	ประเทศ

 	 2.1.9	 เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม	 ครั้งที่	 14	 (14th	 ASEAN	Ministerial		

Meeting	on	the	Environment:	14th	AMME)	เมือ่วนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๖๐	ณ	เนการาบรไูนดารสุซาลาม	โดยทีป่ระชมุ 

ร่วมรับรองร่างเอกสาร	 ๓	 ฉบับ	 ได้แก่	 ๑)	 ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๘	 (ASEAN	 

Strategic	 Plan	 on	 Environment	 2016-2025)	 เพื่อเป็นแผนงานและกรอบการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู ่

เป้าหมายแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	พ.ศ.	 ๒๕๖๘	๒)	 ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

อาเซียน-จีน	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓	(ASEAN-China	Environmental	Cooperation	Action	Plan	2016-2020)	 เพื่อเป็น

แนวทางด�าเนินการตามยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๓	และ	๓)	ร่างแผน
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ด�าเนนิงานอาเซยีน-สหประชาชาตว่ิาด้วยสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๓	(ASEAN-UN	
Action	Plan	on	Environment	and	Climate	Change	2017-2020)	เพือ่แสดงความมุง่มัน่ในการร่วมมอืกบัสหประชาชาติ
ต่อการด�าเนนิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของอาเซยีน	และการเสรมิสร้างศักยภาพพร้อมผลักดนัให้ภาครฐั	ภาคเอกชน	
และภาคประชาสังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 	 2.1.10	 เข้าร่วมประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนอย่างไม่เป็นทางการ	(ASEAN	Economic	Ministers:	
AEM	Retreat)	ครั้งที่	2๓	ระหว่างวันที	่๘-๑๐	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	สาธารณรัฐฟิลิปปินส	์การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือ 
เกี่ยวกับการจัดท�าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	(Regional	Comprehensive	Economic	Partnership:	
RCEP)	ซึง่จะเป็นความตกลงการค้าเสรขีนาดใหญ่ประกอบด้วย	๑๖	ประเทศ	เช่น	ประเทศสมาชกิในกลุ่มอาเซยีน	สาธารณรฐั
ประชาชนจีน	สาธารณรัฐเกาหลี	ประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐอินเดีย	เครือรัฐออสเตรเลีย	และประเทศนิวซีแลนด	์โดยรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนได้พิจารณาก�าหนดแนวทางร่วมกันในเรื่องการค้าสินค้า	 การค้าบริการ	 การลงทุน	 และประเด็นการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ	รวมทั้งก�าหนดแนวทางการเจรจาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสรุปผลภายในสิ้นป	ี๒๕๖๐
	 	 2.1.11	 เข้าร่วมงาน	AEM	Roadshow	to	Japan	2017	ระหว่างวันที่	๖-๙	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	ประเทศ
ญี่ปุ่น	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย	์พร้อมด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน	และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิจ	 การค้า	 และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น	 เข้าเย่ียมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น	
เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก	 ภูมิภาคอาเซียน	 และเห็นพ้องให้กระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน 
ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้	โดยให้ความส�าคญัแก่การเจรจาจดัท�าความตกลงทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค	(Regional	Comprehensive	 
Economic	Partnership:	RCEP)	ให้สามารถมีข้อสรุปภายในป	ี๒๕๖๐	หารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียนและประเทศญีปุ่น่	เน้นการยกระดบัภาคการผลติสู	่Industry	4.0	ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลย	ีการยกระดบั
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
 	 2.1.12	 เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Ministers:	AEM)	ครั้งที่	49		
และประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิของประเทศคู่เจรจาของอาเซยีน	ระหว่างวันที	่๗-๑๑	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	สาธารณรฐัฟิลิปปินส์	 
การประชมุคร้ังนีม้กีารติดตามและเร่งรัดการด�าเนนิงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๒๕๖๘	หรือ	AEC	Blueprint	2025	 
ในประเด็นส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้าการลงทุนและลดอุปสรรคทางการค้า	 รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
ที่ฟิลิปปินส์ผลักดันเป็นผลงานในฐานะประธานอาเซียนที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกภาคธุรกิจและส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซยีน	โดยร่วมกนัให้การรบัรองเอกสารส�าคญัรวม	๗	ฉบบั	ประเดน็ความสมัพนัธ์กบัประเดน็นอกภูมภิาค	
รวมทั้งได้ร่วมกันประกาศความส�าเร็จในการเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง	 และความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง	 นอกจากนี้	 มีการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเพื่อเร่งรัดผลักดัน 
การด�าเนนิการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มคีวามคบืหน้า	ซีง่เป็นความตกลงระหว่างอาเซยีนกบัคูเ่จรจา	๖	ประเทศ	
(สาธารณรัฐประชาชนจีน	ประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	เครือรัฐออสเตรเลีย	ประเทศนิวซีแลนด	์และสาธารณรัฐอินเดีย) 
ให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยส�าคัญโดยเร็ว
  2.1.1๓	 เข้าร่วมการประชุมอาเซียนด้านวัฒนธรรม	 เช่น	 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย 
วฒันธรรมและสนเทศ	(ASEAN	Committee	on	Culture	and	Information:	ASEAN-COCI)	ครัง้ที	่๕๑	ระหว่างวันที	่๗-๑๑ 
พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	นครหลวงเวียงจันทน	์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 2.2	 การผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
  2.2.1	 เร่งพฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ภายในอนภูุมภิาคและภมูภิาคอาเซียน
รัฐบาลได้สานต่อการด�าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง	โดยมีผลด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 ด�าเนนิการตามกรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้า
ผ่านแดนประเทศไทย	 (AFAFGIT)	 ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่าง	 ๆ	
เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ	ได้แก่
	 	 	 	 (๑.๑)	 พธิสีาร	๒	การก�าหนดทีท่�าการพรมแดนประเทศสมาชกิอาเซยีน	(Designation	of	Frontier	 

Posts)	 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศสมาชิกอาเซียน
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โดยได้มกีารลงนามร่วมกันในพธิสีาร	๒	ในการประชมุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังอาเซยีน	(Asean	Finance	Ministers’	Meeting: 
AFMM)	 ครั้งที่	 ๒๑	 เมื่อวันที่	 ๗	 เมษายน	๒๕๖๐	ณ	 เมืองเซบู	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกท่ีลงนาม 
ในพธิสีารดังกล่าวรวมท้ังสิน้	๘	ประเทศ	ได้แก่	เนการาบรไูนดารุสซาลาม	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	สาธารณรฐัฟิลิปปินส์	สาธารณรฐัสงิคโปร์	ประเทศไทย	และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	ทัง้นี้	 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๐	เห็นชอบให้มีการลงนามในพิธีสาร	๒	แล้ว	และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
ให้สัตยาบัน
	 	 	 	 (๑.๒)	 พิธีสาร	 ๗	 ระบบศุลกากรผ่านแดน	 (Customs	 Transit	 System)	 ภายใต้ 
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน	 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
ร่วมกันลงนามพิธีสารฯ	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 และประเทศไทยได้ด�าเนินการให้สัตยาบันพิธีสาร	 ๗	 เมื่อวันที่	 
๓๑	มนีาคม	๒๕๖๐	ปัจจบุนัมีประเทศทีใ่ห้สัตยาบันแล้ว	๖	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	 
ราชอาณาจักรกัมพชูา	สาธารณรฐัสงิคโปร์	ประเทศไทย	และมาเลเซยี	ทัง้นี	้พธิสีารดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั	(Enter	into	force)	 
เมื่อภาคีสมาชิกทุกประเทศได้ให้สัตยาบันแล้ว
	 	 	 	 (๑.๓)	 พิธีสาร	 ๙	 สินค้าอันตราย	 อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
ก่อนด�าเนินการตามขั้นตอนภายในการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป
	 	 	 (๒)	 ด�าเนินโครงการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-และไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT)	ได้แก่	

โครงการ ผลการด�าเนินการ

๑)	 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วม	 (PPP)	
ลงทุนและบริหารจัดการทางหลวง	 คาดว่าจะแล้วเสร็จ	 
กลางป	ี๒๕๖๑

๒)	 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ	(ใหม่)	จังหวัดตรัง ก่อสร้างแล้วเสร็จและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ได้เข้าบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ

๓)		โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต บริษัท	ภูเก็ต	ดีพ	ซ	ีพอร์ต	จ�ากัด	เป็นผู้ได้รับสิทธิการลงทุน
โครงการปรับปรุงท่าเรือน�้าลึกดังกล่าว	 มูลค่าการลงทุน	
๑๑๖	ล้านบาท

๔)	 โครงการศึกษาส�ารวจและออกแบบรายละเอียด
	 สะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก	อ�าเภอตากใบ	
	 จังหวัดนราธิวาส-เปิงกาลันกุโบร์	รัฐกลันตัน

ด�าเนินการออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว

๕)	 การเปิดบริการเดินเรือขนส่งแบบ	 RORO	ON/RORO	
OFF:	 RO/RO	 Ferry	 เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเล 
เส้นทาง	เบลาวัน-ปีนงั-ตรงั	(อนิโดนเีซยี/มาเลเซยี/ไทย)

•	 การศึกษาความเหมาะสม	 พบว่า	 การเดินเรือ	 RO/RO	
ไม่มีความเหมาะสม	โดยการเดินเรือ	LIFT	ON/LIFT	OFF	 
มีความคุ้มทุนมากกว่า	

•	 อยู ่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ
แบบผสมผสานระหว่าง	 ROLL	 ON/ROLL	 OFF	 กับ	 
LIFT	ON/LIFT	OFF

	 	 	 (๓)	 จัดท�าร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสาร
ข้ามพรมแดน	(ASAEN	Framework	Agreement	on	Cross-Border	Transport	of	Passengers	by	Road	Vehicles: 
ASEAN	 CBTP)	 ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู ่ระหว่างพิจารณาร่างสุดท้ายของกรอบความตกลงของแต่ละประเทศ	 
และจะมีการลงนามกรอบความตกลงฯ	ในการประชมุรฐัมนตรขีนส่งอาเซยีน	(ASEAN	Transport	Ministers	Meeting:	ATM)	

ครั้งที่	๒๓	ในเดือนตุลาคม	๒๕๖๐	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์
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	 	 	 (๔)	 ด� า เนินการในกรอบอนุ ภู มิภาค	

ลุ่มแม่น�า้โขง	6	ประเทศ	(Greater	Makong	Subregion:	GMS)	

ประเทศสมาชิก	 GMS	 ได้จัดท�าความตกลงว่าด้วยการขนส่ง	

ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (GMS	 Cross-Border		

Transport	 Agreement:	 CBTA)	 เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในการขนส่งระหว่างกัน	 ซ่ึงความตกลงดังกล่าวมีภาคผนวก

และพิธีสารแนบท้าย	 จ�านวน	 ๒๐	 ฉบับ	 ประเทศไทยได้ให ้

สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท้าย	 ครบทั้ง	 ๒๐	 ฉบับแล้ว	 

โดยเม่ือวันที่	 ๑๕-๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ร ่ วมส� าห รับความตกลงว ่ าด ้ วยการขนส ่ งข ้ ามพรมแดน 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงระดับรัฐมนตรี	 (Joint	 Committee:	 

JC	 GMS	 CBTA)	 คร้ังท่ี	 ๕	 ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้เห็นชอบ	

MoU	 ว่าด้วยการด�าเนินการ	 GMS	 CBTA	 ในระยะแรก	 (MoU	

on	 the	 ‘Early	 Harvest’	 Implementation	 of	 the	 GMS	 

CBTA)	 โดยประเทศสมาชิกจะลงนามแบบเวียน	 ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น	 ๒	 ประเทศแรกที่ลงนาม 

ใน	MoU	 ดังกล่าว	 เม่ือวันท่ี	 ๒๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมส�าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่ง 

ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ	 (JC	 Retreat	 GMS	 CBTA)	 ณ	 กรุงฮานอย	

สาธารณรัฐสังคมนิยม	 โดยคาดว่าประเทศสมาชิกที่เหลือจะลงนามแบบเวียนให้ครบภายในเดือนสิงหาคม	๒๕๖๐	 และ 

ประเทศสมาชิกจะด�าเนินการตาม	GMS	CBTA	อย่างเต็มรูปแบบภายในวันที	่๑	มกราคม	๒๕๖๒

	 	 	 (๕)	 ร่วมประชมุรฐัมนตรเีกษตรอนภุมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง	ครัง้ท่ี	2	ทีป่ระชุมเหน็ชอบร่างยุทธศาสตร์

ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	ป	ี2561-2565	

และแผนการปฏิบัติการเสียมราฐ	 (GMS	 Strategy	 for	 Promoting	 Safe	 and	 Environment-Friendly	 Agro-based	

Value	 Chains	 2018-2022,	 and	 Siem	 Reap	 Action	 Plan	 หรือ	 GMS	 SEAP	 Strategy	 and	 Action	 Plan)	 และ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง	ครั้งที่	๒	(Joint	Ministerial)

  2.2.2	 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป	

เพื่อเพิ่มมูลค่าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน	 รัฐบาลได้ด�าเนินการสานต่อโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

เชื่อมโยงระหว่างประเทศ	ได้แก่

หมายเลข
ทางหลวง

เส้นทาง
ระยะทาง	
(กิโลเมตร)

วงเงิน
ค่าก่อสร้าง
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

(ปี)
ผลการด�าเนินการ

๒๑๒ อ�าเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ	
ตอน	๑	

จังหวัดหนองคาย

๓๐ ๑,๒๐๐

ป	ี๒๕๕๘-
๒๕๖๐

ส่วนที่	๑	ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ	๑๙	มิถุนายน	
๒๕๖๐
ส่วนที	่๒	ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ	๓	มกราคม	
๒๕๖๐	

๑๒ ตาก-แม่สอด	
ตอน	๓

จังหวัดตาก

๒๕.๕ ๑,๔๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที	่๑	ได้ผลงาน
ร้อยละ	๖๖.๘๙	
ส่วนที	่๒	ได้ผลงาน
ร้อยละ	๖๓.๘๒

“จัดท�าความตกลง 
ว่าด้วยการขนส่ง 

ข้ามแดน GMS เพือ่อ�านวย 
ความสะดวกขนส่งข้ามพรมแดน 

เต็มรูปแบบ ๑ ม.ค. ๒๕๖๒”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๓01

หมายเลข
ทางหลวง

เส้นทาง
ระยะทาง	
(กิโลเมตร)

วงเงิน
ค่าก่อสร้าง
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

(ปี)
ผลการด�าเนินการ

๑๒ กาฬสินธุ์-อ�าเภอสมเด็จ	
ตอน	๒	

จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑ ๓๒๖.๖๖๗

ป	ี๒๕๕๘-
๒๕๖๐

แล้วเสร็จ

๓ ตราด-หาดเล็ก	ตอน	๒	
จังหวัดตราด

๓๕ ๑,๔๐๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่	๑	ได้ผลงาน
ร้อยละ	๔๖.๓๑	
ส่วนที่	๒	ได้ผลงาน
ร้อยละ	๔๕.๑๐

๔๐๘ นาทวี-ด่านประกอบ ๑๕.๔ ๖๐๐

ปี	๒๕๕๙-
๒๕๖๑

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ได้ผลงานร้อยละ	๒๗.๑๖	

๒ วงแหวนรอบนอก
เมืองนครราชสีมา	
ตอน	๒	(ด่านใต้)

๑๔ ๑,๐๘๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ได้ผลงานร้อยละ	๓๔.๘๐

๓ ทางเลี่ยงเมืองแกลง	
จังหวัดระยอง

๑๑ ๔๙๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ได้ผลงานร้อยละ	๖๖.๖๓

 	 2.2.๓	 สานต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน	 และความร่วมมือในการพัฒนาระบบราง	
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	โดยรายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในนโยบาย	ข้อ	๖	การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	ข้อ	๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

	 2.๓	 การพัฒนาวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2.๓.1	 คณะกรรมการอาเซียนด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีให ้มีการประชุม	 ครั้ง ท่ี	 71		
(ASEAN	 COST-71)	 ระหว่างวันที่	 ๒๓-๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	ณ	 เมืองเสียมราฐ	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 โดยมีประเด็น 
หารือที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การให้ความเห็นชอบในแผนการด�าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๘	 (APASTI	 Implementation	 Plan	 2016-2015)	 การก�าหนดกลไก 
ในการบริหารจัดการกองทุนอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (ASEAN	Science,	Technology	and	 
Innovat ion	 Fund:	 ASTIF) 	 โดยประเทศไทยได ้รายงานผลการจัดงาน	 ASEAN	 STI 	 Forum	 2016	 

เมื่อวันที่ 	 ๒๑-๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๙	 ณ	 โรงแรมแชงกรีลา 
กรุงเทพมหานคร	 และการน�าเสนอ	 ASEAN	 Partnership 
F u n d 	 แ ล ะ 	 A S E A N 	 O p e n 	 I n n o v a t i o n 	 a n d 
Entrepreneursh ip	 Plat form	 ขับเค ล่ือนให ้ เกิดกลไก	 
ASEAN	 STI	 Partnership	 Platform	 โดยจัดท�าข ้อเสนอ
การจัดตั้งกองทุน	 ASEAN	 ST	 Partnership	 เพื่อเป็นกลไก 
ในการขับเคล่ือนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมของอาเซียน	 ระหว่างประเทศสมาชิกและคู่เจรจา	 
โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประกาศสนับสนุน 
เงินลงทุนระดับ	 Seed	 Fund	 ประเทศละ	 ๑	 ล้านดอลลาร	์
สรอ.	 และที่ประชุมได้มอบหมายให้ประเทศไทยร่วมกับส�านัก 
งานเลขาธิการอาเซียนจัดท�ารายละเอียดกลไกการบริหารจัดการ
และแผนงานมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร  ์

และเทคโนโลยีอาเซียนให้ความเห็นชอบต่อไป

“จดัตัง้ ASEAN Research  
and Training Center  
for Space Technology  
Applications ณ อุทยาน 

รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ. ชลบุรี” 



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๓02
นโยบายข้อ ๗

	 	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (ASEAN	 Committee	 on	 

Science	and	Technology:	COST)	ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง	ASEAN	Research	and	Training	Center	for	Space	

Technology	Applications	ณ	อทุยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ีประเทศไทย	อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๙

 	 2.๓.2	 จัดงาน	 ASEAN	 Next	 2017	ภายใต้แนวคิด	 Creating	 Smart	 Community	 through	 STI 

Collaboration	 เมื่อวันที่	 ๖-๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือ 

ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	ระหว่างอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา	และเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค	และยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ	๕๐	ปี 

ของการก่อต้ังอาเซียนและเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ	๔๐	 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป	 ซ่ึงการจัดงาน 

ในครัง้นีป้ระเทศไทยได้เสนอข้อรเิริม่ใหม่ทีเ่รยีกว่า	“ASEAN	Competencies	Scheme”	ซึง่เป็นโปรแกรมการพัฒนาบคุลากร

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมของอาเซียนสาขาต่าง	ๆ	

๓.	 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ

	 รัฐบาลได้ด�าเนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและเตรียมความพร้อมให้แก่

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	ดังนี้

 ๓.1	 การด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและการจัดท�าเขตการค้าเสรี	 การใช้สิทธิประโยชน์และการใช้แบบฟอร์มการลดภาษี	 เช่น	 ๑)	 การสัมมนา 

ผู้น�าสหกรณ์สู่ นักการตลาดมืออาชีพ	 ๒)	 การสัมมนาเตรียม

ความพร้อมเป็น	 Logistics	 Hub	 แห่งอาเซียน	 ๓)	 การสัมมนา 

ธุรกิจบริการไทยสู่ความเป็นเลิศพร้อมเปิด	 AEC	 โครงการ	

FTAs/AEC	 สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่ เยาวชน	 ๔)	 โครงการ 

เ พ่ิมศักยภาพเกษตรกรไทยเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี 	 (ร่วมกับ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ)	 ๕)	 โครงการสร้างความเช่ือม่ันด้านการค้า 

การลงทุนจังหวัดชายแดนใต้เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า	 

(ร่วมกับ	ศอ.บต.)	๖)	โครงการบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือพัฒนา 

ท้องถิ่นสู่การค้าระหว่างประเทศ	 ๗)	 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 

กฎระเบียบของความตกลงการค้าเสรี	 และระบบการใช้สิทธิพิเศษ 

ทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป	 (General ized	 System	 

of	 Preferences:	 GSP)	 การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	 

และการขอหนังสือรับรองด้วยระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital	 Signature)	 และระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับ 

อเิลก็ทรอนกิส	์(Electronic	Signature	and	Seal)	๘)	การจดัสมัมนา 

เชิ งปฏิบั ติการเรื่องการใช้สิทธิพิ เศษทางภาษีศุลกากรจาก 

ความตกลง	 ขั้นตอน	 และแนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองแหล่ง 

ก�าเนิดสินค้า	 และให้ความรู้ผู้ประกอบการเก่ียวกับการรับรอง 

ถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตัวเอง	(Self-Certification)	โดยมีการจัด	Road	 

Show	ของศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รวม	๕๘	คร้ัง	 

มีผู้ เข้าร่วมประมาณ	 ๙,๕๕๐	 คน	 และ	 ๙)	 ด�าเนินกิจกรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

“จัด Road Show ให้ความรู้ 
แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ

การรับรองถิ่นก�าเนิด 
สินค้าด้วยตัวเอง ๕๘ ครั้ง 

มีผู้เข้าร่วม ๙,๕๕๐ คน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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 ๓.2	 การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

	 	 ๓.๒.๑	 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 “การออกหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข ้าของ	

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดภายใต้นโยบาย	 One	 Roof”	 เพื่อให้เจ ้าหน้าที่ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดส�าหรับ 

จังหวัดน�าร่องใน	 ๔	 ภูมิภาค	 คือ	 ภาคเหนือ	 ภาคใต้	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคตะวันออก	 มีความรู้ความเข้าใจ 

เรือ่งการให้บริการออกหนงัสอืส�าคญัการส่งออก-น�าเข้า	โดยเฉพาะ	Form	D	ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	และสามารถให้บรกิาร

แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน	ระหว่างวันที่	๙-๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 ๓.๒.๒	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าของส�านักงานพาณิชย์จังหวัด”	

ให้แก่บคุลากรของส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั	เพือ่อ�านวยความสะดวกด้านการค้าบรเิวณชายแดน		ระหว่างวนัที	่๒๒-๒๓	เมษายน	 

๒๕๖๐	และวันที่	๑๗-๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	กระทรวงพาณิชย์	มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น	๙๑	คน

	 	 ๓.๒.๓	 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 “ระเบียบและวิธีการออกหนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้า	

Form	D	 (ATIGA)	 ของไทย”	 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้าบริเวณชายแดนและเพื่ออ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับ	

Form	D	 ของไทยบริเวณชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ระหว่างวันที่	 ๒๒-๒๕	 มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	 จังหวัดตาก	 

โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นรวม	๔๗	คน

	 ๓.๓	 การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน	

	 	 ๓.๓.๑	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้ตลาดอาเซียนให้แก่ผู ้ประกอบการ	 ให้ค�าแนะน�าสร้างเครือข่าย 

และเป็นพี่ เ ล้ียงทางธุรกิจผ่านชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียน	 (DITP	 AEC	 Club)	 โดยการจัดสัมมนา 

เกี่ยวกับการใช ้สิทธิพิ เศษทางภาษีศุลกากรจากความตกลง	 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรอง 

แหล่งก�าเนิดสินค้า	 และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตัวเอง	 (Self-Certification)	 

จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจและส่งเสริมสินค้าศักยภาพแบรนด์ไทยในตลาดอาเซียน

	 	 ๓.๓.๒	 ฝึกอบรมผู ้ประกอบการ	 เรื่อง	 “ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Signature)		

กบัการเชือ่มโยง	NSW	100%”	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจและเตรยีมความพร้อมแก่ผูป้ระกอบการทีจ่ะต้องออกใบอนญุาต 

การน�าเข้า-ส่งออกและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส�าหรับการน�าเข้าสินค้าเกษตรภายใต ้

องค์การค้าโลก	 (World	Trade	Organization:	WTO)	หรอืสินค้าความตกลงการค้าเสร	ี (Free	Trade	Area:	 FTA)	อื่น	ๆ	 

ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Signature)	 เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลการท�าใบขนสินค้ากับกรมศุลกากรในรูปแบบ	 

Paperless	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	ณ	กระทรวงพาณิชย์	มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น	๓๖๙	คน

	 	 ๓.๓.๓	 ฝึกอบรมผู ้ประกอบการ	 “เตรียมความพร้อมขอหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้าสินค้า	

ยุคการค้าดิจิทัล”	 เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือส�าคัญ 

การส่งออก-น�าเข้าสินค้าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Signature)	 เพิ่มขึ้น	 และรองรับการค้าแบบไร้กระดาษ	 

(Paperless)	ในอนาคต	ระหว่างวันที่	๖-๘	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	รวม	๑๑๗	คน

	 	 ๓.๓.๔	 ฝึกอบรมผู ้ประกอบการ	 “การใช้งานระบบ	 Digital	 Signature	 และระบบ	 Electronic		

Signature	 &	 Seal”	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการที่จะต้องออกใบอนุญาต 

การน�าเข้า-ส่งออก	และหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสิทธพิเิศษทางภาษศุีลกากรส�าหรบัการน�าเข้าสินค้าเกษตรภายใต้	WTO	 

หรือสินค้าความตกลง	 FTA	 อื่น	 ๆ	 ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (Digital	 Signature)	 และระบบการลงลายมือช่ือ 

และตราประทับอิเล็กทรอนิกส	์(Electronic	Signature	&	Seal)	เพื่อเชื่อมโยงสู่ระบบ	Paperless	เมื่อวันที่	๒๐	กรกฎาคม	

๒๕๖๐	ณ	กระทรวงพาณิชย์	มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น	๒๗๖	คน



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน๓04
นโยบายข้อ ๗

 ๓.4	 การสานต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	
ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม	 (SMEs)		
เพ่ือเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 เช่น	 การสนับสนุนสินเชื่อ	 SMEs	 
Transformation	 Loan	 “ส่งเสริมศักยภาพ	 SMEs	 ผู้เช่าพื้นท่ี
โครงการตลาดต่อยอด	 AEC”	 โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ	
SMEs	 ในพ้ืนท่ีโครงการตลาดต่อยอด	 มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน	 
น�าสินเชื่อไปใช้ปรับปรุง/ก่อตั้ง	 และพัฒนาศักยภาพด�าเนินกิจการ 
ให ้มีความเข ้มแข็ ง เติบโตไปสู ่ สนามการค ้าระดับประเทศ	 
และส่งออกสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ได้แก่	๑)	การคัดกรอง 
ผูป้ระกอบการที่สนใจเข้ารับค�าปรึกษาแนะน�าด้านการพัฒนาธุรกิจ
และโอกาสในการเข ้าถึงแหล่งทุน	 ดอกเบ้ียต�่า	 ร ่วมผลักดัน 
ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายการค้าเพื่อส่งออก	 ๒)	 สนับสนุน 
การตลาด	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การท�าแผนธุรกิจ	 
และการเติมเต็มความรู ้	 ติดอาวุธให้	 SMEs	 ติดปีก	 ซ่ึงคาดว่า 
จะผลักดันผู ้ค ้าให้ได ้รับการสนับสนุนเงินทุนกว่า	 ๕๐๐	 ราย 
เป็นเงิน	 ๑,๐๐๐	 ล้านบาท	๓)	 เกิดการจ้างงานเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศกว่า	 ๑,๕๐๐	 ราย	 สามารถขยายการส่งออก 
ได้เป็นมูลค่ากว่า	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	๔)	จัดให้มีศูนย์	SMEs	Solution	เป็น	One	Stop	Service	จากความร่วมมือประชารัฐ
ท้ังหน่วยงานภาครฐั	เอกชน	และพันธมติร	เช่น	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย	(วว.)	กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	บรษิทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากดั	สถาบันการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์	และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	และ	๕)	จัดตั้งศูนย์สนับสนุน
และช่วยเหลือ	SMEs	พร้อมเปิดบริการให้ค�าปรกึษาแนะน�า	การอบรมต่อยอดธุรกจิ	การท�าธรุกรรมด้านต่าง	ๆ 	โดยแต่ละหน่วยงาน
จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาให้บริการ	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

	 ๓.5	 การด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ๓.5.1	 จัดท�าโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ	 จัดหาและสนับสนุน 
งบประมาณการจดัซือ้เครือ่งมอืทดสอบผลติภณัฑ์สาขาทีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนให้ความส�าคญั	และการทดสอบผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานบังคับเพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์	
และรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญให้แก่สถาบันเครือข่าย	๓	สถาบัน	ได้แก่	๑)	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
๒)	สถาบันอาหาร	และ	๓)	สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  ๓.5.2	 ความร่วมมือระหว่างส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	และกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน	 เพื่อพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับและให้บริการ 
ได้ทันความต้องการ	 ได้แก่	 ๑)	 การจัดฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน 
ระหว ่ าง 	 สมอ. 	 และกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน	 
และ	๒)	ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	ประกาศต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเปิดรบัค�าขอรบัรองระบบงานหน่วยรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย	 
และมีหน่วยรับรองได้รับการรับรองระบบงานส�าหรับมาตรฐานไทย	

คือ	บริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

 ๓.6	 พัฒนาธุรกิจบริการท่ีอยู่ภายใต้กรอบความตกลง

ด้านบริการอาเซียน	 (ASEAN	 Framework	 Agreement		

on	 Services:	 AFAS)	 เช่น	 ธุรกิจด้านค้าส่งค้าปลีก	 ธุรกิจ 

แฟรนไชส์	 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 	 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยว	 (ร้านอาหาร	 ภัตตาคาร	 และบริการสถานที่พัก)	

ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพ	 (สปา	 นวดเพื่อสุขภาพ	 ดูแลผู้สูงอายุ)	 

“พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ

การธุรกิจบริการตามกรอบ 
ความตกลงด้าน 

บรกิารอาเซยีน (AFAS)  
รวมกว่า ๒๐,๘๐๒ คน”

“จัดตั้งศูนย์ SMEs Solution เป็น  

One Stop Service  
ของความร่วมมือประชารัฐ 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 

ในพื้นที่โครงการต่อยอด AEC” 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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ธรุกจิบริการเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย	์(ธรุกจิบรหิารทรพัยสิ์นและธรุกจิกอ่สรา้งและวิศวกรรม)	โดยด�าเนนิการพฒันาศักยภาพ

ผู้ประกอบธุรกิจ	รวมกว่า	๒๐,๘๐๒	คน	

4.	 การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

	 รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการและมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน	 

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ	พร้อมทั้งการดูแลคุ้มครองแรงงาน	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 4.1	 การพัฒนาฝ ีมือแรงงานนานาชาติ 	 เพื่ อ ให ้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นการ 

เสริมสร้างและพฒันาความร่วมมือการพฒันาฝีมือแรงงานในทกุระดบัช้ัน 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	สถาบันการศึกษา	องค์กรระหว่าง

ประเทศและภาคเอกชนแก่ก�าลังแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือตามมาตรฐานเทียบเท่า

ระดับสากลอันจะน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็ง

และยัง่ยนื	ทัง้ยงัเป็นการแลกเปลีย่นความรู	้ประสบการณ์	และทกัษะ 

ฝีมือ	 ระหว่างบุคลากรของกลุ่มประเทศ	 GMS	 และ	 ASEAN 

ให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมอืแรงงานและทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

ของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่	 รวมถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริม 

และผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยให้เป็น 

ท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและระดับสากล	 ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมการสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

อย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ	 ซ่ึงจะเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านความม่ันคงตามแนวชายแดน	ทั้งนี	้ 

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	๒,๒๔๕	คน

	 4.2	 เสริมสร้างความรู้ให้แก่นายจ้าง	 ลูกจ้าง	 และคณะกรรมการทวิภาคีในสถานประกอบกิจการให้ทราบถึง

สวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	๑๐	ประเทศ	ประเทศกรอบความร่วมมือ	(ASEAN+3)	และประเทศ

ต้นแบบดา้นสวสัดกิารแรงงาน	รวมถงึแนวทางการจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแกป่ระเทศไทยรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน	

ทั้งนี	้มีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๒,๗๙๗	คน

  4.2.1	 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	 เพื่อรองรับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนให้แรงงานมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย 

ในการท�างาน	 และอยู ่ร ่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย	 ทั้งนี้	 มีแรงงานเข้ารับ 

การอบรม	จ�านวน	๕,๓๕๗	คน

  4.2.2	 เสรมิสร้างวนิยัการท�างานในภาคอตุสาหกรรม		

เพ่ือให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 

ที่เคลื่อนย้ายมาจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น	 

ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยและเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหา

ในการปรับตัวในภาคอุตสาหกรรม	 การเสริมสร้างวินัยการท�างาน 

ภาคอุตสาหกรรม	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

สามารถปรับตัวอยู ่ ในสังคมอุตสาหกรรมได ้อย ่างมีความสุข	 

“เสริมสร้างและ 
พัฒนาแรงงานกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง

ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับ 

สากล ๒,๒๔๕ คน”

“เสริมสร้างวินัย
การท�างานภาคอุตสาหกรรม 

แก่ผูใ้ช้แรงงานโยกย้ายถิน่ฐาน 
เคลือ่นย้ายจากภาคเกษตรไปสู่ภาค

อุตสาหกรรม ๔,๖๓๒ คน”
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อีกทั้งยังมีความรู้เก่ียวกับสภาพการจ้าง	 สภาพการท�างานในสถานประกอบกิจการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างาน 

ร่วมกับผู ้อื่นได้	 ทั้งยังตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่และความรับผิดชอบในการท�างาน	 ตลอดจนมีวินัย	 ในการท�างาน 

ภาคอุตสาหกรรม	มีความขยัน	ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร	ทั้งนี้	มีแรงงานเข้ารับการอบรม	จ�านวน	๔,๖๓๒	คน

 4.๓	 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ	

พิเศษ	 มุ่งเน้นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่และผู้ว่างงาน	 เพ่ือรองรับ 

ความต้องการของสภาพพื้นท่ีหรือตลาดแรงงานในพื้นท่ีจังหวัด

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 	 ทั้ งนี้ 	 

มีผู้เข้าฝึกอบรม	จ�านวน	๑๙,๕๕๙	คน

  4.๓.1	 จัดการด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 โดยให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่นายจ้าง	 ตัวแทน

นายจา้ง	และแรงงานต่างดา้ว	๓	สญัชาต	ิ(เมยีนมา	ลาว	และกัมพชูา)	 

ในสถานประกอบกิจการพื้นที่เป้าหมายให้ได้รับทราบเกี่ยวกับ 

สทิธหินา้ทีต่ามกฎหมายคุม้ครองแรงงานใหแ้รงงานตา่งดา้ว	๓	สัญชาต	ิ 

ที่เข้ามาท�างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเช้ามา-เย็นกลับ	 

และตามฤดูกาล	ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง 

การใหบ้รกิารของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 โดยการรับและวินิจฉัยค�าร้อง	 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ 

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้างและ

แรงงานต่างด้าว	 ๓	 สัญชาติ	 ในพ้ืนที่จังหวัดตราด	 

ตาก	 มุกดาหาร	 สระแก้ว	 สงขลา	 เชียงราย	

กาญจนบุรี	 นครพนม	 หนองคาย	 และนราธิวาส	

และประชาสัมพันธ์ 	 ส่ งผลให้ก ลุ่มเป้ าหมาย 

ได้รับการคุ้มครอง	๕,๑๓๕	คน

	 	 4.๓.2	 เสรมิสร้างสถานประกอบกจิการต้นแบบด้านความปลอดภัยในการท�างานพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

หรือช่องผ่านแดนที่ส�าคัญ	 เพื่อดูแลคุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับ 

การคุ ้มครองกฎหมายด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 สร้างความตระหนักด้าน 

ความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างานแก่สถานประกอบกจิการขนาดเลก็	ขนาดกลางในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	 

เป็นการป้องกันและลดอันตรายและโรคอันเนื่องจากการท�างาน	 รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนแก่นายจ้าง 

และผู ้ประกอบกิจการในพื้นที่ เป ้าหมาย	 ทั้งนี	้ 

มีสถานประกอบกิจการกลุ ่มเป้าหมาย	 เข้าร่วม	

จ�านวน	๑๐๒	แห่ง

“ฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่  

แรงงานที่ไม่มีงานท�า และแรงงาน 

ที่ไม่เคยท�างาน ในพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑๙,๕๕๙ คน”
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5.	 การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยเริม่จากการพฒันาดา่นการคา้ชายแดนและโครงขา่ย	
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิต	
และการลงทุนข้ามแดน
	 รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในนโยบาย	 ข้อ	 ๖	 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 

ข้อ	๕.๓	การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

6.	 การด�าเนนิการเพือ่เตรยีมความพรอ้มใหแ้กภ่าคประชาชนเพือ่เสรมิสรา้งความตระหนกัรู	้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 6.1	 การจัดการบรรยายในหัวข้อ	 “อาเซียนและอาเซียนบวกสาม”	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในเรื่องประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและโอกาส 

ทางการศึกษา	ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการคา่ยเยาวชนอาเซยีนผสานความรว่มมอืดา้นภาษาองักฤษและวัฒนธรรมกับมหาวทิยาลยั	

ในประเทศและต่างประเทศ	ครั้งที่	๓	เมื่อวันที	่๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

คณาจารย์	นักศึกษาไทย	และนักศึกษาจากประเทศอาเซียนบวกสาม	จ�านวน	๑๐๐	คน

 6.2	 การด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน	 โดยจัด

กจิกรรมและโครงการตา่ง	ๆ 	อยา่งต่อเนือ่ง	เชน่	ผลติส่ือดจิทิลั	เอกสารการรณรงค์ขจดัความรนุแรงตอ่เดก็	การจดัการประชมุ

เชงิปฏบิตักิารเดก็และเยาวชนเพือ่ขบัเคลือ่นเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	การจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	“เยาวชนอาเซยีน

สูก่ารเปน็ผูป้ระกอบการทางสงัคม”	(ASEAN	Youth	Workshop	on	

Social	 Entrepreneurs)	 ระหว่างวันที่	 ๒๒-๒๖	 มกราคม	๒๕๖๐	 

และการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันส่ือ	 

ครัง้ที	่๒	(the	2nd	ASEAN	Youth	Workshop	on	Media	Literacy)	

ระหว่างวันที่	๒๔-๒๘	เมษายน	๒๕๖๐

	 6.๓	 การจัดกิจกรรมและการสัมมนาต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริม

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งประชาคมอาเซยีน	และความรว่ม

มือในกรอบอาเซียนบวกสาม

  6.๓.1	 จัดงานร�าลึกครบรอบ	 50	 ป ี 	 ของ	

การสถาปนาอาเซียน	 เช่น	 จัดงานเพื่อร�าลึกถึงก�าเนิดของอาเซียน	 

ณ	ประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 มกราคม	๒๕๖๐	 จัดกิจกรรมร�าลึก 

ในโอกาสครบรอบ	 ๕๐	 ปี	 การสถาปนาอาเซียน	ณ	 กรุงโตเกียว	

ประเทศญี่ปุ ่น	 จัดกิจกรรมประชารัฐ	 งานเสวนาทางวิชาการ 

ครบรอบ	 ๕๐	 ป ี	 ของการสถาปนาอาเซียน	 ภายใต ้ หัวข ้อ 

“ASEAN@50:	For	Now	and	Posterity”	เมือ่วันที	่๕	เมษายน	๒๕๖๐	 

ณ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 และการจัดงาน 

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	 “ASEAN	 In	 the	 Next	 50	 Years”	 

โดยนายอองเค็ง	ยอง	อดีตเลขาธิการอาเซียน	เมื่อวันที่	๔	กันยายน	

๒๕๖๐	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ
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  6.๓.2	 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร	์ LMI	 Frontiers	 of	 Science		

Education	 Symposium	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๔-๒๕	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 ณ	 กรุงเทพมหานคร	 โดยประเทศไทยและ 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	 ในฐานะที่ไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ 

ผู้ประสานงานหลักของคณะท�างานด้านการศึกษาภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	 (Lower	Mekong	 Initiative:	 LMI)	 

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์	 (science	 educators)	 จ�านวน	๖๐	 คน	 จากประเทศสมาชิก	 LMI	 

เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 แนวคิด	 แนวปฏิบัติ	 รวมถึงเทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบ 

ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

7.	 การเตรียมการความพร้อมในด้านอื่น	ๆ

 7.1	 การจดัท�ากรอบคณุวฒุอิา้งองิอาเซยีน	(Task	Force	on	ASEAN	Qualifications	Reference	Framework:	

TF-AQRF)	เพือ่ใชเ้ทยีบเคยีงกบัประเทศในอาเซียน	ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการกรอบคณุวฒุอ้ิางองิอาเซยีน	คร้ังที	่๒	ระหวา่ง 

วันที่	 ๑๒-๑๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	ณ	 กรุงมะนิลา	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 เพื่อรายงานความก้าวหน้าและแสดงเจตจ�านง 

ในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	 ส่วนการจัดท�า	 “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 

ฉบับปรับปรุง”	 ท่ีมีการปรับระดับกรอบคุณวุฒิจาก	 ๙	 ระดับ	 เป็น	 ๘	 ระดับ	 และปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบ 

ระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	 (ASEAN	Qualifications	 Reference	 Framework:	 AQRF)	 

รวมท้ังปรับปรุงโครงสรา้งระบบงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับกรอบคุณวฒุแิหง่ชาต	ิและเกณฑ์การเทยีบเคยีงกรอบคุณวฒุอิา้งองิอาเซยีน

ให้มีความสมบูรณ	์ถูกต้องตามหลักวิชาการ	มีความเป็นสากลและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น	อันจะส่งผลให้สามารถน�ากรอบ 

คุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที	่๑๘	เมษายน	๒๕๖๐	 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท�า	 “แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

สู่การปฏิบัต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔”		

“จัดท�าแผนการขับเคลื่อน 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

สู่การปฏบัิติ พ.ศ. ๒๕๖๐- 
๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถน�าไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและรูปธรรม”

 7.2	 การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการท�างานบรบิทอาเซยีน 

ได้ด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้	

  7.2.1	 จั ด ฝ ึ ก อบ รมหลั ก สู ต ร		

ASEAN	 plus	 New-Wave	 Leadership		

Development	 ส�าหรับข้าราชการแก่ประเทศ

สมาชิ กอ า เ ซี ยนและประ เทศคู ่ สั ญญาของ 

ส�านกังาน	ก.พ.	ระหว่างวนัที	่๒๐-๒๕	มนีาคม	๒๕๖๐	

กรุงเทพมหานคร	มีผู้เข้ารับการอบรม	๒๒	คน	
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  7.2.2	 จัดโครงการพัฒนาภาวะผู ้น�าในบริบทสากล	 โดยกลุ ่มข้าราชการที่ท�าหน้าท่ีหัวหน้างาน 
ในการขับเคลื่อนพันธกิจของส่วนราชการ	 จ�านวน	๓๐	 คน	 และหลักสูตร	 “การพัฒนาภาวะผู้น�าที่เป็นเลิศ	 :	 ทีมที่เป็นเลิศ	 
เพือ่ผลลพัธ์ทีเ่ป็นเลศิ	เพือ่การเติบโตสูป่ระชาคมอาเซยีน”	โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๒๗	คน	
  7.2.๓	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนตามแผนงาน	 ก.พ.	 อาเซียน	 ระหว่าง	 
ค.ศ.	๒๐๑๖-๒๐๒๐	เรือ่ง	“การสนับสนนุการเคลือ่นย้ายแรงงานเสร”ี	ภายใต้หวัข้อหลกัเรือ่ง	Strengthening	Platform	for	
Cross-Countries	Learning	and	Sharing	in	ASEAN	Plus	Three	ระหว่างวนัที	่๖-๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	กรงุเทพมหานคร
  7.2.4	 เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	 โดยเสนอ 
ร่างปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรอืนในฐานะผูเ้ร่งรัดให้วสิยัทศัน์อาเซยีน	๒๐๒๕	บรรลผุล	และผูน้�าประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๐	เมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๖๐	
  7.2.5	 ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยกบัประเทศในกลุม่อาเซยีน	(ทวภิาคี)	และพฒันา 
ความร่วมมือตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย-สิงคโปร	์ (Civil	 Service	 Programme:	 CSEP)	 โดยจัด 
ฝึกอบรมหลักสูตร	 Singapore-Thailand	 Leadership	 Development	 Programme	 ครั้งที่	 ๕	 ระหว่างวันที่	 ๑๗-๒๑	
กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	และระหว่างวันที่	๒๔-๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	ประเทศไทย	มีข้าราชการพลเรือน
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมโครงการ	๓๐	คน
  7.2.6	 จัดประชุมผู้ประสานงานหลัก	ก.พ.	อาเซียน	ค.ศ.	2017	(The	ACCSM	Focal	Point	Meeting	
2017)	 เมื่อวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนการท�างานของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด้านราชการพลเรือนในประเทศสมาชิกอาเซียน

	 7.๓	 การด�าเนินโครงการสนับสนุนงานด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในส่วนภูมิภาค	และเข้าร่วม
การประชุมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในด้านเด็กและเยาวชน	สตรี	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที ่
จังหวัดต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในนิคมสร้างตนเองและบนพื้นที่สูงด้านประชาคมอาเซียน	 
๒)	 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	 (The	 ASEAN	Commission	 on	 the	 
Promotion	and	Protection	of	the	Rights	of	Women	and	Children:	ACWC)	๓)	คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี	 
จัดท�ายุทธศาสตร์การบูรณาการเรื่องเพศภาวะและแนวทางในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตร	ี(Meeting	of	the	 
ACWC-ACW	ad-hoc	Working	Group	on	the	Development	of	Gender	Mainstreaming	Strategies	and	Guidelines	
for	Collection	of	Data	on	Violence	Against	Women)	ระหวา่งวนัที	่๑๓-๑๖	กมุภาพนัธ	์๒๕๖๐	ณ	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	
๔)	การประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสังคมสงเคราะห์ของประเทศ	ภายใต้กรอบภาค ี
ความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน	 ระหว่างวันที่	 ๖-๗	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 ณ	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 
๕)	 การประชุมคณะท�างานบูรณาการประเด็นสิทธิคนพิการในประชาคมอาเซียน	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๗-๑๙	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 
ณ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ๖)	 การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 ครั้งที่	 ๑๒	 ระหว่างวันท่ี	 
๑๔-๑๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	ณ	 ส�านักเลขาธิการอาเซียน	 กรุงจาการ์ตา	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ๗)	 การประชุมอาเซียน 
เรือ่งการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารโดยชมุชน	ระหวา่งวนัที	่๒๑-๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	เมอืงปตุราจายา	ประเทศมาเลเซยี	
เพื่อฝึกอบรมและผลิตผู้ท่ีท�างานเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนให้มีความรู้	 และทักษะเก่ียวกับการฟื้นฟู 
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน	 เช่น	 การน�าเสนอรายงานประเทศ	 การจัดท�าแผนงานโครงการ 
เพื่อส่งเสริมคนพิการ	 การปฏิบัติที่ดีในด้านการฝึกอบรมอาชีพส�าหรับคนพิการ	 (job	 coaching)	 การฝึกอบรมเรื่อง 
ความเท่าเทียม	 (Disability	 Equality	 Training:	 DET)	 และการศึกษาดูงาน	ณ	 สถานฟื้นฟูคนพิการ	 ๘)	 การด�าเนินงาน 
ด้านวัฒนธรรมธรรมอาเซียน	เช่น	จัดมหกรรมการแสดงหน้ากากนานาชาติประจ�าปี	๒๕๖๐	(International	Mask	Festival	
2017)	จดังานประเพณบีญุหลวงและการละเลน่ผตีาโขน	ประจ�าป	ี๒๕๖๐	ระหว่างวันที	่๒๒-๒๙	มถินุายน	๒๕๖๐	ณ	จงัหวดัเลย	 
และระหว่างวันที่	 ๑-๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงเทพมหานคร	ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนตามแนวนโยบายพลงัประชารฐั	และ	๙)	จดักิจกรรมการสาธติ	การจดันทิรรศการ	การประชมุเชงิปฏิบตักิาร	 
และการเสวนาแลกเปลีย่นทางวชิาการในหวัขอ้ตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน	ณ	ศนูยว์ฒันธรรมอาเซยีน	 
กรงุเทพมหานคร	เชน่	กจิกรรมวนัเดก็	ประจ�าป	ี๒๕๖๐	ภายใตหั้วขอ้	“เรือ่งกล้วย	ๆ 	ในอาเซยีน”	จดันทิรรศการและการเสวนาพเิศษ	 
“เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”	เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ	๕๐	ปี	การก่อตั้งอาเซียน	รวมทั้งจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน	เช่น	สวดมนต์ข้ามปี	ลอยกระทง	สงกรานต์	วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	

วันอาสาฬหบูชา	และวันเข้าพรรษา
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๘.	 การเร่งขยายการส่งออกไปในกลุ่มประเทศ	CLMV

	 รัฐบาลได้ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า 

และการลงทุน

 ๘.1	 การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการค้าชายแดน	และ	CLMVT	โดยมีมูลค่า

การค้าและการลงทุน	ดังนี้

  ๘.1.1	 มีมูลค่าการค้าชายแดน	ผ่านแดน	และหน้าด่าน	ในป	ี๒๕๕๙	มีมูลค่า	๑.๕	ล้านล้านบาท	จึงคาดว่า

ป	ี๒๕๖๐	จะเป็นไปตามเป้าหมาย	๑.๘	ล้านล้านบาท

  ๘.1.2	 มีการขยายตัวการส่งออกไปยังตลาด	CLMV	ขยายตัวร้อยละ	๙.๗๖	(ณ	มิถุนายน	๒๕๖๐)	มูลค่า	 

๓๓๐,๘๓๐	ล้านบาท	คาดว่าปี	๒๕๖๐	จะบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

  ๘.1.๓	 มกีารลงทนุของไทยในต่างประเทศขยายตวั	

ต่อเนื่อง	 ณ	 สิ้นปี	 ๒๕๕๙	 ธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ 

สะสมมูลค่า	 ๙๔.๓	 พันล้านดอลลาร์	 สรอ.	 การลงทุนใน	 CLMV		

ร้อยละ	12.๓	หรือมูลค่า	๑.๖	พันล้านดอลลาร์	สรอ.	โดยขยายตัว 

จากเมื่อ	๓	ปีที่แล้ว	ร้อยละ	๗๓	สูงกว่าภาพรวมการลงทุนของไทย 

ในต่างประเทศที่ขยายตัวร้อยละ	๓๗	จากเมื่อ	๓	ปีที่แล้ว

	 ๘.2	 การพบปะผู ้น�าระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้าน	 การพบปะผู ้น�าระดับสูง	 โดยรองนายกรัฐมนตร	ี 

(นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทาง 

การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน	 โดยต้ังเป้าหมายการค้า 

ร่วมกันมลูค่า	๑๐,๐๐๐	ล้านดอลลาร์	สรอ.	ภายในอกี	๕	ปี	เดินทางเยอืนสาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนามเพือ่เข้าร่วมการประชมุ 

ความร ่วมมือระหว ่างประเทศลุ ่มแม ่น�้ าอิรวดี - เจ ้ าพระยา-แม ่ โขง	 (Ayeyawady-Chaopraya-Mekong	 

Economic	Coorperation)	และ	World	Economic	Forum	และเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเจรจา

การค้าและลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน	รวม	๑๙	ฉบับ	แบ่งเป็นระดับรัฐ	๓	ฉบับ	และระดับเอกชน	๑๖	ฉบับ	

“ปี ๒๕๕๙ การลงทุน 
การค้าชายแดนและ 
กลุ่มประเทศ CLMVT มีมูลค่า 

๑.๕ ล้านล้านบาท”

“การส่งออก 
ไปยังตลาด CLMV  

ขยายตัว ๙.๗๖% 
มูลค่า ๓๓๐,๘๓๐ ล้านบาท”
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	 ๘.๓	 การจัดตั้งกลไกใหม่ในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ	CLMVT

  ๘.๓.1	 การจัดงาน CLMVT	 Forum	 ให้ความส�าคัญแก่ภาคเอกชนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ใหม่	 ๆ	 โดยเป็นเวทีให้ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาควิชาการ	 มาพบปะเสวนาหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการแข่งขันภายในภูมิภาคร่วมกัน	 (Competitiveness)	 และเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าภายในภูมิภาคและเช่ือมต่อสู่โลก 

(Connectivity)	 โดยใช้จุดแข็งและความเช่ียวชาญของแต่ละประเทศมาต่อยอด	 เติมเต็ม	 แบ่งปันซึ่งกันและกัน	 

เพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั	(Common	Benefit)	ให้แขง็แรงและเตบิโตไปด้วยกนั	(Stronger	&	Grow	Together)	โดยไม่ทิง้ใคร 

อยู่ข้างหลัง	 (Inclusiveness)	 CLMVT	 Forum	 ริเริ่มโดยประเทศไทยและจัดครั้งแรกในปี	 ๒๐๑๕	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 

ประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง

  ๘.๓.2	 การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง	เช่น

	 	 	 (๑)	 มหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวด	ีStronger	Together	ณ	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	

ระหว่างวันที่	 ๒๓-๒๕	มีนาคม	๒๕๖๐	 เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนในเมืองหน้าด่านชายแดนของไทย	

และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	โดยใช้การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	จังหวัดตาก	กับเขตอุตสาหกรรม

และการค้าเมียวดี	 เป็นประตูทางการค้าและการลงทุน	 ซึ่งจะน�าไปสู่ความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ของทั้งสองประเทศ	 ผลการจัดงานมหกรรมฯ	 ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับนโยบายภาครัฐ 

และผู้ประกอบการภาคเอกชน	บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	และเกิดการต่อยอดทางธุรกิจ	การกระตุ้นให้เกิดศูนย์กลาง 

ด้านอัญมณี	 การเป็นต้นแบบศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน	 และการบริการด้านการท่องเท่ียวท่ีสอดรับ 

กับนโยบาย	Two	Countries,	One	Destination	

	 	 	 (๒)	 จดัมหกรรมการค้า	๓	แผ่นดนิ	งาน	“สสัีนตะวนัออกแบรนด์ไทย	หวัใจอาเซียน	มหศัจรรย์การค้า	 

ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม”	ครั้งที่	๗	(ถนนคนเดิน	คน	๓	แผ่นดิน)	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	จังหวัดจันทบุร	ี

โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดจันทบุรี	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	 ๔	 จังหวัด	 (จันทบุรี	 ชลบุรี	 ระยอง	 และตราด)	 สมาคม 

การค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา	 และเครือข่าย	 Biz	 Club	 จันทบุรี	 เพื่อสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ	 

และเชื่อมโยงเศรษฐกิจในตลาดการค้าภูมิภาคให้รวมเป็นหนึ่งเดียว	โดยใช้ประโยชน์จากด่านบ้านแหลมและด่านบ้านผักกาด 

ของจังหวัดจันทบุรีเป็นประตูการค้าชายแดนแห่งใหม่	 รวมทั้งผลักดันการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	

ตามเป้าหมาย	๑.๗	ล้านล้านบาท	

	 	 	 (๓)	 มหกรรมการค้าชายแดนอ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	ระหว่างวนัที	่๒๕-๒๙	สงิหาคม	๒๕๖๐ 

เพือ่เชือ่มความสัมพนัธ์ท่ีดกัีบสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและหารอืโอกาสในการสร้างความร่วมมอืด้านต่าง	ๆ 	เช่น	เศรษฐกจิ	 

การค้า	การลงทุน	การท่องเที่ยว	รวมทั้งการเสนอความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 

การแปรรูปสินค้าเกษตร	 การท่องเที่ยวแบบคาราวาน	 การขอวีซ่า	

ณ	 ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง	 (Visa	 on	 Arrival)	 

ซึ่งรัฐฉานได้ตอบรับข้อเสนอและน�าไปแจ้งแก่รัฐบาลกลางต่อไป	

 ๘.4	 การสรา้งเครอืขา่ยและพฒันาผูป้ระกอบการไทยกบั

ประเทศเพือ่นบ้าน	(Young	Entrepreneur	Network	Development		

Program:	Yen-D	Program)	ซึง่มผีูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการแลว้ 

ทั้งส้ิน	 ๘๖๐	 ราย	 สามารถขยายการค้าร่วมกัน	 เป็นเงินจ�านวน	

๒,๘๐๐	 ล้านบาท	 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ท่ีมีศักยภาพ

และผู้ประกอบการ	 CLMV	 จัดอบรมร่วมกันท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 

และสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรเป็นการสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว

และย่ังยืน	 จัดกิจกรรมต่อยอด	 เช่น	 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ	 โดยมีการน�า 

คณะผู้ประกอบการ	 YEN-D	 ไทยเดินทางไปเจรจาจับคู่ ธุรกิจ 

ในกลุ่มประเทศ	CLMV	อย่างต่อเนื่อง	
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 ๘.5	 การเสริมสร้างความรู้ตลาดอาเซียนและการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการ	 โดยให้ค�าแนะน�า 

สร้างเครือข่ายและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจผ่านชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียน	 (DITP	 AEC	 Club)	 เน้นการเจาะ 

ตลาดเมืองรองมากขึ้น	(City	Focus)	ประการส�าคัญ	คือ	การส่งเสริมมุมมองในการประกอบธุรกิจโดยการมองตลาด	CLMV	 

เสมือนดั่งตลาดในประเทศไทย	(CLMV	as	Our	Home	Market)	

 ๘.6	 การผลกัดนัใหม้กีารแลกเปลีย่นการเยอืนระดับสงูและจดัประชมุหารอืทวิภาค	ีเพือ่สานตอ่และเร่งรดัตดิตาม

ความรว่มมอืระหวา่งกนัมกีารด�าเนนิการทีส่�าคญั	เชน่	การเดนิทางเยอืนสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาของรองนายกรัฐมนตร	ี

(นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 ระหว่างวันที	่ ๒-๕	กุมภาพันธ	์ ๒๕๖๐	 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน	 การเจรจาปัญหาเขตแดน	 

และความร่วมมือบริเวณชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านกลไกต่าง	 ๆ	 เช่น	 การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

จัดท�าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย	(Joint	Thailand	Malaysia	Land	Boundary	Committee)	การตรวจสภาพ

ภูมิประเทศบริเวณห้วยดอนและช่องเม็ก-วังเต่า	 จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการ 

เขตแดนร่วม	 (Joint	 Boundary	 Committee:	 JBC)	 ไทย-ลาว	 และการประชุม	 Political	 Consultation	 Group	 

ไทย-เวียดนาม	ครั้งที่	๖	เดือนกุมภาพันธ	์๒๕๖๐

	 โดยสรุปการด�าเนินการของรัฐบาลในรอบปีที่	 ๓	 ยังคงเป็นไปตามค�ามั่นของนายกรัฐมนตรี	 ที่เน้นย้�าอาเซียนเป็น 

ประชาคมที่	 “ทุกคนมีส่วนร่วมและไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง”	 และจะต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน	 Stronger	 together	 

ซึง่สว่นใหญ่เปน็การด�าเนนิงานตอ่ยอดจากมาตรการเดมิ	เพิม่ประสิทธภิาพ	และขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกิจทัง้ในเชงิกวา้ง 

และเชิงลึกย่ิงข้ึน	 ส่งเสริมความร่วมมือรายสาขา	 ให้ความส�าคัญแก่วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง	นวัตกรรม	 การวิจัย

และการพัฒนา	 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในการดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ	 

รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก	 ทั้งน้ี	 ในระยะต่อไปรัฐบาลจะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศ 

เพ่ือนบา้นและนานาประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะการกระชบัและขยายความสมัพนัธใ์นดา้นตา่ง	ๆ 	และแลกเปล่ียนความเหน็ 

ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์หรือสนใจร่วมกัน	 รวมทั้งเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�า	 ACMECS	 คร้ังที่	 ๘	 

ในป	ี๒๕๖๑	การประชุม	CLMV	Summit	ครั้งที่	๙	ในลักษณะต่อเนื่องกัน	(back	to	back)	และการเป็นประธานอาเซียน

ในป	ี๒๕๖๒	(ค.ศ.	๒๐๑๙)	ต่อไป
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เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
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	 รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการวิจัย	การพัฒนาต่อยอด	และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การผลิตและบริการ

ที่ทันสมัยดังนี้

	 ๘.๑	 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ	 ๑	 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน	 ๓๐:๗๐	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

ทั้งนี้	 เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา 

ใกล้เคียงกัน	 และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	

โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

	 ๘.๒	 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม	 โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลย	ีวิศวกรรมศาสตร์	และคณติศาสตร์	การผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน	การเชือ่มโยงระหว่างการเรยีนรูก้บั

การท�างาน	การให้บคุลากรด้านการวจิยัของภาครัฐสามารถไปท�างานในภาคเอกชน	และการให้อตุสาหกรรมขนาดกลาง 

และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

	 ๘.๓	 ปฏรูิประบบการให้สิง่จงูใจ	ระเบียบ	และกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการน�างานวจิยัและพัฒนาไปต่อยอด 

หรอืใช้ประโยชน์	รวมทัง้ส่งเสรมิการจดัท�าแผนพฒันาการวจิยัและพฒันาในระดบัภาคหรอืกลุ่มจังหวดั	เพือ่ให้ตรงกบั 

ความต้องการของท้องถิน่	ผลกัดันงานวจิยัและพฒันาไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์	โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง

มหาวิทยาลัย	หน่วยงานวิจัยของรัฐ	และภาคเอกชน

	 ๘.๔	 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ	เช่น	ด้านพลังงานสะอาด	ระบบราง	ยานยนต	์ไฟฟ้า	

การจัดการน�้าและขยะ	 ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย	 และพัฒนา	 และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม	 

ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ	 วัสดุ	 และสินค้าอื่น	 ๆ	 ที่เป็นผลจากการวิจัย 

และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง	 โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�านวย	 เพื่อสร้างโอกาส 

การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ	 ในกรณีที่จ�าเป็นจะต้องจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี

เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย

	 ๘.๕	 ปรบัปรงุและจดัเตรยีมให้มโีครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีด้านการวจิยัและพฒันา	

และด้านนวตักรรมซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาทีส่�าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอตุสาหกรรม

ให้มคีวามพร้อม	ทนัสมยั	และกระจายในพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	เช่น	การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	การตัง้ศนูย์วเิคราะห์	

ห้องปฏิบัติการ	สถาบัน	และศูนย์วิจัย	เป็นต้น



 รัฐบาลตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในบริบทต่าง	 ๆ	 ของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะในเร่ือง 

ของวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญต่อการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดของระบบเศรษฐกจิในยคุดจิทิลั	 

ที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้มุ้งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา	 และ

นวัตกรรม	 เพื่อน�าไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์	 โดยมุ่งหวังให้เป็นปัจจัยหลัก 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและสามารถเร่งปรับตัวโดยสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	 เพื่อที่จะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อไป	 โดยในปีที่	 ๓	 ของการบริหารงาน	 

รัฐบาลได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	 การสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ	 และจัดระบบ	
การบริหารงานวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลย	ีวิจัย	และนวัตกรรม	ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ		
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน	

	 รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 จึงปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อให้มีความเช่ือมต่อและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การน�าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างแท้จริง	 โดยจัดท�าแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ	 และกรอบยุทธศาสตร ์

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	 ระยะ	 ๒๐	ปี	 ซึ่งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 

คิดเป็นอัตราส่วน	๖๘:๓๒	และ	ในช่วงป	ี๒๕๕๖-๒๕๖๐	คิดเป็นอัตราส่วน	ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ป	ี๒๕๕๖ ป	ี๒๕๕๗ ป	ี๒๕๕๘ ปี	๒๕๕๙
ปี	๒๕๖๐

(ประมาณการ)

GDP (%) ๐.๔๗ ๐.๔๘ ๐.๖๒ ๐.๗๔ ๐.๘๖

อัตราส่วน	เอกชน	:	รัฐ ๔๗:๕๓ ๕๔:๔๖ ๗๐:๓๐ ๖๕:๓๕ ๖๘:๓๒
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โดยรัฐบาลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

 1.1	 การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา	 ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือ	Company	R&D	Centers	(CRDC)	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนอื	โดยมกีารสรา้งเครอืขา่ยสง่เสรมิและสรา้งความเขม้แขง็ผา่นกจิกรรมการเจรจาความรว่มมอืและกจิกรรมน�ารอ่ง 

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย	(University-Industry	Linkage:	UIL)	รวมทั้งประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานให้ทุน	 หน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ	 การจัดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย

และพัฒนา	 เช่น	 ฐานข้อมูลของเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 และห้องวิจัยในหน่วยงานรัฐและการศึกษาต่าง	 ๆ	 ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ภาคอุตสาหกรรม	 ฐานข้อมูลความถนัดของกลุ่มวิจัย	 การศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนาและนวตักรรมของภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร	์รวมทั้งการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจยัและพัฒนา 

ของภาคเอกชนท้ังบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในระยะเบื้องต้น	 (Per	 R&D	 Lab)	 โดยมีภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 

ผา่นการคดัเลอืกจากทางศนูยแ์ลว้ทัง้หมด	๙	บรษิทั	นอกจากน้ี	ไดข้ยายพืน้ทีด่�าเนนิโครงการไปยงัเครอืขา่ยศนูยฯ์	๑	เครือขา่ย	 

ได้แก่	 เครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (Sirindhorn	 International	 Institute	 of	 

Technology:	 SIIT)	 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี	 มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและภาคการศึกษาเพิ่มขึ้น	 ๙	 แห่ง	 

ภาคเอกชนมากกว่า	๓๐	บริษัท	เกิดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน	จ�านวน	๑๑	โครงการ	และเกิดความร่วมมือ 

ในรูปแบบ	 Public	 Private	 Partnership	 (PPP)	 จ�านวน	 ๓	 โครงการ	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการ	 DemoSite	 for	 

Industries	 4.0	 ๒)	 โครงการยกระดับนักวิจัยในภาคการศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	 และ	 ๓)	 โครงการ 

บ่มเพาะความสมัพนัธร์ะหวา่งภาคการศกึษาและภาคเอกชนขนาดใหญห่รอืทีม่คีวามพรอ้มในการวจัิย	(Pre-Talent	Mobility:	 

Pre-TM)

 1.๒	 การสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทยโดยเฉพาะ	SMEs	ในป	ี๒๕๕๘-๒๕๖๐	ไดส้นบัสนนุ

ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต	ดังนี้	

  1.๒.1	 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation	and	Technology	

Assistance	Program:	ITAP)	สรุปผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

กิจกรรม ป	ี๒๕๕๘ ป	ี๒๕๕๙ ป	ี๒๕๖๐

ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น	(ราย) ๗๔๔ ๑,๔๘๕ ๑,๓๖๒

พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก	(โครงการ) ๔๕๖ ๑,๐๐๒ ๑,๑๘๖

มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	(ล้านบาท) ๑,๗๙๐ ๒,๑๙๙ n/a

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๐	

ตัวอย่างผลงาน	 ในปี	 ๒๕๖๐	 เช่น	 ยางล้อตันไม่ทิ้งรอยขนาดใหญ่ส�าหรับรถยกเรือยอชท์เพื่อผลิตต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม 

ของยางล้อตันไม่ทิ้งรอยส�าหรับยกเรือยอชท์	 โดยพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์พร้อมทดสอบสมรรถนะด้านความทนทาน	 

ก่อให้เกิดการลงทุนรวม	 ๘๙๓,๙๙๐	 บาท	 และการออกแบบ	 ผลิตแม่พิมพ์	 และการฉีดขึ้นรูปช้ินส่วนพัดลมไฟฟ้า	 

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบช้ินส่วนพลาสติก	 การออกแบบ	 ผลิต	 และตรวจสอบแม่พิมพ์ฉีดและฉีดข้ึนรูป 

ชิ้นส่วนพัดลมไฟฟ้า	ก่อให้เกิดการลงทุนรวม	๕๙๘,๐๐๐	บาท	

  1.๒.๒	 โครงการ	Thailand	Spring	up	ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย	

ก้าวไกลสู ่ตลาดโลก	 เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล	 และเพียงพอ 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม	โดยก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์	๔	ด้าน	ได้แก่	๑)	การก�าหนดมาตรฐาน	 

๒)	การรับรองมาตรฐาน	๓)	การรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ	และ	๔)	การส่งเสรมิเผยแพร่และพฒันาระบบการมาตรฐาน 

เพื่ออุตสาหกรรมก้าวไกลด้วยมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับด้วยวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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  1.๒.3		พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทย	 ได้พัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยด้วย	 

“Primary	ThaiGAP”	ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับพื้นฐานมีข้อก�าหนด	๖	ข้อ	ได้แก่	๑)	การท�าแผนการผลิต	วันเก็บเกี่ยว	และ 

คาดการณ์ผลผลิต	 ๒)	 การใช้น�้าในการเพาะปลูก	 ๓)	 การใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	 ๔)	 การใช้ปุ๋ยเคมีและอินทรีย	์ 

๕)	การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว	และ	๖)	การบันทึกและการตรวจสอบ	และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง	โดยมี 

ผู้ประกอบการ	 จ�านวน	 ๓๐	 ราย	 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ThaiGAP	 ด้านผักและผลไม้ไทย	 เพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	Community:	AEC)	ด้วย	ThaiGAP	นอกจากนี้	ได้น�าผลิตภัณฑ์ผักและ 

ผลไม้ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ThaiGAP	 กว่า	 ๗๐	 ชนิด	 ไปแสดงในงาน	 THAIFEX-World	 of	 Food	 ASIA	 2017 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยแข่งขันได้ในอาเซียนและตลาดโลก	 และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 ได้เริ่มด�าเนิน

โครงการ	 “การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน	 Primary	 ThaiGAP”	 ซึ่งมีผู้ประกอบการจ�านวน	๒	 ราย 

ที่ไดร้ับการรบัรองมาตรฐาน	Primary	ThaiGAP	โดยผลติผลทางเกษตรที่เข้าร่วมโครงการล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 

ที่หลากหลาย	เช่น	เมล่อน	มะละกอ	มะพร้าวน�้าหอม	แคนตาลูป	แตงโม	กล้วยหอม	พริก	ทุเรียน	มังคุด	เงาะ	และมะเขือเทศ	

  1.๒.๔	 ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (Technology	 and	 Innovation		

for	 Agro-Industry)	 โดยการกระตุ้น	 สนับสนุน	 และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมหันมา 

ประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	พร้อมน�างานวจิยั 

มาตอบโจทย์เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้า 

ภาคการเกษตร	 โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า	๒๐๐	ราย

  1.๒.๕		พั ฒน า เ ท ค โ น โ ล ยี 	 ก า รพั ฒน า วิ ธ	ี

การท�างานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ	 (Smart	

Factory)	เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมกว่า	๑๐๐	คน	

ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงกระบวนการผลิตสมัยใหม ่

ในยุคอุตสาหกรรม	 ๔.๐	 การพัฒนาวิธีการท�างานดิจิทัล	 ตลอดจน 

การออกแบบสายการผลติให้สามารถตอบรบัความต้องการของลกูค้า 

ที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.3	 โครงการหิ้งสู่ห้าง	 (Thailand	 Tech	 Show)	

3๐,๐๐๐	 บาท	 ทุก	 IP	 เป็นการต่อยอดความส�าเร็จของโครงการ

ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์	 โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงสิทธิ

ในการใช้ผลงาน	 ๓-๕	 ปี	 มีค่าธรรมเนียม	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 และ 

ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ	หรือ	Royalty	Fee	ร้อยละ	๒	ซึ่งสามารถ

น�าค่าธรรมเนียมมาหักออกได้เมื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว	 ทั้งนี้	 

ในปี	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 มีผู้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จ�านวน	 

๖๙๘	 ราย 	 ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมการ เกษตรและประมง	 

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	 เภสัชภัณฑ์และเครื่องส�าอาง	 

การแพทย์ 	 อาหารและเค ร่ืองดื่ม	 และอ่ืน	 ๆ	 การจัดงาน 

มี พันธ มิตรจากสถาบัน วิ จัยและสถาบันการ ศึกษา	 โดยมี  

ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	 ๓,๔๕๙	 ราย	 และมีการลงนาม 

สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ 	 จ�านวน	 ๓๐	 รายการ	 ในปี	 ๒๕๕๙	 

ได้น�าผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์มาแสดงในงาน	 Thailand	 Tech	

Show	 ทั้งหมด	 ๔	 ครั้ง	 ณ	 กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดเชียงใหม่	

ขอนแก่น	และสงขลา	และในปี	๒๕๖๐	มีก�าหนดจัดงาน	Thailand	 

“สร้างโรงงานอจัฉรยิะ  
(Smart Factory)  

เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
กระบวนการผลิตสมัยใหม่ในยุค
อุตสาหกรรม ๔.๐”

“ผลงานวิจัย 
สู่เชิงพาณิชย ์มีผู้ขอรับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ๖๙๘ ราย  

จาก ๓๓๖ เทคโนโลยี อนุญาต 
ให้ใช้สทิธ ิ๓๐ รายการ”
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Tech	Show	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๔	กันยายน	๒๕๖๐	ในงาน	THAI	TECH	EXPO	2017	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค	บางนา	กรุงเทพมหานคร

รายการ ปี	๒๕๕๘ ปี	๒๕๕๙

จ�านวนเทคโนโลยี	(รายการ) ๘๒ ๓๓๖

จ�านวนความสนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	(รายการ) ๗๒ ๖๒๖

พันธมิตรงานวิจัย	(หน่วยงาน) ๙ ๒๖

จ�านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	(คน) ๒๖๓ ๓,๑๙๖

จ�านวนสัญญาอนุญาตใช้สิทธิที่ลงนาม	(รายการ) ๙ ๒๑

 1.๔	 การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	 หรือ	 Startup	 Voucher	 จ�านวน	 ๕๐	 ราย	 

เพือ่ผลกัดนัธรุกิจสูก่ระบวนการ	“เร่งการเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ”	โดยให้ค�าปรกึษาและการฝึกอบรมทัง้ด้านการสร้างความคดิ	 

การพัฒนา	 การออกแบบด้านธุรกิจ	 การสร้างต้นแบบ	 การศึกษาตลาด	 การส�ารวจตลาด	 รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจ

ให้เข้าถึงแหล่งทุน	 และการจัดเวทีประกวดนวัตกรรม	 ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบการไทย	 ๑๘	 บริษัท	 เข้าร่วมงาน	 “Seoul	 

International	 Invention	 Fair	 2016”	 (SIIF	 2016)	ณ	 กรุงโซล	 สาธารณรัฐเกาหล	ี โดยมีผู้ประกอบการ	 Startup	 ไทย 

ได้รับรางวัล	 Grand	 Prize	 คือ	 ผลงานน�้าเชื้อแช่แข็งคัดเพศ	 (การผสมเทียมโคนมและโคเนื้อเพื่อเพิ่มจ�านวนลูกโค 

เพศเมีย)	และมีผลงานอื่น	ๆ	อีกที่ได้รับรางวัล	๕	เหรียญทอง	๗	เหรียญเงิน	๕	เหรียญบรอนซ์	และ	Special	Prize	๓	รางวัล	 

นอกจากนี	้ได้ส่งเสริมให้เจ้าของธรุกจิเข้าร่วมโครงการ	“สร้างผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยนีวตักรรม	(Startup	Voucher)”	 

เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 เร่งเพ่ิมรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโต	 ซึ่งมีผู ้ประกอบการ 

ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนฯ	ในป	ี๒๕๕๙	จ�านวน	๕๓	ราย	และในปี	๒๕๖๐	จ�านวน	๘๒	ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1.๕	 การส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น	 (Startup)	 ได้ส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม	 Startup	 เพื่อเป็น 

ก�าลังคนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อน	 Thailand	 4.0	 โดยมุ่งเพิ่มจ�านวนผู้ประกอบการ	 Startup	 อย่างก้าวกระโดดสู่ตลาดโลก	 

รวมท้ังมุ่งสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะท�าให้เกิด	 Startup	 เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจใหม่	 

โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

“มีผู้ประกอบการ  
Startup ไทยได้รบั 

รางวลั Grand Prize 
และ ๕ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ๕ เหรียญ 

บรอนซ์ และ Special Prize ๓ รางวัล”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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  1.๕.1	 ขับเคล่ือนนโยบายพัฒนา	 “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	 (Entreprenuerial		

University)”	 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให ้เกิดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการท�าธุรกิจใหม ่	 จ�านวน	 ๓๐	 แห่ง 

โดยได้พัฒนาพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน	 (Co-working	 Space)	

และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย	 ๑๐	 รายวิชา	 

และจดัการเรยีนการสอนด้าน	Entrepreneurship	ซึง่มนีกัศกึษาสนใจ 

เข้าร่วม	 จ�านวน	 ๓๐,๐๐๐	 คน	 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา 

น�าเสนอแนวคิดการเป็น	 Startup	 ในเวทีการแข่งขัน	 Startup	 

Thailand	League	จ�านวน	๕๔๐	ทมี	รวมท้ังสนบัสนนุเร่งการเตบิโต

ของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 (Research	 

Gap	 Fund)	 ในช่วงการวิจัยต่อยอดงานวิจัย	 (Translation	 

Research)	 จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ	 (Lab	 Scale)	 

ไปสู ่ผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรม	 (Industrial/	 

Commercial	 Scale)	 ซ่ึงมีโครงการที่ได ้รับอนุมัติ	 จ�านวน	 

๑๐๖	โครงการ	(๒๓	มหาวิทยาลัย	๓	สถาบันวิจัยของรัฐ)

  1.๕.๒	 จัดงานมหกรรม	 Startup	 Thailand		

2017	 เพื่อสนับสนุนและส ่งเสริมผู ้ประกอบการ	 Startup	 

ในแต่ละจังหวัด	 ดังนี้	 ๑)	 EASTERN	 RISE	@	 ชลบุรี	 ระหว่างวันที	่ 

๒๖-๒๗	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดชลบุร	ี๒)	SEA	OF	OPPORTUNITIES	@	สงขลา	ระหว่างวันที่	๒-๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	 

ณ	 จังหวัดสงขลา	 ๓)	MEKONG	 CONNECT	@	 ขอนแก่น	 ระหว่างวันที่	 ๙-๑๐	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	ณ	 จังหวัดขอนแก่น	 

๔)	CREATIVE	VALLEY	@	 เชียงใหม่	 ระหว่างวันที่	 ๒๓-๒๔	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	 และ	๕)	 SCALE	UP	 

ASIA	 @	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันที่ 	 ๖-๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมงาน 

รวมทั้งสิ้น	๔๗,๗๓๕	คน	ทั้งนี้	ภายในงานมหกรรมที่กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า	๔๒,๐๐๐	คน	 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร ่วมจัดงานกว ่า	 ๕๐	 หน่วยงาน	 ความร ่วมมือจากต ่างประเทศ	 ๒๐	 ประเทศ	 

กลุม่	Startup	จากทัง้ในและต่างประเทศ	เข้าร่วมแสดงนทิรรศการกว่า	๓๐๐	ราย	วทิยากรจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เข้าร่วมงานกว่า	๒๐๐	คน	เกิดการลงทนุในธรุกจิ	Startup	และเกดิพนัธมติรทางธุรกิจ	คดิเป็นมลูค่าไม่ต�า่กว่า	๖,๐๐๐	ล้านบาท	 

และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมประเทศไทย	 (Thailand	 Innovation	 Districts)	

ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ	 เอกชน	 สถาบันการศึกษาและประชาคม	

Startup	รวม	๒๘	หน่วยงาน	มีพื้นที่น�าร่องโครงการย่านนวัตกรรม	

๑๕	 ย่าน	 และ	๑	พื้นที่ส่งเสริมนวัตกรรม	 ดังนี้	 ๑)	 ย่านนวัตกรรม 

ในกรุงเทพมหานคร	๘	ย่าน	ได้แก่	ย่านนวัตกรรมโยธี	ย่านนวัตกรรม

ปทุมวัน	 ย่านนวัตกรรมคลองสาน	 ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์	 

“พัฒนา ๓๐ 
มหาวทิยาลยั ให้เอือ้ต่อ 
การท�าธุรกิจ มีนักศึกษา

ร่วม ๓๐,๐๐๐ คน ได้รบัอนมุตั ิ๑๐๖ โครงการ

“กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ 
ดทีีส่ดุส�าหรบั Startup   
ล�าดับ ๗ ของโลก และ 

ล�าดับ ๑ ในเอเชีย”
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ย่านนวัตกรรมกล้วยน�า้ไท	ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง	ย่านนวัตกรรมปุณญวิถี	และย่านนวัตกรรมบางซื่อ	๒)	ย่านนวัตกรรม

ในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 ๔	 ย่าน	 ได้แก่	 ย่านนวัตกรรมบางแสน	 

ย่านนวตักรรมศรีราชา	ย่านนวตักรรมพทัยา	และย่านนวตักรรมอูต่ะเภา-บ้านฉาง	และ	๓)	กลุม่ย่านเครอืข่ายนวตักรรมภมูภิาค	

ได้แก่	จังหวดัเชยีงใหม่	ขอนแก่น	และภเูกต็	และ	๑	พืน้ทีส่่งเสรมินวตักรรม	คือ	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	และจากการจัดงานดงักล่าว 

ท�าให้ตัวเลขการเติบโตของ	 Startup	 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้	 PeoplePerHour	 ยกให้กรุงเทพมหานครกลายเป็น 

เมืองที่ดีที่สุดส�าหรับ	Startup	ล�าดับ	๗	ของโลก	และล�าดับ	๑	ในเอเชีย	

	 	 นอกจากนี	้ประเทศไทยยังได้รับรางวัลในงาน	Startup	Nations	Summit	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ณ	เมืองคอร์ค	

สาธารณรัฐไอร์แลนด์	 ซึ่งเป็นเวทีแห่งประชาคม	 Startup	 ระดับโลกที่จัดขึ้น	 โดย	 Global	 Entrepreneurship	 Network	

โดยมีการมอบรางวัลใน	๓	สาขา	ได้แก	่๑)	สาขาผู้ขับเคลื่อน	Startup	ระดับชุมชนเมือง	๒)	สาขาผู้น�าด้านนโยบาย	Startup	 

ระดับชาติ	 และ	 ๓)	 สาขาผู้ริเริ่มกิจกรรม	 Startup	 ใหม่	 ๆ	 โดยประเทศไทยรับรางวัลในสาขาผู้น�าด้านนโยบาย	 Startup	 

ระดับชาติ	ซึ่งมีผู้เข้ารอบสุดท้ายจากหลายประเทศในโลก	เช่น	สาธารณรัฐออสเตรีย	สาธารณรัฐโปรตุเกส

 1.๖	 การด�าเนินโครงการ	 “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”  

เ พ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	หรือผลิตภัณฑ์	OTOP	โดยมีเป้าหมาย 

ที่จะสนับสนุนกลุ่ม	 OTOP	 ท่ีมีศักยภาพท่ัวประเทศครอบคลุม 

ทุกกลุ่ม	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	 ได้ด�าเนินกิจกรรม	 ดังนี้	 ๑)	 สร้างความรู้	

ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ๑๑	 ครั้ง	 

ใน	 ๑๑	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ร้อยเอ็ด	 อุบลราชธานี	

พิษณุโลก	เพชรบุร	ีสระแก้ว	ชุมพร	น่าน	แพร่	อุดรธาน	ีและบุรีรัมย์	 

๒)	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 

๓)	ขยายผลการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์	และ	๔)	ประเมินผลลัพธ์ 

ทางเศรษฐกจิในการด�าเนนิโครงการ	โดยมผีูเ้ข้ารว่มงาน	๑,๕๒๐	ราย	 

ท้ังนี้	 ปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	 ได้มีการอนุมัติคูปองวิทย์เพื่อโอทอป	 

๕๑๕	ราย	กระจายอยู่ในภาคเหนือ	๑๒๕	ราย	ภาคกลาง	๗๙	ราย	

ภาคตะวันออก	 ๑๑	 ราย	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ๑๗๓	 ราย	 

ภาคใต	้๑๒๗	ราย	

“อนุมัติ 
คูปองวิทย์ เพื่อโอทอปให้แก่ 

ผู้ประกอบการ ๕๑๕ ราย”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

3๒1

 1.๗	 ก า ร ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ก ร

ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (Innovative		

Agriculture:	 InnoAgri)	 เพื่อน�าผลงานวิจัย	 เทคโนโลยี	 

และนวัตกรรมไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันภาคการเกษตรของประเทศ	เน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

เทคโนโลยีการเกษตร	 โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มที่ 

ไม่สามารถเข้าร่วมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเกษตรแปลงใหญ่	 

ซ่ึงได้คัดเลือกเกษตรกรและด�าเนินการผ่าน	 ๓	 รูปแบบ	 ได้แก่	 

๑)	ยกระดบัเกษตรกรเปน็เกษตรกรไฮเทค	ทีส่ามารถน�าวทิยาศาสตร	์ 

เทคโนโลยี 	 และนวัตกรรม	 เหมาะกับยุคสมัยไปใช้ส�าหรับ 

การลดตน้ทนุและเพิม่รายได	้๒)	ยกระดบัเกษตรกรเปน็ผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจเกษตรส�าหรับสร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

จากผลิตผล	 และ	 ๓)	 สนับสนุนการสร้างเกษตรนวัตกรรมยั่งยืน	 

โดยสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรมท่ีมีความสามารถในการน�าวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่จังหวัดศรีสะเกษ	จ�านวน	๒,๙๕๕	ราย	

และที่จังหวัดน่าน	จ�านวน	๑,๒๐๙	ราย

 1.๘	 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา 

มาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีผลด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้	

  1.๘.1	 นวัตกรรมไล่ยุงและเครื่องส�าอางจากข้าวไรซ์เบอร์รี่	 เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนา 

ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จ�านวน	๒	ผลงาน	คือ	นวัตกรรมสูตรน�้าไล่ยุงชนิดไมโครแคปซูล 

โดยใช้นวัตกรรมพาซาร์	 (Polymer	 assisted	 a	 sustained	 and	 release:	 PASAR)	 และนวัตกรรมสกัดโปรตีนจาก 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ความงามซึ่งผลิตเป็นเครื่องส�าอางครีมมาส์กหน้าและสบู่ฟื้นฟูสภาพผิว	

  1.๘.๒	 พัฒนาเทคนิคในการตรวจหาเชือ้โรคทีป่นเป้ือนในเมลด็พันธุ	์โดยการน�าแม่เหลก็นาโนท่ีมคีณุสมบตัิ

สามารถดูดเชื้อ	Acidovorax	citrulli	เชื้อโรคผลเน่าได้ตั้งแต่เพิ่งเริ่มเพาะ	ซึ่งให้ความแม่นย�าสูงและลดระยะเวลาลงจากเดิม

ใช้เวลา	๑	 เดือน	 เหลือเพียง	๖-๑๐	วัน	และช่วยลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์และสร้างมาตรฐานให้แก่เกษตรกรไทยโดยใช้

เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลที่ปลอดโรค

 	 1.๘.3	 พัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพรเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้เพื่อต้านการอักเสบ	

ในช่องปาก	ได้พัฒนาสูตรต�ารับยาทาแก้แผลร้อนใน	หรืออาการอักเสบที่เกิดขึ้นในช่องปากในรูปแบบของครีม	(Paste)	และ 

แผ่นแปะ	(Flim)	โดยใช้สารออกฤทธิ์ชีวภาพที่สกัดได้จากเปลือกมังคุด	

  1.๘.๔	 พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ที่ช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ	 ได้น�าต้นแบบ	 

Real	time	sensor	ตรวจวัดติดตามอุณหภูมิน�้าทะเลในพื้นที่อันดามันที่เกาะราชาใหญ	่จังหวัดภูเก็ต	ไปขยายผลในโครงการ	 

Phuket	 smart	 city	 และการท�าวิจัยต่อที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	 จังหวัดตรัง	 โดยจัดท�าเป็นเอกสารคู่มือประกอบ 

การท่องเทีย่วเชงินเิวศทางทะเล	และน�าโมเดลการไหลเวยีนของกระแสน�า้ในอ่าวไทยรปูตวั	ก	ไปใช้ในการพจิารณาแก้ไขปัญหา 

การกัดเซาะชายฝั่ง	ขยะ	และมลพิษทางทะเล

 	 1.๘.๕	 ผลงานวิจัยและผลิต	 “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน”	ประเทศไทยได้ออกแบบและ

ผลิตกระดูกต้นแขนด้วยโลหะแทนกระดูกแขนส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก	 เพื่อทดแทนกระดูกและข้อที่มีราคาแพงมาก	 

โดยทมีแพทย์จากโรงพยาบาลเลดิสนิ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 

ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 

และบริษัท	 คอสโม	 เมดิเทค	 จ�ากัด	 ได ้ร ่วมกันพัฒนากระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนส�าหรับผู ้ป ่วยมะเร็งกระดูก	 

“เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อ 

ยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขัน 
ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

๔,๑๖๔ ราย”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน3๒๒
นโยบายข้อ ๘

และประสบความส�าเร็จผ่านการทดสอบการใช้งานทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก	 จ�านวน	 ๑๐	 ราย	 ภายใต้การควบคุม 

ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย	์ซึ่งมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ	ไม่มีโรคแทรกซ้อนแต่ประการใด

  1.๘.๖	 เคร่ืองเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล		

(Digital	 Chest	 X-ray)	 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แทนระบบเอกซเรย ์

แบบฟิล์ม	 ซึ่งสามารถแสดงผลการฉายรังสีได้ทันทีช่วยให้แพทย ์

วนิจิฉยัโรคและรกัษาผูป่้วยได้รวดเร็วยิง่ข้ึน	โดยมรีะบบจดัเก็บ	ค้นหา 

ข้อมลูเก่าและใหม่	และเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของโรคได้รวดเรว็	 

อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาล	ท�าให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  1.๘.๗	 กุง้กุลาด�าโอเมก้า	เป็นการพัฒนาจลิุนทรย์ีทะเล 

ผสมในอาหารกุ ้งกุลาด�า	 สร ้างโอเมก้า	 ๓	 ชนิด	 DHA	 และ	 

EPA	 ที่ไม่มีในพืชและร่างกายสร้างไม่ได้	 และการพัฒนากุ้งกุลาด�า

โอเมก้าสูงเปิดตลาดคนรักสุขภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

ในระดับสากลได้

 	 1.๘.๘	 ผลกัดนัผลติภณัฑ์อาหารจากผลงานวจิยั		

น�าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงาน	 “Thaifex-World	 of	 Food		

ASIA	 2017”	 ภายใต้แนวคิด	 “เครือข่ายนวัตกรรมอาหาร	 เพื่ออนาคตเกษตรกรไทย”	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

เทคโนโลยด้ีานผลติภณัฑ์อาหารให้แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	แครกเกอร์ทเุรยีน	บราวน่ีแครกเกอร์	น�า้ทเุรียนพร้อมดืม่	 

และน�า้เต้าหู้โทฟุซัง	สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	ล้านบาท

  1.๘.๙	 พัฒนาเคร่ืองแยกเนื้อปลาจากกระดูกและก้างแบบลูกกลิ้ง	 เป็นการบีบอัดเนื้อปลาออกจาก 

ก้างและหนังผ่านกระบอกเจาะรูขนาด	๔-๕	มิลลิเมตร	อัตราการผลิตตั้งแต	่๒๐๐	กิโลกรัม	:	ชั่วโมง	สามารถบีบเนื้อปลาได้

เฉลี่ย	๕-๖	ชิ้นต่อนาท	ีและเนื้อปลามีลักษณะเป็นเนื้อปลาบดสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันที	เช่น	ปลาส้มฟัก	ปลาจ๊อ	 

เชียงปลา	และปลาแผ่นปรุงรส	

  1.๘.1๐	 ระบบนับจ�านวนยานพาหนะบนท้องถนน	 เป็นระบบนับจ�านวนยานพาหนะและประมาณ 

ค่าความเร็วโดยเฉลี่ยของยานพาหนะ	 สามารถเช่ือมต่อกับกล้องไอพีคาเมร่าได้โดยตรง	 เพื่อน�าภาพจากกล้องวิดีโอมา 

ประมวลผลภาพ	และส่งข้อมลูกลบัไปยงัคอมพวิเตอร์ศนูย์กลาง	ซึง่แสดงผลความเร็วเฉล่ียของเส้นทางบนภาพจากกล้องวงจรปิด 

เป็นตวัเลขหรอืแถบสบีนแผนทีม่รีะบบแจ้งเตอืนเมือ่มสีภาพการจราจรผดิปกตแิละแสดงจดุติดตัง้กล้องบนแผนที	่ท�าให้สามารถ 

น�าภาพและข้อมูลจากระบบไปใช้ในการแก้ไขปัญหารถติด	และควบคุมดูแลการขับขี่ที่เร็วเกินกฎหมายก�าหนดได้

  1.๘.11	 MyHealth	 Thailand	 เป็นโปรแกรมติดตามสุขภาพส่วนบุคคลส�าหรับประชาชน	 โดยน�าไป 

ขยายผลให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพ	เช่น	โครงการ	Happy	Work	Place	เพื่อใช้ในการบันทึก	ติดตามและวิเคราะห์รายการ

ท่ีควรตรวจสุขภาพ	 ประเมินผลสุขภาพและรับค�าแนะน�าเบื้องต้น	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือส่ือสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้เช่ียวชาญ 

ผ่านระบบสมาร์ทโฟน	ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี

 1.๙	 การพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน	 เพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยของประเทศ

ให้ผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับสากล	 ส่งเสริมสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มี 

ความเข้าใจและด�าเนินการตามมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสังคม	 โดยใช้กลไกการก�ากับ	 ตรวจสอบ 

และรับรองการรักษามาตรฐานในกระบวนการด�าเนินงานวิจัย	ได้แก่	

 	 1.๙.1	 มาตรฐานการวิจัยในมนุษย	์ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	

และบคุคลทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกับการวจิยัในมนษุย์	รวมทัง้สนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืกบัหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสากล	 

ที่เรียกว่า	 SIDCER	 (Strategic	 Initiative	 for	 Developing	 Capacity	 in	 Ethical	 Review)	 และการรับรองมาตรฐาน 

ระดับประเทศที่เรียกว่า	NECAST	(National	Ethics	Committee	Accreditiation	System	of	Thailand)	

“เครื่องเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล 

สามารถแสดงผลได้ทนัที ช่วยให้ 

วนิจิฉยัโรคได้รวดเรว็
รกัษาผูป่้วยมปีระสทิธภิาพ”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

3๒3

 	 1.๙.๒	 มาตรฐานการด�าเนินการต่อสตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์	เพือ่รองรบัการบงัคับใช้พระราชบญัญตัสิตัว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�าร่างกฎกระทรวง	 ประกาศ	 ระเบียบ	 และ 

ข้อก�าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  1.๙.3	 มาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏบิตักิาร	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันายกระดับความปลอดภยั

ห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรม	ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงระดับห้องปฏิบัติการ	ตลอดจนพัฒนา

และผลกัดนัให้ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิาร

ทีเ่กีย่วกบัสารเคม	ีเลขท่ี	มอก.	๒๖๗๗	รวมทัง้การขบัเคลือ่นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏบิตักิารท่ัวประเทศ

โดยใช้กลไกของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค	:	๔	ภูมิภาค	

  1.๙.๔	 มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัต ิ

เพือ่ความปลอดภยัทางชวีภาพให้กบันกัวจิยัและคณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพของสถาบนั	เพือ่ให้เป็นทศิทางเดยีวกนั	 

ตลอดจนพัฒนาวิทยากรรุ่นใหม่รองรับการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ภูมิภาค	

  1.๙.๕	 มาตรฐานจริยธรรมส�าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย	 เพื่อส่งเสริมการมีจริยธรรมในการประเมิน 

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ	

  1.๙.๖	 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ	 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยที่จะท�าวิจัย 

และเผยแพร่ผลงานวิจัยด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง	

  1.๙.๗	 จริยธรรมนักวิจัย	 ได้จัดท�าและเผยแพร่คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติให้แก่นักวิจัย 

ท่ัวประเทศทราบ	 และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท�าวิจัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของประชาคมวิจัย 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

	 1.1๐	การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

	 	 รัฐบาลได้ด�าเนินการ	๔	กลุ่มเรื่อง	เช่น	๑)	กลุ่มเรื่องข้าว	การวิจัยพัฒนาเครื่องฆ่ามอดข้าว	เครื่องลดความชื้น 

ข้าวเปลือกระดับเกษตรกร	 การวิจัยอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องส�าอางจากการแปรรูปข้าว	 ๒)	 กลุ่มเรื่องมันส�าปะหลัง	 

มีการพัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังสายพันธุ ์พิรุณ	 ๑	 และสายพันธุ ์

เกษตรศาสตร์	 ๗๒	 ๓)	 กลุ่มเรื่องยางพารา	 พัฒนายางล้อตันที่ใช ้

กับรถฟอร์คลิฟต์ประหยัดพลังงาน	 ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 

ประมาณ	๖๐,๐๐๐	 บาทต่อคันต่อปี	 และยกระดับคุณภาพสินค้า 

เป็นระดบัพรีเมีย่มและขยายตลาด	และ	๔)	กลุม่เร่ืองอ้อยและน�า้ตาล	 

พฒันาอ้อยสายพนัธ์ุใหม่ทีมี่ความทนทานต่อดนิเคม็	ท�าให้ได้ผลผลติอ้อย 

ที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่องต่าง	ๆ	เช่น	เครื่องส�าอาง	ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

	 1.11	โครงการวิจั ยท้ าทายไทย/นโยบาย รัฐบาล		

(Thailand	Grand	Challenges)

	 	 รัฐบาลได ้ด�าเนินโครงการวิจัยท ้าทายไทยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป ็นอยู ่ของประชาชน	 ดัง น้ี	

1)	 โครงการประเทศไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ	 เพื่อให้เกิด 

การเปลีย่นแปลงนโยบายและการท�างานในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธ ิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�า้ด	ี๒)	โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน	ช่วยให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น	 

ลดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจ	 ลดมูลค่าความเสียหายจากการท่องเที่ยว 

และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้อง	3)	 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร การจัดระบบการขนส่งของเมืองและมหานคร	

ขนาดใหญ่	โดยการเคลือ่นย้ายคนทัง้ในระบบหลกัและระบบชมุชน	การขนส่งและกระจายสนิค้าอปุโภคบรโิภค	การเชือ่มต่อ 

“ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศ ๔ กลุ่มเรื่อง เช่น  

พัฒนาเครื่องฆ่ามอดข้าว  
และพัฒนาสายพันธุ์อ้อย 
ทนทานต่อดินเค็ม”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน3๒๔
นโยบายข้อ ๘

“ระบบโลจิสติกส์สาธารณสุขช่วย 

ลดเวลาการรอพบแพทย์  
ลดข้อผิดพลาด  

คิดเป็นมูลค่า ๖,๘๗๕.๗๒-
๑๖,๑๘๔.๙๐ ล้านบาทต่อปี”

ระบบของการขนส่งคนและการขนส่งสินค้า	 เพื่อให้มีความยั่งยืน	 

สะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 เชื่อถือได้	 และมีค่าบริการที่เหมาะสม	 

โดยจะท�าให้มีสัดส่วนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่อการขนส่ง	 

ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยในสัดส่วน	 ๖๐:๔๐	 ๔)	 สังคมไทย	

ไ ร ้ คอร ์ รั ป ชัน 	 มี ระบบเป ิ ด เผยข ้ อมู ลและการ เป ิ ดพื้ นที่ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน	 ลดความสูญเสยีจากคอร์รปัชนัและเป็น 

เคร่ืองมือใหม่ในการป้องปรามคอร์รัปชันของประเทศ	 ประชาชน	

องค์กร	 เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ต่อคอร์รัปชัน	 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

สาเหตุพฤติกรรมและระบบที่อาจน�าไปสู่การคอร์รัปชัน	 กระตุ้นให้

เกิดการตื่นตัว	 การตรวจสอบ	 ติดตาม	 และเฝ้าระวังการทุจริตจาก

ภาคประชาชน	๕)	ระบบโลจิสตกิส์สาธารณสขุ	เป็นระบบโลจสิตกิส์ 

ในโรงพยาบาล	 เพ่ือให้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ยาและเวชภัณฑ	์ 

มปีระสทิธภิาพและสะดวกแก่ผูร้บับรกิาร	 ลดเวลาในการรอพบแพทย์

ของผู้ป่วยลง	 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บยา	 อัตราการหมุนเวียนสต็อก 

เพิม่ขึน้	ลดข้อผดิพลาด	(Error)	ในการหยบิยาผดิ	คดิเป็นมลูค่า	๖,๘๗๕.๗๒-๑๖,๑๘๔.๙๐	ล้านบาทต่อปี	และช่วยลดปรมิาณ

ยาที่หมดอาย	ุ๖)	 โครงการปฏิรูปเกษตรไทยด้วยระบบดิจิทัล	 เป็นการปฏิรูปวิถีการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรไทย 

ที่ช่วยลดความเสี่ยง	ลดต้นทุนการผลิต	สร้างโอกาสทางการตลาด	และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และ	๗)	โครงการเปลี่ยน

น�้ามันปาล์มและน�้ามันเหลือท้ิงจากทะลายปาล์มเป็นดีเซลโดยตรงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	 การสร้างโรงงานต้นแบบที่ใช้

เทคโนโลยีสะอาดในการน�าของเสียมาผลิตเชื้อเพลิงเหลว	 แล้วน�ามาผลิตไฟฟ้าพร้อมค�านวณค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อดู 

ความเป็นไปได้ในการผลิตในเชิงพาณิชย์	 น�าไปต่อยอดสู่เกษตรกร	 ท�าให้การซ้ือขายทะลายปาล์มน�้ามันตามเปอร์เซ็นต ์

น�้ามันปาล์มบรรลุผล	และเกษตรกรได้รับความยุติธรรมในการซื้อขายปาล์มน�า้มัน

	 1.1๒	การด�าเนินการศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัย	วิธีการในการก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้า	

  1.1๒.1		ออกแบบเครื่องมือก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้า	ดังนี	้๑)	เครื่องมือสับย่อยผักตบชวาขนาดเล็กส�าหรับ 

ชุมชน	๒)	การจัดท�าคู่มือการผลิต	การค�านวณต้นทุน	และประมาณการรายได้จากการน�าผักตบชวาไปแปรรูป	๓)	กลไกเพื่อ

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านท�าการเก็บเกี่ยวผักตบชวาข้ึนจากน�้า	 ๔)	 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากผักตบชวาที่พร้อมน�าไปใช้งาน	 ๕)	 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดเก็บหรือจัดการผักตบชวา 

ในแหล่งน�า้	ได้แก่	การพฒันาเครือ่งเก็บเกีย่วผกัตบชวาระบบพลงังานน�า้ขนาดกลาง	และการศึกษาและวจิยัการใช้เชือ้ก่อโรค 

ผักตบชวาในแหล่งน�้าเปิด	 ๖)	 ความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์วัฏจักรของปัญหา 

การก�าจัดผักตบชวาในเชิงลึก	และ	๗)	สนับสนุน	ส่งเสริมการตลาด	และการใช้งานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา	

  1.1๒.๒		 ต้นแบบโรงปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 (International	 Federation	 of	 Organic		

Agriculture	Movement:	 IFOAM)	และฟาร์มเกษตรอินทรย์ีด้วยเทคโนโลยอีจัฉรยิะ	 รฐับาลได้ด�าเนนิการจดัการผกัตบชวา 

และวัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะ	 แม่น�้าสายหลักทั่วประเทศ	 โดยใช้ไส้เดือนดินจัดการปัญหาขยะอินทรีย์	 ซ่ึงเป็นการเปล่ียน 

ผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยซ่ึงดีต่อสิ่งแวดล้อม	 และได้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดล�าปาง	 เชียงใหม่	

ก�าแพงเพชร	 และสมุทรสาคร	 พร้อมทั้งได้เชิญชวนองค์กรระดับชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมก�าจัดผักตบชวาเพื่อสร้างรายได้ 

ให้แก่ชุมชนต่อไป



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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๒.	 การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง	
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 การผลิตก�าลังคนในสาขา	
ทีข่าดแคลน	การเชือ่มโยงระหวา่งการเรยีนรูก้บัการท�างาน	การใหบ้คุลากรดา้นการวจัิยของรัฐ	
สามารถไปท�างานในภาคเอกชน	และการใหอ้ตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มมโีอกาสใช	้
ช่องทางเทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ	

	 ๒.1	 การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และ

คณิตศาสตร์	(STEM)	เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ	ดังนี้	

 	 ๒.1.1	 STEM	Workforce	 เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ	 ๓	 ด้าน	 ได้แก่	 

๑)	การจัดท�านโยบาย	National	STEM	Policy	for	Competitiveness	หรือการพัฒนานโยบายเพิ่มผลิตภาพของ	STEM	

Workforce	 และจัดท�าแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่การศึกษา 

ด้าน	 STEM	Workforce	 Master	 Plan	 รวมทั้ง 

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน	

(Public	Private	Partnership:	PPP)	๒)	การพัฒนา

มาตรการยกระดับการศึกษา	 STEM	 เชื่อมโยงกับ 

ภาคการผลติและบรกิารผ่านกลไก	Career	Academy	 

๓)	 การพัฒนามาตรการสนับสนุนทางการเงิน 

ในรูปแบบกองทุนพัฒนาบุคลากรแรงงาน	 STEM	 

เพื่อยกระดับความรู ้และทักษะของก�าลังแรงงาน	 

S T EM 	 ใ น ก ลุ ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป ้ า ห ม า ย	 

First	S-Curve	และ	New	S-Curve	และ	๔)	การพฒันา 

ศักยภาพก�าลังคน	 STEM	 ในภาคการผลิต	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

โดยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการวิจัย	 พัฒนา	 และนวัตกรรม	 การปฏิบัติงานหรือการน�าไปพัฒนาต่อยอด	 

จ�านวน	๙๖๐	กิจกรรม/หลักสูตร	ซึ่งมีผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	จ�านวนมากกว่า	๕๐,๐๐๐	คน

 	 ๒.1.๒	 STEM	 Education	 มีการด�าเนินการ	 ดังนี้	 ๑)	 สนับสนุนการท�าวิจัยด้าน	 STEM	 เพื่อสร้าง 

สื่อการเรียนการสอน	 STEM	 และ	 ๒)	 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม	

 	 ๒.1.3	 ส่งเสรมิอาชพี	STEM	(STEM	Career	Promotion)	โดยจดัท�าร่างกรอบยุทธศาสตร์ก�าลงัคน	STEM	

ของประเทศ	 และเน้นการลงมือท�าร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน	 (PPP)	 เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 

อย่างเป็นระบบ	และก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานระดับชาติที่ชัดเจน	โดยยึดหลักภาคอุปสงค์น�า	(Demand	Driven)

 	 ๒.1.๔	 จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ	(SEAMEO	Regional	Centre	for	STEM	

Education:	 SEAMEO	 STEM-ED)	 ในประเทศไทย	 เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบูรณาการการด�าเนินงาน 

ร่วมกบัหน่วยงานเจ้าภาพหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	มกีารตดิตามและประเมินผลประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะได้รบัเป็นระยะ	 

โดยมีวัตถุประสงค์	 ดังน้ี	 ๑)	 เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ๒)	 เพื่อริเริ่ม	 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา	๓)	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับหน่วยงาน 

และองค์การระหว่างประเทศอื่น	 ๆ	 ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ	 ๔)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ 

ค�าปรึกษาด้านสะเต็มศึกษาส�าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร 

ของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา	 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาและความรู ้ความสามารถที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ 

ในการพฒันาประเทศสมาชิก	ขบัเคลือ่นนโยบายความร่วมมอืด้านสะเตม็ศกึษาในแต่ละด้านของภมูภิาคให้เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้	

และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน3๒๖
นโยบายข้อ ๘

 ๒.๒	 การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน	 (Work-integrated	 Learning:	WiL)	 ในรูปแบบ		

Public	 Private	 Partnership	 (PPP)	 โดยด�าเนินโครงการน�าร่องร่วมกับ	 ๖	 มหาวิทยาลัย	 และ	 ๑	 วิทยาลัยเทคนิค	 

เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกทักษะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ	 และครู	

อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ	รวมทั้งยังได้น�าระบบ	WiL	 ไปใช้งานอื่น	ๆ	 เช่น	๑)	กลไกการขยายเครือข่าย	WiL	 เพื่อกระตุ้น 

การขยายตวัในการใชร้ปูแบบ	WiL	แกป้ญัหา	mismatch	ระหวา่งภาคอตุสาหกรรมกบัภาคการศึกษา	ซ่ึงมสีถานประกอบการ	 

๔	 กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	 ช้ินส่วนยานยนต์	

อิเล็กทรอนิกส์	 ปิโตรเคมี	 และอาหาร	 ๒)	 การผลิตก�าลังคนที่มี 

ความสามารถในการพัฒนาสู่เทคโนโลยีระดับสูง	 จ�านวน	๑๔๗	 คน	 

๓)	การน�าแนวทางการด�าเนนิงาน	WiL	ทีเ่ปน็ตวัอยา่งธรุกจิ	(Guide	line)	ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส	์(e-Bidding)	และ	 

๔)	การใช้กลไก	WiL	 เป็นเงื่อนไขให้สิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทุนใน	Super	Cluster	พบว่ามีสถานประกอบการที่ได้รับ 

การอนมุตัเิพือ่รบัสทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิได้นติบิคุคลจากการใชจ้า่ยหรอืการลงทนุในโครงการ	WiL	จ�านวน	๓	โครงการ	

ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมากถึง	๒๐,๙๘๖	ล้านบาท	โดยในปี	๒๕๖๐	มีเป้าหมายทั้งสิ้นประมาณ	

๓๐๐	คน	ซึ่งจะผลักดันขยายผล	WiL	ใน	๓	อุตสาหกรรม	ได้แก่	อิเล็กทรอนิกส	์ชิ้นส่วนยานยนต	์และปิโตรเคม	ีกว่า	๓๙๐	คน	 

ปจัจบุนัมนีกัศกึษาเขา้รว่มโครงการในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูง	(ปวส.)	ปริญญาตร	ีและปรญิญาโท	จ�านวน	๔๙๘	คน	

	 ๒.3	 การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิต	

และการบริการ	 (Talent	 Mobility)	 เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการท�างานระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันวิจัยของภาครัฐ	 ได้ด�าเนินการ	 ดังนี้	 ๑)	 จัดตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวก	 (Talent	Mobility	 Clearing	 House)	 

เพ่ือประสานงานความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการ 

๒)	พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 

และนวัตกรรมของสถานประกอบการ	 และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ	 

ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ	 เพื่อใช้สืบค้นจับคู่	 

(Talent	Mobility	Database)	และ	๓)	ติดตามการด�าเนินโครงการ	

Talent	 Mobility	 ในมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น	 ๆ	 มีหน่วยงานพันธมิตร	 

๒๖	 หน่วยงาน	 ปัจจุบันมีบุคลากรท่ีไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน	 

“นักศึกษาเข้าร่วม 
โครงการ Work-integrated  

Learning: WiL จ�านวน  

๔๙๘ คน”
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จ�านวน	๙๙๔	คน	แบง่เปน็นกัวจิยัจากมหาวทิยาลัยจ�านวน	๔๖๗	คน	 

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของรัฐจ�านวน	๘๓	คน	ผู้ช่วยนักวิจัยจ�านวน	 

๔๔๔	 คน	 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ�านวน	 ๒๙๒	 บริษัท	 

จาก	๓๖๗	โครงการ	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีบุคลากร

ที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน	 จ�านวน	๕๒๙	 คน	 แบ่งเป็น	 นักวิจัย	 

๒๓๙	คน	ผู้ช่วยนักวิจัย	๒๙๐	คน	 (นักศึกษาปริญญาเอก	๒๑	คน	 

ปริญญาโท	๕๐	คน	ปริญญาตรี	๑๕๙	คน)	จากจ�านวน	๙๕	โครงการ	

    ๒.๔		 ก า รพัฒนาก� า ลั ง คน ในสาขาขาดแคลน  

ได้สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ระยะที่	 ๓	 และโครงการฯ	

ระยะที่	 ๓+	 เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน 

ทั้งในและต่างประเทศ	 ในระดับปริญญาโท-เอก	 ในสาขาเทคโนโลยี

โลหะและวัสดุ	 และพลังงาน	 สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	

สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 สาขาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน	 

สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และสาขานาโนเทคโนโลยี	 โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 มีเป้าหมายรวม	 

จ�านวน	๑,๕๑๕	ทนุ	(ตา่งประเทศ	๑,๓๙๐	ทนุ	และในประเทศ	๑๒๕	ทนุ)	เปน็ทนุตอ่เนือ่ง	๑,๒๔๐	ทนุ	เปน็ทุนต่างประเทศ	๑,๑๑๕	ทนุ	 

และทุนในประเทศ	๑๒๕	ทุน	และจัดสรรทุนใหม่	๒๗๕	ทุน	(ต่างประเทศ)	และปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีเป้าหมาย	 

จ�านวน	๑,๔๐๕	ทุน	(ตา่งประเทศ	๑,๓๑๕	ทนุ	และในประเทศ	๙๐	ทนุ)	 

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนท่ีส�าเร็จการศึกษาและกลับมาท�างานวิจัย 

และพัฒนา	 รวม	 ๓,๑๐๒	 คน	 แยกออกเป็นทุนต่างประเทศ	 

จ�านวน	๒,๙๑๒	คน	และทุนในประเทศ	จ�านวน	๑๙๐	คน

 ๒.๕	 การสร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยี

และนวตักรรม	รฐับาลไดจ้ดักจิกรรมตา่ง	ๆ 	เพือ่สรา้งความตระหนกั

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ดังนี้	

 	 ๒.๕.1	 จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์	 ระหว่าง 

วันที่	 ๑๒-๑๔	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 ภายใต้แนวคิด	 “นักวิทย์น้อย	

ตามรอยพ่อ	 สานต่อที่พ ่อท�า”	 น้อมน�าหลักการทรงงานและ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	 บรมนารถบพิตร	 โดยเฉพาะการที่ทรงน�ากระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาค�าตอบและแก้ปัญหา	 เพื่อให้เด็ก	 ๆ	 

ได้เรียนรู้และน�าไปปรับใช้ในชีวิต	 พร้อมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 กว่า	 

๑๐๐	กิจกรรม

	 	 ๒.๕.๒	 จดักิจกรรมการเข้าชมพพิธิภัณฑ์อวกาศ	(Space	Inspirium)	โดยให้ประชาชนเข้าชมแหล่งเรยีนรู้ 

ด้านอวกาศ	หรือ	Space	Inspirium	ณ	อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	และ	๓	พิพิธภัณฑ์	 

ที่คลอง	 ๕	 จังหวัดปทุมธานี	 ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

และจตุัรสัวทิยาศาสตร์	องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิอาคารจตัรุสัจามจรุ	ีโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ระหว่างวนัท่ี	๓๑	ธนัวาคม	

๒๕๕๙-๓	มกราคม	๒๕๖๐	เปิดสถานวีจิยัล�าตะคอง	จงัหวดันครราชสีมา	ให้บรกิารประชาชนเป็นจดุพกัรถ	แวะพกัซือ้เครือ่งดืม่	 

ผลิตผลของเกษตรกร	บริการห้องน�้า	แจกเมล็ดพันธุ์	“ชมจันทร์”	จ�านวน	๒,๐๐๐	ชุด	พร้อมเปิดให้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ	ณ	สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชน	

“หมนุเวยีนบคุลากร 
ภาครัฐไปปฏิบัติงาน 
ในภาคเอกชน (Talent 

Mobility) ๕๒๙ คน”

“นักเรียนทุนรัฐบาล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ส�าเร็จการศึกษาและ 

กลับมาท�างานวิจัย 

และพัฒนา ๓,๑๐๒ คน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน3๒๘
นโยบายข้อ ๘

  ๒.๕.3	 โครงการกระจายโอกาสเรยีนรูด้าราศาสตร์		
“๗๗	จังหวดั	เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรยีนรูท้ัว่หล้า”		
ในปี	 ๒๕๕๘	 ได้มอบกล้องโทรทรรศน์	 ๖๐	 ตัว	 พร้อมอุปกรณ์ 
ทางดาราศาสตร์ส�าหรบัการเรียนการสอนดาราศาสตร์แก่โรงเรยีน 
ใน	๓๖	จังหวัด	(๖๐	โรงเรียน)	และจะขยายผลให้ครบ	๗๗	จังหวัด	 
(๓๐๐	 โรงเรียน)	 ภายในระยะเวลา	 ๓	 ปี	 (ปี	 ๒๕๕๙-๒๕๖๑)	 
โดยในปี	๒๕๖๐	ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ให้โรงเรยีนไปแล้ว	จ�านวน	 
๑๐๐	แห่ง	ใน	๕๓	จังหวัด	และจะมอบให้ครบ	๗๗	จังหวัด	ภายใน 
ปี	๒๕๖๑
  ๒.๕.๔	 จดังานตลาดนดัวถิวีทิย์	 ๒๕๖๐	 ระหว่าง 
วนัที	่๙-๒๙	มกราคม	๒๕๖๐	รวม	๒๑	วนั	ณ	ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	 
ท�าเนียบรัฐบาล	 กรุง เทพมหานคร	 เ พ่ือเผยแพร ่ผลงาน 
ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรม	และมุง่เน้นการคัดสรร 
ผลงานผลิตภัณฑ์มาจ�าหน่าย	เพื่อช่วยเหลือชุมชน	วิสาหกิจชุมชน	 
รวมถงึเพ่ิมช่องทางให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างรายได้	กระจายสนิค้าและบรกิารให้กบัประชาชนได้มากขึน้	ซ่ึงมยีอดผูเ้ข้าร่วม 
ชมงานและเลอืกซือ้สนิค้า	มากกว่า	๗๐,๐๐๐	คน	มปีระชาชนสนใจเข้าร่วมกจิกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่สร้างอาชพี 
๒๐	 หลักสูตร	 มากกว่า	 ๗๐๐	 คน	 ท้ังนี้	 สามารถสร้างยอดการจ�าหน่ายสินค้าภายในงานและยอดการส่ังซ้ือไม่ต�่ากว่า	 

๓๐	ล้านบาท	และยังส่งผลให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีมูลค่ารวมกว่า	๑๐๐	ล้านบาท
 	 ๒.๕.๕	 เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวด	
ผลงาน	ในงาน	“45th	International	Exhibition	of	Inventions		
Geneva”	 ระหว่างวันที่	 ๒๙	 มีนาคม-๒	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 
ณ	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	จ�านวน	๙๑	ผลงาน	จาก	๓๒	หน่วยงาน	 
โดยผลงานเรื่อง	“การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตา 
อย่างอตัโนมตัจิากภาพถ่ายจอตาบนสมาร์ทโฟน”	ของมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร	์ได้รับรางวัลสูงสุดของงาน	คือ	รางวัล	Grand	Prix	 
(Grand	Prix	du	Salon	International	des	Inventions	de	Geneva)	 
นอกจากนี	้ยงัได้รบัรางวัลอืน่	ๆ 	อกี	เช่น	รางวลัเหรยีญทองเกยีรตยิศ	 
(Gold	Medal	 with	 Congratulations	 of	 Jury)	 ๙	 ผลงาน	 
ร า ง วั ล เ ห รี ยญทอ ง 	 ( Go l d 	 Meda l ) 	 ๒๒ 	 ผล ง าน	 
รางวัลเหรยีญเงนิ	(Silver	Medal)	๓๖	ผลงาน	รางวลัเหรยีญทองแดง	 
(Bronze	Medal)	๒๔	ผลงาน	และได้รับรางวัล	Special	Prize	 

บนเวที	(On	Stage)	๓	รางวัล	และรางวัล	Special	Prize	จากประเทศต่าง	ๆ	๒๑	รางวัล	จาก	๘	ประเทศ
 	 ๒.๕.๖	 จัดงาน	 “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”	 ในปี	 ๒๕๕๘-๒๕๖๐	 ภายใต้แนวคิด	 
“จุดประกายความคิด	พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์	 เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	 สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	ณ	 จังหวัดนนทบุร	ี
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร	์ การค้นคว้าใหม	่ๆ	มาจัดแสดงและให้ความรู	้ โดยในปี	๒๕๕๘	 
มีผู้เข้าชมงานกว่า	๑	ล้านคน	และในป	ี๒๕๕๙	มีหน่วยงานพันธมิตร	๙	กระทรวง	๑๘	สถาบันการศึกษา	จ�านวนกว่า	๑๐๐	
หน่วยงาน	และหน่วยงานต่างประเทศ	๘	ประเทศ	มากกว่า	๑๐	หน่วยงาน	เช่น	ประเทศญีปุ่น่	สหราชอาณาจกัร	สหรฐัอเมริกา	
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 สาธารณรัฐเกาหลี	 ประเทศแคนาดา	 เครือรัฐออสเตรเลีย	 และสาธารณรัฐประชาชนจีน	 
มีผู ้เข้าชมงาน	 จ�านวนกว่า	 ๑.๑	 ล้านคน	 ส่วนในปี	 ๒๕๖๐	 ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ 
ระหว่างวันที่	 ๑๗-๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 มีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม	 ๗๔	 หน่วยงาน	 และมี 

ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า	๑.๑๑๓	ล้านคน 

“มอบกล้องโทรทรรศน์ให้ 
โรงเรียน ๑๐๐ แห่ง ๕๓ จังหวัด 

และจะมอบให้ครบ ๗๗ 
จังหวัด ภายในปี ๒๕๖๑”

“ตลาดนัดวิถีวิทย์ 
สร้างยอดจ�าหน่ายและ 

ยอดสั่งซื้อสินค้าไม่ต�่ากว่า  
๓๐ ล้านบาท ให้แก่ชุมชน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

3๒๙

 	 ๒.๕.๗	 จัดงานวันนักประดิษฐ์	ครั้งที่	1๙	ประจ�าป	ี๒๕๖๐	และมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	เมื่อวันที่	 

๒-๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	กรุงเทพมหานคร	ภายใต้หัวข้อ	“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	:	พลังสร้างความมั่นคงสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน”	 และนิทรรศการมหกรรมส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ	 (2017	 Bangkok	 International	 Intellectural	 Property, 

Invention,	 Innovation	 and	 technology	 Exposition:	 IPITEx	 2017)	 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งจากในประเทศและ 

ต่างประเทศ	และการมอบรางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ	๔	ประเภท	ประกอบด้วย	๑)	รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาต	ิประจ�าปี	๒๕๕๙	

จ�านวน	๘	คน	ใน	๖	สาขาวิชาการ	๒)	รางวัลผลงานวิจัย	ประจ�าปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๑๐	เรื่อง	ใน	๑๐	สาขาวิขาการ	๓)	รางวัล

วิทยานิพนธ์	ประจ�าปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๓๖	เรื่อง	ใน	๑๑	สาขาวิชาการ	และ	๔)	รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ประจ�าปี	๒๕๖๐	

จ�านวน	๓๔	ผลงาน	ใน	๘	สาขาวิขาการ	โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที	่www.inventorday.nrct.go.th	

 	 ๒.๕.๘	 จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 ๒๕๖๐	 ระหว่างวันที่	 ๒๓-๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรม 

เซน็ทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	เซน็ทรลัเวลิด์	กรงุเทพมหานคร	ภายใต้แนวคดิ	“วจิยัเพือ่พฒันาประเทศ	

สู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน”	 มีการแสดงผลงานที่เกิดจากการส่งเสริมการน�าองค์ความรู้จากการวิจัยที่มีความพร้อม 

มาขยายผล	 ซึ่งการน�าเสนอจัดเป็น	 ๗	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 งานวิจัยเพื่อความม่ันคง	 ๒)	 งานวิจัยเพื่อการเกษตร	 ๓)	 งานวิจัย 

เพื่ออุตสาหกรรม	๔)	งานวิจัยเพื่อสังคม	๕)	งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข	๖)	งานวิจัยเพื่อพลังงาน	และ	๗)	งานวิจัย 

เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3.	 การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ	ระเบียบ	และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน�างานวิจัย	
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์	 ส่งเสริมการจัดท�าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา	
ในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด	รวมท้ังผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 3.1	 การก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัย	

และพัฒนา	 โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่าย 

ด้านการวิจัยและพัฒนา	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	๓๐๐	 

โดยปรับเพิ่มจากร้อยละ	๒๐๐	เป็นร้อยละ	๓๐๐	เป็นเวลา	๕	ปี	 

เริ่มวันท่ี	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘-๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 ซึ่งบริษัท 

ขนาดเลก็ทีม่รีายไดไ้ม่เกิน	๕๐	ล้านบาท	จะไดร้บัการลดหยอ่นภาษ	ี

๓	เทา่	ไมเ่กนิรอ้ยละ	๖๐	ของรายไดบ้รษิทั	ส่วนบริษัทขนาดกลาง 

ที่มีรายได้ต้ังแต่	 ๕๐	 ล้านบาทขึ้นไป	 แต่ไม่เกิน	 ๒๐๐	 ล้านบาท	 

ได้รับการลดหย่อนภาษี	 ๓	 เท่า	 เพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ	 ๙	 

ของรายได้ส่วนเพ่ิม	 และบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้มากกว่า	 

๒๐๐	 ล้านบาท	 ได้รับการลดหย่อนภาษี	 ๓	 เท่า	 เพิ่มเติมอีก 

ไม่เกินร้อยละ	๖	ของรายได้ส่วนเพิ่ม

 3.๒	 การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและใช้ใน

เชิงพาณิชย์หรือบัญชีนวัตกรรม	 เพื่อสนับสนุน	 ส่งเสริมการน�า

ผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมไทยให้เกิดประโยชน์แก่ 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 และสามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์	 ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงที่ เชื่อถือได้	 

ตลอดจนทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 โดยได้ด�าเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้หน่วยงานของรัฐทราบและ 

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 

ของแต่ละหน่วยงานตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	 โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ 

และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ	 ๓๐	 ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน	 ซ่ึงมีงานนวัตกรรมท่ีย่ืน 

“ยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐%”
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ขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยแล้ว	๓๒๖	ผลงาน	และผ่านการรับรอง 

จากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม	 

จ�านวน	 ๑๓๖	 ผลงาน	 โดยได้ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว	 

รวมท้ังสิ้น	 ๑๐๕	 รายการ	 ซึ่งสามารถตรวจสอบบัญชีรายการ

นวัตกรรมได้ที	่www.innovation.go.th	ทั้งนี้	จากการวัดผลสัมฤทธิ ์

มาตรการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	 พบว่าบริษัทเจ้าของ

นวัตกรรมมียอดขายในระหว่างเดือนมกราคม	 ๒๕๕๙-พฤษภาคม	

๒๕๖๐	 รวมท้ังสิ้น	 ๔๘๗.๓๓	 ล้านบาท	 แบ่งเป็น	 ๑)	 จัดซ้ือจัดจ้าง 

โดยหน่วยงานภาครัฐ	 ๓๐๘.๖๒	 ล้านบาท	 (วิธีพิเศษ	 ๙๓.๕๖	 

ล้านบาท)	และ	๒)	จัดซื้อจัดจ้างโดยภาคเอกชน	๑๗๘.๗๑	ล้านบาท	 

นอกจากน้ี	 ยังมีหน่วยงานภาครัฐและนักประดิษฐ์ทั่วประเทศ 

ยื่นขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย	 ๕๕๐	 ผลงาน	 และผ่านการรับรอง	 

๓๐๔	 ผลงาน	 ประกอบด้วย	 สิ่ งประดิษฐ์ด้ านความมั่นคง	 

๑๓	 รายการ	 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ๕๙	 รายการ	 

ด้านคมนาคม	๗	รายการ	ด้านเกษตรกรรม	๗๔	รายการ	และด้านอื่น	ๆ 	๑๕๑	รายการ	โดยปัจจุบันขึ้นบัญชีแล้ว	๑๓๐	ผลงาน	 

และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาเป็นนวัตกรรม	จ�านวน	๒๑	ผลงาน	ทั้งนี้	นักประดิษฐ์ไทยสามารถขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 

ได้ด้วยตนเองหรือผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีแล้วได้ที่	www.thaiinvention.nrct.go.th

“บัญชีนวัตกรรมไทย  
สร้างยอดขาย 

๔๘๗.๓๓ ล้านบาท  
ใน ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐”
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  3.3	 การด�าเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ	

และพัฒนาขีดความสามารถของ	 SMEs	 ไทยไปสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๐)	ได้สนับสนุน

เงินทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	 (SMEs)	 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

หรือเชิงสังคม	 ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อ 

ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิ	จ�านวน	๒๕๐	โครงการ	ภายใตง้บประมาณ 

สนับสนุน	จ�านวน	๕๐๐	ล้านบาท	และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

คิดเป็นมูลค่ากว่า	๕๐,๐๐๐	ล้านบาท	ปัจจุบันได้สนับสนุนโครงการ

คูปองนวัตกรรมส�าหรับ	 SMEs	 ไปแล้วทั้งสิ้น	 ๔๑๐	 โครงการ	 

วงเงินสนับสนุน	 ๓๗๑.๗๒	 ล้านบาท	 ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุน	 

รวมกว่า	๓,๘๐๐	ล้านบาท

“โครงการคูปอง 
นวัตกรรมสร้างธุรกิจ  

๒๕๐ โครงการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กว่า ๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท”

 3.๔	 การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ดังนี	้

 	 3.๔.1	 ปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ	โดยมสีภานโยบายวิจยัและนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สวนช.)	 

ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 ปรับปรุงระบบวิจัย	 และนวัตกรรมของประเทศ	 รวมทั้งก�ากับและ 

ติดตามการบริหารจัดการ	 การจัดสรรงบประมาณ	 และประเมินผลการด�าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ	

และมีแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการของประเทศ	 รวมทั้งมีแนวคิดการจัดตั้ง 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	 (Industry	Consortium)	และหลักการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับค่าใช้จ่ายแต่ละบริษัทได้มีการรวมกลุ่มเพื่อใช้จ่ายท�า	R&D	ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

เฉพาะด้าน	(R&D	Consortium)	ใน	๕	กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก	จ�านวน	๓	เท่า	ระยะเวลา	๓	รอบ	ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่

วันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๐-๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒
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 	 3.๔.๒	 ผลักดันกฎหมายด้านวิทยาศาสตร	์จ�านวน	๒	ฉบับ	ได้แก่	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์	 

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรม	พ.ศ.	....	ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 3.๕	 การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน	ประจ�าภูมิภาค	

จ�านวน	๕	แห่ง	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	ขอนแก่น	ชลบุร	ีสงขลา	และกรุงเทพมหานคร	ร่วมกับจังหวัดและสถาบันการศึกษา

ที่เป็นเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี	ในปี	๒๕๕๙	ได้สนับสนุนงบประมาณครอบคลุมพื้นที	่๗๐	จังหวัด	จ�านวน	๗๔	โครงการ	 

มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ท่ีส่งเสริมการเพ่ิม 

ศกัยภาพ	จ�านวน	๒๕	เรือ่ง	มีผูรั้บบรกิาร	รวม	๑๙,๘๙๑	คน	นอกจากน้ี 

ได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน	สถาบันการศึกษา	เพื่อพัฒนา

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จ�านวน	 ๙๐	 หมู่บ้าน	 

มีผูร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลย	ีจ�านวน	๖,๔๗๘	คน	โดยชมุชนจะได้รบั 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และพัฒนาทักษะจนมีความเช่ียวชาญ 

ในเทคโนโลยี	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพหลักหรือ 

อาชีพรอง	ช่วยลดค่าใช้จ่าย	สร้างเงิน	สร้างงาน	สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ท้องถิ่น	 และขยายองค์ความรู้หรือถ่ายทอดไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง	 

รวมทั้ งผลักดันให้ เ กิดแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ 	 

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 

จ�านวน	๘	 แผนงาน/โครงการ	 เช่น	 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด	จังหวัดล�าปาง	โครงการ 

บริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลต�าบลเกาะสีชัง	อ�าเภอสีชัง	จังหวัดชลบุรี	 

	 	 ในป	ี๒๕๖๐	ไดส้นบัสนนุงบประมาณใหห้นว่ยงาน/สถาบนัการศึกษาทีเ่ปน็เครอืขา่ยคลินกิเทคโนโลย	ีครอบคลมุ

พื้นที่	๗๐	จังหวัด	จ�านวน	๗๕	โครงการ	โดยมีผลงานด้านวิทยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ	

จ�านวน	๓๐	เรื่อง	มีผู้รับบริการรวม	๒๑,๖๖๑	คน	รวมทั้งผลักดันให้เกิดแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีและ 

นวัตกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 จ�านวน	 ๒๔	 แผนงาน	 เช่น	 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน	 พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อการส่งออก	

จังหวัดนครพนม

	 3.๖	 การจัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม	 รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่ือสนับสนุนการสร้างและพัฒนา 

ผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวัตกรรม	เพือ่สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึ 

แหลง่ทนุส�าหรบันกัศกึษาและผูท้ีจ่บการศกึษาจากสถาบนัการศกึษา 

ไมเ่กนิ	๗	ป	ีหรอืบคุลากรในสถาบันการศึกษา	สถาบนัวจัิย	ผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม	หรอืวสิาหกจิ	โดยเริม่ตน้ดว้ยการด�าเนนิงาน 

ด้านการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย	 

ให้สามารถรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างอาชีพ	 

สร้างงานหรือสรา้งรายได	้โดยมผีลการด�าเนนิงาน	ดงันี	้๑)	จดัท�าระเบียบ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการบริหารกองทุน	 

“สนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อถ่ายทอดด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๗๐ จังหวัด  
๗๔ โครงการ”

“จัดตั้งกองทุนพัฒนา 
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้าง
อาชีพ สร้างงาน 
และสร้างรายได้”
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การรับการจ่ายเงิน	การเก็บรักษาเงินกองทุน	การจัดหาผลประโยชน	์และการจัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม	๒)	ด�าเนินการร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขอรับทุน	การคัดเลือกโครงการ	การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินและการจ่ายคืนเงิน	 

และโครงสร้างส�านักงานกองทุนฯ	นอกจากน้ี	คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้เห็นชอบการควบรวมกองทุนต้ังตัวได้ 

กับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว	

๔.	 การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย	
และพัฒนา	และนวัตกรรมของไทย	และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ	วัสด	ุและสินค้าอื่น	ๆ	ที่เป็น
ผลจากการวิจัย	และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง	

	 ๔.1	 การพฒันาก�าลงัคน	เทคโนโลย	ีและอตุสาหกรรมสนบัสนนุภายในประเทศเพือ่รองรบัการพัฒนาดา้นระบบ

ขนส่งทางราง	 ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	ด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี 

รถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน	 สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยที่จะน�ามาใช้ประยุกต์ในการพัฒนา

เทคโนโลยีระบบรางทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร	 และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง	 โดยได้จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 

๑)	 การผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง	 โดยพัฒนา

นักศึกษาระดับช่างเทคนิค	 ๔๘๓	 คน	 ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางรางในวิทยาลัยอาชีวศึกษา	 ๕	 แห่ง	 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	มผีูเ้ขา้รบัการอบรม	จ�านวน	๔๐	คน	๒)	การจัดประชมุรว่มไทย-จนี	Thailand-China	Joint	Research	

Center	on	Railway	System	เม่ือวนัที	่๑๖	มกราคม	๒๕๖๐	ภายใตก้รอบ	Science	and	Technology	Partnership	Program	

(STEP)	ณ	เมอืงชงิเตา่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	และ	๓)	การพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง	รุน่ท่ี	๗	(วศร.๗)	 

จ�านวน	๓๔	ราย	โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งทางรางชั้นน�าจากต่างประเทศสู่บุคลากร

ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ

	 	 นอกจากนี้	 ได้มีการเตรียมความพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน 

โดยอยู ่ระหว ่างด�าเนินโครงการการจัดสร ้างห ้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยการเรียนรู ้การบริหารและควบคุมระบบ 

การเดินรถไฟ	 (Teaching	 platform)	 และอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาชุดจ�าลองการขับรถไฟฟ้า 

ความเร็วสูงด้วยหัวรถจักรไฟฟ้าความเร็ว	 รุ่น	 A380	 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (driving	 simulator	 for	 high	 speed	 

train)	เพื่อรองรับการด�าเนินการตามสัญญาการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน	

 ๔.๒	 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน	ดังนี้

  ๔.๒.1	 จัดท�าแผนที่น�าทางการส่งเสริมยานยนต	์

ไฟฟ้าในประเทศไทย	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๒)	 เพื่อส่งเสริม 

ให ้ประเทศไทยเป ็นศูนย ์กลางยานยนต ์ ไฟฟ ้าในอาเซียน	 

โดยให้มีการใช ้และการผลิตควบคู ่ไปกับการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีของยานยนต	์๓	ประเภท	คือ	 รถโดยสารไฟฟ้ายานยนต	์ 

ไฟฟ้าดดัแปลง	และรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล	โดยให้น�าเข้าเฉพาะแบตเตอรี่ 

หรือชิ้นส่วนที่ยังสามารถผลิตได้เพื่อให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรีใ่นประเทศ	ทัง้นี	้ในระยะแรก	ให้น�าร่อง

จากหน่วยงานภาครัฐ	 คือ	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	 

โดยอยู ่ระหว ่างพิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน	 

เพื่อท�าการทดลองดัดแปลงรถเมล์ใช้แล้วให้เป็นรถไฟฟ้าเพื่อเป็น

แนวทางส�าหรับการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้า

  ๔.๒.๒	 จัดท�าแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย  

“แผนท่ีน�าทางการส่งเสรมิ 
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมุง่ส่งเสรมิ 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ยานยนต์ไฟฟ้า

ในอาเซียน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน33๔
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โดยก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมอีตุสาหกรรมการผลติ	ประกอบ	และพฒันาชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า	ภายในปี	๒๕๖๔	และ 

ลดการน�าเข้าชิน้ส่วนทีต้่องพึง่พาต่างประเทศ	โดยในปี	๒๕๖๐	มีผลงานวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 

ดังนี้	 ๑)	 พัฒนาแบตเตอรี่แพ็คส�าหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาด	 ๑๓	 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	 ๒)	 พัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์ 

และระบบขับเคลื่อน	 รวมทั้งได ้พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบมอเตอร ์ที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร ้อม 

ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 ๓)	 พัฒนาตู้ชาร์จพลังงานไฟฟ้า	 (EV	 Charging	 Station	 2.0)	 ส�าหรับใช้ในเขตเมือง	 

ซ่ึงขณะนี้อยู ่ระหว่างเจรจากับบริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือขอพื้นที่ติดตั้งภายในห้างเซ็นทรัล 

สาขาลาดพร้าว	 	 ๔)	 พัฒนาชิ้นส่วนหลักส�าหรับรถไฟฟ้า	 ได้แก่	 มอเตอร์	 ชุดขับมอเตอร์	 แบตเตอรี่แพ็ค	 ชุดแปลงกระแส 

ส�าหรับอัดประจุไฟฟ้าในรถยนต์	 ชุดแปลงกระแสไฟเล้ียง	 ทั้งนี้	 มีเป้าหมายจะผลักดันชิ้นส่วนหลักส�าหรับรถไฟฟ้า 

ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป	 ๕)	 ด�าเนินการร่วมกับบริษัท	 ล็อกซเล่ย์	 จ�ากัด	 เพื่อพัฒนา 

รถไฟฟ้าโดยสารมินิบัส	ขนาดความยาว	๙	เมตร	ความเร็วเฉลี่ย	๗๐	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	และสามารถวิ่งได้	๑๐๐	กิโลเมตร	 

ต่อการชาร์ต	 ๑	 ครั้ง	 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน	 ๒	 ปี	 และ	 ๖)	 วิจัยเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

กับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อน�ามาใช้ก�าหนดมาตรฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	 โดยการน�ากล่อง	 Data	 set	 ไปติดตั้งบน 

รถเมล์ไฟฟ้ารุ่นใหม่	ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมการจัดซื้อ	จ�านวน	๒๐๐	คัน

  ๔.๒.3	 จัดท�ามาตรฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 ได้ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐาน 

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า	 เช่น	 มาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 มาตรฐานแบตเตอร่ี	 

สถานปีระจ	ุแหล่งจ่ายพลงังาน	สายไฟส�าหรบัประจ	ุIEC	โดยมาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าได้จดัท�าเสรจ็แล้ว	 

ส�าหรบัมาตรฐานอืน่	ๆ 	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจัดท�าข้อมลูทางเทคนคิให้ส�านักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม	นอกจากนี	้ได้จดัท�า

เกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสลากไฟฟ้าเบอร์	๑	ถึง	๕	ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

ป	ี๒๕๖๑	และจัดส่งข้อมูลให้การไฟฟ้านครหลวงประกาศและให้ฉลากต่อไป

 ๔.3	 โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร	(Food	Innopolis)	เป็นการพฒันาเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบ	Cluster	 

ที่ได้ก�าหนดให้เมืองนวัตกรรมอาหารเป็นหนึ่งในเจ็ด	 Super	 Cluster	 ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต	พื้นที่แรกตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	(Thailand	Science	Park:	TSP)	โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	

(One-Stop	Service)	ใหบ้รกิารแบบครบวงจรดา้นการวจัิยพฒันาและนวตักรรม	และอ�านวยความสะดวกใหบ้ริษทัอาหารชัน้น�า 

ระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนในพื้นที่ในรูปแบบ	Food	 Innopolis	Service	Platform	ผ่านกลไกความร่วมมือ 

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน	 (Public	 Private	 Partnership:	 PPP)	 โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ	 ได้แก่	

Great	Wall	Enterprise	Institute	(GEI)	และ	Tus-Holdings	Co.,Ltd.	สาธารณรัฐประชาชนจีน	Innopolis	Foundation	 

สาธารณรั ฐ เกาหลี 	 โดยมีส รุปผลการด� า เนินงาน	 ดั งนี้ 	 ๑ ) 	 มีบริษัท เอกชนที่ ต้ั งอยู่ ในพื้ นที่ 	 ๓๔	 บริษัท	

๒)	 บูรณาการหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร	 โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

ทัง้สิน้	๕๑	หน่วยงาน	ประกอบดว้ย	๑๖	บรษัิทเอกชน	 

๑๒	 หน่วยงานภาครัฐ	 และ	 ๒๓	 มหาวิทยาลัย	 

๓)	จดักจิกรรม	Open	House	เพือ่น�าเสนอความพรอ้ม 

ของ 	 Food	 Innopol i s 	 ในการให้บริ การ 

และสนับสนุนการวิ จัยพัฒนาและนวัตกรรม 

ของภาคเอกชนด้านอาหาร	๔)	จดัท�าแผนปฏบิตักิาร	 

Food	 Innopolis	 ด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ด้านการวิจัย 

และพัฒนา	 ด้านงบประมาณและแหล่งเงินทุน 

ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร	และด้านการเข้าร่วม 

ลง ทุนของภาค เอกชนและแผนยุทธศาสตร์

เ มืองนวัตกรรมอาหาร	 ๕)	 จัดท�าหลักเกณฑ์ 
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การใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	(Competitiveness	Fund)	๖)	ให้บริการ	Food	Innopolis	โดยมีกลไก 

ความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ	 ดังน้ี	 ๑)	 หน่วย	 One	 Stop	 Center	 จัดท�าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล	 FI	 Databank	 

(www.foodinnopol is .or . th/fidatabank)	 ๒)	 Academy	 จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 

๓)	 Global	 Network	 บริการเชื่อมประสานความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และการให้ค�าปรึกษา	 ๔)	 Facilities	 

ให้บริการภาคเอกชนในสาขาความเช่ียวชาญ	 ๕)	 Nutrition	 &	 Food	 Safety	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาหาร

โภชนาการและความปลอดภัยทางอาหาร	 ๖)Food	 and	 Drug	 Administration:FDA	 อ�านวยความสะดวก

การขึ้นทะเบียนอาหารและยา	 ๗)	 Talent	 ร่วมมือกับโครงการ	 Talent	 Mobility	 และ	 Clearing	 Houses	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายบุคลากรวิจัยและพัฒนา 

จากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน	และ	๘)	 การประกวดนวัตกรรมอาหาร	 

(Food	Innopolis	Innovation	Contest)

 ๔.๔	 โครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา	

(THEOS-2)	 รัฐบาลได้มีการด�าเนินโครงการระบบดาวเทียม 

ส�ารวจเพ่ือการพัฒนา	 (THEOS-2)	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให ้ประเทศไทยมีระบบ 

ติดตาม	 วิเคราะห์	 และรายงานข้อมูลสถานการณ์ของประเทศ 

อย่างละเอียดและทันต่อเหตุการณ์	 สามารถบริหารการจัดการ 

ด้านการเกษตร	 การจัดการน�้า	 ภัยพิบัติ	 ทรัพยากรธรรมชาต	ิ 

สิ่ งแวดล ้อมและความมั่ นคงในทุก พ้ืนที่ ของประเทศให ้ม ี

ประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

และความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน

 ๔.๕	 การจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต	 หรือฟิวเจอร์ เ รียม	 (Futurium)	 ได้จัดสร้างศูนย์ 

ท่ีต�าบลคลองห้า	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 ระยะเวลา	 ๕	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	 เพื่อพัฒนาบุคลากร 

วิชาชีพสายวิทยาศาสตร์	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ	 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้าม 

จากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศพัฒนาแล้ว	 ซึ่งศูนย์นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยในศตวรรษที่	 ๒๑	 โดยจัดแสดงนิทรรศการ	 ๒	 กลุ่มหลัก	 คือ	 ๑)	 กลุ่มนิทรรศการ 

โลกนวัตกรรม	 มี	 ๘	 แกลเลอรี่	 ได้แก่	 คมนาคมและขนส่ง	 หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ	 การจัดการภัยพิบัติ	 พลังงานทางเลือก	 

การเกษตรอัจฉริยะ	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 นาโนเทคโนโลยี 	 

อวกาศและการบิน	 และนวัตกรรมไทย	 :	 เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น	

และ	 ๒)	 กลุ่มนิทรรศการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม	 มี	 ๓	 แกลเลอรี่	 ได้แก่	 ค้นพบแนวทางอาชีพ	 

แนะแนวอาชีพ	และทดลองปฏิบัติอาชีพ

 ๔.๖	 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	

(Eastern	 Economic	 Corridor	 of	 Innovation:	 EECi)		

ได้พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก	 

โดยสนับสนุนงบลงทุน	 มุ่งเน้นด้านการคิดค้นและการพัฒนาเทคโนโลยี	 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 	 

โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถาบัน 

การศึกษา	และสถาบนัวจิยัทัง้ในและตา่งประเทศรวม	๕๐	หนว่ยงาน	 

ทั้งนี้	กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ	EECi	ประกอบ

“โครงการดาวเทยีม 
THEOS-2  
จะสนับนุนให้การ 

จัดการภัยพิบัติได้รวดเร็วขึ้น

“ลงนามความร่วมมอื 
เพื่อขับเคลื่อน EECi 

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

สถาบันการศึกษา  
๕๐ หน่วยงาน”
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ด้วย	 ๓	 ส่วน	 ได้แก่	 ๑)	 ARIPOLIS	 :	 ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ	 หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ	 

๒)	BIOPOLIS	:	ศูนยก์ลางการวจิยัและนวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพ	(Life	Science	&	Biotechnology)	 

และ	๓)	SPACE	KRENOVAPOLIS	(Space	Krenovation	Park)	:	ศูนยก์ลางและฐานในการรงัสรรคน์วตักรรมจากเทคโนโลยอีวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ

๕.	 การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ด้านการวิจัยและพัฒนา	และด้านนวัตกรรม	

 ๕.1	 การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (Metrology	 Standardization	 Testing	

Quality:	 MSTQ)	 เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน	 โดยแบ่งเป็น	 ๔	 หมวดหลัก	 ได้แก่	 ระบบมาตรวิทยา	 

(M:	Metrology)	การก�าหนดมาตรฐาน	(S:	Standardization)	การทดสอบ	(T:	Testing)	และการรับรองคุณภาพ	 

(Q:	Quality	Assurance)	ซึ่งระบบ	MSTQ	 เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคุณภาพ	 (Quality	 Infrastructure)	 ท่ีส�าคัญในการผลักดัน 

ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 จึงได้พัฒนาระบบการให้บริการ 

เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ	 (MOST	 

One	 Stop	 Service)	 และได้มีการจัดท�าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ

เชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก	 และอ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ	 โดยรวบรวมรายช่ือหน่วยงาน 

ที่มีอ�านาจตามกฎหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน	 

( Regu l a to r ) 	 ทั้ ง สิ้ น 	 ๑๐ 	 กระทรวง 	 ร วมทั้ ง ไ ด้ จั ดท� า 

เว็บไซต์กลาง	 Thailand	 Testing	 Lab	 ส�าหรับฐานข้อมูล 

ห้องปฏิบัติการ	 ปัจจุบันได้มีการทดสอบและน�าเข้าข้อมูลจาก 

หน่วยงานทั้ง	๑๐	กระทรวง/หน่วยงาน	สู่ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ

เรียบร้อยแล้ว	โดยแสดงไว้ที่	www.nqi.go.th

	 ๕.๒	 การสนับสนุนพื้นท่ีบริการและงบประมาณของ

อุทยานวิทยาศาสตร์	ดังนี้	

  ๕.๒.1	 อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ให้บริการพืน้ทีเ่ช่าแก่บรษิทัเอกชน	 

๗๘	ราย	และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	๖๓	ราย	และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ	สอบเทียบ	และบริการข้อมูล 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี๓๕๒,๔๕๙	รายการ	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ให้บริการพืน้ทีเ่ช่าแก่บรษิทัเอกชน	๙๔	ราย	 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	๕๗	ราย	และให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบ	สอบเทยีบ	และบรกิารข้อมลูทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	๒๖๖,๔๘๓	รายการ

  ๕.๒.๒	 ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	 (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	 ได้สนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการงานวิจัยแก่ภาคเอกชน	ดังนี้	

ผลการด�าเนินการ
ปีงบประมาณ

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี	(โครงการ)	 ๖๗	 ๖๗ ๖๐

ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	(ราย) ๓๕	 ๓๕ ๓๒

ผู้ประกอบการท่ีใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีและการท�าวิจัยเพิ่มขึ้น	(ราย)

๔๒ ๓๘ ๓๕

“จัดท�าฐานข้อมูลทดสอบ 
มาตรฐานสินค้า 
เพื่อการส่งออกและ 

ออกเอกสารรับรองมาตรฐาน  

๑๐ กระทรวง/หน่วยงาน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

33๗

	 ๕.3	 การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	ได้ด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

 	 ๕.3.1	 วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	 (National	 Research	Management	 System:	

NRMS)	 เพื่อใช้ในการบริหาร	ก�ากับ	และติดตามงบประมาณและงานวิจัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการพัฒนา

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานและเครือข่ายผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น	 โดยเพิ่มระบบในการบริหารสัญญาของโครงการ 

ที่ได้รับทุนวิจัย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีหน่วยงานภาครัฐน�าข้อมูลเข้าระบบ	รวม	๑๓๖	หน่วยงาน	๖,๐๐๒	โครงการ	 

งบประมาณทั้งสิ้น	๑๔,๗๘๗.๘๑	ล้านบาท	

  ๕.3.๒	 เชือ่มโยงข้อมูลผลงานวจิยัทีแ่ล้วเสรจ็และให้บรกิารสบืค้นผ่านเวบ็ไซต์	www.tnrr.in.th	มหีน่วยงาน 

วิจัยเข้าร่วมการเช่ือมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย	 (TNRR)	 แล้วกว่า	 ๑๘๕	 หน่วยงาน	 มีข้อมูล 

งานวิจัย	จ�านวน	๕๐๑,๖๕๔	รายการ

  ๕.3.3	 ให ้บริการไฟล์เอกสารดิจิทัลผลงานวิจัย	 ผ ่านเว็บไซต์	 www.dric.nrct.go.th	 มีผู ้ ใช ้ 

ข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 ๑)	 ด้านนโยบาย	 ๖,๘๘๘	 รายการ	 ๒)	 ด้านวิชาการ	 ๑๕,๑๗๘	 รายการ	 ๓)	 ด้านสังคม/ชุมชน	 

๕,๓๘๓	รายการ	๔)	ด้านพาณิชย์/อุตสาหกรรม	๒,๐๐๔	รายการ

  ๕.3.๔	 ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบห้องสมุดงานวิจัย	

ส�าหรบัสาธารณะ	ผ่านเวบ็ไซต์	www.thai-explore.net	มผีลงานวจิยัทีใ่ห้บรกิาร	จ�านวน	๒,๙๙๓	เรือ่ง	และมผีูเ้ข้าไปใช้ประโยชน์ 

รวมทั้งสิ้น	๑๑๔,๐๓๔	ครั้ง	

 	 ๕.3.๕	 ให้บรกิารเลขมาตรฐานสากลประจ�าไฟล์ดจิทิลั	(Digital	Object	Identifier:	DOI)	ออกรหสัตวัระบวุตัถดุจิทิลั	 

ให้กับวัตถุดิจิทัล	 ๓	 ประเภท	 ได้แก่	 งานวิจัย	 วิทยานิพนธ์	 และบทความวารสาร	 โดยผู้ขอรับบริการสามารถสืบค้นข้อมูล 

ผ่านเว็บไซต์	 www.doi.nrct.go.th	 โดยตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 จนถึงปัจจุบัน	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๐๗,๔๑๐	 รหัส	 แบ่งเป็น	 

รายงานวิจัย	จ�านวน	๒๔,๗๑๕	รหัส	วิทยานิพนธ	์๗๐,๓๔๐	รหัส	และบทความวารสาร	จ�านวน	๑๒,๓๕๕	รหัส	

  ๕.3.๖	 ให้บริการนวัตกรรมส�าหรับเชิงพาณิชย์ผ่านเว็บไซต์	www.i4biz.nrct.go.th	 โดยให้บริการข้อมูล 

ผลงานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	และนวัตกรรม	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ	Research	Gateway	Mobile	Application	

เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการน�าเสนอข้อมูลการวิจัยต่อรัฐบาลและ

สาธารณชน

  ๕.3.๗	 ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยการเกษตร		

ผ่านเวบ็ไซต์	www.arda.or.th	ซึง่มผีลงานวจิยั	จ�านวน	๓,๗๗๔	เรือ่ง	 

จ�าแนกเป็นด้านพชื	๑,๑๑๔	เรือ่ง	ด้านปศุสัตว์	๓๒๗	เรือ่ง	ด้านประมง	

๙๓๙	เรื่อง	ด้านดิน	ปุ๋ย	ศัตรูพืช	๖๔๙	เรื่อง	ด้านน�้า	๓๘๙	เรื่อง	และ

ด้านอื่น	ๆ 	๓๕๖	เรื่อง	ซึ่งมีการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย

การเกษตรของประเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย	 โดยเชื่อมต่อ 

ข้อมูลวิจัยการเกษตรจาก	 ๑๑	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 ๑)	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ๒)	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 

๓)	กรมวชิาการเกษตร	๔)	กรมการข้าว	๕)	กรมประมง	๖)	กรมหม่อนไหม	 

๗)	 กรมปศุสัตว ์ 	 ๘)	 กรมชลประทาน	 ๙)	 กรมพัฒนาท่ีดิน 

	๑๐)	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	และ	๑๑)	ส�านักงานพัฒนา 

การวจิยัการเกษตร	(องค์การมหาชน)	เพือ่ส่งเสรมิการคดิค้นและพฒันา 

นวัตกรรม	 รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ซึ่งเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อน 

การผลิตสินค ้าเกษตรให ้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัย 
การเกษตร ๓,๗๗๔ เรื่อง  
และพัฒนาระบบศูนย์กลาง 

ข้อมูลงานวิจัยการ 
เกษตร ๑๑ หน่วยงาน”
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นโยบายข้อ ๘

 	 ๕.3.๘	 จัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 

มีผลงานวิจัยเทคโนโลยี	 ส่ิงประดิษฐ์	 และนวัตกรรม	 ที่พร้อมและมีศักยภาพน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย	 เชิงสังคม	

และเชิงพาณิชย์	รวม	๘๖	องค์ความรู	้ได้แก่	๑)	มิติเชิงนโยบาย	โดยการจัดการความรู้จากงานวิจัย	จ�านวน	๑๐	องค์ความรู้	 

เช่น	 นโยบายการป้องกันและควบคุมการเผาป่าระดับท้องถิ่น	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 นโยบายทุนทางสังคม 

กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ๒)	 มิติเชิงสังคม	 โดยการจัดการความรู้จากงานวิจัย	

จ�านวน	 ๗๓	 องค์ความรู้	 เช่น	 “ลานสกาโมเดล”	 ระบบเฝ้าระวัง

ดัชนีลูกน�้ายุงลาย	 เพื่อแก้ป ัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน	 

การถ่ายทอดมาตรฐานการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 ๕	 จังหวัด

ชายแดนใต้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการท่องเท่ียว 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 การจัดการทรัพยากรปูม ้าอย ่างยั่งยืน

บนฐานภูมิป ัญญาท ้องถิ่น 	 จั งหวัดระยอง	 การบูรณาการ 

การจัดการความรู้พืชสมุนไพรในชุมชน	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

ที่ดีตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วม	 

อ�าเภอแม่อาย	จังหวดัเชยีงใหม่	และ	๓)	มิตเิชงิพาณชิย์	ได้ด�าเนนิการ 

ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมใน	 ๓	 เรื่อง	 คือ	 การพัฒนาหุ่นยนต์

ประสิทธิภาพสูง	 เพื่อคัดแยกหัวอ่าน-เขียนในอุตสาหกรรมการผลิต

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	 การศึกษาการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคล่ือนที่

ได้ส�าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในกิจกรรมบ�าบัด 

เดก็ออทสิตกิ	การวิจยัและพฒันาหุน่ยนต์ส่งยาเพือ่ต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์ 

ภายใต้ความร่วมมือคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิริราชพยาบาล	และบริษัท	พานาโซนิค	(ประเทศญี่ปุ่น)

	 ๕.๔	 การพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	 (National	 Geo-Informatics		

Infrastructure	Services	Portal:	NGIS	PORTAL)	โดยระบบ	NGIS	Portal	สามารถเชือ่มโยงชัน้ขอ้มลู	แผนทีภ่มูสิารสนเทศ 

จากหน่วยงานภาครัฐท่ีถูกต้องตามมาตรฐานและทันสมัย	 รวมทั้งเชื่อมโยงแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐ 

เข้าสู่ระบบ	 NGIS	 Portal	 และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน/Solution	 เช่น	 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 

ด้านบริหารจัดการพื้นท่ีทางการเกษตร	 (Zoning)	 และเป็นต้นแบบ 

ในการจัดท�าแอปพลิเคชัน/Solution	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

น�าไปต่อยอดระบบ	NGIS	Portal	ให้บริการชั้นแผนที่จากหน่วยงาน

เจ้าของชั้นข้อมูล	 จ�านวนท้ังสิ้น	 ๓๔๐	 ชั้นแผนที่	 ในรูปแบบ	Web	

Map	Service	(WMS)	จาก	๒๙	หน่วยงาน	โดยหน่วยงานส่วนใหญ่

สามารถน�าแผนที่ภาพถ่ายไปใช้ตามภารกิจของตนเอง	และถ่ายทอด 

การใช้งาน	 พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในระดับพื้นที่ 	 

ส่วนกลางและระดับนโยบายต่อไป

	 	 ป	ี๒๕๖๐	รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบและ

บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	 โดยจัดท�าข้อมูลในระดับ

จังหวัด	 อ�าเภอ	 และต�าบล	 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์

การให้บริการภูมิสารสนเทศ	 คู่มือการใช้งานส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน/ 

นักเทคนิค	 คู ่มือการใช้งานฉบับประชาชน	 และคู ่มือแนวทาง 

การรักษาความปลอดภยัของการให้บรกิารข้อมลูผ่านระบบ	NGIS	Portal	 

“มีผลงานวิจัย เทคโนโลยี  

สิง่ประดษิฐ์ และนวตักรรม ทีพ่ร้อม 
และมีศักยภาพ น�าไปใช้ประโยชน์ 

ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสังคม และ 

เชิงพาณิชย์ ๘๖ องค์ความรู”้

“พัฒนาระบบ 
NGIS Portal เช่ือมโยงช้ันข้อมูล  
แผนที่ภูมิสารสนเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ถูกต้องและทันสมัย”
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พร้อมทั้งได้พัฒนาแอปพลิเคชัน/Solution	 เพื่อสนับสนุนงานด้านต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 ๖	 ระบบ	 ดังน้ี	 ๑)	 การแก้ไขปัญหา 

ด้านการบรหิารจดัการน�า้ตามความต้องการของจงัหวดัฉะเชิงเทรา	๒)	สนบัสนนุภารกจิทางการแพทย์ทหารตามความต้องการ 

ของสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์แพทย์ทหาร	กรมแพทย์ทหารบก	(แอปพลเิคชนัพืน้ทีเ่สีย่งภัยต่อโรคระบาด)	๓)	บรหิารจัดการน�า้ 

เพื่อการเกษตรกรรมน�้าอุปโภคบริโภค	 การก�าหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน�้า	 จังหวัดพะเยา	 ๔)	 บริหารจัดการพื้นที ่

เพือ่การเกษตรกรรมในจงัหวดัเชียงราย	๕)	ด้านสาธารณสขุเพือ่ตดิตามรายงานสถานภาพผูป่้วยตดิเตียงในพืน้ท่ีอ�าเภอศรรีาชา	

จังหวัดชลบุรี	และ	๖)	บริหารจัดการเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

   	 ๕.๕	 การเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	กับต่างประเทศ

  ๕.๕.1	 ไทย-ลาว	ได้ลงนามบันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืกับสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	

ครอบคลมุ	๑๔	สาขา	และได้มกีารหารอืแผนงานร่วมกนั	๕	ประเดน็	ได้แก่	๑)	การพฒันาบคุลากร	๒)	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	 

๓)	 การวิจัยและพัฒนา	 ๔)	 การสร้างความตระหนัก	 และ	 ๕)	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และได้หารือแผนงานร่วมกันอีก	 

๖	สาขา	คือ	๑)	การสร้างความตระหนัก	๒)	มาตรวิทยาและการมาตรฐาน	๓)	การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	

๔)	พลังงาน	๕)	อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	และ	๖)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน�า้	 เทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ

  ๕.๕.๒	 ไทย-ญี่ปุ่น	 ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	 เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในสาขาต่าง	ๆ 	เช่น	การส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรวจิยั	การร่วมวจิยั	การส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

ร่วมในสาขาการพฒันาต่าง	ๆ 	โดยทัง้สองฝ่ายมข้ีอตกลงร่วมกนั	๕	ประการ	คอื	๑)	การจดัตัง้	Climate	Change	Technology	 

Transfer	 ๒)	 การจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และแลกเปลี่ยนประสบการณ	์ 

๓)	 การจัดตั้ง	 National	 Space	 Program	 โดยท�างานร่วมกันผ่านคณะท�างาน	 Overseas	 Space	Working	 Group	 

๔)	การท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต	้Japan-ASEAN	Science,	

Technology	and	 Innovation	Platform	 (JASTIP)	และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมความเข้มแข็ง 

การวจิยัด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	และ	๕)	การจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมด้านวศิวกรรมการผลติเพือ่พฒันาวศิวกรและช่างเทคนคิ	

  ๕.๕.3	 ไทย-จีน	ได้ลงนามบนัทกึความตกลงกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาธารณรฐัประชาชนจนี	 

ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน	 Science	 and	 Technology	 Partnership	 Program	 (STEP)	 โดยผลักดันการด�าเนินงาน

ใน	 ๔	 โครงการ	 ได้แก่	 ๑)	 โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน	 เพื่อวิจัยและพัฒนาสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน	 

๒)	 โครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมส�ารวจ	 เพื่อใช้ประโยชน์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ระหว่างกนัเพือ่ภารกจิต่าง	ๆ 	๓)	โครงการศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยจีนี-อาเซยีน	เพือ่ให้เป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ทัง้นี	้มกีจิกรรมทีป่ระสบผลส�าเรจ็แล้ว	เช่น	การจดัฝึกอบรมผูจ้ดัการเทคโนโลย	ีการเจรจาธรุกจิ	และการน�าผูป้ระกอบการไทย

ไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและเทคโนโลย	ีโดยมีธุรกิจข้าวและเมล็ดพันธุ์	และ	๔)	โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์

รุ่นใหม่สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยไทยได้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซีย	

 	 ๕.๕.๔	 ไทย-ฝรัง่เศส	ได้ร่วมกนัจัดงานสมัมนาการใช้เทคโนโลยอีวกาศเพือ่การเกษตร	เพือ่แสดงให้เห็นแนวทาง

ของสาธารณรฐัฝรัง่เศสในการใช้เทคโนโลยอีวกาศจดัการงานด้านการเกษตรของประเทศ	และได้มกีารลงนามบนัทกึข้อตกลง 

ความร่วมมอื	(Memorandum	of	Cooperation:	MOC)	กจิกรรมการสอบเทยีบค่าสมัประสทิธิเ์ชงิคลืน่ของดาวเทยีมไทยโชต	 

(The	Calibration	Validation	of	Absolute	Radiometric	Gain	of	THAICHOTE’s	Optical	Instrument)	ตลอดจน 

สร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการใช้เทคโนโลยอีวกาศเพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลก	 

เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๐

  ๕.๕.๕	 ไทย-เยอรมัน	 ได้ร ่วมกันจัดการประชุม	 “อุตสาหกรรม	 ๔.๐	 Thailand	 4.0	 :	 หุ ้นส่วน 

ความร่วมมอืไทย-เยอรมนั”	เพือ่มุง่สูอ่ตุสาหกรรมในอนาคต	ร่วมหารอืวางแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมไทยสูอุ่ตสาหกรรม	๔.๐	 

ตาม	Road	Map	Thailand	4.0	ตัง้เป้าพัฒนาแพลตฟอร์มอตุสาหกรรม	๔.๐	ของไทย	และความร่วมมอืระหว่างไทย-เยอรมนั	 

ในสาขาส�าคัญ	 เช่น	 การยกระดับ	 SMEs	 และพัฒนาทักษะแรงงานสู่อุตสาหกรรม	๔.๐	พัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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 	 ๕.๕.๖	 ไทย-อนิเดยี	ได้ด�าเนนิโครงการแผนทีว่ฒันธรรมอาเซยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงมีพระชนมายคุรบ	๖๐	พรรษา	และจัดท�าสมดุแผนทีใ่นรปูของหนงัสอื 

และฐานข้อมลูดจิทิลัด้านโบราณคดแีละวฒันธรรม	โดยเน้นประเดน็การเผยแพร่ของพทุธศาสนาจากสาธารณรฐัอนิเดยีสูอ่าเซยีน 

ด้วยการประยกุต์ใช้ข้อมลูดาวเทยีม	เพือ่เชือ่มโยงทางวฒันธรรมมายงัภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	และจดัพมิพ์หนงัสือสมดุภาพ	 

INDIA-ASEAN	ARCHAEOLOGICAL	ATLAS	FROM	SATELLITE	DATA	“Connectivity	of	Regional	Culture:	Finite	Routes	& 

Infinite	Values”	The	Celebrations	on	the	Auspicious	Occasion	of	Her	Royal	Highness	Princess	MahaChakri 

Sirindhorn’s	5th	Cycle	(60th)	Birthday	Anniversary,	2nd	April	2015	แล้วเสรจ็	ทัง้นี	้อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการทลูเกล้าทลูกระหม่อม 

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 โดยสรุปในรอบปีที่	 ๓	 รัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ	 และจัดระบบ	

การบริหารงานวิทยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีวิจัย	และนวัตกรรม	ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	โดยให้มีความเชื่อมโยงกับ	

ภาคเอกชน	 เช่น	 ศูนย์	 CRDC	 (Company	 R&D	 Centers)	 ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน	 

๑๑	 โครงการ	 และเกิดความร่วมมือในรูปแบบ	 Public	 Private	 Partnership	 (PPP)	 ๓	 โครงการ	การต่อยอดงานวิจัย	

สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 เช่น	 โครงการหิ้งสู่ห้าง	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 ทุก	 IP	 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ๖๙๘	 ราย	 

การส่งเสริมนวัตกรรม	 Startup	 และ	 SMEs	 เช่น	 การจัดงานมหกรรม	 Startup	 Thailand	 และโครงการย่านนวัตกรรม

ซึ่งท�าให้กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดส�าหรับ	Startup	ล�าดับ	๗	ของโลก	และล�าดับ	๑	ในเอเชีย	

นอกจากนั้น	 ยังได้ส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในรูปแบบบัญชีนวัตกรรม	 โดยได้จัดท�าบัญชีนวัตกรรมไทย	พบว่า 

บริษัทเจ้าของนวัตกรรมมียอดจ�าหน่ายไตรมาสแรกกว่า	 ๔๘๗.๓๓	 ล้านบาท	 จากการจัดซ้ือจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ	 

และจดัซือ้จดัจ้างโดยภาคเอกชน	รวมทัง้มหีน่วยงานภาครัฐและนกัประดษิฐ์ทัว่ประเทศยืน่ขอขึน้บญัชสีิง่ประดษิฐ์ไทย	๕๕๐	ผลงาน	 

โดยผ่านการรับรอง	 ๓๐๔	 ผลงาน	 ปัจจุบันข้ึนบัญชีแล้ว	 ๑๓๐	 ผลงาน	 และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาส่ิงประดิษฐ ์

เพือ่เป็นนวตักรรม	จ�านวน	๒๑	ผลงาน	ท้ังนี	้ในระยะต่อไปรฐับาลจะยงัคงมุง่เน้นการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ี

การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง	Thailand	4.0	อย่างต่อเนื่องต่อไป
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การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ

ด้านความมั่นคง
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นโยบายข้อ ๓

นโยบายข้อ ๙
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

	 ในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้ท�าลายป่ามากขึ้น	 ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ	์เช่น	ป่าไม้	สัตว์ป่า	พันธุ์พืช	และแร่ธาตุ	ถูกท�าลายหรือน�าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก	 ท้ังปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง	 ๆ	 ก็รุนแรงยิ่งขึ้น	 รัฐบาล 

จงึมนีโยบายจะรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตโิดยสร้างสมดลุระหว่างการอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนดังนี้

	 ๙.๑	 ในระยะเฉพาะหน้า	เร่งปกป้องและฟ้ืนฟพูืน้ทีอ่นรัุกษ์	ทรพัยากรป่าไม้	และสัตว์ป่า	โดยให้ความส�าคญั 

ในการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั	จัดท�าแนวเขตทีด่นิของรัฐให้ชัดเจน	เร่งรดักระบวนการพสูิจน์สิทธกิารถอืครอง 

ที่ดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ	 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้าง

บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้าและพื้นที่อนุรักษ์ 

ที่มีความส�าคัญเชิงนิเวศ	 ก�าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกัน 

ภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า	 ขยายป่าชุมชน	 และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนเพื่อลด 

แรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาต	ิ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศ

และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์	 เช่น	 โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	เป็นต้น

	 ๙.๒	 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 

อย่างยัง่ยนื	ค�านงึถงึขดีจ�ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั	สร้างโอกาสในการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิขึน้ 

จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม	เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	ความมั่นคงทาง

ด้านอาหาร	สขุอนามยั	สนบัสนนุวถิชีวีติของชุมชน	และการพฒันาเพือ่สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ	รวมทัง้ให้การคุ้มครอง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 ๙.๓	 ในระยะต่อไป	พฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่นิ	และแก้ไขการบกุรกุทีด่นิของรฐัโดยยดึแนวพระราชด�าริ 

ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้	 เช่น	 ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน	 พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่า 

สมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให ้

ตามความจ�าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ	 มาตรการทางสังคมจิตวิทยา	 และการปลูกป่าทดแทน 

เข้าด�าเนนิการ	ท้ังจะให้เชือ่มโยงกบัการส่งเสรมิการมอีาชีพและรายได้อืน่อนัเป็นบ่อเกดิของเศรษฐกจิชมุชนทีต่่อเนือ่ง 

เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ	 จะจัดท�าฐานข้อมูล 
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เพื่อการบริหารจัดการ	 จัดท�าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ	 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

และเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม	 และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย 

การถือครองทีด่นิ	เร่งรดัการจดัสรรทีด่นิให้แก่ผูย้ากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสทิธิ	์แต่รับรองสทิธร่ิวมในการจดัการท่ีดนิ 

ของชมุชน	ก�าหนดรปูแบบทีเ่หมาะสมของธนาคารทีด่นิเพือ่ให้เป็นกลไกในการน�าทรพัยากรทีด่นิมาใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด

	 ๙.๔	 บริหารจัดการทรัพยากรน�า้ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิต	ิทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	จัดให้มี 

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้การจดัท�าแผนงาน	โครงการ	ไม่เกดิความซ�า้ซ้อน	มีความเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ	และ 

สอดคล้องกับทศิทางและนโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	โดยจดัตัง้หรอืก�าหนดกลไกในการบรหิารจดัการน�า้

พร้อมทั้งมีการน�าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน�า้และการเตือนภัย

	 ๙.๕	 เร่งรดัการควบคมุมลพษิทัง้ทางอากาศ	ขยะ	และน�า้เสีย	ทีเ่กดิจากการผลิตและบริโภค	เพือ่สร้างคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน	 โดยให้ความส�าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล�าดับแรก	 ส่งเสริม 

ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด	เร่งก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะ

ในพื้นที่วิกฤต	ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก	ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ

สนับสนุนให้ด�าเนินการ	ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น	จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ	โดยก�าหนด

ให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน	 ส�าหรับ

ขยะของเสียอันตราย	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และขยะติดเชื้อ	 จะพัฒนาระบบก�ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

ไม่ให้มกีารลกัลอบทิง้	รวมท้ังจดัการสารเคม	ีโดยลดความเสีย่งและอันตรายทีเ่กดิจากการรัว่ไหล	และการเกดิอุบตัเิหตุ	 

ให้ความส�าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร	และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

	 	 ในระดับพื้นท่ี	 จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

อย่างต่อเนือ่ง	ครอบคลุมทกุมติ	ิทัง้การลดและขจดัมลพษิ	การฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การดูแลคณุภาพ

ชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม	 รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน	 

และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย	

เนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ตระหนักถึงความยั่งยืนส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม	ทัง้ป่าไม้	ท่ีดนิ	น�า้	และทรพัยากรชายฝ่ัง	และท�าให้เกดิผลกระทบต่าง	ๆ 	ตามมาอย่างมาก	เช่น	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพลดลง	 ภัยแล้ง	 น�้าท่วม	 รวมถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงให้ความ 

ส�าคัญในการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร	 และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 

ทั้งในด้านทรัพยากรน�้า	ป่าไม	้ที่ดิน	สัตว์ป่า	ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็น 

รากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 โดยในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดท�า 

แผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการน�า้ระยะ	๑๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๙)	ป้องกนัและปราบปรามการบกุรกุพืน้ทีป่่ากว่าแสนไร่	 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ	 ฯลฯ	 และในปี	 ๒๕๖๐	 ได้ด�าเนินการต่อเนื่องโดยมี 

ผลการด�าเนินการ	ดังนี้

1.	 การเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร	 ป่าไม้	 และสัตว์ป่า รัฐบาลให้ความส�าคัญ	

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	 การจัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน	 และก�าหนดเป้าหมายในการรักษา	

และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และยั่งยืน	ดังนี้

 1.1	 การปรบัปรงุแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐัแบบบรูณาการ	มาตราส่วน	1:4๐๐๐	(One	Map)	เพือ่ป้องกนัปัญหา

ทบัซ้อนการก�าหนดแนวเขตทีด่นิของรฐั	การก�าหนดมาตราส่วนในแผนทีแ่นบท้ายกฎหมายแตกต่างกนั	และปัญหาการบงัคบัใช้ 

กฎหมายทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 และลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกและการครอบครองที่ดินของรัฐ	 

ดงันัน้การปรับปรุงแนวเขตทีด่นิของรฐับนพืน้ฐานการประสานการท�างานแบบบรูณาการของทกุหน่วยงานในแผนทีม่าตราส่วน	

๑:๔๐๐๐	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีรัฐบาลได้เร่งด�าเนินการจัดท�าเส้นแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล	 หรือท่ีเรียกว่า	 “เส้น	 One	Map”	 โดยแนวเขตทั้งหมดจะต้องต่อกันสนิท	 ไม่ทับซ้อน	 

หรือมีช่องว่าง	เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 ท้ังนี้	 กรมแผนที่ทหารในฐานะคณะท�างานตามค�าสั่ง

คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	

มาตราส่วน	๑:๔๐๐๐	(One	Map)	หรอื	กปนร.	อยูร่ะหว่างตรวจสอบ 

ผลการปรับปรุงแผนที่ 	 One	 Map	 และสรุปรายละเอียด 

เพื่อจัดส่งให้กับคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ

แบบบูรณาการใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนน�าเสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 1.2	 การคุ ้มครองและฟื ้นฟูป่าชายเลน	 ทรัพยากร	

ทางทะเล	และชายฝั่ง

  1.2.1	 ป่าชายเลน	พื้นที่ป่าชายเลนในปี	 ๒๕๕๗	 

มีเนื้อที่ทั้งหมด	 ๒.๘๖	 ล้านไร่	 คงสภาพเป็นป่าชายเลนประมาณ	 

๑.๕๓	ล้านไร	่ส่วนที่เหลือกว่า	๑.๓๓	ล้านไร	่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่าง	ๆ	 ได้แก่	 เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	๐.๔๔	ล้านไร	่ เกษตรกรรม	

๐.๓๔	 ล้านไร่	 นาเกลือ	 ๐.๑๖	 ล้านไร่	 และอ่ืน	 ๆ	 ๐.๓๗	 ล้านไร	่ 

คดิเป็นพืน้ทีป่่าชายเลนทีส่ญูเสยีไปกว่าร้อยละ	๔๖	ดงัน้ัน	รฐับาลจงึก�าหนดแผนแม่บทเพือ่แก้ไขปัญหาการท�าลายทรพัยากรป่าไม้	 

การบกุรกุทีด่นิของรฐั	และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	ตามมาตรา	๑๘	และมาตรา	๒๓	แห่งพระราชบญัญตั ิ

ส่งเสริมการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบกบัค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๖๔	

และ	๖๖	ลงวันที	่๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	ดังนี้	

	 	 	 (๑)	 ก�าหนดเขตคุ้มครองพื้นที่ป่าชายเลน 

ทีค่งสภาพป่าสมบรูณ์	โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ	 ได้มีมติเมื่อวันท่ี	 

๑๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 เห็นชอบในหลักการให้พื้นท่ีป่าชายเลน 

คงสภาพ	 เนื้อที่ประมาณ	 ๑.๕๓	 ล้านไร่	 และพื้นที่ป่าชายเลน 

ตามสภาพซ่ึงไม ่อยู ่ ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี	 

เป็นพื้นที่เตรียมการประกาศป่าชายเลนอนุรักษ์	 และด�าเนินการ 

ออกกฎกระทรวงตามมาตรา	๑๘	และมาตรา	๒๓

	 	 	 (๒)	 จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ	 (ฉลามขาว)	 

บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง	 ทหาร	 ต�ารวจ	 ทวงคืน 

ผืนป่าชายเลนในพื้นที่	 ๑๗	 จังหวัด	 รวมท้ังส้ิน	 ๑๖,๖๖๗.๗๖	 ไร่	 

ด�าเนินคด	ี๓๗๙	คดี	มีผู้ต้องหา	๔๑	ราย	

	 	 	 (๓)	 ฟ ื ้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนเสื่ อมโทรม	 

รวม	๕,๕๗๒.๐๕	ไร่	ได้ด�าเนินกิจกรรม	๒	กิจกรรม	ได้แก่	๑)	ปลูกป่า 

ตามแผนงบประมาณ	และ	๒)	ปลูกป่านอกแผนงบประมาณ	

  1.2.2	 ทรัพยากรทางทะเล	 ชายฝั ่งทะเลของไทยมีพ้ืนที่ตั้งแต่แนวชายฝั ่งถึงเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	 

๒๐๒	ล้านไร่	ทรัพยากรปะการัง	เนื้อที	่๑๔๘,๙๕๔	ไร่	แหล่งหญ้าทะเล	๑๕๙,๘๒๙	ไร่	แหล่งแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก 

ที่พบในธรรมชาติ	ได้แก	่วาฬ	๑๖	ชนิด	โลมา	๑๑	ชนิด	พะยูน	๑	ชนิด	เต่าทะเล	๕	ชนิด	รวมทั้งสิ้นประมาณ	๒,๒๙๐	ตัว	 

โดยได้ประกาศใช้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ครอบคลมุ	๒๓	จังหวดั	 

เพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูรักษาทรัพยากรทางทะเล	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การสนับสนุนและการปฏิบัติงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 

โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

เร่งด�าเนนิการจดัท�า 
เส้น One Map มาตราส่วน  

๑ : ๔๐๐๐ เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

และเป็นสากล”

“จัดชุดฉลามขาว 
ตามแผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหา 
การท�าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก 

ที่ดินของรัฐและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน”
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	 	 	 (๑)	 ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการด้านบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเล	ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย

และแผนบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ	เมือ่วนัที	่๒๘	ธนัวาคม	๒๕๕๙	และแต่งตัง้คณะท�างาน	๗	คณะ	

ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

	 	 	 (๒)	 ได้เสนอรายชื่อคุ ้มครองพันธุ ์สัตว์ทะเลหายากที่อยู ่ในภาวะคุกคามมิให้สูญพันธุ ์	 ๗	 ชนิด	 

ได้แก่	ม้าน�้า	๖	สายพันธุ์	และกระเบน	๑	สายพันธุ์	

	 	 	 (๓)	 ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น	ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตามหลักวิชาการ	๕๔๙	ตัว	

ได้แก่	โลมาและวาฬ	๒๑๗	ตัว	เต่าทะเล	๓๑๐	ตัว	และพะยูน	๒๒	ตัว	ทั้งการจัดหารถฉุกเฉินช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก	และ

สร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก	 ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 พร้อมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู ้

ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค

	 	 	 (๔)	 ได้จัดท�าแผนผังการวางปะการังเทียมในพื้นที่	๙	จังหวัด	จ�านวน	๑๔	แห่ง	๑๓,๐๕๖	แท่ง	

	 	 	 (๕)	 ได้เสนอร่างกฎกระทรวงประกาศพื้นท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 พื้นท่ีเกาะกระ	 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	อยู่ระหว่างเสนอออกกฎกระทรวงตามขั้นตอนต่อไป

	 	 	 (๖)	 ออกค�าสัง่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ที	่๔๔๕/๒๕๕๙	ตามมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญตัิ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 มาตรการ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 

ในการระงบัความเสยีหายร้ายแรงต่อปะการงั	๗	พืน้ที	่ได้แก่	๑)	เกาะมนัใน	จงัหวดัระยอง	๒)	เกาะทะลุ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	

๓)	 เกาะเหลื่อม	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ๔)	 เกาะไข่	 จังหวัดชุมพร	 ๕)	 เกาะราชาใหญ่	 จังหวัดภูเก็ต	 ๖)	 แหลมพันวา	 

จังหวัดภูเก็ต	และ	๗)	เกาะไม้ท่อน	จังหวัดภูเก็ต

 	 1.2.3	 ชายฝั่งทะเล	 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	 ความยาว	 ๘๓๐	 กิโลเมตร	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปี	 ๒๕๕๗	 

ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง	 ชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนทีอ่าศัยบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ัง	ระยะทางประมาณ	๖๑๘.๓๕	กโิลเมตร	โดยแก้ไขพืน้ทีก่ดัเซาะชายฝ่ังแล้ว	ระยะทาง	 

๔๖๔.๒๗	 กิโลเมตร	 (ร้อยละ	 ๗๕	 ของพื้นท่ีกัดเซาะชายฝั่งทั้งหมด)	 คงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขระยะทางประมาณ	 

๑๕๔.๐๘	กโิลเมตร	(ร้อยละ	๒๕	ของพ้ืนท่ีกดัเซาะชายฝ่ังทัง้หมด)	รวมทัง้พบพืน้ทีท่ีเ่ส่ียงต่อการเกดิปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง	 

ระยะทาง	๑๖๗.๒๕	กิโลเมตร	จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

พ.ศ.	๒๕๕๘	รัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรูณาการด้านการจัดการการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล	ภายใต้คณะกรรมการ

นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาต	ิเมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๙

	 	 	 (๒)	 ศกึษาวจิยัระบบหาดและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในพืน้ทีร่ะบบกลุ่มหาด	S1	

(ครอบคลมุพืน้ทีต่ัง้แต่แหลมผกัเบีย้	จงัหวดัเพชรบรีุ	ถงึต�าบลสามร้อยยอด	จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์)	เพือ่จดัท�าร่างกฎกระทรวง

ก�าหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	

	 	 	 (๓)	 จดัเตรยีมแผนปฏบิตังิานปี	๒๕๖๑-๒๕๖๔	ประกอบด้วยโครงการจัดการป้องกนัการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง	๔๙	โครงการ	มีเป้าหมายในพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ	๑๒๙	กิโลเมตร	๒๓	จังหวัด	

	 	 	 (๔)	 จัดท�าร่างแนวทางการพิจารณาแผนงาน	 โครงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝ่ังปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	เพือ่บรหิารจดัการให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปใช้จดัท�าแผนงานโครงการฯ	ระยะสัน้	 

และระยะกลาง	 แบ่งเป็น	๓	มาตรการ	คือ	๑)	 มาตรการสีขาวเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน	๒)	 มาตรการสีเขียว 

เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง	และ	๓)	มาตรการสีเทาเพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง

	 	 	 (๕)	 แก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในพืน้ทีห่าดโคลน	โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลืน่	และปลกูป่าชายเลน 

ในพ้ืนทีต่กตะกอนหลงัแนวไม้ไผ่	ในพืน้ที	่๔	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัตราด	จนัทบรุ	ีเพชรบรุ	ีและปัตตาน	ีระยะทางรวม	๕	กโิลเมตร	 

จากเป้าหมายทั้งสิ้น	๕	กิโลเมตร
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	 	 	 (๖)	 แก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในพืน้ทีห่าดทราย	จากโครงสร้างเขือ่นกนัทรายและคลืน่	(Jetty)	

ด้วยวธิกีารถ่ายเททราย	๑	แห่ง	คอื	ปากร่องน�า้ตนัหยงเปาว์	อ�าเภอหนองจกิ	จงัหวดัปัตตาน	ีซึง่จะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ประมาณ

เดือนมีนาคม	๒๕๖๑

  1.2.4	 การจัดระเบียบการท�าประมงน�้าจืดและน�้าเค็ม	 ดังน้ี	 ๑)	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อป้องกัน 

การเกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน	 ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนดกิจการให้เป็นกิจการ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคุม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และประกาศพื้นที่ให้เลี้ยงได้ตามที่คณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัดก�าหนด	

๒)	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีท�าการประมงและบุกรุกที่ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 ได้ออก 

กฎกระทรวงการขอและการอนุญาตการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าในที่จับสัตว์น�้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 

เพื่อสงวนพื้นท่ีไว้ด�าเนินการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด	๓)	การใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	

ในพื้นที่น�้าจืด	 อยู่ระหว่างด�าเนินการก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยง

สตัว์น�า้ในพืน้ทีน่�า้จดื	ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตัง้คณะท�างานระดับกระทรวงเพือ่ด�าเนนิการให้ได้ข้อสรปุโดยเรว็	 

โดยค�านงึถงึการรกัษาสิง่แวดล้อมเพือ่ให้การประกอบอาชพีเป็นไปอย่างยัง่ยนื	เป็นการเลีย้งกุง้เพือ่เพิม่มลูค่า	โดยมวีธิกีารเลีย้ง	 

การก�ากบัดแูล	การตรวจสอบ	ทีไ่ม่มีผลกระทบ	อกีทัง้	ต้องมมีาตรฐานกลาง	มาตรฐานระดบัท้องที	่พจิารณาส่วนหลกั	ส่วนรอง	 

และเงื่อนไขต่าง	ๆ

	 1.3	 การพลิกฟื้นผืนป่า	 สู ่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้เป็นปัญหาที่สะสมมานาน	 

และเกิดผลกระทบต่าง	 ๆ	 เช่น	 ภัยแล้ง	 น�้าป่าไหลหลาก	 สัตว์ป่าสูญพันธุ์	 รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย	 “พลิกฟื้นผืนป่า	 

สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”	 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าไม้	 และปกป้องผืนป่าให้คงสภาพสมบูรณ์	 ๑๐๒.๔	 ล้านไร่	 

หรือร้อยละ	๓๒	ของพื้นที่ประเทศ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ	ยุทธศาสตร์ชาต	ิระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๗๙)	

ภายใต้วสิยัทศัน์	“ประเทศมคีวามมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	๑๗	ประการ	โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้	
หน่วย	:	ไร่

มาตรการ จ�านวน	

๑)	คุ้มครองพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ 	 ๑,๐๒๔,๐๐๐

๒)	ยึดคืนพื้นที่ป่าไม้จากนายทุน	 	 ๔๒๘,๐๖๕

๓)	ฟื้นฟูสภาพป่าให้เกิดความสมบูรณ์	 	 ๑๑๕,๑๑๙

๔)	ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ		 	 ๑๐๒,๘๐๕

๕)	ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม	้ 	 ๑๙๗,๓๓๘.๖๗

 1.4	 การจัดท�าแนวทางการพัฒนาอุทยานแห ่งชาติ	 ประเทศไทยมีอุทยานแห ่งชาติ	 ๑๓๐	 แห ่ง	 

เนื้อท่ี	 ๓๙,๒๕๓,๒๗๑.๔๔	 ไร่	 หรือประมาณ	๖๒,๘๐๕.๒๓	 ตารางกิโลเมตร	 ร้อยละ	๑๒.๒๔	 ของเนื้อที่ประเทศ	 โดยเป็น

อุทยานแห่งชาติทางทะเล	 ๒๖	 แห่ง	 และอุทยานแห่งชาติทางบก	๑๐๔	 แห่ง	 ซึ่งอุทยานแห่งชาติดังกล่าวได้รับการยกย่อง

และยอมรับให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส�าคัญ	 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี	 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการ 

สิง่แวดล้อม	รฐับาลจงึได้ด�าเนนิโครงการอทุยานแห่งชาตสิเีขยีว	(Green	National		Parks)	เพือ่พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์

และยกระดบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของอทุยานแห่งชาตสิูม่าตรฐานสากล	น�าไปสูเ่ป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	 

โดยมีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว	(Green	National	Parks	Plan)	จากผู้ช�านาญการ	นักวิชาการ	และ

คณาจารย์	จากสถาบนัอดุมศกึษา	ซึง่ผลการประเมนิอทุยานแห่งชาตแิห่งชาตสิเีขยีว	ประจ�าปี	๒๕๕๙	พบว่า	มอุีทยานแห่งชาติ 

ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	๘๕	จ�านวน	๓	ประเภท	รวม	๘	อุทยานแห่งชาต	ิได้แก่	๑)	ประเภทภูเขา	จ�านวน	๓	แห่ง	ประกอบด้วย 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	 จังหวัดพิษณุโลก	 และอุทยานแห่งชาต ิ

เขาใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา	 ๒)	 ประเภทเกาะและชายหาด	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 อุทยานแห่งชาต ิ
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หมู่เกาะอ่างทอง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง	จังหวัดตราด	และ	๓)	ประเภทน�้าตกและแหล่งน�้า		

จ�านวน	 ๓	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 อุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว	 จังหวัดจันทบุรี	 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ	 จังหวัดกาญจนบุรี	

และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 จังหวัดเพชรบุรี	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิ	๑๔	แห่ง	ได้แก่	๑)	ประเภทภเูขา	จ�านวน	๕	แห่ง	ประกอบด้วย	อทุยานแห่งชาตภิพูาน	อทุยานแห่งชาตดิอยภนูาง	 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	 และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง	 ๒)	ประเภทเกาะและชายหาด		

จ�านวน	๓	แห่ง	ประกอบด้วย	อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด	อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี	และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

และ	๓)	ประเภทน�้าตกและแหล่งน�้า	 จ�านวน	๖	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 อุทยานแห่งชาติเขาสก	 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ	 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	 และอุทยานแห่งชาติตาดโตน

	 1.5	 การหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ทวงคืนผืนป่า

	 	 ในปี	๒๕๕๘	มีพื้นที่ป่าไม	้ จ�านวน	๑๐๒.๔	ล้านไร่	 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากการถูกบุกรุกและใช้ประโยชน ์

อย่างผิดกฎหมาย	 จึงมีนโยบายที่จะยึดคืนพื้นที่ป่าจากผู้บุกรุกอย่างจริงจัง	 เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ	 

โดยใช้มาตรการผ่อนผนัและจัดระเบยีบเพือ่ไม่ให้ประชาชนผูบ้รสุิทธิต้์องเดอืดร้อนและได้รบัผลกระทบ	โดยยดึหลกัคนอยูร่่วมกนั 

กับผืนป่า	ร่วมใจกันฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม	ให้กลับมาเป็นป่าต้นน�า้	สร้างความชุ่มชื้น	และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	ดังนี้

 	 1.5.1	 ด�าเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 การบุกรุกที่ดินของรัฐ	

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	โดยจัดท�าแผนปฏิบัติครอบคลุมมาตรการ	๗	ด้าน	ได้แก่	๑)	ป้องกัน

การลักลอบตัดไม้	 ๒)	 สกัดก้ันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกลักลอบตัด	 ๓)	 ด�าเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด	 

๔)	ปฏิบัติการด้านการข่าวสาร	๕)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๖)	 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที	่

และ	๗)	เตรียมความพร้อมส�าหรับสถานการณ์เร่งด่วน	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

ประเภทคดี ผลการด�าเนินการ

คดีบุกรุกพื้นที่ป่า ๔,๕๐๒	คดี	

-	ผู้ต้องหา ๘๔๑	ราย

-	ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก ๖๐,๓๙๑	ไร่

คดีท�าไม้ ๔,๓๐๗	คดี

-	ผู้ต้องหา ๒,๑๘๒	ราย

-	ไม้ของกลาง ๑๖๑,๐๖๕	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม	

-	ปริมาตรไม้ ๗,๒๐๙	ลูกบาศก์เมตร

คดีสัตว์ป่า ๕๐๗	คดี

-	ผู้ต้องหา ๕๐๑	คน

-	สัตว์ป่าของกลาง ๔,๔๘๙	ตัว

-	ซากสัตว์ป่าของกลาง ๙๔๓	ซาก

-	น�้าหนักซากสัตว์ป่าของกลาง ๑,๕๙๗.๐๑	กิโลกรัม

	 	 1.5.2	 จัดการป่าต้นน�า้เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	

	 	 	 (๑)	 ระยะเร่งด่วน	 ปี	 2558-255๙	 การสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นท่ีน�าร่อง	 ๒	 จังหวัด	

คือ	 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน	 ครอบคลุมพื้นที่	 ๔๐๐,๗๖๑	 ไร่	 โดยส�ารวจพื้นที่ถือครองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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๑๔๓,๓๕๐.๕๖	 ไร่	 และจังหวัดน่าน	๕,๘๖๕	 ไร่	 และอยู่ระหว่างเตรียมฟื้นฟูระบบนิเวศ	๒,๖๔๐	 ไร่	 เตรียมจัดตั้งป่าชุมชน	

๓,๑๓๖	ไร	่พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะท�างานส�ารวจพื้นที่ที่จะขอคืนพื้นที่ป่า	ระยะที่	๑	และ	๒	ด้วย

	 	 	 (๒)	 ระยะกลาง	 ปี	 256๐-256๙	 จะด�าเนินการในพื้นที่	 ๑๓	 จังหวัด	 เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลพื้นท่ี 

ใน	๑๒	จังหวัดภาคเหนือ	และ	๑	จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน�า้ในพื้นที่วิกฤตเพื่อก�าหนด 

พื้นที่ปฏิบัติการลาดตระเวนและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ควบคู่เพื่อให้ป่าฟื้นตัวเอง	 ขยายผลการด�าเนินการฟื้นฟู

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ

	 	 	 (๓)	 ระยะยาว	ปี	257๐-2578	จะด�าเนินการในพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด	ในปี	๒๕๕๙	ได้จัดท�าแผนที่

จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว	(Watershed	Profile)	ในลุ่มน�้าย่อย	๕๒	ลุ่มน�้า	๖๘	หมู่บ้าน	ในท้องที่จังหวัดแพร่	เชียงราย	

(แม่สะเรียง)	เชียงใหม่	และจังหวัดน่าน	ขยายผลการด�าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ

 	 1.5.3	 ก�าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา	 ปี	 ๒๕๕๘	 

ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อบูรณาการการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น	 CEO	 บัญชาการ	 

เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้แบบเป็นขบวนการ	 และได้พื้นที่ป่ากลับมาฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติที่มีความหลากหลาย 

ทางชวีภาพต่อไป	และได้ก�าหนดแนวทางในการท�างานท้ังในด้านโครงสร้างและการบรหิารจดัการเชงิบรูณาการ	ดงันี	้๑)	จดัระบบ

บรหิารและความรบัผดิชอบเชงิพ้ืนทีอ่อกเป็น	๓๐๙	กลุม่ป่าสงวนแห่งชาต	ิ๒)	บรูณาการความรบัผิดชอบพืน้ทีท่รัพยากรป่าไม้ 

ให้มีหน่วยปฏิบัติงาน	๑,๒๑๓	หน่วย	ทั่วประเทศ	๓)	ตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามล�าดับชั้น	กรณีมีการ

บุกรุกเกิน	 ๕๐	 ไร่	 ๔)	 น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันปราบปราม	 เช่น	 ใช้กล้อง	 CCTV	 

เฝ้าระวังไม้ของกลางมิให้สูญหาย	 ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ	 (GIS)	 เฝ้าระวังสนับสนุนภารกิจลาดตระเวน	ตรวจสอบพื้นท่ีป่า 

ทีถ่กูบกุรกุ	๕)	ส่งเสรมิภาคประชาสังคม	(ท้องถิน่	ชมุชน	ประชาชน)	ให้มส่ีวนร่วมดแูลรกัษาป่าในรปูป่าชมุชนและป่าเศรษฐกจิ

ชมุชน	และ	๖)	สนบัสนนุงบประมาณและสวสัดกิารส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีมี่หน้าทีป้่องกนั/ปราบปรามเพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ	และ	

๗)	จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมหรือโรงเรียนผลิตพนักงานพิทักษ์ป่าให้มีศักยภาพและพอเพียงต่อปริมาณงาน	ตามนโยบายประชารัฐ 

ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	 โดยการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความรู้และ 

สมรรถนะสูงในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ	 ตอบสนองนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปกป้องทรัพยากรป่าไม ้

ให้ด�ารงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

	 1.6	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้

 	 1.6.1	 ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดแูลรกัษาทรพัยากรป่าไม้	ได้ก�าหนดเป้าหมายเพือ่จดัตัง้ 

ป่าชุมชนท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 ๒๑,๘๕๐	 หมู ่บ้าน	 พื้นที่ประมาณ	 ๑๐	 ล้านไร่	 และจัดต้ังป่าชุมชนแล้วรวมทั้งสิ้น	 

๑๐,๐๓๓	หมู่บ้าน	พื้นที่ประมาณ	๔.๙	ล้านไร่	 มีการดูแลรักษาป่า 

ในรปูแบบของเครอืข่ายป่าชมุชนทัว่ประเทศ	และให้ชมุชนตัง้กฎกตกิา 

ในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้และดูแลรักษา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การสร ้างแหล่งศึกษาเรียนรู ้ 

ทางธรรมชาติ	 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน 

ได้ประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 การเพิ่มรายได้จาก 

การท่องเทีย่วเชิงนเิวศและการอยูอ่าศัยในสภาพป่าทีค่งความสมบรูณ์	 

และสร้างจติส�านกึเพือ่ให้เกดิความภาคภูมใิจและความหวงแหนจาก

การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู	 พัฒนา	 และรักษาพื้นที่ป่าในความดูแล 

ของตนเอง

“จัดตั้งป่าชุมชน
แล้ว ๑๐,๐๓๓ 

หมู่บ้าน
พื้นที่ประมาณ ๔.๙ ล้านไร่”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙

35๐

  1.6.2	 บูรณาการเครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมหมู ่บ ้าน	

(ทสม.)	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	 โดยใช้แนวทางการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร	 วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 มีอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั้งส้ิน	 ๑๘๕,๑๖๗	 คน	 รวมท้ังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทะเบียน

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพื่อรองรับอาสาสมัครที่หลากหลายและมีจ�านวนมากขึ้น	 

และปรับปรุงระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เพื่อรองรับการท�างานของเครือข่ายที่หลากหลาย	 และให้ผู้แทนเครือข่ายต่าง	 ๆ	 

ร ่วมเป ็นคณะกรรมการเครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมทุกระดับ	 รวมทั้ ง 

จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม	 กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 และถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่าง	 ๆ	 

ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

  1.6.3.	การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 (อส.อส.)	 โดยมีการ

ออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพื่อรองรับการด�าเนินงานในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดูแล	 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ	ส�าหรับเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร	แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า	แหล่งอาหาร	

แหล่งนันทนาการ	และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ	์และพื้นที่ที่รับผิดชอบ	ซึ่งได้ด�าเนินการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ	 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย	 พัฒนาอาชีพ	 

และรับสมัครเป็นเครือข่าย	อส.อส.	ในป	ี๒๕๕๙-๒๕๖๐	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๕๐,๑๘๗	ราย	ซึ่งเครือข่าย	อส.อส.	ได้มีกิจกรรม 

การด�าเนินงานร่วมกันในการตอบสนองภารกิจ	อย่างต่อเนื่อง

	 1.7	 การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างและการบริหารจัดการสัตว์ป่า	(ช้าง	เสือ	ลิง)

 	 1.7.1	 แก้ไขปัญหาการค้างาช้าง	 ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จนถึงวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 ดังนี้	 ๑)	 การออกระเบียบและกฎหมาย	 ได้ออกประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดชนิดสัตว์ป่า	 ซากของสัตว์ป่า	 และผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า 

ที่ห้ามน�าเข้าหรือส่งออก	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่	 ๒๔	 เมษายน	๒๕๖๐	๒)	 การพัฒนา	 ปรับปรุงระบบ 

ฐานข้อมูล	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาช้าง 

ภายในประเทศ	ปี	๒๕๖๑	เพือ่พฒันาระบบฐานข้อมลูงาช้างให้สามารถ

สนบัสนนุงานด้านการบงัคบัใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหาการลกัลอบ 

ค้างาช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง	 ๓)	 การก�ากับดูแล

และการบังคับใช้กฎหมาย	 ได้จัดตั้งสายตรวจการค้างาช้าง	 จ�านวน	

๒๒	 สาย	 แบ่งเป็นส่วนกลาง	 ๑	 สาย	 และส่วนภูมิภาค	 ๒๑	 สาย	 

๔)	 การศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ	 โดยการจัดฝึกอบรม	 

เร่ือง	 การควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ	 จ�านวน	 ๓	 รุ ่น	 

และ	๕)	การประชาสัมพันธ์	 ได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ	์๖	รายการ	

เช่น	 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทาง 

การลักลอบค้าสัตว์ป ่าและงาช้างระหว่างประเทศ	 โครงการ

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น	 “รณรงค์ไม่ซื้อ	 ขาย	 งาช้าง	 ช่วยช้าง	 

ช่วยโลก”	 โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 การควบคุมซื้อขาย

งาช้างในประเทศไทย	ป	ี๒๕๖๐

	 	 	 จากการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๘	 ท�าให้ประเทศไทย 

ได้เลือ่นสถานะจากกลุม่ประเทศทีน่่ากงัวลอย่างยิง่	(Primary	concern)	ไปอยูก่ลุม่ทีน่่ากงัวลล�าดบัรอง	(Secondary	concern)	 

เป็นผลให้ประเทศไทยมีสถานภาพท่ีดีขึ้น	 และไม่ถูกเสนอระงับการค้าซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีอนุสัญญาว่าด้วย

“ด�าเนินการตามแผน
ปฏิบัติการงาช้างท�าให้ไทย

เลื่อนสถานะ
ดีขึ้น”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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การค้าระหว่างประเทศ	ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ	์(Convention	on	International	Tredein	Endangered	

Species	of	Wild	Founa	and	Flora:	CITES)	ตามมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญา	CITES	ครั้งที่	๑๗	(CITES	CoP	17)	เมื่อวันที่	 

๒๔	กันยายน-๕	ตุลาคม	๒๕๕๙	ณ	นครโจฮันเนสเบิร์ก	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 	 1.7.2	 อนุรักษ์และคุ้มครองเสือโคร่ง	ปัจจุบันเสือโคร่งมีอยู่ประมาณ	๑๕๐-๒๐๐	ตัว	 ได้ด�าเนินการ	 ดังนี้	

๑)	 การสร้างระบบติดตามประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในพื้นที่อาศัยของเสือโคร่ง	 เพื่อสามารถติดตามประเมินผลส�าเร็จ 

ของโครงการในพืน้ทีผ่นืป่าตะวนัตก	แนวเทอืกเขาตะนาวศร	ีและผืนป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่	๒)	การเสรมิศกัยภาพเจ้าหน้าท่ี

ในพื้นที่เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างมาตรฐานในการป้องกันและปราบปราม	 โดยใช้

ระบบลาดตระเวนเชงิคณุภาพ	(Smart	Patrol	System)	๓)	การฟ้ืนฟปูระชากรสตัว์ทีเ่ป็นเหยือ่ของเสอืโคร่ง	๔)	การเสรมิสร้าง 

ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายโดยปรับปรุงและจัดท�าฐานข้อมูลเสือโคร่ง	 และเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า 

ด้านดีเอ็นเอเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่า	 และการสร้างความเข้มแข็งให้มีความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน	 ๕)	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน	 รณรงค์ให้สังคมและชุมชน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เสือโคร่งและเหยื่อของเสือโคร่ง	 โดยการพัฒนาและขยายหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง 

ไปยงัโรงเรยีนและชมุชน	๖)	การหารอืทวภิาครีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านในการสร้างความร่วมมือการอนรุกัษ์ 

พื้นท่ีป่าตามแนวชายแดน	 และ	 ๗)	 จัดหาแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งและ

ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

	 	 1.7.3	 จัดการและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าตระกูลลิง

	 	 	 การบกุรกุป่าและการครอบครองทีดิ่นผิดกฎหมายท�าให้ป่าเปล่ียนสภาพไป	ส่งผลให้สตัว์ป่าไร้ทีอ่ยู่อาศยั 

และอาหารด�ารงชีพ	 จึงออกมาหากินนอกพื้นที่	 สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งความเป็นอยู ่และทรัพย์สิน	 

โดยเฉพาะลิงที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว	และมีปัญหาด้านโรคต่าง	ๆ 	รัฐบาลจึงได้ก�าหนดมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาว	 

เพือ่ดแูลสขุภาพและควบคมุประชากรลิง	โดยได้ด�าเนนิการตรวจสุขภาพและเกบ็ตวัอย่างไปแล้ว	๕	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัลพบรุี	 

จ�านวน	 ๑๓๘	 ตัว	 จังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	 ๓,๓๐๐	 ตัว	 จังหวัดราชบุรี	 จ�านวน	 ๒๐๐	 ตัว	 จังหวัดสงขลา	 (อ�าเภอเมือง)	 

จ�านวน	๕๐	ตัว	และจังหวัดกระบี	่(อ่าวนาง)	จ�านวน	๕๐	ตัว	โดยท�าหมัน	๓๐	ตัว	และไม่ได้ท�าหมัน	๒๐	ตัว	

 1.8	 การก�าหนดแผนปฏิรูปเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งอ�านวยความสะดวกข้อจ�ากัด	

ด้านกฎหมาย

	 	 รัฐบาลได้จัดท�าข้อเสนอประเด็นปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับบทบาท	 ภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ 

เป็นผู้มีอ�านาจควบคุม	 (Regulator)	 และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม	 และใช้เป็นกรอบแนวทาง 

การด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม	 โดยบูรณาการการ

ท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่อขับเคลื่อน	 

ก�ากับ	 และติดตามการด�าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนด	

ดังนี้	

  1.8.1	 ป รั บ ป รุ ง พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ส ่ ง เ ส ริ ม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 เพื่อให ้

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังน้ี	

๑)	 ให้หน่วยงานอนุมัติ	 อนุญาต	 น�ามาตรฐานหลักเกณฑ์กลาง 

ด้านส่ิงแวดล้อมไปบังคับใช้	 และมีหน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานดงักล่าว	และ	๒)	มอบให้กรมควบคุมมลพษิด�าเนนิการ 

ตรวจสอบแหล่งก�าเนิดมลพิษทุกแหล่ง	 โดยสามารถออกค�าสั่งพักใช้	

หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของแหล่งก�าเนิดมลพิษ

ทุกแหล่งตามกฎหมายอื่นว่าด้วยการนั้น	 และสั่งให้ส่วนราชการอ่ืน 

“ประกาศใชแ้ผนแม่บท
การจัดการขยะ 
น�้าเสีย อากาศ  

เป็นแผนแม่บทของประเทศ”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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ด�าเนินการปรับปรุง	 แก้ไข	 พักใช้	 หรือเพิกถอนใบอนุญาตกับสถานประกอบกิจการทุกแหล่ง	 และส่ังให้ส่วนราชการอื่น	 ๆ	

จงัหวดั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ด�าเนนิการระงบัภาวะมลพษิ	หรอืเหตฉุกุเฉนิ	หรอืด�าเนนิการแก้ไขปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม

  1.8.2	 ก�าหนดเป็นนโยบายและประกาศใช้แผนแม่บทเกี่ยวกับการจัดการขยะ	 น�้าเสีย	 และอากาศ		

เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของประเทศ

  1.8.3	 ออกกฎหมายใหม่	 ได้แก่	 กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะของประเทศ	 และกฎหมายเฉพาะ

เกี่ยวกับการจัดการน�้าเสีย	

  1.8.4	 ปรับปรุงพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	โดยเพิ่มเติมมาตรา	๑๖	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีอ�านาจหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อม

และมลพิษต่าง	 ๆ	 นอกเหนือจากการก�าจัดมูลฝอย	 ส่ิงปฏิกูล	 และน�้าเสีย	 เช่นเดียวกับอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดตามมาตรา	๑๗	(๑๒)	

  1.8.5	 ตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	(ฉบับที่	2)		

พ.ศ.	 256๐	 โดยเพิ่มอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการน�้าเสีย	 โดยเฉพาะ 

การจัดให้มีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียรวมชุมชน

	 1.๙	 การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	กรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มประมง	(โพงพาง)	

	 	 รัฐบาลด�าเนินการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 ซ่ึงพบว่า	 

สภาพร่องน�้าที่มีโพงพางจ�านวนมากท�าให้เกิดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและขวางการเดินเรือ	จึงได้รื้อถอนโพงพางและ 

เครือ่งมอืประมงทีผ่ดิกฎหมายบรเิวณรอบทะเลสาบสงขลาทัง้หมดในส่วนของร่องน�า้เดนิเรอื	ตัง้แต่ท่าเทยีบเรอืประมงสงขลา	

(ท่าสะอ้าน)	ไปจนถึงคลองปากรอ	รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย	กว้าง	๒๕๐	เมตร	รวมทั้งก�าหนดมาตรการบรรเทา

ผลกระทบเพื่อช่วยเหลือชาวประมงโพงพางให้ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือท�าการประมงที่ถูกกฎหมาย	เช่น	แห	ข่าย	ลอบ	เบ็ด	

หรือท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	หรือปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นกิจการอื่น	ๆ	เช่น	การค้าขาย	และงานบริการ	โดยรัฐบาลได้จัดท�า

โครงการสินเชื่อประมงไทยก้าวไกลสู่สากล	 โดยการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวแก่ชาวประมงโพงพางที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยน

อาชีพเป็นเวลา	๗	ปี	อัตราดอกเบี้ยต�่าร้อยละ	๔	ต่อปี	

2.	 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ	
อย่างยั่งยืน

	 โดยที่ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	ทั้งด้านพืชและสัตว์ถูกคุกคามอย่างต่อเน่ือง	 โดยพืชถูกคุกคาม	

๕๑๗	ชนิด	จากพืชทั้งหมดไม่น้อยกว่า	๑๔,๐๐๐	ชนิด	สัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์แล้ว	๘	ชนิด	และถูกคุกคาม	๕๖๙	ชนิด	 

จากสัตว์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า	 ๔,๐๐๐	 ชนิด	 ประเทศไทยใช้แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔	 เป็นกรอบทิศทางในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ	 อนุรักษ์	 และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน	 รวมทั้ง	 มีเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ที่ต้องบรรลุร่วมกับนานาประเทศ 

ภายใต้พันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคี	 เพื่อลดอัตราการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	 คณะรัฐมนตรีได้ 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	 เม่ือวันที่	 ๒๘	 มีนาคม	๒๕๖๐	ภายใต้ 

แผนแม่บทดังกล่าว	 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม	 และมีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	

โดยจัดประชุมขับเคลื่อนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทั่วประเทศ	 ใน	 ๕	 ภูมิภาค	 ได้แก่	 ภาคกลาง	 

ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 

ของหน่วยงานภาครัฐ	ทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และรัฐวิสาหกิจ	สถาบันการศึกษา	ภาคเอกชน	รวมทั้ง	องค์กรพัฒนาเอกชน	

เพ่ือให้เกิดเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม	 และอยู่ระหว่างจัดท�าร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ	 

พ.ศ.	....	ส�าหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของประเทศเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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3.	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	 โดยยึด	
แนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได	้

	 3.1	 การบริหารจัดการที่ดิน	ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน	ดังนี้

 	 3.1.1	 ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

การบรหิารจัดการทีด่นิของประเทศในระยะยาวและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนัอย่างมเีอกภาพและมปีระสิทธภิาพ	โดยอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

 	 3.1.2	 ผลักดันร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	พ.ศ.	256๐-

257๙	 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายทางด้านที่ดินและทรัพยากรดิน	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 โดยจัดท�าแผนการบริหารจัดการที่ดิน 

และทรัพยากรดินของประเทศ	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	 

ระยะเร่งด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  3.1.3	 จัดท�าระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน	 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านที่ดินและ 

ทรพัยากรดนิ	รองรบัการเชือ่มโยงแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรฐั	และพฒันาช่องทางการบรูณาการข้อมลูร่วมกนั	

  3.1.4	 โครงการ	“สร้างป่า	สร้างรายได้	ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี		

โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที่พระราชทานหลักการในการ

ฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารและส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน	 ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรท่ีอยู่อาศัยและ 

ท�ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนผัน	 ให้มีการปรับเปล่ียนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปลูก 

พืชเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกไม้ป่าและไม้เศรษฐกิจในลักษณะผสมผสาน	 โดยการปลูกจะปลูกไม้หลายระดับ	 

หลายช้ันเรือนยอด	 ลดหล่ันกันไปจนถึงไม้ระดับพื้นที่ล่าง	 ซ่ึงเป็นการเลียนแบบป่าธรรมชาติ	 และได้สนับสนุนกล้าไม้ป่า	 

กล้าไม้เศรษฐกจิ	กล้าไม้ผวิดนิ	และให้ความรูร้ปูแบบการปลกูและชนดิพนัธุไ์ม้ทีจ่ะปลกูรายแปลงให้แก่ราษฎร	ตามหลกัวชิาการ	 

สภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด	ตลอดจนการให้ค�าแนะน�า	การจัดตั้งกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพ	มีประชาชนเข้าร่วม 

โครงการฯ	แล้ว	เนื้อที่รวมทั้งสิ้น	๓๓,๒๙๘	ไร่

	 3.2	 การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	

	 	 การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดที่ดินให้แก่ผู ้ยากไร้โดยไม่ให้กรรมสิทธิ	์ 

แต่อนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการภายใต้ 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก�าหนดในรูปแบบสหกรณ์	หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม	และส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ตามศักยภาพของพื้นที่	 ซ่ึงถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท�ากิน	 ควบคู่ไปกับการจัดระบบ 

และระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	เพื่อลดข้อขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	และสร้างการยอมรับ

จากภาคประชาชนในพื้นที	่ดังนี	้
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	 	 3.2.1	 ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดหาที่ดิน	จ�านวน	๒๔๙	พื้นที่	๖๖	จังหวัด	๗๐๘,๕๓๐-๐-๗๙.๗๐	ไร่	 

ประกอบด้วย	

ประเภทพื้นที่ จ�านวนพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๒๒	พื้นที่	๕๘	จังหวัด	๖๒๕,๓๑๙-๐-๓๓	ไร่

ป่าชายเลน ๓๐	พื้นที่	๙	จังหวัด	๑๖,๓๑๘-๓-๕๕	ไร่

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	 ๓๘	พื้นที่	๑๒	จังหวัด	๓๙,๕๓๘-๐-๓๘	ไร่

ที่ดินสาธารณประโยชน์	 ๑๗	พื้นที่	๑๑	จังหวัด	๙,๕๗๖-๑-๔๘.๗๐	ไร่

ราชพัสดุ	 ๗	พื้นที่	๖	จังหวัด	๗,๘๔๑-๑-๑๐	ไร่

ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง ๓๕	พื้นที่	๓๐	จังหวัด	๙,๙๓๖-๑-๙๕	ไร่

  	 ทั้งนี้	 มีพื้นที่ได้รับอนุญาตเข้าท�าประโยชน ์

ในพืน้ทีแ่ล้ว	จ�านวน	๗๕	พืน้ที	่๓๙	จังหวดั	๒๓๑,๐๔๓-๒-๕๐.๘๔	ไร่	 

และจัดราษฎรเข้าท�าประโยชน์ในพื้นท่ีแล้ว	 จ�านวน	๓๕,๐๔๖	 ราย	

๔๕,๑๗๖	แปลง	เนื้อที่	๒๔๓,๒๕๒	ไร่

	 	 3.2.2	 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 ด�าเนินการแล้ว	 

๕๓	 พ้ืนที่	 ๒๖	 จังหวัด	 ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน	 ๖	 ด้าน	 

ประกอบด้วย	 ๑)	 ด้านการพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์

ที่ดินบนพ้ืนฐานข้อมูล	 Zoning	 ๒)	 ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	 ๓)	 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพ	 การจัดท�าเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ	 ๔)	 ด้านการส่งเสริม 

การรวมกลุ่ม	๕)	ด้านการสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน	และ	๖)	ด้านการ

ส่งเสริมและจัดท�าบัญชีครัวเรือน

“จัดราษฎร 
เข้าท�าประโยชน์แล้ว

๓๕,๐๔๖ ราย  
๔๕,๑๗๖ แปลง”
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	 	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้จัดท�าแผนปฏิบัติการจัดท่ีดินท�ากินให้แก่ชุมชน	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๐	

โดยเร่งรัดการจัดที่ดินท�ากินให้แก่ชุมชนให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	 และผลักดันร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ซึ่งอยู่ระหว่าง 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

	 3.3	 การแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวนในพื้นที่ภูทับเบิก

	 	 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูทับเบิก	จังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างในลักษณะรีสอร์ท	

ร้านอาหาร	และร้านค้า	เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	จึงได้มีค�าสั่ง	ที่	๓๕/๒๕๕๙	 

เรือ่ง	มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ทีด่นิป่าภทูบัเบกิ	ในท้องทีต่�าบลวงับาลและต�าบลบ้านเนนิ	 

อ�าเภอหล่มเก่า	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โดยก�าหนดมาตรการในการระงับ	ปราบปราม	และป้องกันการกระท�าการที่มีผลกระทบ 

ในพืน้ทีป่่าภทูบัเบกิและอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การเร่งฟื้นฟูป่าภูทับเบิกให้กลับคืนสู่สภาพเดิม	และมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามระเบียบและกฎหมายก�าหนดไว	้

	 	 การใช้นโยบาย	๓-๘-๘	และแผนปฏบิติัการ	(Action	Plan)	เพือ่แก้ไขปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่าบรเิวณภทูบัเบิก	 

โดยขับเคลื่อน	๘	ยุทธการ	ให้แล้วเสร็จภายใน	๘	เดือน	โดย	๘	ยุทธการ	ประกอบด้วย	๑)	เร่งรัดส�ารวจรีสอร์ท	๖๒	แห่ง	พื้นที่	

๑,๐๐๐	ไร่	๒)	คัดกรองผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินภูทับเบิก	๓)	ออกแบบแผนผังการใช้ที่ดิน	(Master	Plan)	๔)	ส�ารวจท�าผัง 

ภาพรวมทั้งหมดของที่ดิน	๔.๗	หมื่นไร่เศษ	๕)	ประกาศผังเมืองรวม	บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	

๖)	ดูแลคดีความและเร่งด�าเนินการใน	๖๒	ราย	เพื่อป้องกันมิให้ก่อสร้างใหม่	๗)	เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ	ป้องกันการเกิดภัยพิบัติ	

เช่น	การป้องกันดินถล่ม	และ	๘)	ดูแลการจัดการขยะ	สุขอนามัย	ระบบสาธารณูปโภค	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

  3.3.1	 ส�ารวจประชากรและส�ารวจอาณาเขต	จ�านวน	๒	อ�าเภอ	 ได้แก่	อ�าเภอหล่มเก่าและอ�าเภอเขาค้อ	

จังหวัดเพชรบูรณ์	พบว่า	มีจ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น	๓,๓๑๙	ครัวเรือน	ประชากรจ�านวน	๑๙,๗๘๖	คน

  3.3.2	 ร้ือถอนรีสอร์ทในพื้นที่ภูทับเบิกตามการติดประกาศในพื้นที่ เป ้าหมาย	 ได้คัดแยกบุคคล 

ออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่	๑	จ�านวน	๑๙	แห่ง	รื้อถอนแล้ว	๑๙	ราย	(๑๕๕	หลัง	ร้านค้า	๙	หลัง)	เจ้าหน้าที่รื้อถอน	๑๒	ราย	 

เจ้าของด�าเนินการเอง	 ๗	 ราย	 กลุ่มท่ี	 ๒	 จ�านวน	 ๑๙	 แห่ง	 รื้อถอนแล้ว	 ๖	 ราย	 (คงเหลือ	 ๑๓	 ราย)	 และกลุ่มท่ี	 ๓	 

จ�านวน	๖๕	 แห่ง	 รื้อถอนแล้ว	 ๙	 ราย	 อยู่ระหว่างการรื้อถอน	๑	 ราย	 (คงเหลือ	 ๕๕	 ราย	 อยู่ระหว่างด�าเนินคดี	 ๕	 ราย	 

และเสนอให้เป็นพื้นที่ผ่อนปรน	๕๐	ราย)

  3.3.3	 จัดท�าแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่

ภูทับเบิก	 ได้จัดท�าร่างแผนแม่บท	 ประกอบด้วย	 ๑)	 การวางและ 

จัดท�าผังพื้นที่เฉพาะบริเวณพื้นที่ภูทับเบิก	 พร้อมทั้งสนับสนุน

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบสาธารณูปโภค	 และ

สาธารณูปการ	๒)	 การออกแบบวางผังพื้นที่ส่วนกลาง	 เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ผังพื้นที่ตลาดค้าขายกลาง	 ส�าหรับสินค้า

เกษตรและผลิตภัณฑ์ชาวเขา	 ผังพื้นท่ีที่ท�าการ	 ส�าหรับหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 ที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล	 พร้อมทั้งบ้านพักเจ้าหน้าที่	 ผังพ้ืนที ่

เพือ่จดัให้แปลงสาธติเกษตร	และผงัสนบัสนนุการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 

ผสมผสานเกษตรกรรม	 และ	 ๓)	 การปรับปรุงอัตลักษณ์อาคาร	

จ�านวน	 ๕๔	 แปลง	 ของชาวม้งเดิมในพื้นที่ให้มีรูปแบบอาคาร 

ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรวม

“จัดท�าแผนแม่บท 
แก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก โดยจัดท�า

ผังพื้นที่เฉพาะ วางผังพื้นที่
ส่วนกลาง และปรับปรุง 

อาคารให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่”
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4.	 การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

 4.1	 การบรหิารจดัการน�า้ตามแผนยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการน�า้	ระยะ	12	ปี (พ.ศ.	2558-256๙)	รัฐบาล

ได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้า	ประกอบด้วย	๖	ยุทธศาสตร	์๓	ระยะ	ดังนี้	

  4.1.1	 ยุทธศาสตร์ที	่1	การจัดการน�า้อปุโภคบรโิภคระยะสัน้	เพ่ือให้ทุกหมูบ้่านมนี�า้ประปาใช้	ในปี	๒๕๖๐ 

มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ระยะแรก

ก.ย.	58	-	ก.ย.	5๙ ก.ย.	5๙	-	ก.ย.	6๐

ระบบประปาหมู่บ้าน ๗,๔๙๐	แห่ง ๕,๗๒๔	แห่ง ๗,๒๓๔	แห่ง

ระบบประปาโรงเรียน/ชุมชน	 ๖,๑๓๒	แห่ง ๑,๓๓๖	แห่ง ๑,๙๖๔	แห่ง

	 	 	 (๑)	 การบริหารจัดการน�้าตามแผนการพัฒนาแหล่งน�า้บาดาล	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	มีเป้าหมาย	

๓,๘๘๘	แห่ง	แบ่งเป็น	

	 	 	 	 (๑.๑)	 น�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค	 จ�านวน	 ๑,๕๐๐	 แห่ง	 

ด�าเนินการแล้ว	๑,๒๐๑	แห่ง

	 	 	 	 (๑.๒)	 น�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ	 จ�านวน	 ๖๘๘	 แห่ง	 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ	๕๘๗	แห่ง

	 	 	 	 (๑.๓)	 น�า้บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	จ�านวน	๑,๗๐๐	แห่ง	ด�าเนินการแล้ว	

๑,๕๗๕	แห่ง

  4.1.2	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การสร้างความม่ันคงของน�้าภาคการผลิต	 (เกษตรและอุตสาหกรรม)	 แบ่งเป็น	

๒	 ส่วน	 ส่วนท่ี	 ๑	 ระยะสั้น	 เป็นการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 ส่วนท่ี	 ๒	 ระยะกลางและระยะยาว	 

เป็นโครงการเพิ่มน�้าต้นทุนเขื่อนภูมิพลและโครงการเพิ่มน�้าต้นทุนลุ่มน�า้โขง-ชี-มูล	มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ระยะแรก

ก.ย.	58	-	ก.ย.	5๙ ก.ย.	5๙	-	ก.ย.	6๐

พัฒนาแหล่งน�า้ในเขตชลประทาน ๔,๘๐๐	ล้าน	ลบ.ม. ๗๐๒	ล้าน	ลบ.ม. ๑,๓๙๓.๖๒	ล้าน	ลบ.ม.

พัฒนาแหล่งน�้านอกเขตชลประทาน ๒,๓๐๓.๔๗	ล้าน	ลบ.ม. ๔๔๑	ล้าน	ลบ.ม. ๖๑๙.๔๐	ล้าน	ลบ.ม.

ขุดสระน�า้ในไร่นา	 ๓๕๕,๗๕๐	สระ ๑๓๓,๓๑๑	สระ ๑๗๖,๖๕๖	สระ

พัฒนาแหล่งน�า้ของกรมป้องกัน	
และบรรเทาสาธารณภัย

๒,๙๒๒	แห่ง ๒,๒๒๙	แห่ง ๒,๒๗๓	แห่ง

พัฒนาน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร ๑๘,๕๕๙	แห่ง ๓,๔๕๔	แห่ง ๑,๗๐๐	แห่ง

	 	 	 (๑)	 การบริหารจัดการน�้าให้เกษตรกร	ตั้งแต่วันที	่๑๒	กันยายน	๒๕๕๙-กันยายน	๒๕๖๐	ดังนี้

	 	 	 	 (๑.๑)	 บรหิารจดัการน�า้ชลประทานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทานให้เกษตรกรได้รบัน�า้ 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	๔๓๕	รายการ	(อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	๗๙.๗๔
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	 	 	 	 (๑.๒)	 จัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	 โดยด�าเนินโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	 

๓๒	 โครงการ	 ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่รับน�้า	 ๒๕	 แห่ง	 และก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็กในพ้ืนที่

ชุมชน/ชนบท	๑๗๓	โครงการ	มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	๗๓.๘๙	

	 	 	 	 (๑.๓)	 ป้องกนัและบรรเทาภยัจากน�า้	โดยก่อสร้างอาคารป้องกนัตลิง่ฝายทดน�า้	ประตูระบายน�า้	 

ปรับปรุงท�านบดิน	หากแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์	๐.๕๘	ล้านไร่	มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	๕๘.๔๔

	 	 	 	 (๑.๔)	 ก่อสร้างโครงการแหล่งน�้าขนาดใหญ่ต่อเนื่อง	 จ�านวน	 ๙	 โครงการ	 เช่น	 โครงการ 

เพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�า้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา	โครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี–พุมดวง	โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก	โครงการ

บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี	 (แผนระยะที่	 ๒)	 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และโครงการอ่างเก็บน�้า

คลองหลวงรัชชโลทร

	 	 	 	 (๑.๕)	 ก่อสร้างแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน	 โดยการขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นา	 

ขนาด	 ๑,๒๖๐	 ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร	 จ�านวน	

๔๖,๙๗๖	บ่อ

	 	 	 	 (๑.๖)	 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�้าและกระจายน�้าเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	 โดยก่อสร้าง

แหล่งน�้า	๒๗	แห่ง	และปรับปรุงแหล่งน�า้	๓๓	แห่ง

	 	 	 	 (๑.๗)	 ปฏิบตักิารฝนหลวงและบรกิารด้านการบนิ	โดยจดัตัง้หน่วยปฏบิตักิารฝนหลวง	๑๒	หน่วย	 

๑๒	จงัหวดั	และขึน้บนิปฏบัิติการฝนหลวง	มพีืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์	๒๒๖.๓๑	ล้านไร่	และตัง้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลือ่นที่

เร็ว	 จ�านวน	 ๒	 ชุด	 ด�าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๙-มีนาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อเฝ้าระวังสภาพอากาศและสามารถ 

ขึ้นปฏิบัติการได้ทันท่วงที

	 	 	 	 (๑.๘)	 พัฒนาแหล่งน�้าชุมชนเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	 โดยการก่อสร้าง 

แหล่งเก็บกักน�า้ให้สามารถน�าไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตร	มีการวางแผนการใช้ที่ดิน	มีการจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสม	

มีเป้าหมายด�าเนินการ	๗	แห่ง	มีผลการด�าเนินงานร้อยละ	๙๑.๘๕

	 	 	 	 (๑.๙)	 พฒันาแหล่งน�า้เพือ่อนุรกัษ์ดนิและน�า้โดยก่อสร้างแหล่งน�า้ขนาดเล็ก	ปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละ

ระบบส่งน�้าในไร่นา	เพื่อให้เกษตรกรมีน�า้ใช้ในการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วง	๒๑๘	แห่ง	

	 	 	 (๒)	 การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ตามระบบงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังนี้	 

๑)	ตามภารกิจ	(Function)	จ�านวน	๑๙	แห่ง	สามารถกักเก็บน�า้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	จ�านวน	๒.๓๔๖	ล้านลูกบาศก์เมตร	พื้นที่

การเกษตรได้รับประโยชน์	๒๙,๘๘๔	ไร่	ประชาชนได้รับประโยชน์	๖,๔๐๖	ครัวเรือน	และ	๒)	ตามยุทธศาสตร์	 (Agenda)	 

จ�านวน	๒๔๕	แห่ง	สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง	จ�านวน	๒๘.๐๐๓๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	พืน้ท่ีการเกษตรได้รบัประโยชน์	

๒๒๗,๒๒๙	ไร่	ประชาชนได้รับประโยชน์	๔๗,๒๒๒	ครัวเรือน
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	 	 	 (๓)	 การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้า	 ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างบูรณาการ	 ดังนี้	

๑)	 โครงการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และพัฒนาแหล่งน�้า	 เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะได้ปริมาณน�้าเก็บกัก	 ๑๔๒.๒๖	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 

ประชาชนและพ้ืนทีก่ารเกษตรจะได้รบัประโยชน์	๑๘๓,๕๓๓	ครวัเรอืน	๓๙๒,๘๙๑	ไร่	และ	๒)	โครงการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ 

ขนาดใหญ	่เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน	์๑๒๔,๐๐๐	ไร่	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑๙,๒๐๐	ครัวเรือน	

ได้น�้าปริมาณ	๑๗๖.๑	ล้านลูกบาศก์เมตร

  4.1.3	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย	 โดยระยะสั้นเป็นการศึกษาความเป็นไปได้และ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	 ส่วนระยะกลางและระยะยาวเป็นการจัดท�าโครงการขนาดใหญ่	 เช่น	 ทางน�้า	 หรือทางกั้นน�้า	 ซึ่งได้

เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น�้า	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ระยะแรก

ก.ย.	58	-	ก.ย.	5๙ ก.ย.	5๙	-	ก.ย.	6๐

พฒันาน�า้บาดาลเพือ่แก้ไขปัญหาภยัแล้งระยะเร่งด่วน ๓,๐๘๖	แห่ง ๒,๕๖๑	แห่ง ๓,๐๗๐	แห่ง

ขุดลอกล�าน�า้สายหลัก ๘๗๐	กิโลเมตร ๒๖๓.๒๙	กิโลเมตร ๒๗๗.๐๗	กิโลเมตร

ป้องกันน�้าท่วมชุมชน ๑๘๕	แห่ง ๓๐	แห่ง ๖๓	แห่ง

หมายเหตุ	:	พัฒนาน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน	ยกเลิก	๑๙	แห่ง

	 	 	 (๑)	 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย	ประเมินสถานการณ์น�า้ในปี	๒๕๕๙	เพื่อติดตาม

ปริมาณน�้า	 คาดการณ์สถานการณ์น�้า	 ทั้งกรณีท่ีมีพายุและกรณีไม่มีพายุ	 การเฝ้าระวังพื้นที่เส่ียงภัยน�้าท่วม	 การเตรียมการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่	 รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์หรือช้ีแจงผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 

ให้ประชาชนทราบ	 นอกจากน้ีได้มีการพิจารณาจัดหาพื้นที่รับน�้า	 

(แก ้มลิงธรรมชาติ ) 	 แนวทางการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหา 

น�้าท่วมพื้นท่ีชุมชน	 พื้นท่ีเกษตรกรรม	 และพ้ืนที่ราชการ	 และ

มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเม่ือเกิดน�้าท่วม	 และการเตรียม 

ความพร้อมของสถานีสูบน�้าในพื้นที่

	 	 	 (๒)	 การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 

ในแหล่งน�้าสาธารณะท่ัวประเทศในแม่น�้าสายหลัก	 ลุ่มน�้าภาคกลาง 

ตอนล่าง	 รวม	 ๖	 สาย	 ได้แก่	 แม่น�้าแม่กลอง	 แม่น�้าท ่าจีน	 

แม่น�้าน้อย	 แม่น�้าเจ้าพระยา	 แม่น�้าลพบุรี	 และแม่น�้าป่าสัก	 รวมทั้งแหล่งน�้าปิดและคลองซอย	 โดยมีเป้าหมาย	 

๖,๒๐๐,๐๐๐	 ตัน	 (๙๕๔,๐๐๐	 ตัน)	 ซึ่งก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชตามมาตรการปราบปราม	 จ�านวน	 ๘,๑๘๑,๗๔๒	 ตัน	

(๕๐๘,๘๒๗	 ตัน)	 เกินเป้าหมายร้อยละ	 ๑๐๐	 ท�าให้ผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน�้าสาธารณะต่าง	 ๆ	 ทั้งที่เป็นแหล่งน�้าปิด	 

และแหล่งน�า้เปิดมีปริมาณลดลง	 ระบบการระบายน�า้และการไหลของน�้าดีขึ้น	 ลดปริมาณน�า้เน่าเสีย	 ท�าให้ระบบนิเวศดีขึ้น	

ไม่กีดขวางการสัญจรทางน�้า	 นอกจากน้ันยังได้จัดต้ังชมรมเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยมีชมรม 

คนริมน�า้	จ�านวน	๗,๐๑๕	ชมรม	สมาชิก	จ�านวน	๑๔๒๘,๑๕๓	คน

	 	 	 	 จากการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง	 

ณ	วันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๖๐	ได้ก�าจัดผักตบชวาแล้ว	จ�านวน	๗,๔๐๔,๐๑๗	ตัน	จ�าแนกได้ดังนี้
หน่วย	:	ตัน

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กทม. กรมการปกครอง

๓๘๓,๓๒๙ ๑๗๖,๔๗๔ ๗๕๓,๕๙๘ ๑,๐๙๖,๖๔๖ ๔,๙๙๓,๙๗๐
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  4.1.4	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	 การจัดการคุณภาพน�้า		

ระยะสั้ น เป ็ นการ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพระบบบ� าบั ดน�้ า เ สี ย	 

เพื่อบ�าบัดน�้าเสียชุมชน	 ๒๘๔	 แห่ง	 ได้ด�าเนินการแล้ว	 ๒๑	 แห่ง	 

ส่วนระยะกลางและระยะยาวเป็นการผลักดันน�้าเค็มในฤดูแล้ง	 

โดยได ้จัดท�ายุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน�้าประเทศไทย	

(พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “แหล่งน�้ามีคุณภาพน�้า 

ดีขึ้น	 ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม”	 และเป้าหมาย	 คือ	 

แหล่งน�้าผิวดินมีคุณภาพน�า้อยู่ในเกณฑ์ด	ีร้อยละ	๘๐	ในปี	๒๕๖๔	 

ร้อยละ	๘๕	ในปี	๒๕๖๙	ร้อยละ	๙๐	ในปี	๒๕๗๔	และร้อยละ	๙๕	 

ในปี	 ๒๕๗๙	 และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพน�้าอยู ่ ในเกณฑ์ด	ี 

ร้อยละ	 ๘๘	 ในปี	 ๒๕๖๔	 ร้อยละ	 ๘๙	 ในปี	 ๒๕๖๙	 ร้อยละ	 ๙๐	 

ในป ี 	 ๒๕๗๔	 และร ้อยละ	 ๙๑	 ในป ี 	 ๒๕๗๙	 โดยมุ ่ ง เน ้น 

ให ้มีการใช ้น�้ าอย ่างคุ ้มค ่าและน�าน�้ าที่ผ ่ านการบ�าบัดแล ้ว 

กลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น	 การบริหารจัดการคุณภาพน�้า 

มีประสิทธิภาพและบูรณาการร ่วมกับภาคประชาชน	 โดยมี

กรอบแนวคิดการจัดการคุณภาพน�้าของประเทศไทยใน	 ๒๐	 ปี 

ข้างหน้า	 คือ	 ๑)	 การบริหารจัดการคุณภาพน�้าโดยใช้หลักการ 

ผู ้ได ้รับประโยชน์เป็นผู ้จ ่าย	 ควบคู ่ กับผู ้ก ่อมลพิษเป็นผู ้จ ่าย	 

๒)	 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการจัดการ

คุณภาพน�้า	 ๓)	 การสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบ	 และการม ี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการคุณภาพน�้า	 ๔)	 การน้อมน�า

ศาสตร์พระราชามาส่งเสรมิการจดัการคณุภาพน�า้สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื	

และ	๕)	การพฒันาระบบข้อมลูกลางด้านการจัดการคุณภาพน�า้และ

การแจ้งเตือนภัยคุณภาพน�า้

  4.1.5	 ยุทธศาสตร์ที	่5	การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน�้า	

ทีเ่สือ่มโทรมและป้องกนัการพงัทลายของดนิ	โดยเป็นการด�าเนนิการ 

ระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าที่เสื่อมโทรม	 

๔.๗	ล้านไร่	ดังนี้

“จัดท�ายุทธศาสตร์
การจดัการคณุภาพน�า้ 
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
เพื่อคุณภาพน�้าของประเทศไทยใน 

๒๐ ปีข้างหน้า”

“ฟื้นฟูป่าต้นน�า้ที่เสื่อมโทรม

๔.๗ ล้านไร่ ฟื้นฟูและ

พัฒนาแหล่งน�้า  

๖๑๓ โครงการ”

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ระยะแรก

กันยายน	255๙-กันยายน	256๐

ด�าเนินการฟื้นฟูป่าแล้ว	 ๔,๗๗๐,๐๐๐	ไร่ ๓๓๑,๕๑๗	ไร่

ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่ ๙,๔๗๕,๐๐๐	ไร่	 ๖๗๕,๐๐๐	ไร่

การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และพัฒนาแหล่งน�้า ๖๑๓	โครงการ ๓๔๘	แห่ง

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�า้ขนาดใหญ่	
(ทะเลสาบ	หนอง	บึง)

๑๙	แห่ง ๔	แห่ง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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 	 4.1.6	 ยุทธศาสตร์ที	่6	การบริหารจัดการ

	 	 	 (๑)	 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ	 ได้จัดตั้งคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ 

แห่งชาต	ิเพ่ือเป็นกลไกกลางในการรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมลูด้านทรพัยากรน�า้	ได้แก่	แผนที	่สถติ	ิสถานการณ์น�า้	ข้อมลูคาดการณ์	 

และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมท้ังพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ระบบคอมพวิเตอร์	ได้แก่	ระบบเครอืข่าย	ระบบการจัดเกบ็ 

และเชื่อมโยงข้อมูล	ระบบประมวลผลข้อมูล	และระบบการแสดงผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ระบบสนับสนุน 

การตัดสินใจเพ่ือคาดการณ์น�้าท่วมและบริหารจัดการน�้าที่มีอยู่เดิมในลุ่มน�้าเจ้าพระยา	 (ภาคเหนือ-ภาคกลาง)	 และลุ่มน�้าชี	 

ลุ่มน�้ามูล	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	 รวมท้ังการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้าและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 

๓๕	หน่วยงาน	รวม	๓๙๐	รายการ	และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต	์www.nhc.in.th	และอุปกรณ์เคลื่อนที่	หรือแอปพลิเคชัน	 

Thaiwater	 ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ฟรี	 นอกจากน้ี	 ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น�้าท่วม 

และบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก	DHI	ของประเทศเดนมาร์ก

“จัดตั้งศูนย์คลังข้อมูล
น�้าและภูมิอากาศ 

แห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์  
www.nhc.in.th 

และแอปพลิเคชัน NHC”

	 	 	 (๒)	 สร้างความร่วมมืองานวิจัยด้านน�้า  

โดยร่วมกับหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ	เช่น		International	Water	 

Association:	IWA,	DHI	ประเทศเดนมาร์ก	และ	United	National	 

Environmental	Program:	UNEP	เข้าร่วมประชุม	ASEAN	COST	

ครั้งที่	 ๗๑	 และ	 ๗๒	 โดยได้น�าเสนอโครงการคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งอาเซียนต่อที่ประชุม	 และได้รับการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการ	 ASEAN	 COST	 ให้ด�าเนินโครงการ	 รวมทั้งได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งคลังข้อมูลน�้าและ 

ภูมิอากาศแห่งอาเซียน	(Workshop	on	Establishing	ASEAN	Hydro	informatics	and	Climate	Data	Center	:	AHC)	

ณ	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	๘	มีนาคม	๒๕๖๐	เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้าใจร่วมกัน

	 	 	 (๓)	 จัดท�าฐานข้อมูลแบบจ�าลองสภาพภูมิอากาศ	(CMIP5	GCM)	ในระยะยาว	จ�านวน	๒๖	ชุด

ข้อมูล	และน�าเสนอผลกระทบการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต่อสภาพภัยแล้ง	และการเตมิน�า้ใต้ดนิของประเทศไทย	ในหัวข้อเรือ่ง	

“Future	Drought	Characteristics	Over	Thailand	by	Using	Bias	Corrected	Multi	CMIP5	General	Circulation	

Model”	และ	“The	Potential	of	Groundwater	Investigation	over	Thailand	under	Changing	Climate”

	 	 	 (๔)	 สร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยสนับสนุน

ให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เช่น	 เคร่ือง	 GPS	 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม	 ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร	 

และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน�้าของชุมชน	 จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบและสามารถขยายผลไปยัง 

ชุมชนข้างเคียงจนเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการน�้า	 โดยชุมชนแม่ข่ายและเครือข่าย	 ๖๐	 ชุมชน	 มีหมู่บ้านที่ได้รับการ 

ขยายผลโครงการในปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๓๘๙	หมูบ้่าน	และสามารถแก้ไขปัญหาแหล่งน�า้ในชมุชน	ลดปัญหาน�า้ท่วมและน�า้แล้งได้	 

จ�านวน	๖๓,๗๑๖	ครัวเรือน	๓๐๕,๓๒๘	ไร่	เพิ่มปริมาณน�้าส�ารองในพื้นที่ชุมชน	๑๑	ล้านลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 	 	 (๕)	 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน�้าต�าบล	 โดยพัฒนาการใช้งานแผนที่และจัดเก็บข้อมูลด้วย 

ระบบภมูสิารสนเทศ	เพือ่ให้มข้ีอมลูแหล่งน�า้ขนาดเลก็ทีถ่กูต้องมากยิง่ขึน้	หน่วยงานท้องถิน่สามารถน�าข้อมลูไปใช้แก้ไขปัญหา 

และวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่ของตนเองได้	โดยในปี	๒๕๕๙	ได้จัดท�าฐานข้อมูลแผนที่น�า้ระดับต�าบล	

๓๐	ชั้นข้อมูล	จ�านวน	๖๕๖	ต�าบล	โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นน�าข้อมูลไปใช้	จ�านวน	๓๕๓	แห่ง	(ร้อยละ	๕๔)	และในปี	๒๕๖๐	

ได้ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลแผนที่น�า้ระดับต�าบล	๓๒	ชั้นข้อมูล	จ�านวน	๖๐๐	ต�าบล	โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นน�าข้อมูลไปใช้	 

จ�านวน	๓๓๓	แห่ง	(ร้อยละ	๕๕.๕๐)

	 	 	 (๖)	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�า้อัจฉริยะ	(Smart	Water	Operation	Center:	SWOC)	เพื่อเชื่อมโยง

ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมอุตุนิยมวิทยา	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร	ส�านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (GISTDA)	 กรมทรัพยากรน�้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 กรมอุทกศาสตร์ 

กองทพัเรอื	การประปานครหลวง	และการประปาส่วนภูมภิาค	พร้อมทัง้ได้จดัท�าฐานข้อมลูกลางสนบัสนนุการตดัสนิใจเกีย่วกบั 

สถานการณ์น�า้ของผู้บริหารประเทศให้ถูกต้อง	แม่นย�า	รวดเร็ว	น่าเชื่อถือ	ทันเหตุการณ์	โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ	

อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	“อาคาร	๙๙	ปี	หม่อมหลวงชูชาต	ิก�าภู”	กรมชลประทาน	ถนนสามเสน	

กรุงเทพมหานคร

  4.1.7	 แผนด�าเนินงานในอนาคต	ได้ก�าหนดไว้	๔	แนวทาง	ดังนี้	๑)	จัดท�าแผนบูรณาการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๖๔	 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 รวม	 ๑,๖๔๙	 แห่ง	 

วงเงินรวม	 ๗,๔๗๑.๗๓	 ล้านบาท	 ได้แก่	 ปริมาณน�้าเก็บกัก	 ๑๓๗.๑๑	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 ระบบระบายน�้าที่ได้รับ 

การฟื้นฟู	๑,๖๔๔.๕๖๗	กิโลเมตร	พื้นที่การเกษตร	๓.๐๕	ล้านไร่	ประชาชนได้รับประโยชน์	จ�านวน	๕๗๐,๙๙๓	ครัวเรือน	

๒)	เฝ้าระวงัตดิตามสถานการณ์ภยัแล้งโดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบัน�า้ต้นทนุทีใ่ช้ในการผลติน�า้ประปาเพือ่การอุปโภค	บรโิภค	

๓)	จัดหาแหล่งน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง	เช่น	เจาะบ่อบาดาล	ขุดลอกคูคลองต่าง	ๆ	และ	๔)	จัดหาเครื่องจักรกล	ยานพาหนะ	และ

เครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

	 4.2	 การจัดการภัยแล้ง

 	 4.2.1	 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	 ในปี	 ๒๕๕๙	 ได้ก�าหนดมาตรการรองรับในพื้นที่วิกฤตน�้า	 ประกอบด้วย	 

๑)	มาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน	๒	มาตรการ	 ได้แก่	การแจกจ่ายน�้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	และการจ้างงาน

เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง	๒)	 มาตรการบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบ	 เน้นพื้นที่ที่มีการขาดแคลนแหล่งน�้า	 

๓	มาตรการ	ได้แก่	การสบูเตมิน�า้ให้กบัแหล่งน�า้ชุมชนเพือ่การอปุโภค

บริโภค	 การผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเล	 และการอนุโลมใช้น�้าบาดาล 

ในพื้นที่วิกฤตเป็นการชั่วคราว	 และ	 ๓)	 มาตรการแก้ไขภัยแล้ง 

อย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ�้าซาก	 ๑๑	 มาตรการ	 ได้แก่	 

การท�าอ่างหมู่บ้าน	(One	Village	One	Water	Supply:	OVOWS)	

การท�าอ่างนาหรือแก้มลิง	 เพื่อควบคุมการเก็บน�้าและระบายน�้า	 

การจัดหาแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับผลิตประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

การท�าฝายชั่วคราวเพื่อเก็บกักน�้าในล�าน�้า	 การน�าน�้าเสียชุมชน 

ที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ประโยชน์	 (Reclaim	water)	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพเขื่อนและอ่างเก็บน�้าให้เก็บน�้าได้มากข้ึน	 การสร้าง

และซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน	 การเติมน�้าในเขื่อนขนาดใหญ	่ 

การควบคมุการเปิด-ปิดประตรูะบายน�า้ให้เหมาะสม	การลดการระเหย 

ของน�า้ในแหล่งน�า้ต่าง	ๆ 	เช่น	การก�าจัดวชัพชืลอยน�า้	และการรณรงค์

การประหยัดน�้าในทุกภาคส่วนโดยการมีส่วนร่วม

     

“แก้ไขภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน

ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ�า้ซาก 
๑๑ มาตรการ เช่น การท�า

อ่างหมู่บ้าน (OVOWS) 
การท�าแก้มลิง”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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  4.2.2	 แผนเตรยีมความพร้อมเพือ่ลดความเสีย่งจากภัยแล้งด้านการเกษตร	ปี	255๙/6๐	ม	ี๕	มาตรการ	 

ดังนี้	 ๑)	 มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง	 สร้างการรับรู ้และความตระหนักให้แก่เกษตรกร 

เพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรที่จะปลูกข้าว	รอบที่	๓	พักดินและปรับปรุงดิน	ให้การเพาะปลูกในรอบต่อไปเกิดประสิทธิภาพ	 

ตลอดจนการส่งเสรมิอาชพีสร้างรายได้	โดยกจิกรรมการเกษตรทางเลอืกอืน่ทีใ่ช้น�า้น้อย	ซึง่ด�าเนนิการไปแล้ว	๑,๐๑๘,๐๓๕	ราย	

แบ่งออกเป็นด้านพืช	๙๒๑,๓๙๘	ราย	ด้านประมง	๘๗,๗๖๗	ราย	ด้านปศุสัตว	์๘,๘๗๐	ราย	๒)	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้น�า้เพื่อการเกษตร	โดยสาธิต	ส่งเสริม	และแนะน�าให้เกษตรกรเรียนรู้การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง	๔๒๐	ไร่	และ 

เปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชใช้น�้าน้อย	 เช่น	 ปลูกพืชหลากหลาย	 ๑๗๕,๖๔๑	 ไร่	 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ๑๔๘,๙๔๙	 ไร่	 และ

ปลูกพืชปุ๋ยสด	 ๑๙๔,๕๑๐	 ไร่	 รวมพื้นที่	 ๕๑๙,๑๐๐	 ไร่	 ๓)	มาตรการเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุน	 สร้างแหล่งน�้าขนาดกลาง 

เสรจ็แล้ว	๒	แห่ง	(อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	๘	แห่ง)	สร้างแก้มลงิเสรจ็แล้ว	๓	แห่ง	(อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ	๒๑	แห่ง)	บ่อน�า้ในไร่นา	 

๔๓,๘๗๕	บ่อ	(อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๑๒๕	บ่อ)	พัฒนาแหล่งน�า้บาดาลเพื่อการเกษตร	สร้างเสร็จ	๑,๕๗๕	บ่อ	(อยู่ระหว่าง 

ด�าเนินการ	๑๗๕	บ่อ)	 และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�า้เสร็จแล้ว	 ๑๒๑	แห่ง	 (อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๗๔๑	แห่ง)	 และสนับสนุน 

เงนิทนุเพือ่สร้างระบบน�า้ในไร่นา	๓๒๔	แห่ง	เกษตรกร	๔,๕๘๕	ราย	วงเงนิ	๒๑๕.๙๙	ล้านบาท	๔)	มาตรการฟ้ืนฟแูละพฒันา

พื้นท่ีเกษตรท่ีประสบภัย	 ได้แก่	 การจ้างแรงงาน	 ซ่อม	 สร้างงานชลประทาน	๕๗,๒๐๙	คน	 วงเงิน	 ๑,๐๔๐.๒๒	 ล้านบาท	 

เตรียมพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนเกษตรกร	๕๑	ตัน	(ถั่วเขียว	๕๐	ตัน	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว	์๑	ตัน)	ออกหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที ่

มเีกษตรกรมารบับรกิาร	๒๓,๖๐๑	ราย	อบรมให้ความรู้ผ่านศนูย์เรยีนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลติสินค้าเกษตร	๑๓,๖๕๑	ราย	 

และสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบ้ียจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัย	 วงเงิน	 ๓๙.๒๒	 ล้านบาท	

และ	 ๕)	มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โดยเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเส่ียงจากภัยแล้ง	 

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ	์และสื่อสาธารณะ	๗๕	ครั้ง

  4.2.3	 ช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนจากพบิตัภิยัให้แก่ประชาชน	ตัง้แต่วนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๙	 

ถึงปัจจุบัน	 ได้ด�าเนินการแจกจ่ายน�้า	 ๗,๕๖๙,๗๗๑	 ลิตร	 เป่าล้างบ่อบาดาล	 ๑,๐๙๘	 บ่อ	 และสูบเติมน�้าในแหล่งน�้า	

๑๙,๐๗๐,๘๕๐	ลูกบาศก์เมตร

  4.2.4		สนับสนุนเครื่องจักรกล	 ยานพาหนะ	 และเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง		

โดยการสูบน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติส่งเข้าแหล่งน�้าดิบเพื่อผลิตน�า้ประปา	 และสูบน�้าส่งเข้าพื้นที่การเกษตร	 แจกจ่ายน�้าดิบ

ให้แก่ประชาชนเพื่อการอุปโภค-บริโภค	ผลิตน�้าดื่มแจกจ่ายประชาชน	และการขุดเจาะบ่อบาดาล	บ่อน�้าตื้น	 เพื่อกักเก็บน�้า

ไว้ใช้ในอนาคต	๒๒	จังหวัด	ประชาชนได้รับประโยชน์	๑๖,๔๘๗	ครัวเรือน	๖๓,๓๒๗	คน	

  4.2.5	 ขุดเจาะบ่อบาดาล	จ�านวน	๑,๗๕๐	บ่อ	 เป็นพื้นที่ที่มีไฟฟ้า	๑๖๐	บ่อ	และไม่มีไฟฟ้า	๑,๕๙๐	บ่อ	 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 ๑,๕๗๕	 บ่อ	 (อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 ๑๗๕	 บ่อ)	 มีพื้นที่การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	(ภัยแล้ง)	ระหว่างวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๙-๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐

ปี จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน

๒๕๖๐ ๑ ๓ ๑๓ ๘๕

๒๕๕๙ ๔๑ ๒๖๗ ๑,๔๔๔ ๑๑,๘๔๐

  4.2.6	 โครงการเฉลมิพระเกยีรต	ิ“สายธารพระบารมี	ครองราชย์	7๐	ปี	พระราชิน	ี7	รอบ”	มหีมูบ้่านทีไ่ม่มี

ความพร้อมในการจดัหาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค	จ�านวน	๘๘๑	หมูบ้่าน	โดยยงัไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวน	๔๕๘	หมูบ้่าน	จงึได้ด�าเนนิการจดัหาถังเกบ็น�า้ขนาด	๒,๐๐๐	ลติร	พร้อมอปุกรณ์และตดิตัง้	ในพืน้ทีห่มูบ้่าน	

หมู่บ้านละ	๑๐	ถัง	จ�านวน	๔๒๓	หมู่บ้าน	๓๖	จังหวัด	รวมจ�านวน	๔,๒๓๐	ถัง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกันและเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้เพือ่อปุโภคบรโิภคในฤดูแล้งได้ในระดบัหนึง่	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ส่งมอบ 

และติดตั้งถังเก็บน�้าดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ด�าเนินการ

ในหมู่บ้านเป้าหมายที่เหลือ	จ�านวน	๓๕	หมู่บ้าน	ส่งผลให้สามารถจัดหาแหล่งกักเก็บน�า้ให้แก่หมู่บ้านขาดแคลนได้ครบถ้วน	

จ�านวน	๔๕๘	หมู่บ้าน	



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 4.3	 การช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภัยในพืน้ทีภ่าคใต้	สถานการณ์อทุกภยัในพืน้ทีภ่าคใต้ตัง้แต่ต้นเดอืนธนัวาคม	๒๕๕๙	 

ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคม	๒๕๖๐	รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการ	ดังนี้

 	 4.3.1	 ฟื้นฟูน�า้บาดาล	โดยเป่าล้างบ่อน�า้ตื้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร	จ�านวน	๑๑๕	บ่อ	และ

ในพื้นที	่๖	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดตรัง	นครศรีธรรมราช	สงขลา	ประจวบคีรีขันธ์	พัทลุง	และสุราษฎร์ธาน	ีจ�านวน	๑,๓๖๓	บ่อ	 

 	 4.3.2	 การจัดการขยะพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้	 แบ่งเป็น	 ๑)	 ขยะชุมชน	 ได้จัดกิจกรรม	 

Big	 Cleaning	 Day	 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา	 โดยส�ารวจประเมินปริมาณขยะและความเสียหายต่าง	 ๆ	 ของ 

บ่อรวบรวมขยะ	พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	๒)	ขยะทะเล	ได้ด�าเนินการเก็บขยะชายหาดเกาะทะล	ุจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	โดยได้ก�าหนดเป้าหมาย	๙	พืน้ที	่๘	จงัหวดั	นอกจากนี	้ได้จดัการแพขยะในทะเลทีเ่กดิจากสถานการณ์อทุกภยั

ในพื้นที่ภาคใต	้สามารถกู้ขยะได้มากกว่า	๕.๕	ตัน	เป็นขยะพลาสติกมากกว่า	๘๐,๐๐๐	ชิ้น	ทั้งนี้	การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ขยะในทะเลได้ด�าเนินการสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔	

 	 4.3.3	 ด�าเนนิโครงการบรรเทาอุทกภัย	อ�าเภอหาดใหญ่	(ระยะที	่๒)	จงัหวดัสงขลา	เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การระบายน�า้ของคลองระบายน�า้	ร.๑	จากเดมิ	๔๖๕	ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท	ีให้ระบายน�า้ได้ไม่น้อยกว่า	๑,๒๐๐	ลกูบาศก์เมตร 

ต่อวนิาท	ีและลดระดบัความเสยีหายจากอทุกภยัช่วงฤดฝูนในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิของอ�าเภอหาดใหญ่และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	รวมถงึเป็น

แหล่งเกบ็กกัน�า้ส�ารองในช่วงฤดูแล้ง	ประมาณ	๕.๐	ล้านลูกบาศก์เมตร	โดยปรบัปรงุคลองระบายน�า้	ร.	๑	พร้อมอาคารประกอบ	 

ผลการด�าเนินงานร้อยละ	๗๐.๘๘	

 4.4	 การจัดท�าแผนระบายน�้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ได้จัดท�าแผนโดยมีสาระโดยสรุป	ดังนี้

  4.4.1	 ระบบพื้นที่ปิดล้อม	 ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน�้าท่วมรอบพื้นที่	 เพื่อป้องกันน�้าจากภายนอกไหลบ่า 

เข้าท่วมพืน้ที	่ส�าหรบับรเิวณภายในพืน้ทีปิ่ดล้อมได้ก่อสร้างและปรบัปรงุระบบระบายน�า้	ได้แก่	ท่อระบายน�า้	คคูลอง	สถานสีบูน�า้	 

อุโมงค์ระบายน�้า	 และแก้มลิง	 เพื่อเร่งระบายน�้าท่วมขังออกสู่แม่น�า้เจ้าพระยาลงสู่ทะเลโดยเร็ว	 โดยแบ่งพื้นที่บริหารจัดการ 

น�้าท่วมออกเป็น	 ๓	 พื้นที่	 ประกอบด้วย	 ๑)	 พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาภายในคันกั้นน�้าพระราชด�าริ	

ประมาณ	๖๕๐	ตารางกิโลเมตร	ซึง่เป็นชมุชนเมอืงและเป็นพืน้ทีส่�าคญัทางเศรษฐกจิ	๒)	พืน้ทีด้่านตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา 

นอกคันกัน้น�า้พระราชด�าร	ิ(King	Dike)	ประมาณ	๔๖๘	ตารางกโิลเมตร	ซึง่เป็นพืน้ท่ีรองรบัน�า้หลากตามธรรมชาต	ิ(floodway)	 

เพื่อระบายน�้าจากพื้นที่ตอนเหนือและตะวันออกลงสู่พื้นที่ด้านใต้และลงสู่ทะเล	 และ	 ๓)	 พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของ 

แม่น�้าเจ้าพระยา	ประมาณ	๔๕๐	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น

  4.4.2	 ระบบป้องกันน�า้ท่วมและระบบระบายน�า้	เพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมกรงุเทพมหานคร	๑)	มคีนัป้องกัน

น�้าท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร	 เพื่อป้องกันน�้าไหลบ่าจากพื้นที่ด้านตะวันออกเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน	 ความยาว	 

๗๒	กโิลเมตร	๒)	มแีนวป้องกนัน�า้ท่วมรมิแม่น�า้เจ้าพระยา	คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวสัดิ	์ความยาวรวม	๗๗	กโิลเมตร	 

ป้องกันน�้าไหลบ่าจากริมแม่น�้าเจ้าพระยาเข้าท่วมในพื้นที่	 ก่อสร้างแล้ว	 ๗๖.๘	 กิโลเมตร	 อยู ่ระหว่างด�าเนินการ	 

๐.๒	กโิลเมตร	๓)	มรีะบบระบายน�า้เพือ่เร่งระบายน�า้และแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงัในพืน้ที	่ประกอบด้วย	ท่อระบายน�า้	ความยาว

รวมประมาณ	๖,๔๐๐	กิโลเมตร	และคูคลอง	๑,๖๘๒	คลอง	ความยาวรวม	๒,๖๐๔	กิโลเมตร	๔)	สถานีสูบน�้า	ประตูระบายน�้า	 

บ่อสูบน�้า	 มีก�าลังสูบรวมท้ังสิ้น	 ๒,๒๐๐	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	 โดยสามารถสูบระบายน�้าลงสู่แม่น�้าเจ้าพระยาได	้ 

๑,๐๙๐	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	๕)	มีอุโมงค์ระบายน�้าขนาดใหญ่เปิดใช้งานแล้ว	๗	แห่ง	ความยาวรวม	๑๙	กิโลเมตร	 

(อยู ่ระหว่างการก่อสร้าง	 ๒	 แห่ง)	 และมีแผนก่อสร้างอีก	 ๔	 แห่ง	 ๖)	 มีแก้มลิง	 จ�านวน	 ๒๖	 แห่ง	 เก็บน�้าได	้ 

๑๓.๐๗	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง	 ๓	 แห่ง)	 และมีแผนจะก่อสร้างอีก	 ๑๒	 แห่ง	 และ	 ๗)	 มีศูนย์ควบคุม

ระบบป้องกันน�า้ท่วม	 รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์	 ประมวลผลการป้องกันน�้าท่วม	 เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 และแจ้งเตือนภัย 

แก่ประชาชน
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 	 4.4.3	 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น�้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ได้ล้าง 

ท�าความสะอาดท่อระบายน�้าความยาว	๓,๗๓๑	กิโลเมตร	จากความยาวทั้งหมด	๖,๔๐๐	กิโลเมตร	บ�ารุงรักษาคลอง	ขุดลอก

คู-คลอง	และเปิดทางน�า้ไหล	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�า้	๑,๖๘๒	คลอง	ยาว	๒,๖๐๔	กิโลเมตร	 โดยในปี	๒๕๖๐	 

ได้ขุดลอก	 ๑๒๑	 คลอง	 และเปิดทางน�้าไหล	 ๑,๔๑๕	 กิโลเมตร	 ซ่อมบ�ารุงเครื่องสูบน�้าตามสถานีสูบน�้า	 ประตูระบายน�้า	 

บ่อสูบน�า้	จ�านวน	๖๗๙	แห่ง	เพื่อระบายน�้าท่วมขังออกจากพื้นที่	ซ่อมบ�ารุงเครื่องสูบน�า้แบบเคลื่อนที	่เพื่อติดตั้งในจุดอ่อน 

น�้าท่วมและพื้นที่วิกฤตต่าง	ๆ	รวม	๑,๖๓๘	 เครื่อง	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน�า้รวม	๖๗๓.๓๖	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท	ี 

และตรวจซ่อมบ�ารงุเครือ่งสบูน�า้	รวม	๑๕๑	เครือ่ง	เตรยีมความพร้อมหน่วยบรกิารเร่งด่วนกรงุเทพมหานคร	หรอืหน่วยปฏบิตักิาร 

เร่งด่วน	(BEST)	รวม	๑๐๘	หน่วย	เจ้าหน้าที่	๗๐๐	คน	ประจ�าทุกส�านักงานเขต	และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

น�้าท่วมให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน	 รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน�้าท่วม	 ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 พร้อมทั้งได้

ประชาสัมพันธ์สภาพฝนและน�้าท่วมผ่านส่ือต่าง	 ๆ	 และทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	 http://www.bangkok.go.th	 หรือ

ที่เว็บไซต์ส�านักการระบายน�้า	 http://dds.bangkok.go.th/,	 e-mail	 :	 ddsbma@gmail.com,	 Facebook:	 Bangkok.

Water,	Twitter:	bkk_best	

  4.4.4	 เตรยีมแผนรบัมอื	๙	ขัน้ตอน	ส�าหรบัสถานการณ์ฝนตกหนกัในพืน้ที	่โดยด�าเนนิการ	๑)	เฝ้าระวงัและ

ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	๒)	ติดตั้งเครื่องสูบน�า้เพิ่มเติม	ตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน�า้ท่วม 

ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที	๓)	ควบคุมและลดระดับน�า้ในคลอง	ท่อระบายน�้า	และแก้มลิง	ให้อยู่ในระดับต�่า	โดยใช้ 

อุโมงค์ระบายน�้า	 สถานีสูบน�า้	 และบ่อสูบน�า้เร่งระบายน�้าออก	 ๔)	 แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๕)	จัดส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน	 (BEST)	ประจ�าจุดเสี่ยงและจุดส�าคัญที่คาดว่าจะมี 

ฝนตกหนัก	เพื่อเร่งระบายน�้าและแก้ปัญหาด้านการจราจร	๖)	มอบหมายให้หน่วยงานภาคสนาม	ลงพื้นที่ตามจุดต่าง	ๆ	และ

รายงานสถานการณ์น�า้ท่วม	๗)	ตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ชนดิเคลือ่นทีเ่พิม่เตมิจากทีม่อียูเ่ดมิเพือ่เร่งแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมในจดุทีว่กิฤต	 

๘)	 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 ต�ารวจเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกการจราจร	 การปิดเส้นทางน�้าท่วม	 

ทหารเพ่ือช่วยเหลือประชาชน	 และ	 ๙)	 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบรายงานสภาพฝน	ปริมาณฝน	พื้นที่น�้าท่วมขัง 

เป็นระยะ	ๆ 	และสรุปสถานการณ์เพือ่แจ้งเตอืนและประชาสัมพนัธ์	ผ่านทางสือ่สงัคมอนไลน์	(Line	id:	@bkk_best	หรอืทาง	 

www.facebook.com/bkk.best)

	 4.5	 สถานการณ์น�า้และการบริหารจัดการน�า้ในลุ่มน�า้เจ้าพระยา

 	 4.5.1	 การจัดสรรน�้าในช่วงฤดูแล้ง	 ปี	 255๙/6๐	 ดังนี้	 ๑)	 แผนการจัดสรรน�้าทั้งประเทศ	 ๑๗,๖๖๑	 

ล้านลูกบาศก์เมตร	 ลุ่มน�้าเจ้าพระยาวางแผนใช้น�้าจาก	 ๔	 เขื่อนหลัก	 (เขื่อนภูมิพล	 เขื่อนสิริกิติ์	 เขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน	 

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ)์	จ�านวน	๕,๙๕๐	ล้านลกูบาศก์เมตร	๒)	ผลการจดัสรรน�า้ทัง้ประเทศ	ใช้น�า้ไปแล้ว	๑๘,๕๔๓	ล้านลกูบาศก์เมตร	

คดิเป็นร้อยละ	๑๐๕	มากกว่าแผน	๘๘๒	ล้านลกูบาศก์เมตร	ส�าหรบัลุม่น�า้เจ้าพระยา	ใช้น�า้ไปแล้ว	๖,๖๘๕	ล้านลกูบาศก์เมตร	 

คิดเป็นร้อยละ	๑๑๒	มากกว่าแผน	๗๗๘	ล้านลูกบาศก์เมตร
หน่วย	:	ล้านลูกบาศก์เมตร

พื้นที่

แผนการจัดสรรน�้าในช่วงฤดูแล้ง	255๙/6๐	
(1	พ.ย.	5๙-3๐	เม.ย.	6๐)

ผลการจัดสรรน�้า

อุปโภค-
บริโภค

รักษาระบบ
นิเวศและอื่น	ๆ

การเกษตร อุตสาหกรรม รวม ปรมิาตรน�า้
%	

แผนจดัน�า้

ทั้งประเทศ ๒,๓๓๙ ๕,๔๔๐ ๙,๕๗๙ ๓๐๓ ๑๗,๖๖๑ ๑๘,๖๖๕ ๑๐๖

ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ๑,๑๑๐ ๑,๔๓๕ ๓,๔๐๐ ๑๕ ๕,๙๕๐ ๖,๗๒๘ ๑๑๓

 	 4.5.2	 เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง	 ปี	 255๙/6๐	 ดังนี้	 ๑)	 แผนการเพาะปลูกพืชทั้งประเทศ	 ๑๐.๒๔	 ล้านไร่	 

ลุ่มน�า้เจ้าพระยา	๕.๑๗	ล้านไร่	๒)	ผลการเพาะปลกูทัง้ประเทศ	๑๕.๓๖	ล้านไร่	(ข้าว	๑๑.๗๓	ล้านไร่	พชืไร่	พชืผกั	๓.๖๓	ล้านไร่)	 
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เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว	๑๑.๖๘	ล้านไร่	รอเก็บเกี่ยว	๐.๐๕	ล้านไร่	ลุ่มน�้าเจ้าพระยา	จ�านวน	๘.๘๒	ล้านไร่	 (ข้าว	๗.๖๖	ล้านไร่	

พืชไร่พืชผัก	๑.๑๖	ล้านไร่)	 เก็บเกี่ยวแล้ว	๗.๕๙	บ้านไร่	 รอเก็บเกี่ยว	๐.๐๘	ล้านไร่	 ทั้งนี้	 ลุ่มน�้าเจ้าพระยามีการปลูกข้าว 

รอบที	่๓	ในเขตชลประทาน	จ�านวน	๐.๔๓	ล้านไร่	ในพื้นที่	๑๑	จังหวัด
หน่วย	:	ล้านไร่

แผนการเพาะปลูก
ปี	255๙/6๐

ผลการเพาะปลูก	ปี	255๙/6๐

พื้นที่
เขตเพาะ

ปลูก
นาปรัง

พืชไร	่
พืชผัก

รวม

ข้าว
พืชไร่
พืชผัก

รวม
ทั้งสิ้นข้าว

รอบ	2
ข้าว

รอบ	3
รวม เก็บเกี่ยว

แล้ว

รวมทั้งประเทศ

ในเขต
ชลประทาน

๔.๐๐ ๐.๖๕ ๔.๖๕ ๗.๗๔ ๐.๓๓ ๘.๐๗ ๗.๙๓ ๐.๖๐ ๘.๖๗

นอกเขต
ชลประทาน

๒.๙๓ ๒.๖๖ ๕.๕๙ ๓.๕๖ ๐.๑๐ ๓.๖๖ ๓.๖๖ ๓.๐๓ ๖.๖๙

รวม 6.๙3 3.31 1๐.24 11.3๐ ๐.43 11.73 11.5๙ 3.63 15.36

รวม	๒๒	จังหวัด
ลุม่น�า้เจ้าพระยา

ในเขต
ชลประทาน

๒.๖๗ ๐.๐๘ ๒.๗๕ ๕.๓๖ ๐.๓๓ ๕.๖๙ ๕.๓๕ ๐.๑๑ ๕.๘๐

นอกเขต
ชลประทาน

๑.๖๗ ๐.๗๕ ๒.๔๒ ๒.๐๔ ๐.๑๐ ๒.๑๔ ๒.๐๔ ๑.๐๕ ๓.๑๙

รวม 4.34 ๐.83 5.17 7.4๐ ๐.43 7.83 7.3๙ 1.16 8.๙๙

5.	 การเร่งรัดการควบคุมมลพิษ	 ทั้งทางอากาศ	 ขยะ	 และน�้าเสีย	 ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค	เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน	

 5.1	 การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดังนี	้

  5.1.1	 ด�าเนินโครงการเร่งรัดการน�ากากอุตสาหกรรมเข้าสู ่ระบบ	 ได้จัดท�าแผนแม่บทระยะ	 ๕	 ปี	 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๒)	 เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม	 ซึ่งสามารถน�ากากเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ	 

๓๐.๒๙		ล้านตัน	แบ่งเป็นของเสียอันตราย	๑.๙๗	ล้านตัน	และของเสียไม่อันตราย	๒๘.๓๒	ล้านตัน	กากอุตสาหกรรมที่เป็น 

ของเสยีอนัตรายแล้ว	๑.๑๑	ล้านตนั	รวมทัง้ได้ตดิตามการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	ซ่ึงเป็นโครงการบรูณาการ	“การบรหิารจดัการ

ขยะและสิ่งแวดล้อม”	 เพื่อให้โรงงานผู้ก่อก�าเนิดเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 

เป็นระยะเวลา	๕	ปี	อย่างน้อยปีละ	๑๒,๐๐๐	โรงงาน	โดยสรุปผลการด�าเนินงานในระยะเวลา	๓	ป	ีดังนี้

หน่วย	:	ล้านตัน

ปี

กากอันตราย	
(ล้านตัน)

กากไม่อันตราย	
(ล้านตัน)

ผลรวมกากอุตสาหกรรม	(ล้านตัน)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

๒๕๕๘ ๐.๙๘ ๑.๒๕ - ๑๓.๒๓ ๐.๙๘ ๑๔.๔๘

๒๕๕๙ ๑.๕๖ ๑.๖๖ - ๒๕.๘๕ ๑.๕๖ ๒๗.๕๑

๒๕๖๐ ๒.๐๔ ๑.๕๕ ๑๙.๙๖ ๒๐.๓๐ ๒๒ ๒๑.๘๕
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  5.1.2	 ด�าเนินโครงการเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	เพือ่ก�าหนดรปูแบบการพฒันาตวัอย่างเมอืงอตุสาหกรรม 

เชงินเิวศ	(Eco	Center)	ตามเป้าหมายกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ	และจดัท�าแผนแม่บทการพฒันายกระดบันคิมอตุสาหกรรม 

สูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	๑๑	แห่ง	ใน	๘	จงัหวดั	รวมทัง้ประเมนิผลการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศระดบั	Eco	Champion:	 

(นิคมอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ)	 ในนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พร้อมรับรองให้เป็น 

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศระดบั	Eco	Champion	๘	แห่ง	และประชมุเพือ่จดัตัง้เครอืข่ายอุตสาหกรรมเชงินเิวศ	๘	จงัหวัดแล้ว	

พร้อมทั้งได้ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามตัวช้ีวัดการพัฒนา 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ระดับที่	 ๓	 โดยให้ค�าปรึกษาเชิงลึกกับโรงงานอุตสาหกรรม	 ๑๐	 แห่งต่อพื้นที่	 (จังหวัด)	 

เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างน้อยระดับ	 ๓	

และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	 ๔	 ขึ้นไป	 ซ่ึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา 

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	(Eco	Industrial	Town	Center)	ในพืน้ที่	

๘	 จังหวัด	 (จังหวัดระยอง	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 ฉะเชิงเทรา	

ปราจีนบุรี	ชลบุรี	นครปฐม	และปทุมธานี)	และศูนย์เผยแพร่	พัฒนา	

และบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด	

  5.1.3	 ส่งเสริมและผลกัดนัให้อตุสาหกรรมเหมืองแร่	

และอุตสาหกรรมพื้นฐานมุ ่งสู ่มาตรฐานเหมืองแร ่สี เขียว		

โดยให ้ ผู ้ประกอบการน�าเกณฑ ์มาตรฐานความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 (CSR-DPIM)	 ไปประยุกต์ใช ้ในสถานประกอบการ	 

ซ่ึงมีผู ้ประกอบการรายใหม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน	 ๑๑	 ราย	 และ

รายเดิม	 ๙	 ราย	 และได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ	 CSR-DPIM	 

เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการรายใหม่เข้าร่วม 

โครงการ	รวมถึงจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์

การทดสอบ	CSR-DPIM	 โดยมีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์และได้รับโล่รางวัล	 CSR-DPIM	ปี	 ๒๕๕๙	มีจ�านวน	๑๑	 ราย	

และสถานประกอบการเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์การทวนสอบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่นยืนและได้รับโล่รางวัล	

CSR-DPIM	Continuous	 Award	 2016	 จ�านวน	๔๒	 ราย	นอกจากนี้	 ได้จัดฝึกอบรม	Group	 Training	 ครั้งที่	 ๑	 ให้แก่ 

สถานประกอบการรายใหม่	จ�านวน	๑๐	ราย	และสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย	CSR-DPIM	2560

	 5.2	 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	

  5.2.1	 แก้ไขปัญหาหมอกควัน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือ	ปี	256๐	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 รัฐบาลได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	 ปี	 ๒๕๖๐	 

และอนุมัติงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพื่อด�าเนินงาน	๙	จังหวัดภาคเหนือไว	้๓	มาตรการเชิงพื้นที	่ประกอบด้วย	๓	

พื้นที่หลัก	ได้แก	่๑)	พื้นที่ป่าอนุรักษ	์ป่าสงวนแห่งชาต	ิ๒)	พื้นที่เกษตร	๓)	พื้นที่ริมทางหลวง	และ	๔	มาตรการบริหารจัดการ	

คอื	๑)	มาตรการบรหิารจดัการ	๒)	มาตรการสร้างความตระหนัก	๓)	มาตรการลดปริมาณเช้ือเพลิง	และ	๔)	มาตรการประชารัฐ	

“โครงการ CSR-DPIM  
ส่งเสริมให้มีการน�าเกณฑ์มาตรฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ไปใช้ในสถานประกอบการ มี 

ผู้ผ่านเกณฑ์ ๑๑ ราย”
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	 	 	 	 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศถ้อยแถลงในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๒๖	 และครั้งที่	 ๒๗	 

ให้อาเซยีนมกีารบรูณาการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน	โดยจดัท�า	Road	Map	อาเซยีนปลอดหมอกควัน	 

(ASEAN	Haze-Free	 Roadmap)	 และเร่งลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน	 โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี 

สิ่งแวดล้อม	๕	ประเทศ	อนุภูมิภาคแม่โขง	เรื่อง	มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	ครั้งที่	๖	เมื่อวันที่	๒๓-๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	

ณ	จงัหวดัเชยีงราย	ซึง่ทีป่ระชมุแสดงความชืน่ชมความพยายามของประเทศไทยในการจดัท�าแผนปฏิบตักิารเชยีงราย	๒๐๑๗	

เพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	(Chiang	Rai	2017	Plan	of	Action	for	Transboundary	Haze	Pollution	

Control	 in	 the	Mekong	Sub-Region)	อันจะท�าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ	ASEAN	Haze	Free	Roadmap	ที่จะก้าวไปสู่ 

การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันภายในป	ี๒๕๖๓

	 	 	 (๒)	 ขบัเคลือ่นกลไกประชารฐัเครอืข่ายอาสาสมคัรเฝ้าระวงัไฟป่าลดหมอกควนั	ส่งเสรมิการรวมกลุม่

ของภาคประชาชนและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและประสานคนในท้องถิ่น

	 	 	 (๓)	 ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและรวมกลุ่มร่วมจัดการทรัพยากร	จ�านวน	๑๐๐	หมู่บ้าน	ระดับ

เครือข่าย	๑๐	เครือข่าย	และสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการไฟป่า	จ�านวน	๙๕	กองทุน	เกิด	CSR	ภาคเอกชน	ส่งผลให้

คณุภาพอากาศดขีึน้	ในปี	๒๕๖๐	ม	ีHotspot	ลดลง	และพฒันาศนูย์การเรยีนรูช้มุชนต้นแบบปลอดการเผาโดยคดัเลอืกหมูบ้่าน

มศีกัยภาพในการป้องกนัไฟป่าใน	๙	จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน	เพือ่สนบัสนนุยกระดบัให้เป็นศนูย์เรยีนรูห้มูบ้่านต้นแบบปลอด

การเผา	จ�านวน	๒๖	แห่ง	เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กรชุมชน	ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

	 	 	 (๔)	 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ	 ๒	 หน่วย	 คือ	 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก	โดยขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง	จ�านวน	๖๕	เที่ยวบิน	มีปริมาณการใช้สารฝนหลวง	๑๘.๙	ตัน	 

พร้อมทั้งได้เพิ่มการปฏิบัติการฝนหลวง	 ๙	 วัน	 ๒๔	 เที่ยวบิน	 ๖๐:๐๐	 ชั่วโมงบิน	 ซึ่งสามารถช่วยระบายฝุ่นละออง 

ในชั้นบรรยากาศ	(PM10)	ให้ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

	 	 	 (๕)	 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง	 กองบัญชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการ	๖๕	จังหวัด	ที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

และหมอกควัน	ปี	๒๕๕๙-๒๕๖๐

 	 5.2.2	 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	 ดังนี้	 ๑)	 การก�ากับดูแล	 ติดตาม	 และควบคุมเพื่อมิให้องค์การ 

ขนส่งมวลชนกรงุเทพ	(ขสมก.)	ปล่อยรถโดยสารและรถร่วมบรกิารออกวิง่โดยปล่อยควนัด�าเกนิมาตรฐาน	และควบคมุรถโดยสาร

ประจ�าทางและรถสองแถวไม่ให้ปล่อยควันด�าเกินมาตรฐานก่อนออกวิ่งให้บริการ	 ซึ่งมีรถโดยสารประจ�าทางร้อยละ	 ๐.๑๖	 

เกนิมาตรฐานและถกูค�าสัง่ห้ามใช้จนกว่าจะแก้ไขปรบัปรงุให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	ส�าหรบัรถสองแถวในซอยมแีนวโน้มควนัด�า 

เกินมาตรฐานลดลง	เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้แก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้น	๒)	มาตรการลดและควบคุมฝุ่นละอองจากแหล่งก�าเนิดหลัก 

ในพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษ	 ต�าบลหน้าพระลาน	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสระบุรี	 และมาตรการติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติงาน	 โดยได้ติดตามความคืบหน้าการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง	 เดือนละ	 ๒	 ครั้ง	 จนกว่าสถานการณ์ 

จะคล่ีคลาย	และมกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารลดและขจดัมลพิษในเขตควบคมุมลพษิ	ต�าบลหน้าพระลาน	อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิ

จังหวัดสระบุรี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	 ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว	 และ	 

๓)	 มาตรการควบคุมและติดตามการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด	

จังหวัดระยอง	
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 	 5.2.3	 แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศ	

	 	 	 (๑)	 เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นไปตามเจตจ�านงที่เหมาะสม 

ของประเทศ	(Nationally	Appropriate	Mitigation	Action:	NAMAs)	ที่เสนอตัวเลขศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก 

สาขาพลังงานและขนส่งที่ร้อยละ	 ๗-๒๐	 จากกรณีปกติในปี	 ๒๕๖๓	 จากการประเมินผลในปี	 ๒๕๕๘	พบว่า	 ประเทศไทย

สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจาก	 ๙	 มาตรการภาคพลังงาน	 

ได้ท้ังสิ้น	 ๔๐.๑๔	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 เทียบกับ 

กรณีปกติในปี	 ๒๕๖๓	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๑	 ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมาย 

การลดที่ร้อยละ	๗	โดยมาตรการภาคพลังงาน	ได้แก่	๑)	มาตรการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 (แสงอาทิตย์	 พลังลม	 

พลังน�้า)	 ๒)	 มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 

(ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	ขยะ)	๓)	มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงาน

ทดแทน	 (แสงอาทิตย์)	 ๔)	 มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงาน

ทดแทน	 (ชีวมวล	 ก๊าซชีวภาพ	 ขยะ)	 ๕)	 มาตรการใช้ไบโอดีเซล 

ในภาคการขนส่ง	 ๖)	 มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง	 

๗)	มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า	๘)	มาตรการผลติไฟฟ้า 

จากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด	 และ	๙)	 มาตรการเกณฑ์มาตรฐาน 

และติดฉลากอุปกรณ์เบอร์	๕	

	 	 	 (๒)	 แปลงแผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๙๓	 ไปสู ่การปฏิบัติในพื้นที	่ 

โดยจดัฝึกอบรมการบรูณาการแนวคดิด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในกระบวนการจดัท�าแผนระดบัจงัหวดัและท้องถิน่	

ในพื้นที่น�าร่อง	จ�านวน	๑๗	จังหวัด	๓๒	เทศบาล	ขณะนี้พื้นที่น�าร่องทุกแห่งได้จัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศแบบมส่ีวนร่วม	พร้อมทัง้ได้ยกร่างแผนการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาติเข้าสูก่ารจดัท�า 

แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงในสาขาน�าร่อง	

	 	 	 (๓)	 จดัท�าบญัชก๊ีาซเรือนกระจกและการรายงานข้อมลูการแสดงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ของประเทศไทยในปี	 ๒๕๕๔	 โดยได้จัดท�ารายงานความก้าวหน้ารายสองป	ี ฉบับที่	 ๑	 (First	 Biennial	 Update	 Report:	 

FBUR)	 ครบทั้ง	 ๕	 ภาคส่วน	 มีปริมาณเท่ากับ	 ๓๐๕.๕๒	 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (MtCO2eq)	 

โดยจ�าแนกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก	๔	ภาค	ได้แก่	ภาคพลังงาน	๒๒๒.๙๔	MtCO2eq	ภาคเกษตร	๕๒.๙๒	 

MtCO2eq	ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม	๑๘.๒๓	MtCO2eq	ภาคของเสีย	๓.๗๔	MtCO2eq	และอีก	๑	ภาคส่วน	ได้แก่	

ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากมีปริมาณเท่ากับ	๗๐.๙๔	MtCO2eq	 

รวมทั้งได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	 เพื่อรองรับ 

การจัดท�ารายงานแห่งชาติ	 (National	 Communication:	NC)	 และรายงานความก้าวหน้ารายสองป	ี (Biennial	Update	

Report:	BUR)	และการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 (๔)	 เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทย	 โดยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี 

ความตกลงปารีส	เมื่อวันที	่๑๙-๒๕	กันยายน	๒๕๕๙	โดยด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเตรียมการให้สัตยาบัน	

“ประเทศไทยลด
ก๊าซเรือนกระจกจาก  

๙ มาตรการภาคพลังงาน 
ได้ทั้งสิ้น ๔๐.๑๔ ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 5.3	 การแก้ไขปัญหามลพิษทางน�า้

	 	 การแก้ไขปัญหาน�้าเสียชุมชน	 ได้จัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการน�้าเสียชุมชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙	 

เพือ่น�าเสนอ	(ร่าง)	แผนแม่บทดงักล่าวต่อคณะกรรมการควบคมุมลพษิ	โดยมวีสิยัทศัน์	คอื	“จดัการน�า้เสยีชมุชนอย่างเป็นระบบ 

และบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”	 ซึ่งปัจจุบันมีน�้าเสียเกิดขึ้น	 ๙.๖๐	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 ได้ก�าหนด 

เป้าหมายไว้	 คือ	 น�้าเสียชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	 ร้อยละ	๕๐	 ภายในปี	 ๒๕๖๔	 ร้อยละ	๖๐	 

ภายในปี	 ๒๕๖๙	 ร้อยละ	 ๗๓	 ภายในปี	 ๒๕๗๔	 และร้อยละ	 ๙๓	 ภายในปี	 ๒๕๗๙	 น�้าเสียชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 

น�ากลับไปใช้ประโยชน์	 ร้อยละ	 ๕๐	 ภายในปี	 ๒๕๗๙	 และแหล่งก�าเนิดน�้าเสียชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	 โดยมี 

กรอบแนวคิดการบริหารจัดการน�้าเสียชุมชน	 คือ	 ๑)	 จัดการน�้าเสียชุมชน	 ณ	 แหล่งก�าเนิด	 ๒)	 จัดการน�้าเสียชุมชน 

แบบรวมศูนย์และน�าน�า้ทิ้งกลับไปใช้ประโยชน	์และ	๓)	สร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	

	 	 นอกจากนี	้รฐับาลได้แก้ไขปัญหาน�า้เสยีชมุชน	ตัง้แต่วนัที	่๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	ถงึปัจจบุนั	โดยมีการบ�าบดัน�า้เสยี 

ก่อนระบายลงสู่แหล่งน�า้สาธารณะแล้ว	๑๒๓,๗๘๘,๕๑๔	ลูกบาศก์เมตร	ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด	คือ	๑๘,๒๙๔,๙๑๕		

ลูกบาศก์เมตร	 โดยแบ่งเป็น	 ๑)	 การบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ 

ในระยะยาว	 ๑๕	 ปี	 ใน	 ๒๓	พื้นท่ี	 บ�าบัดน�้าเสียสะสมรวม	 ๑๒๑,๙๙๑,๒๒๔	 ลูกบาศก์เมตร	 ๒)	 การบริหารจัดการระบบ

บ�าบัดน�้าเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ๗	 โครงการ	 บ�าบัดน�้าเสียสะสมรวม	 ๘๔๖,๖๔๕	 ลูกบาศก์เมตร	 

และ	 ๓)	 การบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ปริมณฑล	 ๔	 พื้นที่	 บ�าบัดน�้าเสียสะสมรวม	 

๙๕๐,๖๔๕	ลูกบาศก์เมตร

	 5.4	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

	 	 ได้จดัท�าแผนแม่บทการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔)	เพือ่ใช้เป็นกรอบนโยบาย

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายในภาพรวมของประเทศ	และบูรณาการการด�าเนนิงานร่วมกนัของหน่วยงาน 

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	โดยด�าเนินการภายใต	้๓	มาตรการหลัก	ได้แก่	๑)	มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอย

และของเสยีอนัตรายทีแ่หล่งก�าเนดิ	๒)	มาตรการเพิม่ศักยภาพการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	และ	๓)	มาตรการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	มีเป้าหมาย	 ดังนี้	 ๑)	 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ 

การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๕	 ๒)	 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

ตามหลกัวชิาการร้อยละ	๘๕	๓)	ของเสยีอนัตรายชุมชนได้รบัการรวบรวมและส่งไปก�าจัดถกูต้องตามหลักวชิาการ	ไม่น้อยกว่า

“จัดท�าแผนแม่บท 
การบริหารจัดการน�า้เสียชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ มีเป้าหมาย
น�าน�้าเสียชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

กลับไปใช้ประโยชน์ ๕๐% 
ภายในปี ๒๕๗๙”
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ร้อยละ	๑๐	๔)	ขยะมลูฝอยตดิเชือ้ได้รบัการจดัการอย่างถกูต้องตามหลักวชิาการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๕	๕)	กากอตุสาหกรรม

ที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๗๐	 และ	 ๖)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการคัดแยก 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางร้อยละ	๑๐

	 	 นอกจากนี	้ได้ก�าหนดแผนปฏบิตักิาร	“ประเทศไทยไร้ขยะ”	ตามแนวทาง	“ประชารฐั”	ระยะ	๑	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙-

๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๔	 

โดยมีเป้าหมายหลักให้ทุกหมู่บ้าน	 ชุมชน	 สถานประกอบการภาคเอกชน	 สถานที่ราชการ	 ศาสนสถาน	 คัดแยกขยะและ 

มีจุดรับทิ้งของเสียอันตรายชุมชนในทุกหมู่บ้าน	ชุมชน	และห้างสรรพสินค้า	ในป	ี๒๕๖๐	มีเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่ปลายทางได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๕	 มุ่งด�าเนินการ	 ๒	 ระยะ	 คือ	 ระยะต้นทาง	 (ลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

ทีต้่นทาง)	และระยะกลางทาง	(จัดท�าระบบเกบ็และขนให้มปีระสิทธภิาพ)	ซึง่ได้จดัตัง้ศูนย์ปฏิบตักิารประเทศไทยไร้ขยะ	เพือ่เป็น 

หน่วยงานบูรณาการการท�างานร่วมกัน	ดังนี้

  5.4.1	 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�าเนิด	 ดังนี้	 ๑)	 ให้สถานที่ราชการ

ทั้งส่วนกลางและจังหวัดเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	 ๒)	 ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษามีการลดและ 

คัดแยกขยะมูลฝอย	๓)	 ให้เลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม	 (Plastic	Bottle	Capseal)	 เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก 

ที่ไม่จ�าเป็นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ๔)	 จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ	 และจัดท�า 

บัตรเดียวเขียวท่ัวไทย	 (Green	 Card)	 ภายใต้นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	โดย	Green	Card	เป็นบตัรอเิล็กทรอนกิส์	(E-Card)	ทีใ่ช้ส�าหรบัสะสมคะแนนเพือ่แลกรบัสิทธปิระโยชน์

จากการซือ้สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ได้พฒันา	Green	Card	Application	“แอปเดียว	เขยีวท่ัวไทย”		

โดยผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์และสทิธปิระโยชน์ต่าง	ๆ 	ในการซือ้ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังได้ด�าเนนิ

โครงการคืนมือถือเก่า	 สร้างบุญ	 สร้างชาติร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ผู้ผลิต	 ผู้จ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท	์ 

ผู้ให้บริการจัดการของเสียอันตราย	 และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนและองค์กรต่าง	 ๆ	 

ซึ่งมีเป้าหมาย	๙	ล้านเครื่อง	เพื่อน�ากลับไปรีไซเคิล

 	 5.4.2	 มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

	 	 	 (๑)	 ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในพื้นท่ี	๗๖	 จังหวัดทั่วประเทศ	

ภายใต้โครงการ	“เมืองสวยใส	ไร้มลพิษ”	โดยก�าหนดกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง	การเก็บขนขยะมูลฝอย

แบบแยกประเภท	 และการก�าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง	 ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนเข้าสู่

ระบบก�าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ	 ๕	 เมื่อเทียบกับปี	 ๒๕๕๙	 จึงให้จังหวัดด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 

โดยใช้ช่ือว่า	“จงัหวดัสะอาด”	รวมทัง้ได้จดัท�าฐานข้อมลูด้านการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

ทุกจังหวัด	 เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อ	 “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทย 

ไร้ขยะ”	 ภายในวันท่ี	 ๑๐	 ของทุกเดือน	 ดังน้ี	 ๑)	 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

จ�านวน	๗,๗๗๖	แห่ง	(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล)	ในปี	๒๕๕๙	๑.๑)	ปริมาณขยะมูลฝอย	ในป	ี๒๕๕๙	จ�านวน	

๑๖.๔๘	 ล้านตัน	 ๑.๒)	 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 จ�านวน	 ๑๓,๙๗๙	 ล้านบาท	 

๑.๓)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารเกบ็ขนมลูฝอย	จ�านวน	๔,๔๘๓	แห่ง	และไม่มีการเกบ็ขนมลูฝอย	จ�านวน	๓,๒๙๓	แห่ง	 

๒)	ข้อมูลด้านการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จ�านวน	๗,๗๗๖	แห่ง	(เทศบาลและองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล)	ในป	ี๒๕๖๐	(ในช่วงเดือนตุลาคม	๒๕๕๙-เมษายน	๒๕๖๐)	พบว่า	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด	จ�านวน	

๙,๕๑๕,๔๐๐	ตัน	และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อเดือน	จ�านวน	๑,๓๕๙,๓๔๒	ตัน	ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย	

ท่ีเกดิขึน้	ในปี	256๐โดยเฉลีย่ลดลง	เมือ่เทยีบกบัปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิข้ึน	ในปี	๒๕๕๙	รวมทัง้ได้ก�าหนดมาตรการตดิตาม

และประเมนิผลการปฏิบัตงิานระดบัจงัหวดัโดย	๑)	ประกวดหมู่บ้าน	ชมุชนสะอาด	ระดบัต�าบล	ภายในเดอืนมถินุายน	๒๕๖๐	 

๒)	 ประกวดอ�าเภอสะอาด	 ระดับจังหวัด	 ภายในเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 และประกวดจังหวัดสะอาดระดับประเทศ 

จะด�าเนนิการจดั	ในระดบักลุม่จงัหวดั	๑๘	กลุม่จังหวดั	เพือ่คัดเลอืกให้เป็นจงัหวัดสะอาด	ระดบัประเทศ	ในช่วงเดอืนสงิหาคม-

กันยายน	๒๕๖๐



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 	 	 (๒)	 ติดตามและประเมินผล	 โดยก�าหนดให้จังหวัดด�าเนินการประเมินผล	 และคัดเลือกการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	“จังหวัดสะอาด”	ประกอบด้วย	การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด	ระดับต�าบลมอบรางวัล	และ 

จัดประกวดอ�าเภอสะอาดระดับจังหวัด	 ทั้งน้ี	 ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 และจะด�าเนินการ 

จดัประกวดจงัหวดัสะอาดในระดบักลุ่มจงัหวดั	จ�านวน	๑๘	กลุม่จงัหวดั	เพือ่คัดเลือกให้เป็นจงัหวดัสะอาด	ระดบัประเทศ	จ�านวน	 

๔	รางวลั	ประกอบด้วย	รางวลัชนะเลศิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยชุมชน	“จงัหวดัสะอาด”	อนัดบัที	่๑	และรางวลัรองชนะเลศิ 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	“จังหวัดสะอาด”	อันดับที่	๑-๓	

	 	 	 (๓)	 สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ 

หรอือนัตรายจากชมุชน	ทัง้นี	้ได้ประสานงานกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมในเบือ้งต้นเพือ่รองรบัปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีเป็นพษิ

หรืออันตรายจากชุมชน	

	 	 	 (๔)	 พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้ถูกต้องครบวงจร	 

โดยออกประกาศ	เรื่อง	แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 (๕)	 ผลักดันให้มีสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน	จ�านวน	๘๐	แห่ง	ใน	๗๖	จังหวัด	โดยเป็น

อาคารศูนย์เก็บรวบรวม	๓๕	แห่ง	 จุดนัดเก็บรวบรวม	๔๕	แห่ง	 และอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดตั้งของเสียอันตรายชุมชน	 

๓	แห่ง

	 	 	 (๖)	 ส่งเสรมิให้เอกชนมส่ีวนร่วมในการลงทนุก่อสร้างและเดนิระบบการแปรรปูขยะมลูฝอยเพือ่ผลติ

พลังงาน	โดยในปี	๒๕๕๙	เปิดด�าเนินการ	๑	แห่ง	คือ	เทศบาลนครขอนแก่น	สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได	้๔.๔	เมกกะวัตต์

	 	 	 (๗)	 ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย	ดังนี้	๑)	พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	๒)	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต	 

หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ๓)	 กฎกระทรวงสุขลักษณะ 

การจดัการมลูฝอยทัว่ไป	พ.ศ.	๒๕๖๐	๔)	ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	การจดัการมลูฝอย	พ.ศ.	๒๕๖๐	๕)	ออกประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 เรื่อง	 มาตรการป้องกัน	 แก้ไข	 และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ 

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีก�าลังผลิตติดตั้งต�่ากว่า	 ๑๐	 เมกะวัตต์	 และ	 ๖)	 ออกประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 เรื่อง	 มาตรการป้องกัน	 แก้ไข	 และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ 

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 	 	 (๘)	 ก�าจดัขยะตกค้างสะสมทัว่ประเทศ	จ�านวน	๓๐.๔๙	ล้านตนั	ไปแล้ว	๒๖.๕๗	ล้านตนั	(ร้อยละ	๘๗)	 

โดยสนับสนุนให้เอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง	 พลังงานไฟฟ้า	 และน�าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์	 หรือส่งไปเตาเผา	 

ขนย้ายหรือรื้อร่อนไปก�าจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่เดิมและพื้นที่อื่น

	 	 	 (๙)	 จดัการขยะ	โดยในปี	๒๕๖๐	ขยะมลูฝอย 

ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	 ๑๙.๕๖	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 ๗๕)	 

จากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด	๒๖.๔๑	ล้านตัน

	 	 5.4.3	 มาตรการส ่งเสริมการบริหารจัดการ	

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

	 	 	 (๑)	 พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการจดัการ 

ขยะมูลฝอยในระดับภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาทของ	 

Operator	&	Regulator	(ผู้ด�าเนินการและผู้ควบคุม)

“ขยะมูลฝอยได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง 

๑๙.๕๖ ล้านตัน 
หรือ ๗๕%

ของขยะมูลฝอยทั้งหมด”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๙
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	 	 	 (๒)	 ยกร่างพระราชบญัญตั	ิ๒	ฉบบั	คือ	๑)	ร่างพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	....	อยูร่ะหว่างเสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว	และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็น 

ในการตรา	(Checklist)	ตามบทบญัญตัมิาตรา	๗๗	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	๒)	ร่างพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั 

ทางชีวภาพ	พ.ศ.	....	อยู่ระหว่างการทบทวนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๕๘

	 	 	 (๓)	 ก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี	 และแผนจัดการมลพิษ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	

โดยก�าหนดเป้าหมาย	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่า	 (Low	 carbon	 Society)	 และไร้ของเสีย	 

(Zero	 Waste)	 ซ่ึงระยะ	 ๕	 ปีแรก	 ก�าหนดให้ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง	 ร้อยละ	 ๗๕	 และ 

ร้อยละ	๑๐๐	ภายในป	ี๒๕๖๙

	 	 	 (๔)	 ก�าหนดหลักสูตรทางด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยสอดแทรกเรื่องการจัดการ

ขยะมูลฝอย	 และก�าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส�านึก	 สร้างวินัย	 เช่น	 เครือข่ายส่ิงแวดล้อม	

และโรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะ	

	 	 	 (๕)	 รณรงค์สร้างจิตส�านึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย	 โดยม ี

กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 บ้านเรือน	 ชุมชน	 โรงเรียน	 สถานศึกษา	 สถานที่ราชการ	ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถานที่

สาธารณะ	แหล่งท่องเที่ยว	สถานประกอบการ	และห้างสรรพสินค้า	

	 	 	 (๖)	 การสร้างแรงจงูใจสังคมรไีซเคลิในชุมชนและโรงเรยีนปลอดขยะ	โดยจดัการประกวด	“โครงการ

ชุมชนปลอดขยะ	Zero	Waste”	 และ	 “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	Zero	Waste	 School”	 เพื่อสนับสนุนการจัดการ

ขยะที่ต้นทาง	 ส่งเสริมการลด	 การคัดแยก	 และน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เพื่อเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 

มีชุมชนปลอดขยะ	๓๑๕	 แห่ง	 และโรงเรียนปลอดขยะ	๒๑๔	 แห่ง	 ที่ผ่านเกณฑ์และมีการน�าขยะกลับมาใช้ใหม่	 ประมาณ	 

๓๒,๓๘๕	ตัน	ประหยัดงบประมาณในการก�าจัดได้กว่า	๓๒.๓๘	ล้านบาท	และสร้างรายได้	๑๙๔	ล้านบาท	

	 	 	 (๗)	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ	 Zero	Waste	 จ�านวน	 ๒๓	 แห่ง	 กระจายใน	 

๑๙	จงัหวดั	เพือ่ต่อยอดโรงเรยีนและชุมชนปลอดขยะให้พฒันาเป็น	“ศูนย์เรยีนรูต้้นแบบการจดัการขยะเหลอืศนูย์”	ทีส่ามารถ 

ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดการบริหารจัดการและการด�าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะส�าหรับ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กรชุมชน

	 	 	 (๘)	 ด�าเนนิโครงการ	“รวมพลงัสร้างวนิยั	ลดใช้ถงุพลาสตกิ”	เพือ่สร้างวนิยัให้คนในชาตปิรบัเปล่ียน 

ทัศนคติ	 วิถีชีวิต	 กลับมาใช้วัสดุธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแทนการใช้ถุงพลาสติก	 โดยร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

ที่ประกอบการ	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์การค้า	 และร้านสะดวกซื้อ	 จ�านวน	 ๑๕	 หน่วยงาน	 ขอความร่วมมืองดให้บริการ 

ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าในวันที่	 ๑๕	 และ	 ๓๐	 ของทุกเดือน	 และเพ่ิมความถี่ในการงดให้บริการถุงพลาสติกเป็นทุกวันพุธ	 

และต่อมารณรงค์เข้มข้นเป็นทุก	 “วันจันทร์	 พุธ	 ศุกร์”	 ตั้งแต่วันที่	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป	 โดยการให้ 

คะแนนสะสมเพิ่ม	 การให้ส่วนลดส�าหรับการซ้ือสินค้าครั้งต่อไป	 ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เช่น	 สปอร์ต

โทรทัศน์	 วิทยุ	 โปสเตอร์	 และแผ่นพับ	 ซ่ึงสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้กว่า	 ๓๐๑,๒๗๕,๘๕๓	 ใบ	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 

๑๒	กันยายน	๒๕๖๐)	

	 5.5	 การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  5.5.1	 ขับเคล่ือนการด�าเนินการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Environ-

mental	 Assessment:	 SEA)	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 ภายใต้คณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(กพย.)	ด�าเนินการขับเคลื่อน

 	 5.5.2	 ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งเพิ่มเติม

บทบญัญตัสิ�าคญั	คอื	๑)	กระจายภารกจิการพจิารณารายงาน	EIA	ให้เบด็เสรจ็ในหน่วยงานเดียว	เพือ่ลดขัน้ตอนและระยะเวลา	 

๒)	แต่งตัง้คณะกรรมการผูช้�านาญการผูม้สีทิธทิ�ารายงาน	๓)	ให้มกีารรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการทีเ่สนอไว้ในรายงาน	 
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และระยะเวลาในการน�าผลการพิจารณารายงานไปยื่นขออนุมัติ	 อนุญาต	 และ	 ๔)	 ก�าหนดระยะเวลาในการแก้ไข

รายงาน	 และระยะเวลาในการน�าผลการพิจารณารายงานไปยื่นของอนุมัติ	 อนุญาต	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

  5.5.3	 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�ารายงาน	EHIA	ให้สอดคล้องกับมาตรา	58	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 256๐	ดังน้ี	 ๑)	 เสนอให้ยกเลิกองค์การอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	 (กอสส.)	 

ซึ่งคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต	ิ(กก.วล.)	เห็นชอบในหลักการแลว้	และ	๒)	อยู่ระหวา่งเสนอคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม	

พิจารณาการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว

  5.5.4	 ผลกัดนัให้มกีารก�าหนด	CoP	(Code	of	Practice)	ด้านสิง่แวดล้อม	แทนการท�ารายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(Initial	Environmental	Examination:	IEE)	และ	EIA

  5.5.5	 ปรับปรุงโครงสร้างส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยปรับปรุง

โครงสร้างของส�านกัวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นกองวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	และกองพฒันาระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

  5.5.6	 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ระบบ

ออนไลน์	(Smart	EIA)

  5.5.7	 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (คชก.)	 โดยปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มีการรับสมัครและคัดเลือก	 คชก.	 อย่างมีธรรมาภิบาล	 

และความโปร่งใส	ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบในหลักการแล้ว

 	 5.5.8	 จัดท�าและพัฒนาแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หรือกิจการประเภทต่าง	 ๆ	 ได้จัดท�าแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการ 

ด้านอาคาร	การจดัสรรทีด่นิ	และบรกิารชมุชน	เพือ่ให้ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องได้เข้าใจและสามารถน�าแนวทางดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ท�าให้รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีณุภาพและส่งผลให้มโีครงการทีผ่่านการพจิารณา

เห็นชอบได้อย่างรวดเร็ว	และถูกต้องตามหลักวิชาการ

  5.5.๙	 การจดัอบรมเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

เจ้าของโครงการ	 นิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ารายงานฯ	หน่วยงานอนุญาต	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้ท�าความเข้าใจและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการจดัท�าและพจิารณารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

 โดยสรปุ ในรอบปีที	่3	ของการบรหิารงานรัฐบาลได้มุ่งรกัษาความม่ันคงของฐานทรพัยากรและสร้างสมดลุระหว่าง	

การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 โดยได้พลิกฟื้นผืนป่าให้คงสภาพสมบูรณ์	 ๑๐๒.๔	 ล้านไร่	 ยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ 

จากนายทุน	 ๔๒๘,๐๖๕	 ไร่	 และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้	 ๑๙๗,๓๓๘.๖๗	 ไร่	 รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ในการดูแลรักษาทรพัยากรป่าไม้	โดยจดัตัง้ป่าชมุชน	1๐,๐33	หมูบ้่าน	พืน้ทีป่ระมาณ	4.๙	ล้านไร่	ในส่วนของการบรหิาร

จดัการทรพัยากรน�า้ได้มุ่งสร้างความมัน่คงของน�า้ภาคการผลติท้ังในด้านเกษตรและอตุสาหกรรม	แก้ปัญหาอทุกภยัและภยัแล้ง	

รวมทัง้จดัท�ายทุธศาสตร์การจดัการคุณภาพน�า้ประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	นอกจากนัน้	ยงัได้เพิม่ศักยภาพการจดัการ

ขยะมูลฝอยตามแผนปฏบิตักิารประเทศไทยไร้ขยะอย่างเข้มข้น	ส่งผลให้แนวโน้มปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีเกดิขึน้	ในปี	256๐	

โดยเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย	ในปี	๒๕๕๙	อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลตระหนักว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	 เป็นสิ่งท่ีต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 และจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 

จงึยงัมุง่ใช้กลไกประชารฐัในการสร้างการมส่ีวนร่วมทีจ่ะขบัเคลือ่นเรือ่งนีใ้ห้บรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	ต่อไป





รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

375

๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายข้อ



ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ�านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการ 

ท�ามาหากินและการด�ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็น

สาเหตุหน่ึงของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

เพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการ 

ขออนุญาตซ�้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ�าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับ

การเข้มงวดกวดขนั จัดระเบยีบแบบไฟไหม้ฟาง มกีารทจุรติคอร์รปัชนั สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลือ่มล�า้ในสงัคม 

ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส�ารวจหรือรายงานประจ�าปีของหน่วยงาน 

ต่างประเทศบางแห่งเกีย่วกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืและความสะดวกหรอืยากง่ายในการท�าธุรกจิในประเทศไทย

มาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ซ�้าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน 

ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยดึหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีการบรหิารจัดการภาครฐัแบบใหม่ การตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในฐานะทีเ่ป็นศนูย์กลาง และการอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ 

วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด�าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตาม

ล�าดับความจ�าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด�าเนินการได้

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ�านาจเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณะได้โดยรวดเรว็ ประหยดั 

และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด�าเนินการ 

ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ�านาจโดยมิชอบ 

ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า 

จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท�าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�าวัน 

เป็นส�าคัญ

นโยบายข้อ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ



๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ 

การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ

สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน

สามารถเดนิทางไปตดิต่อขอรบับริการได้โดยสะดวก การใหบ้รกิารถงึตวับคุคลผา่นระบบศนูยบ์รกิารร่วม ณ จดุเดียว  

(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท�างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 

การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน�าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึกในการรักษาศักดิ์ศรี

ของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทกุระดบัอย่างเคร่งครดั ยกเลิกหรอืแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ�าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ

การจัดซ้ือจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ�้าซ้อน และ 

เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

๑๐.๖ ปรบัปรุงและจดัให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลมุการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง 

ท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด�าเนินการต่อผู ้กระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย 

ผลการประเมนิต่อประชาชน ทัง้จะน�ากรณศึีกษาทีเ่คยเป็นปัญหา เช่น การจดัซือ้จัดจ้าง การร่วมทนุ การใช้จ่ายเงนิภาครฐั 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน  

ซึ่งได้มีค�าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล

เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืต่อต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ทัง้จะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผูเ้กีย่วข้อง

เพื่อให้การด�าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน378
นโยบายข้อ ๑๐

“ทบทวนบทบาทภารกิจและ
ความจ�าเป็นในการคงอยู่ของ

องค์การมหาชน 
จ�านวน ๓๘ แห่ง”

 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั เพือ่น�าประเทศไปสูก่ารพฒันาที ่“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” โดยทีผ่่านมาได้วางกรอบและ 

แนวทางในการขับเคลื่อนภาครัฐหรือระบบราชการเพื่อให้มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนกลไก แนวคิด และวิธีการท�างานเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 และ

ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อเป็นที่พึ่งและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ซึ่งในรอบปีที่ ๓ ได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.	 การปรับปรุงระบบราชการ	

	 ๑.๑	 การทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ

  ๑.๑.๑	 ปรบับทบาทภารกจิของหน่วยงานภาครฐั	

โดยพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ องค์การมหาชน และ 

หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ ดังนี้

   (๑) ปรบัปรงุบทบาท ภารกจิ โครงสร้าง 

วางแผนบริหารและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐของส่วนราชการ 

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการถ่ายโอนงานให้ 

ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปด�าเนินการแล้วเสร็จ ๘๑ งาน  

   (๒) ท บ ท ว น บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ แ ล ะ 

ความจ�าเป็นในการคงอยู่ขององค์การมหาชน รวม ๓๘ แห่ง  

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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  ๑.๑.๒	 ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มีแนวทางการปฏิรูป 

ภารกิจท่ีส�าคญั ดงันี ้๑) การปฏริปูระบบบรหิารก�าลงัคนคณุภาพ ๒) การบรหิารทรพัยากรบคุคลของส่วนราชการ ๓) การส่งเสรมิ 

คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ และ ๔) การพัฒนาฐานข้อมูลก�าลังคนภาครัฐ

  ๑.๑.3	 พฒันาการปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงานรฐัให้ตอบสนองต่อนโยบายรฐับาล	โดยปรบัวธิกีารประเมนิ

ผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ จงัหวดั สถาบนัอุดมศกึษา และองค์การมหาชน เพือ่ให้การปฏบิตัริาชการเกดิผลสมัฤทธิ์ 

มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาตัวช้ีวัด 

ให้สะท้อนการวัดผลเรื่องประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากข้ึน โดยการก�าหนดให้ตัวชี้วัดของกระทรวงต้องสอดคล้องกับ

แนวทางการขบัเคลือ่นประเทศและยทุธศาสตร์กระทรวง น�านโยบายรฐับาล ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตร ีและประเดน็ท่ีรฐับาล

ได้ให้ความส�าคญัมาเป็นแนวทางในการก�าหนดตวัชีว้ดัและจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการต่าง ๆ  การก�าหนด

ตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด เพื่อขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของรัฐบาล 

และถ่ายทอดเป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศลงสู่ระดับกลุ่มจังหวัดกับจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย และปัจจุบันได้มีการ 

ปรบัเปลีย่นระบบการประเมนิผลจากการจดัท�าค�ารบัรองฯ ไปเป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ โดยมกีรอบการประเมิน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คือ 

   (๑) การด�าเนนิงานตามหลักภารกจิพืน้ฐาน งานประจ�า หรอืงานตามหน้าทีป่กต ิหรอืงานตามหน้าที่

ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Base)

   (๒) การด�าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร์ แนวทางปฏริปูภาครฐั นโยบายเร่งด่วน หรอืภารกจิ

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

   (๓) การด�าเนนิงานตามหลักภารกิจพืน้ทีห่รอืท้องถ่ิน ภมูภิาค จงัหวดั กลุม่จงัหวัด หรอืการบรูณาการ 

การด�าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้าหากไม่มีภารกิจนี้ ไม่ต้องประเมิน)

   (๔) การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ  

ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)

   (๕) ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ  

ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Base) ประกอบกับผลการประเมิน โดยองค์กรภายใน 

และภายนอกประเทศ

ผลการทบทวน จำานวน

๑) คงสถานะเป็นองค์การมหาชน โดยไม่ให้มี
การเพิ่มอัตราก�าลัง

๓๒ แห่ง

๒) คงสถานะเป็นองค์การมหาชน โดยมีรัฐมนตรีรักษาการ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
ของแต่ละแห่ง

๓ แห่ง ได้แก่ ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ และสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา

๓) คงสถานะเป็นองค์การมหาชน แต่ต้องปรับบทบาทภารกิจ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และแก้ไข
ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนให้เหมาะสม

๒ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส�านักงานบริหาร 
และพัฒนาองค์ความรู้ 

๔) ปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาทภารกิจ และโอนย้ายงาน 
บางส่วนไปสังกัดหน่วยงานอื่น

๑ แห่ง คือ ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน380
นโยบายข้อ ๑๐

 ๑.๒	 การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

  ๑.๒.๑	 ขับเคลื่อนระบบราชการ	๔.0 

   รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย 

Thailand 4.0 โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ได้ปรับเปลี่ยนกลไก แนวคิด และวิธีการท�างานเพื่อก้าวไปสู ่ 

การเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดี 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก สร้างการมีส่วนร่วมในการ

ท�างาน เพือ่ให้ประชาชนเชือ่ถอืและเป็นทีพ่ึง่ได้อย่างแท้จรงิ เปิดเผย 

โปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะ โดยสร้างนวัตกรรมหรือ

ความคิดริเริ่มในการท�างาน โดยได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ มีรัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน  

มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ สู ่การปฏิบัติ ระยะ ๓ เดือน ระยะ ๑ ปี ระยะ ๑-๓ ป ี

และระยะ ๓ ปีขึ้นไป เพื่อเชื่อมโยงแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ  

และกรอบแนวคดิระบบราชการ ๔.๐ รวม ๑๐ เรือ่ง ได้แก่ ๑) พฒันาบรกิารดจิทิลั (Digital Services) ๒) ศนูย์รบัค�าขออนญุาตฯ  

ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) การแก้ไข 

กฎหมายหรือกฎที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนและการด�าเนินธุรกิจ ๔) คู่มือการติดต่อราชการ ๕) การอ�านวยความสะดวก 

และลดภาระประชาชน ๖) คิวออนไลน์ ๗) ระบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen  

Feedback) ๘) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ๙) Big Data (Open Government)  

และ ๑๐) ปฏบิตักิารปลดลอ็คขัน้ตอนอนญุาตของทางราชการ ทัง้นี ้การขบัเคลือ่นระบบราชการ ๔.๐ ได้มุง่เน้นใน ๔ ประเดน็หลกั  

คือ ๑) โครงสร้างท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลง ๒) กฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดความคิด 

สร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถน�ามาปฏิบัติได้ ๓) ทรัพยากรบุคคลที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

ทางความคดิและปรบัตวัตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างทนัเวลา และ ๔) การสร้างและปรบัเปลีย่นจดุยนืของระบบ 

ราชการใหม่ (Rebranding)

  ๑.๒.๒	 ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก 

เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการให้บรกิารภาครฐัและเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสร้าง 

แรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินดีเด่น  

ทัง้ในด้านการพฒันาคุณภาพการให้บรกิารประชาชนและการบรหิาร

จดัการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยในปี ๒๕๖๐ รฐับาลได้มอบ 

“รางวลัเลศิรฐั” ให้แก่ภาครฐัรวม ๓ สาขา ดงันี ้๑) สาขาบรกิารภาครัฐ 

(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเดิม) จ�านวน ๕๔ รางวัล  ๒) สาขา 

การบริหารจดัการภาครฐั (รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัเดิม) 

จ�านวน ๑๓ รางวัล และ ๓) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเดิม) 

จ�านวน ๒๔ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๙๑ รางวัล ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีรองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

“ขับเคลื่อนระบบราชการให้มี 

สมรรถนะสูง โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อก้าวไปสู่
ระบบราชการ ๔.๐”

“เทศบาลต�าบลเขาพระงาม 

จังหวัดลพบุรี ได้รับ
รางวัล United Nations 

Public Service Awards 2017”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

38๑

   นอกจากนี ้รฐับาลได้ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัทีไ่ด้รบัรางวลัดงักล่าวรวมทัง้รางวลัอืน่ ๆ  ทีเ่ข้าเกณฑ์ 

การประเมินขององค์การสหประชาชาติ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การ

สหประชาชาติ โดยในปี ๒๕๖๐ มีหน่วยงานภาครัฐไทยที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2017  

คือ เทศบาลต�าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี โดยได้รับรางวัลอันดับ ๒ (Second Place Winner) ในสาขานวัตกรรมและ

ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพ จากผลงานชื่อ “โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเทศบาล

ต�าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี”

  ๑.๒.3	 จดัทำาบตัรประจำาตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card) ระหว่างวันที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๙- 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๘๑,๔๐๔ บัตร จ�าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ การท�าบัตรในประเทศ จ�านวน 

๑๐,๐๖๐,๗๐๓ บัตร และการท�าบัตรในต่างประเทศ จ�านวน ๒๐,๗๐๑ บัตร นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินโครงการบูรณาการ	

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	 (Linkage	 Center) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรเพ่ือให้การบริการ

ประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยมีระบบรองรับการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนของทุกส่วนราชการ 

และหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้มีฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีสามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกันได้ จ�านวน ๕๔ ฐานข้อมูล มีหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยง 

ระบบแล้ว จ�านวน ๑๔๑ หน่วยงาน มีจ�านวนกระบวนงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูลบุคคลจากบัตร Smart Card หรือฐานข้อมูล

ประชาชนกลาง (Linkage Center) เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการแทนการขอส�าเนาเอกสาร 

(ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน) แล้ว จ�านวน ๑๘๙ กระบวนงาน และมีกระบวนงานท่ีใช้ 

บตัรประจ�าตวัประชาชนใบเดยีวในการขอรบับรกิาร โดยการตรวจสอบคณุสมบติัของผูร้บับรกิารจากฐานข้อมลูประชาชนกลาง 

(Linkage Center) แทนการขอส�าเนาเอกสาร (ยกเลิกส�าเนาเอกสารทุกประเภท) แล้วจ�านวน ๓๐ กระบวนงาน

  ๑.๒.๔	 ดำาเนนิโครงการบตัรสวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ ได้น�ารปูแบบและวธิใีช้งานของบัตรเครดิต 

มาประยุกต์ใช้กับบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคล ทดแทนการลงทะเบียนสมัคร 

เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรดังกล่าว 

เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงได้ทันที โดยไม่จ�าเป็นต้องรอเวลาการประมวลผลข้อมูลตามระบบเดิม โดยบัตร 

ดังกล่าวยังใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตรวจสอบการท�าธุรกรรมการช�าระเงินค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 

จากกรมบัญชีกลางในระบบเบิกจ่ายตรงด้วย ซึ่งบัตรสวัสดิการดังกล่าวจะช่วยให้กรมบัญชีกลางสามารถรับรู ้ข้อมูล 

และค่าใช้จ่ายการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ทันทีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการเบิก 

ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงอีกด้วย

  ๑.๒.5	 ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ	

ทางราชการ	พ.ศ.	๒558 รฐับาลได้ปรบัขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนญุาตในเรือ่งต่าง ๆ  ให้มคีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

เพื่ ออ� านวยความสะดวกแก ่ ผู ้ ป ระกอบกิ จการและประชาชนทั่ ว ไป  โดย ได ้ ติ ดตามและก� ากั บดู แล ให ้ 

ส่วนราชการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งจัดท�าคู ่มือส�าหรับประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น คู่มือ 

การจดทะเบียนประเภทการโอนมรดกและเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก การต่ออายุใบอนุญาตท�างานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ 

ช�านาญการ การจดทะเบียนสรรพสามิต การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ การอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจ 

สภาพรถ นอกจากนี ้ได้มกีารจดัท�าระบบอเิล็กทรอนกิส์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามกฎหมายดงักล่าว ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบ

รายงานคูม่อืส�าหรบัประชาชน ระบบรายงานกรณล่ีาช้า ระบบรับเรือ่งร้องเรยีน ระบบวเิคราะห์กระบวนงานหรือระบบรายงาน

และสนับสนุนการวิเคราะห์ โดยได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ระบบดังกล่าวบนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 

(www.info.go.th) ซ่ึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว จ�านวน ๗๒๗,๐๐๗ คู่มือ โดยสามารถสืบค้นผ่านแอปพลิเคชัน 

“คู่มือประชาชน” ในปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ จ�านวน ๑๖๙,๙๗๔ ครั้ง และใช้บริการ

แอปพลเิคชนั “คู่มอืส�าหรบัประชาชน” จ�านวน ๓๓,๐๕๕ คร้ัง นอกจากนี ้ได้มกีารด�าเนนิการในเร่ืองอืน่ ๆ  อกี เช่น การจดัท�า 

ร่างพระราชกฤษฎีกาการก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช�าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออาย ุ

ใบอนุญาต พ.ศ. .... การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระ
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ของผูร้บับรกิารในการตดิต่อกบัทางราชการโดยไม่ต้องยืน่เอกสารประกอบค�าขออนญุาตในข้อมลูทีภ่าครฐัมอียูแ่ล้ว การจดัท�า 

คู่มือการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีก ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการ การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง 

และรูปแบบการด�าเนนิงานของศนูย์รบัค�าขออนญุาต เพือ่อ�านวยความสะดวกต่อการประกอบกจิการของประชาชน ทัง้ในรปูแบบ 

การยื่นค�าขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค�าขออนุญาต และการยื่นค�าขอผ่านระบบออนไลน์ โดยในระยะแรกน�าร่อง 

ให้บริการในเรื่องของการประกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  ๑.๒.๖	 ดำาเนนิการเก่ียวกบัเรือ่งร้องทุกข์ของประชาชน รฐับาลได้เปิดช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนหรอืร้องทกุข์ 

จากประชาชนหลายช่องทาง เช่น ศนูย์บรกิารประชาชน (ส�านกังานปลดัส�านักนายกรฐัมนตร)ี ศนูย์ด�ารงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) 

ศูนย์ประชาบดี (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ

ประเภทเรื่องหลัก

ผลการดำาเนินงาน

จำานวน
เรื่องเข้า

ยุติ ร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

ร้อยละ

๑) สังคมและสวัสดิการ ๕๕,๕๕๖ ๕๑,๗๓๒ ๙๓.๑๒ ๓,๘๒๔ ๖.๘๘

๒) การเมือง-การปกครอง ๑๑,๖๖๔ ๑๐,๖๑๐ ๙๐.๙๖ ๑,๐๕๔ ๙.๐๔

๓) ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๑,๐๓๐ ๙,๐๘๗ ๘๒.๓๘ ๑,๙๔๓ ๑๗.๖๒

๔) เศรษฐกิจ ๙,๔๔๕ ๘,๐๖๕ ๘๕.๓๙ ๑,๓๘๐ ๑๔.๖๑

๕) กฎหมาย ๗,๖๙๕ ๖,๑๕๗ ๘๐.๐๑ ๑,๕๓๘ ๑๙.๙๙

๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓,๑๖๑ ๒,๘๘๓ ๙๑.๒๑ ๒๗๘ ๘.๗๙

๗) พระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวก 
พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗๘ ๑๒๘ ๗๑.๙๑ ๕๐ ๒๘.๐๙

รวมทั้งสิ้น 98,7๒9 88,๖๖๒ 89.80 ๑0,0๖7 ๑0.๒0

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

   (๑) ศนูย์บริการประชาชน ให้บรกิารประชาชนโดยการรบัเรือ่งร้องทกุข์หรอืร้องเรยีน ณ ศนูย์บรกิาร 

ประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ จ�านวน ๕ ช่องทาง คือ ๑) สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๒) เว็บไซต์ www.1111.go.th  

๓) ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ๔) จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ และ ๕) โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 รวมทั้งแจ้งเรื่องผ่าน 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละช่องทาง ตู ้ปณ. ๔๔๔ โดยมผีลด�าเนนิการ (๑๒ กนัยายน ๒๕๕๙-๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐) ดงันี้ 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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   (๓)	 รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนและการคุม้ครองผูบ้รโิภคผ่านสายด่วน	“สคบ.	๑๑๖๖”	โดยมปีระชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนและขอรับค�าปรึกษาต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๕๑,๘๑๐ ราย จ�าแนก 

ตามประเภทเรื่องได้ ดังนี้

   (๒) ศูนย ์ ดำ า รงธรรม  มี ผลการด� า เนินงานระหว ่ า ง วัน ท่ี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗- 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้  

ประเภทให้บริการ
ผลการดำาเนินงาน

จำานวนเรื่องเข้า แล้วเสร็จ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำาเนินการ ร้อยละ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๖๐,๐๗๔ ๑๑๘,๘๘๘ ๗๔.๒๗ ๔๑,๑๘๖ ๒๕.๗๓

บริการเบ็ดเสร็จ ๒,๓๖๒,๐๙๔ ๒,๓๖๒,๐๙๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

บริการส่งต่อ ๗๐,๕๑๕ ๖๑,๘๕๗ ๘๗.๗๒ ๘,๖๕๘ ๑๒.๒๘

บริการข้อมูล ๔๓๖,๑๒๒ ๔๓๕,๔๕๔ ๙๙.๘๕ ๖๖๘ ๐.๑๕

บริการให้ค�าปรึกษา ๑๘๓,๗๗๙ ๑๘๓,๗๗๙ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ๗,๓๔๖ ๕,๕๒๕ ๗๕.๒๑ ๑,๘๒๑ ๒๔.๗๙

รวม 3,๒๑9,930 3,๑๖7,597 98.37 5๒,333 ๑.๖3

การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค จำานวน

๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค  ๒,๑๒๑ ราย
(เป็นเงิน ๑๒,๐๙๕,๒๐๒.๒๑ บาท)

๒) การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ๑,๒๔๙ ราย

๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ๒,๗๒๑ ครั้ง

๔)  การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�าจังหวัด/
 คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค/
 คณะอนุกรรมการผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบความผิด

  ๓๓๖ ครั้ง

๕) การรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ๓,๕๔๕ ราย

ที่มา : ศูนย์บริการสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑๖๖ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
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   (๔)	 ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุริตสำาหรบันกัลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation 

Complaint Center) ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๕๑ ราย แบ่งเป็น ๑) เกี่ยวข้องกับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จ�านวน ๓๙ ราย และเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จ�านวน ๕ ราย (อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง) ๒) ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�านวน ๒๔ ราย และ ๓) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการทุจริตทั่วไป จ�านวน ๘๓ ราย

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	๒5๖0

ไม่เกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติ	

(ราย)

เกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติ

(ราย)

ไม่เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ

(ราย)

สอบถาม
ข้อมูลศูนย์

(ราย)

รวม
(ราย)

ตุลาคม ๒๕๕๙ ๓ ๐ ๐ ๑ ๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒ ๑ ๐ ๑๕ ๑๘

ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐ ๐ ๐ ๕ ๕

มกราคม ๒๕๖๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๑ ๒ ๔ ๒ ๑๙

มีนาคม ๒๕๖๐ ๒ ๑ ๐ ๑๐ ๑๓

เมษายน ๒๕๖๐ ๕ ๐ ๒ ๕ ๑๒

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๓ ๐ ๒ ๑๒ ๑๗

มิถุนายน ๒๕๖๐ ๕ ๑ ๓ ๘ ๑๗

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔ ๐ ๑ ๖ ๑๑

สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ ๐ ๑ ๖ ๘

กันยายน ๒๕๖๐ ๓ ๐ ๑ ๓ ๗

รวม 39 5 ๒๔ 83 ๑5๑

   นอกจากนี ้รฐับาลได้มกีารจดัตัง้ศูนย์รบัเรือ่งร้องเรยีน ร้องทกุข์ และให้บรกิารประชาชนในเรือ่งอืน่ ๆ  

เช่น เรื่องการศึกษา ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ www.1579.moe.go.th ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียน ๔,๓๕๗ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว 

๒,๙๐๔ เรื่อง และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๑,๔๕๓ เรื่อง

  ๑.๒.7	 ดำาเนนิโครงการพฒันาระบบข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครฐั รฐับาลได้จดัท�าเวบ็ไซต ์

เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน”  

(https://govspending.data.go.th) โดยเพิม่ช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทจุรติผ่านเวบ็ไซต์ดงักล่าวได้ ท้ังนี้  

เมื่อประชาชนแจ้งผ่านเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” ข้อมูลดังกล่าวจะเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) (www.pacc.go.th) โดยสถิติเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน”  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้   



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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  ๑.๒.8	 เพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการพจิารณา

อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ รัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจ

ไปสู่ “Thailand 4.0” โดยให้ความส�าคัญกับกลุ ่มผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกสูงมากต่อปี ได้ปรับปรุงกระบวนการ 

ให้บรกิารโดยลดระยะเวลาการพจิารณาอนญุาต ปรบัปรงุกฎระเบยีบ 

และมอบอ�านาจให้ส่วนภูมิภาคด�าเนินการน�าระบบ e-Submission 

มาเพิ่มประสิทธิภาพการออกใบอนุญาต โดยสามารถลดจ�านวน 

ค�าขอลงได้จ�านวนมาก นอกจากนี้ ได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก�าหนดให ้

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถประกาศขึ้นบัญชี 

ผู ้ เชี่ยวชาญภายนอกช่วยประเมินเอกสารเพิ่มขึ้น ส ่งผลให ้ 

ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการอนุญาตการขึ้นทะเบียนต�ารับยา 

เพื่อการส่งออกจากเดิม ๔๕ วัน เหลือเพียง ๒๐ วันท�าการ และการประเมินอย่างย่อของยาใหม่และชีววัตถุใหม่จากเดิม  

๒๘๐ วนั เหลอื ๒๐๐ วันท�าการ โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ด�าเนนิการพจิารณาอนญุาตผลิตภัณฑ์สุขภาพไปแล้ว ๔๗๑,๘๓๔ รายการ 

จากค�าขอทัง้หมด ๔๗๔,๖๘๖ รายการ คดิเป็นร้อยละ ๙๘.๐๗ และสถานประกอบการด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ ๒๓,๕๕๔ รายการ 

จากค�าขอทั้งหมด ๒๔,๐๕๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๓ และในปี ๒๕๖๑ ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะปรับระยะเวลา

กระบวนการพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นร้อยละ ๒๐ ในกระบวนงานที่มีการปรับปรุงแก้ไข

เดือน
งบประมาณ/จัดจ้าง	

(ราย)
อื่น	ๆ
(ราย)

รวม
(ราย)

ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒ ๓ ๕

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓ ๒๕ ๓๘

ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐ ๒๗ ๒๗

มกราคม ๒๕๖๐ ๐ ๐ ๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๐ ๐ ๐

มีนาคม ๒๕๖๐ ๐ ๐ ๐

เมษายน ๒๕๖๐ ๐ ๐ ๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑ ๒ ๓

มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑ ๑ ๒

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓ ๐ ๓

สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑ ๐ ๑

กันยายน ๒๕๖๐ ๑ ๒ ๓

รวม ๒๒ ๖0 8๒

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ : เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
มีการปรับปรุงระบบส่งผลให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ไม่สามารถดึงข้อมูลได้

“น�าระบบ e-Submission 
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

การออกใบอนุญาต 
๔๗๑,๘๓๔ รายการ  

คิดเป็น ๙๘.๐๗ %”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน38๖
นโยบายข้อ ๑๐

  ๑.๒.9	 	 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง	 ณ	 ท่าอากาศยานต่าง	 ๆ โดยได้ยกเลิก

แบบรายการบุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.๖) แบบเก่า เพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลด 

ความแออดัของผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางเข้า-ออกประเทศ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๐  

และได้ใช้แบบ ตม.๖ รูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงก�าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ 

ขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม  

(ฉบับที่ ..) ที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับใหม่แทน

  ๑.๒.๑0		 สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ่ของไทยทัว่โลกทำาหน้าทีคุ่ม้ครองและดแูลผลประโยชน์

ของคนไทยในต่างประเทศ และใช้ “หมายเลข Hotline (เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่) เปิด ๒๔ ชั่วโมง” ซึ่งเปรียบเสมือน 

ศูนย์ด�ารงธรรมในต่างประเทศ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือขอความเป็นธรรมทุกกรณี รวมทั้งให้ความช่วยเหลือคนไทย  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ช่วยเหลือคนไทยที่ร้องเรียนหรือขอความเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ  จ�านวน ๑๔,๔๘๑ ราย 

รวมทัง้เตรยีมพร้อมเพือ่ประสานงานช่วยเหลอืคนไทยในกรณเีกิดสถานการณ์ฉุกเฉนิ โดยจดัประชุมจ�าลองสถานการณ์ฉุกเฉนิ

ในการประสานงานช่วยเหลือคนไทยและประเทศที่ประสบภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน เพื่อทดสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP)  

ของคณะท�างานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน และระบบการท�างานของเครื่องมือสื่อสารที่ได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

 ๑.3	 การจัดระบบอัตรากำาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ

  ๑.3.๑	 กำาหนดกรอบอัตรากำาลังของส่วนราชการและการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำาลังคน	

ในส่วนราชการ โดยรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการจัดกลุ่มภารกิจของส่วนราชการและข้อมูลอัตราก�าลังทุกประเภท 

การจ้างงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ รวมทั้งประมวลข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อจ�านวนประชากรของประเทศต่าง ๆ 

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาประกอบการด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอเกี่ยวกับการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังของส่วนราชการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการส่งเสริมการวางแผนและบริหารก�าลังคนในส่วนราชการนั้น จ�านวน ๖ กระทรวง 

ได้แก่ ๑) ส�านักนายกรัฐมนตรี ๒) กระทรวงสาธารณสุข ๓) กระทรวงคมนาคม ๔) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๕) กระทรวงแรงงาน และ ๖) กระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งได้จัดท�าแบบจ�าลองการใช้ GDP และค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  

ส�าหรับพยากรณ์กรอบอัตราก�าลังภาครัฐตามภารกิจ ระยะ ๕ ปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ได้จัดท�ารายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบันเก่ียวกับก�าลังคนและปัญหาการบริหารอัตราก�าลังภาครัฐ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูล

อตัราก�าลงัและค่าใช้จ่ายด้านบคุคลเปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ และจดัท�าร่างแบบจ�าลองส�าหรบัการก�าหนดกรอบอตัราก�าลงั 

ภาครัฐและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบอัตราก�าลังภาครัฐที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจเสนอฝ่ายบริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจัดท�าร่างข้อเสนอแนวทางการจัดท�ากรอบอัตราก�าลังภาครัฐ 

เชงิยทุธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดท�าข้อมลูเรือ่งสภาพปัจจบุนั แนวโน้ม และปัญหาการบรหิารก�าลังคน 

ภาครัฐเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นอกจากน้ี ได้มีการจัดท�าแนวทางการดึงดูดใจผู้มีความรู้ความสามารถ  

คณุวฒุพิเิศษ ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และมศีกัยภาพเป็นทีป่ระจกัษ์ ได้เป็นพนกังานราชการศกัยภาพสงู โดยคณะรฐัมนตรี

มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งรวบรวมผลส�ารวจความต้องการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง 

ของส่วนราชการต่าง ๆ และวิเคราะห์กรอบอัตราก�าลังของส่วนราชการเพื่อรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง 

ตามค�าขอของส่วนราชการ

  ๑.3.๒	 ศึกษาระบบค่าตอบแทนและจัดทำาข้อมูลในเรื่องต่าง	 ๆ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม 

ส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน และศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานลูกจ้าง

ชั่วคราวในต่างประเทศ การก�าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งจัดท�า 

ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ 

ข้าราชการพิจารณา นอกจากน้ี ได้มีการจัดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการแก่ส่วนราชการ 

และจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด�าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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 ๑.๔	 การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน	

ระบบราชการ รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการเพ่ือสร้างและพัฒนา

บคุลากรภาครฐั เพือ่จงูใจและรกัษาบุคลากรภาครฐัทีม่ปีระสิทธภิาพ 

ไว้ในระบบราชการ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การให้ทุน 

การศึกษา ทุนพัฒนาข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นอกจากนี้ ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือ

กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและการปรับเปล่ียน 

อายุเกษียณข้าราชการพลเรือน และจัดท�าแนวทางการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาจัดท�า

แนวทางการจดัตัง้ศนูย์บรกิารจดัหางาน (Placement Center) ส�าหรบัข้าราชการผู้มปีระสบการณ์ และส�ารวจความประสงค์

ของส่วนราชการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อไปและการจ้างงานข้าราชการที่เกษียณอายุ

 ๑.5	 การสำารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลการดำาเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง	ๆ เพื่อน�ามา 

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการและ

ส�ารวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล ผลงานที่ด�าเนินการไปแล้วหรืองานที่จะท�าในระยะต่อไป เพื่อสร้างการรับรู ้

และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ๑) การส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพ

หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) การส�ารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ ๓) การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑.๖	 การจดัทำาตวัชีว้ดัเพือ่การตดิตามประเมนิผลเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable	Development		

Goals-SDGs) ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จากกล่ันกรองรวม ๑๔ เป้าหมาย  

และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาตัวชี้วัดของสหประชาชาติ (UN) เพื่อจัดท�าร่างรายงานการทบทวนผลการด�าเนินการ 

ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เสนอกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพัฒนาแบบฟอร์มค�าอธิบายรายละเอียดข้อมูล 

(Metadata) ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสรุปผลการกลั่นกรองให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูลและค�าอธิบายรายละเอียดข้อมูล รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาตัวชี้วัดตามเป้าหมายต่าง ๆ 

๒.	 การกระจายอำานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ

 ๒.๑	 การคดัเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่รบัเงนิรางวลัจงูใจในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญแก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล 

การบริหารจัดการที่ดีและได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล รวม ๑๓๒ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒ ล้านบาท

 ๒.๒	 การเสริมสร้างความรู ้การกระจายอำานาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำานาจภาคประชาชน  

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยด�าเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว จ�านวน ๕ รุ่น จ�านวนทั้งสิ้น ๖๙๕ คน
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3.	 การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

 3.๑	 การดำาเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม	 (One	 Stop	 Service) เป็นศูนย์รวมงานบริการของหน่วยงาน 

ภาครัฐที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน หรือต่างสังกัดกัน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการในด้านต่าง ๆ  

ณ สถานท่ีแห่งเดยีว โดยงานแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมลูข่าวสาร การรบัเรือ่ง-ส่งต่อ (รับงานแทนหน่วยงานอืน่) 

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ส่งมอบผลผลิตแก่ผู้รับบริการได้ทันที) และการรับเร่ืองร้องเรียน โดยรัฐบาลได้ด�าเนินการ 

จัดตั้งศูนย์บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

ประเภท ที่ตั้ง/รูปแบบ

ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า 
(Government Service Point: G-Point)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม

ศูนย์บริการประชาชน โดยมี ๒๓ หน่วยงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยตรง ที่ส�านักงานปลัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี ณ อาคารส�านักงาน ก.พ. เดิม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

รับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเช่ือมโยงเครือข่ายการบริการ 
ระหว่างหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

 3.๒	 การปรับปรุงการย่ืนใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 

เ พ่ื อ ให ้ ผู ้ ป ระกอบการสามารถยื่ นขออนุญาตผ ่ านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การต่ออายุหรือการขออนุญาตและขยาย

โรงงานผ่านอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาอนุญาตวัตถุอันตราย

ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ 

หน่วยงานภาครัฐให้บริการในลักษณะ Smart Service ซ่ึงเป็นการ 

อ�านวยความสะดวก ลดความซ�า้ซ้อน ลดระยะเวลาการพจิารณาอนญุาต 

ลดเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและได้บูรณาการ 

ระบบบรกิารให้สามารถเช่ือมโยงข้อมลู การอนญุาตระหว่างหน่วยงาน 

ในส่วนราชการ Single Window เกีย่วกบัโรงงาน เหมอืงแร่มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปรับลดแผนงานการจัดท�ายุทธศาสตร์ 

(วัตถุอันตราย และใบอนุญาตส่งออกน�า้ตาลทราย)

 3.3	 การขยายบทบาทภาคเอกชนเข้ามาทำางานแทนภาครัฐ (Third	 Party) ได้ปรับกระบวนการตรวจสอบ 

และการต่ออายุใบอนุญาตแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มบทบาทภาคเอกชน 

(บคุคลที ่๓) ให้ด�าเนินการแทนพนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้ และเพ่ิมทางเลอืกและลดการรอคอยของผูป้ระกอบการ รวมท้ังได้ปรบัปรุง

กฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ กฎหมายและการจัดท�าศูนย์บริการร่วม

 3.๔	 การเพิ่มประสิทธิภาพการอำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยการน�าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุง 

การบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) กว่า ๔๓๐,๕๙๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘  

ของผูส่้งงบการเงนิ (จ�านวน ๔๙๑,๔๗๑ ราย) บรกิารออกหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้าด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic 

“ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ 
ให้บริการในลักษณะ  

Smart Service 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

ยื่นขออนุญาตผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนกิส์”
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Signature and Seal) รวม ๑,๐๙๕,๕๗๙ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  

๑) หนงัสอืรับรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าเพือ่ใช้สิทธพิเิศษทางภาษแีละหรอืแสดงว่าสินค้ามถีิน่ก�าเนดิในประเทศไทย ๙๖๔,๔๒๔ ฉบบั 

คิดเป็นมูลค่า ๒.๓๗ ล้านล้านบาท และ ๒) ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-น�าเข้าสินค้าทั่วไป ตามมาตรการ 

จัดระเบียบสินค้า ๑๓๑,๑๕๕ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า ๓๘๒,๑๐๔ ล้านบาท 

 3.5	 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เช่น ระบบยื่นค�าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

ระบบการแปลงเอกสารต้นฉบับเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition: OCR) ระบบ Image search 

ของเครื่องหมายการค้า และระบบ Validation (Data Cleansing) โดยระบบยื่นค�าขอจะไม่ใช้ส�าเนาเอกสารราชการ  

(e-Smart Card) และระบบการช�าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รวมทั้งได้มีการปรับปรุง

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น กฎหมาย

สิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 3.๖	 โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานตีำารวจ หรอืท่ีเรยีกว่า	ระบบ	CRIMES เพ่ือเกบ็รวบรวมและประมวล 

ผลข้อมลูให้สามารถบนัทึก สบืค้น และแสดงผลได้อย่างทนัที รวมทัง้ลดเวลา ลดขัน้ตอนการแจ้งความ หรอืการตดิตามความคบืหน้า 

ทางคดีของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อให้การท�างานของต�ารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัย 

ข้อมูลสารสนเทศท่ีรวบรวมไว้ส่วนกลางจากการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกหน่วยงานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 

จากหน่วยงานภายนอก ๑๐ หน่วยงาน เช่น ข้อมลูทะเบยีนราษฎร ข้อมลูทะเบยีนรถ ข้อมลูประกันสงัคม ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล 

และติดตามความคืบหน้าของคดีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ๓) เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินมากขึ้น เน่ืองจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติสามารถน�าข้อมูลในระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจไปวิเคราะห์ 

และวางแผนป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  

และ ๔) เพื่อให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถส่งต่อข้อมูลผ่านระบบให้แก่หน่วยงาน 

ในกระบวนการยตุธิรรมทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก เช่น อยัการ ศาล ราชทณัฑ์ เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตังิานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ท�าให้ประชาชนได้รับการอ�านวยความยุติธรรมทั้งกระบวนการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 3.7	 การเตรียมกำาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ได้จัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ และจัดการสอบวัดความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อเตรียมก�าลังคนเข้าสู่ระบบราชการ ดังนี้

  3.7.๑	 จดัสรรทนุรฐับาลระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ทนุเล่าเรยีนหลวงและทนุรัฐบาลตามความต้องการ

ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ) ประจ�าปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๕ ประเภททุน รวม ๗๕ ทุน มีผู้สมัครสอบจ�านวนทั้งสิ้น 

จ�านวน ๑,๘๘๗ ราย

  3.7.๒	 จดัสรรทนุดงึดูดผูมี้ศกัยภาพสงูทีก่ำาลงัศกึษาอยู่ในสถาบันการศกึษาในประเทศ (Undergraduate  

Intelligence Scholarship: UIS) ประจ�าปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๕๗ หน่วย รวม ๘๘ ทุน

  3.7.3	 จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยรูปแบบการสอบเพ่ือวัดความรู ้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การสอบความรู้ความสามารถทั่วไปมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  

ลดระยะเวลาในการด�าเนนิการ ลดทรพัยากรทีใ่ช้ในการจดัสอบ และเพือ่ให้ส่วนราชการได้บรรจบุคุคลตรงตามความต้องการ 

ในเวลารวดเร็ว ประชาชนได้รับโอกาสเข้ารับราชการที่ดีขึ้นและมากขึ้น โดยการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Exam) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดบัปรญิญาโท ทางอินเทอร์เนต็ ก�าหนดรอบการสอบ 

เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๐ รวมจ�านวน ๙ รอบสอบ (มีจ�านวนที่น่ังสอบ รอบสอบละ ๑๑๐ ที่นั่งสอบ รวมท้ังสิ้น  

๙๙๐ ที่นั่งสอบ) มีผู้สอบผ่าน จ�านวนทั้งสิ้น ๑๒๔ ราย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน390
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 3.8	 การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข ่งขันของประเทศ  ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง  

Doing Business ของธนาคารโลก จากการท่ีประเทศไทยมีอันดับ 

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business  

2016 ลดลง รัฐบาลจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงบริการ 

ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของนักลงทุนและผลักดันให้อันดับของ

ประเทศไทยตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกดีขึ้น 

ต่อมาเมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ธนาคารโลกได้รายงาน 

ผลการจัดอันดับประเทศไทยในรายงาน Doing Business 2017 (เก็บข้อมูลในช่วงปี ๒๕๕๙ โดยจัดอันดับล่วงหน้า ๑ ปี) 

ซึง่ปรากฏว่า ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๔๖ จาก ๑๙๐ ประเทศ ซ่ึงเป็นอนัดบัทีด่ขีึน้จากเดมิทีอ่ยู่ในอนัดบัที ่๔๙ และเป็นอนัดบัที ่๓ 

ของอาเซียนและส�าหรับรายงาน Doing Business 2018 ซ่ึงธนาคารโลกจะประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น 

เพื่อให้ทันการประเมินดังกล่าว รัฐบาลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  

โดยปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีความส�าคัญในกฎหมายบางฉบับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลกครั้งต่อไป รวมทั้งเป็นการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

๔.	 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ

 รัฐบาลได้เห็นชอบหลักการการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร ร่างกฎ ก.พ.  

ว่าด้วยการย้าย การโอน หรอืการเลือ่นข้าราชการพลเรอืนสามญัไปแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารในหรอืต่างกระทรวง 

หรือกรม พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว เพ่ือให้ระบบ 

การแต่งต้ังข้าราชการเป็นไปตามระบบคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาในทุกส่วนราชการก�ากับดูแลให้ข้าราชการ 

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ไม่กระท�าผิดวินัย เป็นแบบอย่างท่ีดีในส่วนราชการ โดยร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ปลูกจิตส�านึกเสริมสร้างวัฒนธรรมราชการให้ข้าราชการมีคุณธรรมและจริยธรรม

5.	 การใช้มาตรการทางกฎหมาย	 การปลูกฝังค่านิยม	 คุณธรรม	 จริยธรรมและจิตสำานึก		
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

 5.๑	 การดำาเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำานึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก  

ปลูกฝังจิตส�านึกและส่งเสริมธรรมาภิบาล สร้างทัศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้าน 

การทุจริตเพื่อสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาคราชการและในทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของภาครัฐ 

การปฏิบัติหน ้า ท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance) การด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับข้าราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในประเด็นต่าง ๆ  รวมทั้งจัดกิจกรรม

รณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมต่อต้าน

คอร์รัปชันให้กับเด็กและเยาวชน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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 5.๒	 การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติต่อหน้าทีร่าชการ รฐับาลได้ด�าเนนิการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น  

การจัดงานวันคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยภาครัฐ การจัดสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการประจ�าปีตามหลักเกณฑ์

และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย การจัดท�า

คู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน และการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการทางวินัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ในระบบราชการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ

 5.3	 การกำาหนดให้การบริหารจัดการในภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	 และธรรมาภิบาล		

เป็น	๑	ใน	๑0	ยทุธศาสตร์ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒559-๒5๖๔) โดยก�าหนดไว้เป็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของแผนฯ มีเป้าหมายในการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การให้บรกิารของรฐั และประสทิธิภาพการประกอบธรุกจิของประเทศ การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีด่ขีององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ การเพิม่คะแนนดชันกีารรับรูก้ารทจุรติให้สงูขึน้ และการลดจ�านวนการด�าเนนิคดกีบัผูม้ไิด้กระท�าความผดิ

 5.๔	 ตรวจสอบการดำาเนินการทางวินัย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการ 

ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการด�าเนนิการทางวนิยัแก่ผู้ทีพ้่นจากราชการขององค์กรกลางบรหิารงานบคุคลในราชการฝ่ายพลเรอืน  

จ�านวน ๕ ฉบบั ประกอบด้วย ๑) ร่างพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  ๒) ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ข้าราชการรฐัสภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  ๓) ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๔) ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และ ๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์

การด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการต�ารวจ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถด�าเนินการทางวินัย 

กับข้าราชการในสังกัดท่ีพ้นจากราชการไปแล้วได้ หากความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาว่ากระท�าความผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงนั้น เกิดขึ้นระหว่างท่ีผู้ถูกกล่าวหามีสภาพเป็นข้าราชการ แต่ได้ก�าหนดเงื่อนเวลาให้ผู้มีอ�านาจด�าเนินการ 

ทางวินัยต้องเริ่มด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษ  

ต้องด�าเนินการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ รวมทั้งได้ก�าหนดกรณีการด�าเนินการทางวินัยตามที่องค์กร 

ตรวจสอบการทุจริต ได ้แก ่  คณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  หรือคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีมติชี้มูลความผิด ให้สามารถด�าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ 

ตามที่มีมติชี้มูลความผิดได้ แม้ผู้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้ว 

โดยไม่น�าเงื่อนเวลาในการสอบสวนและการสั่งลงโทษดังกล่าว 

มาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการประเภท

ต่าง ๆ และเพื่อให้การชี้มูลความผิดวินัยขององค์กรตรวจสอบ

การทุจริตสามารถลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการตามที่ชี้มูลได้

 5.5	 ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 รัฐบาล

ได ้ตราพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔  

สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โดยได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงาน

ของรัฐทุกแห่งน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผย

“ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เน้นความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน39๒
นโยบายข้อ ๑๐

ข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากทีส่ดุเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มกีารด�าเนินการจดัซ้ือ

จดัจ้างทีค่�านงึถงึวตัถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคญัซ่ึงจะก่อให้เกดิความคุม้ค่าในการใช้จ่ายเงนิ มกีารวางแผนการด�าเนนิ

งานและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานซ่ึงจะท�าให้การจดัซ้ือจดัจ้างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้เพือ่ให้เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการหนึ่ง 

เพือ่ป้องกนัปัญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัประกอบกบัมาตรการอืน่ ๆ  เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง 

ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่จะท�าให้เกดิความโปร่งใสในการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั อนัจะเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ 

ให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

  ท้ังนี ้ในระหว่างรอการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง ได้มีค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การก�ากับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท�าหน้าที่เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่ต้องอาศัยเวลา 

ด�าเนินการในระยะยาวให้มีความต่อเนื่องโดยเร็วและเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการ 

แข ่งขันของประเทศ ต ่อมาเมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการก�ากับการจัดซื้อจัดจ ้างได ้รายงาน 

ผลการด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ต้องด�าเนินการต่อไป ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง	

จำานวน	๒	 โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา- 

คลองสิบเก้า-แก่งคอย และ ๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โดยให้มีการก�ากับติดตาม 

ในขั้นตอนการบริหารสัญญาให้มีความโปร่งใส และโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาจำานวน	 5	 โครงการ ได้แก่  

๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ ๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ  

๓) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ๔) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ  

๕) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงประจวบคีรขีนัธ์-ชุมพร โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทบทวนขอบเขตของงาน (TOR)  

ทั้ง ๕ เส้นทาง โดยปรับลดเงื่อนไขการก�าหนดผลงาน จากเดิมก�าหนดร้อยละ ๑๕ คงเหลือร้อยละ ๑๐ ของค่าก่อสร้าง  

และไม่ให้ก�าหนดเง่ือนไขการส่งมอบเครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับจ้างที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย  

เมือ่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทัง้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทบทวนการแยกงานระบบอาณตัสิญัญาณออกจากงานระบบราง 

และงานโยธาตามข้อสรุปร่วมกันระหว่างคณะกรรมการก�ากับการจัดซื้อจัดจ้างกับคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการขนาดกลางสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้มากรายยิ่งขึ้น รวมทั้งการน�าโครงการ 

ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครฐั (CoST) และโครงการความร่วมมอืข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้การสนบัสนนุ 

การด�าเนินงานในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ (Collective  

Action) ปัจจบุนัมหีน่วยงานภาครฐัเจ้าของโครงการเข้าร่วม จ�านวน ๔๔ โครงการ มลูค่ารวมทัง้สิน้ ๒๒๓,๗๖๒.๙๐ ล้านบาท  

และได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จ�านวน ๒๓ โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๑.๔๓ ล้านบาท สามารถประหยัด 

งบประมาณได้สูงถึง ๖,๑๒๖.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๔ ถือว่าเป็นความส�าเร็จที่เกิดจากทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันท�าให้ 

การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความโป่รงใสและเกิดการแข่งขันมากขึ้น



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

393

๖.	 การปรับปรุงและตรากฎหมายใหม่ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
และการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ

 ๖.๑	 การประเมนิคณุธรรม	ความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยงานของรฐั (Integrity	and	Transparency	

Assessment:	ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหีน่วยงานทีเ่ข้ารบัการประเมนิ จ�านวน ๒๗๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

ส่วนราชการระดบักรม จ�านวน ๑๔๘ หน่วยงาน จังหวดั ๗๖ จงัหวดั (จังหวดัละ ๓ หน่วยงาน คอื ส�านกังานจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดั และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดั รวมจ�านวนหน่วยรบัประเมนิ ๒๒๘ หน่วยงาน) องค์การมหาชน  

จ�านวน ๕๓ หน่วยงาน โดยผลการประเมินในภาพรวม ๒๗๗ หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ ๘๐.๓๔ คะแนน ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์การประเมินระดับสูงมาก ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด จ�านวน  

๒๒๓ หน่วยงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๒.๔๑ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับสูงมากเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๖.๒	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม	
การทุจริตและประพฤติ มิชอบของศูนย ์ปฏิบัติการต ่อต ้าน	
การทุจริต	 (ศปท.)	 และการยกระดับการบังคับใช้มาตรการ

ทางการบริหาร	 (ปกครองและวินัย) รัฐบาลให้เพิ่มอ�านาจหน้าที ่

ของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติของกระทรวง ส่วนราชการทีข่ึน้ตรง 

ต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

กระทรวงหรือทบวง จ�านวน ๓๕ หนว่ยงาน และใหศู้นย์อ�านวยการ

ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกในการตรวจสอบและ 

กลั่นกรองรายงานการตรวจสอบของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔  

รวมท้ังให้พิจารณาน�ากระบวนการหรือแนวทางดังกล่าวสร้างให้เกิด

ความยั่งยืนตามมติของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

  ๖.๒.๑	 ปรับเกลี่ยอัตรากำาลังและกำาหนดตำาแหน่ง	

การปฏิบัติงานของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจริตกระทรวงกลาโหม และศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุรติส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ รวมทั้งส่วนราชการระดับกระทรวงอื่น ๆ ที่มิได้มีคณะอนุกรรมการสามัญ (อ.ก.พ.) ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบ กฎหมายเฉพาะส่วนราชการ 

  ๖.๒.๒	 เพิ่มเติมอำานาจหน้าที่ของศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติกระทรวง ดังนี้ ๑) เป็นศูนย์อ�านวยการ 

กลางในการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในกระทรวง ๒) ประสานงาน เร่งรัด ก�ากับและติดตาม  

ให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในก�ากับของกระทรวง ด�าเนินการขับเคล่ือนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ รวมทัง้ตดิตามประเมินผลการด�าเนนิงานด้วยเช่นเดยีวกบัส่วนราชการในระดบักรมและ 

๓) ตรวจสอบเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิการปกครองและวนิยัของหน่วยงานในสงักดั และให้เสนอความเหน็ต่อปลดักระทรวง

หรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติทราบ

“เพิ่มอ�านาจหน้าที่
ของ ศปท. กระทรวงและให้ ศอตช. 

เป็นกลไกตรวจสอบและ
กลั่นกรองรายงาน”



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน39๔
นโยบายข้อ ๑๐

ห้วงเวลา เรื่องเข้า วินัย ปกครอง อาญา ยุติเรื่อง
อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ

ยังไม่ได้ดำาเนินการ	
(รับเรื่องใหม่)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๒ ๔๕ ๐ ๐ ๑๓ ๐ ๔

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑,๐๗๒ ๒๘ ๔๙ ๕ ๖๙ ๙๐๓ ๑๘

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕๐๙ ๔๙ ๑๓ ๐ ๖๔ ๗๗๐ ๑๓
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ที่มา: ศปท. ส�านักงาน ป.ป.ท. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

7.	 การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง	 ๆ	 เพ่ือสอดส่อง		
เฝ้าระวัง	และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

 7.๑	 การดำาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 (ก.ธ.จ.) เป็นกลไกส�าคัญในระดับพ้ืนที่ที่ท�าหน้าที ่

สอดส่องและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัในจงัหวดัให้ปฏบิตัภิารกจิเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี และมีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

ขบัเคลือ่นไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิง่การด�าเนนิการเกีย่วกบัแผนงาน/โครงการของรฐัในพืน้ที่

จังหวัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน

 7.๒	 การสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง	 ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  

ได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น โครงการสร้างธรรมาภบิาล ปลกูจติส�านกึแกนน�าในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ 

โครงการเยาวชนหัวใจใสสะอาด ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ๔ ภาค  

ประจ�าปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน จ�านวน ๑๖๙ คน กิจกรรม “ปั่นกัน ก้ันโกง”  

การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

 

 โดยสรุปในรอบปีท่ี ๓ รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น 

การบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่างรฐัและประชาชนเพือ่ให้เกิดความเปิดเผยโปร่งใสและสร้างการมส่ีวนร่วม การสร้างนวตักรรม 

หรือความคิดริเริ่มในการท�างาน ปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (Administrative Reform) ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ 

ได้แก่ ๑) การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ๒) การปฏิรูประบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ๓) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล 

ที่คล่องตัว ๔) การปฏิรูปการบริหารจัดการก�าลังคน ๕) การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๖) การปรับเปลี่ยน

สู่รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center System) เพื่อเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลและการบริการประชาชนแทนการใช้ส�าเนาเอกสาร (ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพียงใบเดียว) ปรับปรุง

กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกประเทศสามารถเดินทางเข้า-ออก  

ได้รวดเรว็มากขึน้ โดยได้ยกเลกิแบบรายการบคุคลซึง่เดนิทางเข้ามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.๖) ทัง้นี ้ในระยะต่อไป 

   นอกจากนี้ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้มาตรการ 

ทางบรหิาร (ปกครองและทางวนิยั) เพือ่หยดุยัง้หรอืลดปัญหาการทจุรติ ซ่ึงมผีลการรายงานผลการด�าเนนิการโดยใช้มาตรการ

ทางวินัยและปกครองและอาญา จ�านวน ๓๕ หน่วยงาน ดังนี้ 
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รัฐบาลได้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ

ประชาชนให้ได้ร้อยละ ๓๐-๕๐ การจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต การปรับกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ให้เป็นดิจิทัล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการบริการประชาชนแบบจุดเดียว (One Stop Service)  

เพือ่ลดภาระในการยืน่เอกสารของประชาชน โดยการปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐัดงักล่าวจะด�าเนนิงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ   

ผ่านกลไกประชารัฐ อันถือเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนมืออาชีพสามารถ

เข้ามามีส่วนในการปฏิรูปประเทศต่อไป
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๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายข้อ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ�าเภอใจของเจ้าหน้าที ่

ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส�าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมาย

เหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมี

กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ข้าถึงได้ง่าย มมีาตรฐานตามหลักสากล ทนัสมยัและเป็นธรรมด้วย มฉิะน้ันจะกลายเป็นสาเหตุ

แห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้

๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย  

ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกบัความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอปุสรรคต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิ การประกอบธุรกจิ 

หรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิ

มาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�าเนินการ

๑๑.๒ เพิม่ศักยภาพหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่ห้ความเหน็ทางกฎหมายและจดัท�ากฎหมายให้สามารถปฏบิตังิาน 

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และ 

ให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�าเนินคดีปกครอง 

การยกร่างกฎหมาย และการตคีวามกฎหมายแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเกือ้กลู

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ

๑๑.๔ น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�าเนินคดีทุกขั้นตอน 

ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน�าไปใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 

คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธ์ิหรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้น 

ความสจุริตและความมปีระสทิธภิาพของภาครฐั ความเป็นธรรมของผู้ได้รบัผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาส

โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว

๑๑.๖ น�ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม 

ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท�าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส  

การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

นโยบายข้อ ๑๑
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมารัฐบาลได้เร่งรัดด�าเนินการปรับปรุง ยกเลิก กฎหมายที่ล้าสมัย เป็นภาระแก่ประชาชน และ 

เป็นอปุสรรคการด�าเนนิธุรกิจของประชาชนในทกุมติทิัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้จดัท�ากฎหมาย 

ท่ีมีความส�าคัญเพื่อให้การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และส�าเร็จตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่วางไว้ ซึ่งมีผลงานที่ส�าคัญ ดังนี้

๑.	 การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย	ไม่เป็นธรรม	ด�าเนินการผลักดันกฎหมาย ปรับปรุงและจัดท�ากฎหมาย 

ท่ีมีความส�าคัญให้ทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นธรรมอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังให้สอดคล้องกับแผนการเสนอ 

ร่างกฎหมายของทุกส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์แก่การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลและแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล 

(Road Map) ท้ังน้ี เพ่ือให้การขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลส�าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกฎหมายดังต่อไปน้ี	

	 ๑.๑	 กฎหมายด้านเศรษฐกิจ	

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบญัญตังิบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพือ่ให้ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ 
ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส�าหรับใช้เป็นหลกัในการจ่ายเงินแผ่นดนิ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๔ ก 
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรับปรุงบทบัญญัติบางประการใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับพัฒนาการของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และ
รองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งก�าหนดให้น�ามาตรการลงโทษ 
ทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระท�าความผิดแทนมาตรการ
ลงโทษทางอาญาได้ในบางกรณี เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพและท�าให้ผู้ลงทุนได้รับ 
การคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน400
นโยบายข้อ ๑๑

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงินเพื่อก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งหรือน�าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ 
และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ 
รวมทั้งก�าหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และ
ตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�าแบบจ�าลอง
ด้านเครดิตของสมาชิกของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต และการใช้ประโยชน์ 
แบบจ�าลองด้านเครดิตที่จัดท�าขึ้น โดยให้สมาชิกสามารถ 
น�าข้อมูลของลูกค้าของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต
เฉพาะในส่วนที่ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้ในการจัดท�าแบบจ�าลองด้านเครดิตเพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต  
และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกได้ 
อันจะท�าให้ผู้บริโภคได้รับบริการสินเชื่อที่สอดคล้อง
กับศักยภาพในการช�าระคืนหนี้ ซึ่งมีผลต่อความมั่นคง
ของระบบสถาบันการเงิน และเป็นประโยชน์แก่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๑๔ ก 
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศครอบคลุมการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มี
ส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานและส่งเสริม 
กิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของการลงทุน 
ในสินทรัพย์ต่างประเทศโดยให้ครอบคลุมถึงการลงทุน
ในหน่วยลงทุนหรือตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดย
นิติบุคคลต่างประเทศด้วย เพื่อให้การลงทุนในสินทรัพย์
ต่างประเทศมีความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

40๑

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และการอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน อันจะเป็น 
การจูงใจในการเข้ามาลงทุน รวมท้ังเพ่ือให้การด�าเนินงาน 
ส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่าง
สัมฤทธ์ิผล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส�าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงมาตรการและเครื่องมือส่งเสริมการลงทุน
ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพือ่ทีจ่ะสามารถดงึดดู การลงทุนในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้สูงขึ้นซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้น
จากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๙ ก 
วนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

รัฐบาลมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการด�าเนินการ
ตามนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๔ ก 
วนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ทุกแห่งน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน
การด�าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะท�าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๔ ก 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้เกิด
ดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การรักษา 
สิง่แวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
การอนุญาตและการก�ากับดูแลการท�าเหมืองให้เหมาะสม
กับประเภทและขนาดของการท�าเหมือง ส่งเสริม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแร่ ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรร 
ผลประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๖ ก 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงมาตรการในการก�ากับดูแลการแข่งขัน 
ทางการค้าให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและมีองค์กรก�ากับดูแล 
การแข่งขันทางการค้าท่ีมีความคล่องตัวและมีความเป็น
อิสระ เพ่ือให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรม
การประกอบธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๐ ก 
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน402
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	 ๑.2	 กฎหมายที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนบัสนนุ
ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๙

น�าบทบญัญตัเิกีย่วกบัมาตรการป้องกนัและปราบปราม 
การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและมาตรการ 
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ 
แก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสงู
มาก�าหนดรวมไว้ในพระราชบัญญตัเิดียวกัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๑๔ ก 
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน�า้ไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติส�าหรับเจ้าท่าในการด�าเนินการ
เกี่ยวกับอาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างดังกล่าว และ
แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษโดยปรับปรุงอัตราโทษ
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้การตรวจ 
และออกใบส�าคัญส�าหรับเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐ ก 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขบทนิยามค�าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” 
และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียก 
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท�าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และก�าหนดฐานความผิดซึ่งได้กระท�าต่อ
เด็กที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ท�างานหรือให้บริการอันอาจ
เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อร่างกาย
หรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น 
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๒ ก 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวม
กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศ
ทางอากาศ ค.ศ. ๑๙๙๙ (Convention for the  
Unification of Certain Rules for International 
Carriage by Air, 1999) แต่โดยที่พระราชบัญญัติ 
การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติที่ก�าหนดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การเป็นไปตาม
อนุสัญญา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕๖ ก 
วนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติควบคุม 
การส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส�าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุม 
การส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๒ ก 
วนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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	 ๑.3	 กฎหมายที่ลดความเหลื่อมลำ้า

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนบุตร ส�าหรับเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสียภาษี
ในกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๙ ก 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕ ก 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก�าหนด
อัตราโทษส�าหรับความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐

บูรณาการการบริหารจัดการและการด�าเนินการ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้ 
กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหาร
จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๒ ก 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุง หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน 
การก�าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
การก�าหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการส�าหรับ
บุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้ส�าหรับบุคคลธรรมดา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๒ ก 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๒ ก 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดให้การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรและการฉ้อโกงภาษี
อากรที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง เป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๗ ก 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๓ ก 
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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	 ๑.4	 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีราชการส่วนภูมิภาคสามารถใกล้ชิด
กับประชาชนในทุกพื้นที่ ท�าหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์
แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะไป
ประกอบพิธีฮัจย์ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์แห่งประเทศไทยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดให้สถานพยาบาลซึ่งด�าเนินการโดยภาครัฐ
ต้องมีลักษณะและมาตรฐานตามที่ก�าหนด หรือ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ก�าหนด 
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาลให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่ผู้รับอนุญาต 
ต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การด�าเนินการของสถานพยาบาลส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้
รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๗ ก 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดที่มาของต�าแหน่งเลขานุการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยง
กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการสภาทหารผ่านศึก 
โดยต�าแหน่ง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๔ ก 
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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 ๑.5	 กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

ชื่อกฎหมาย	 สาระสำาคัญ สถานะ

พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดให้มีการด�าเนินการด้านความมั่นคงแห่งชาติ 
และการรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและพร้อมรองรับสถานการณ์
ด้านความมั่นคงและแนวโน้มภัยคุกคามให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๕ ก 
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพโดยให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาต
ตั้งแต่ต้น และสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ
ในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์ รวมถึง 
การช�าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจ�าหน่าย 
ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัย 
ด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภค 
เนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๕ ก 
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษา
อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๖ ก 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรับปรุงการปฎิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจ 
ของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๘๘ ก 
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา
กรณีที่จ�าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ หรือฎีกา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
วตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท การขออนญุาตและ 
การออกใบอนญุาตเก่ียวกับวตัถอุอกฤทธิ ์หน้าทีข่อง 
ผูร้บัอนญุาต เภสัชกร การโฆษณา พนกังานเจ้าหน้าที่  
รวมทัง้เพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัด่านตรวจสอบวตัถ ุ
ออกฤทธิแ์ละการให้โอกาสแก่ผูเ้สพ เสพและมไีว้ในครอบครอง 
เสพ และมไีว้ในครอบครองเพือ่ขาย หรอืเสพและขายซึง่วตัถุ
ออกฤทธิไ์ด้สมคัรใจเข้ารบัการบ�าบดัรกัษาในสถานพยาบาล 
ตลอดจนปรบัปรงุบทก�าหนดลงโทษและอตัรา 
ค่าธรรมเนยีมให้เหมาะสมยิง่ขึน้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๗ ก 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๙ ก 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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พระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการทจุรติ 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจแต่งตั้ง
พนักงานไต่สวนและหัวหน้าพนักงานไต่สวน 
เพื่อด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานอันเป็นการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมทั้งก�าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานไต่สวน
และหัวหน้าพนักงานไต่สวนให้มีความเหมาะสมกับ
อ�านาจหน้าที่ยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๑๔ ก 
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์
ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒ ก 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขปรับปรุงบทก�าหนดโทษ เพื่อให้การลงโทษ 
ผู้กระท�าความผิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕ ก 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ�านาจ
ในการเก็บ ขน และก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และก�าจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การให้บริการ รวมทั้งก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ�านาจน�าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้
ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕ ก 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก�าหนดโทษของความผิด
ดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงบัการท�าให้แพร่หลายหรือลบข้อมลูคอมพวิเตอร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่มีบทบัญญัติในลักษณะ
เดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๘ ก 
วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์เพื่อก�าหนด 
นโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และ
ปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู และ
พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง กับทั้งเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของ
กรมราชทัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๑ ก 
วนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐
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พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ก�าหนดให้การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในกระทรวง 
กลาโหมสามารถกระท�าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๒ ก 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ในปัจจุบัน รวมทั้งสมควรปรับปรุงความผิด
ที่มีโทษทางอาญาซึ่งไม่มีโทษปรับให้มีโทษปรับด้วย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๒ ก 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมาย

ประกาศราชกิจจานุเษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๙ ก 
เม่ือวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พระราชบญัญตัแิผน
และขัน้ตอนการด�าเนนิการ
ปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท�าแผน การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการ
ด�าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�าเนินการ  
และระยะเวลาด�าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน

ประกาศราชกิจจานุเษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๙ ก 
เม่ือวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน408
นโยบายข้อ ๑๑

2.	 การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทำากฎหมาย
และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติ
ราชการเพือ่ประชาชน		โดยการพฒันาบคุลากรทางกฎหมาย

และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการร่างกฎหมายการปฏิบัติราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย 

ว่าด้วยความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี ชีแ้จงแนวทางการทบทวน 

กฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ

กฎหมาย และประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ เกีย่วกบักฎหมาย โดยส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 

หรอืการเป็นวทิยากร หรือทีป่รกึษาทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือประชาชน ท้ังกฎหมายมหาชน การด�าเนินคดีปกครอง  

การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมาย รวมจ�านวน ๑๔ หลกัสตูร 

มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑,๐๔๐ คน

3.	 การนำาเทคโนโลยีที่ ทันสมัยและความรู 	้
ทางนติิวทิยาศาสตร์มาใช้	และจัดทำาระบบฐานข้อมูลทีเ่ชือ่มโยงกนั	เพือ่นำาไปใช้ในการตดิตาม	
ประเมนิผล	และปรบัปรงุประสทิธภิาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยติุธรรมได้	
โดยได้ด�าเนินการสนับสนุนการอ�านวยความยุติธรรม ได้แก่ ๑) ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลโดยผ่าน 

การพิจารณาจากกรมการปกครอง จ�านวน ๒๖๐ ราย ๒) ตรวจพสิจูน์และจดัการข้อมลูด้านนติวิทิยาศาสตร์ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ จ�านวน ๒๔๘ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จ�านวน ๑๓๖ ครั้ง ยะลา จ�านวน ๓๓ ครั้ง นราธิวาส จ�านวน ๗๒ ครั้ง 

และสงขลา จ�านวน ๒๕ ครัง้ ๓) สนบัสนนุการปฏิบตังิานตดิตามคนหายและพสิจูน์ศพนรินามตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ี

ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนสามารถพิสูจน์ศพนิรนามได้  

จ�านวน ๑๘ ราย และได้ด�าเนินการติดตามบุคคลสูญหายคืนญาติได้อีก ๑ ราย และ ๔) สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติด

ในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง เด็ก และเยาวชน จ�านวน ๑๖๖ ราย 

“จัดท�าหลักสูตรส่งเสริมให้บุคคลากร 

ภาครัฐเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา 

ทางกฎหมาย ๑๔ หลักสูตร  
มีผู้เข้าอบรม ๑,๐๔๐ คน”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

409

4.	 การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย	โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย

 4.๑	 การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 

รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดี

อาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว จ�านวน 

๑๑,๗๓๕ ราย โดยแบ่งเป็นผู้เสียหาย จ�านวน ๑๑,๖๖๕ ราย และ

จ�าเลย จ�านวน ๗๐ ราย เป็นเงิน ๖๐๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ 

ยังได ้ส ่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ ้มครองช่วยเหลือคนจน

และผู ้ด ้อยโอกาส คุ ้มครองผู ้ ถูกล ่วงละเมิดสิทธิ เสรีภาพ  

และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม 

โดยการจ่ายค่าธรรมเนยีมศาล จ�านวน ๙๐๔ ราย ค่าทนายความ 

จ�านวน ๑,๘๗๑ ราย ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�าเนินคดีตรวจพิสูจน์  

จ�านวน ๓๔ ราย และค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 

จ�านวน ๖๑๒ ราย 

 4.2	 การคุ้มครองพยาน 

 	 (๑)	 การคุ้มครองพยานคดีความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

คุ้มครองพยาน จ�านวน ๓๑ ศูนย์ จัดตั้งชุดปฏิบัติการสร้างความเข้าใจต่อพยาน จ�านวน ๓๗ ชุด จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสามารถคุ้มครองพยาน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดังนี้ 

   การคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาตาม 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ. ๒๕๔๔  จ�านวน ๑๑,๗๓๕ ราย”

พ.ศ. 2557 2558 2559 2560

พยาน	 ๑ ราย - ๑๓ ราย ๑๐ ราย

รวม 24	ราย

พ.ศ. 2557 2558 2559 2560

พยาน	 ๑ ราย ๔๓ ราย ๑๗๒ ราย ๑๒๒ ราย

รวม 338	ราย

 	 (2)	 การคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ ด�าเนินการปฏิบัติการคุ้มครองพยานและประสานส่งต่อให้หน่วยงาน 

ท่ีมีภารกิจคุ้มครองพยานด�าเนินการคุ้มครอง โดยท่ีผ่านมากรณีพยานคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่โปรแกรมการคุ้มครองพยานและ 

ขึ้นให้การในคดีซึ่งภายหลังศาลอาญาได้ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยหลายคน รวมทั้งมีการยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท  

ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี มีผลการด�าเนินการดังนี้

	 	 ผลการดำาเนินงานการคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๑0
นโยบายข้อ ๑๑

 4.3	 การพฒันาระบบการบงัคบัคดแีพ่ง	คดีล้มละลาย	

และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้ รัฐบาลได้ด�าเนินการไกล่เกล่ีย 

ข ้อพิพาทชั้นบังคับคดี  เพื่อยุติข ้อพิพาทในช้ันบังคับคด ี

และเพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ 

ความส�าคญัแก่หนีร้ายย่อย หนีค้รวัเรอืน ด�าเนนิกจิกรรมการไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีเพื่อลดปริมาณคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการ

ไกล่เกลี่ย โดยมีเรื่องเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�านวน 

๙,๙๗๔ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จ�านวน ๓,๒๐๒,๖๖๘,๒๙๒.๑๓ บาท 

ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ จ�านวน ๘,๙๖๕ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จ�านวน 

๒,๖๒๕,๖๗๖,๔๕๙.๗๑ แก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช้ันบังคับคดีมาเป็น

แนวทางการให้ความช่วยเหลือ เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

จ�านวน ๒๒ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จ�านวน ๖,๑๕๔,๔๑๖.๑๘ บาท 

ไกล ่ เกลี่ยส�าเร็จ จ�านวน ๑๙ เรื่อง ทุนทรัพย ์ จ�านวน 

๕,๗๘๖,๐๔๒.๒๐ บาท โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ในการตรวจสอบหนี้เกษตรกรที่มีอยู่ในชั้น 

บังคับคดี  ซ่ึงมี เกษตรกรในชั้นบังคับคดี  ๒,๒๙๒ เรื่อง  

ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ จ�านวน ๑๓๑ เรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่ส�าเร็จ จ�านวน ๔๗๑ เรื่อง ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึด จ�านวน ๓๙๒ เร่ือง  

คงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๘๗๕ เรื่อง และด�าเนินการอื่น ๆ  จ�านวน ๙๔๕ เรื่อง ส�าหรับการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ จ�านวน ๖๖,๘๙๙,๒๓๔,๕๘๔.๘๙ บาท 

 4.4	 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คู ่ความ

และประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้เพิ่มช่องทาง 

การเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ 

กด ๗๙ เพื่อสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้า 

ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีผู ้มาใช้บริการ จ�านวน 

๗,๖๔๕ ราย โดยมีผู้สอบถามผลคดีมากท่ีสุดถึง ๔,๑๕๑ ราย 

นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property” เพื่อค้นหารายละเอียด

ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ

ซือ้ทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้เข้าถงึข้อมลูง่ายขึน้ ปรากฏว่า 

มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จ�านวน ๘,๕๙๙ ครั้ง และอีก ๑ 

ช่องทาง คอื การเปิดให้บรกิารข้อมลูผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน 

บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี “LED Property Plus” เพื่อค้นหา

ทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า จ�านวน ๑,๐๓๐ ครั้ง  

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

“เปิดแอปพลิเคชัน 
“LED PROPERTY” 
และ “LED Property 
Plus” เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้ผู้สนใจซื้อทรัพย์ที่ขาย
ทอดตลาดเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น”



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๑๑

 4.5	 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด

  4.5.๑	 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิดในเรือนจำา รัฐบาลได้ด�าเนินการบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง 

ติดยาเสพติดในรูปแบบโครงการชุมชนบ�าบัด เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู 

สมรรถภาพอย่างถกูต้องเหมาะสมและมศีกัยภาพในการด�ารงชวีติอย่างปกตใินสงัคมภายหลงัพ้นโทษ โดยการเปิดอบรมในเรอืนจ�า 

หรอืทณัฑสถาน จ�านวน ๘๓ แห่ง มผู้ีเข้ารบัการบ�าบดั จ�านวน ๗,๕๐๐ คน ผู้ผ่านการบ�าบดัแล้ว จ�านวน ๔,๓๓๑ คน ตลอดจน

การบ�าบดัฟ้ืนฟใูนรปูแบบโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงราชทณัฑ์ (ด้วยกระบวนการลกูเสอื) มผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดั จ�านวน ๒,๖๐๐ คน 

ผู้ผ่านการบ�าบัดแล้ว จ�านวน ๔๔๑ คน และโครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิก จ�านวน ๖๐,๓๖๑ คน (ด้านกีฬา  

ด้านดนตรี และด้านศิลปะ) สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ จ�านวน ๓๗,๐๒๔ คน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ

ได้รับค�าปรึกษาแนะน�าที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครแกนน�าที่ผ่านการอบรม

  4.5.2	 แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด เปิดโอกาสให้แก่ผู้กระท�าความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชน  

โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวไว้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) งานสืบเสาะและพินิจ ด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�านวน ๕๐,๓๔๘ คดี  

แบ่งออกเป็นผู้กระท�าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จ�านวน ๒๓,๙๗๔ คดี ผู้ได้รับการพัก 

การลงโทษ จ�านวน ๑๑,๖๓๑ คด ีและผูไ้ด้รบัการลดวนัต้องโทษจ�าคกุ จ�านวน ๑๔,๗๔๓ คด ีและ ๒) งานควบคุมและสอดส่อง  

ด�าเนินการคมุความประพฤตผิูก้ระท�าความผดิ จ�านวน ๙๒,๗๒๔ คด ีแบ่งออกเป็นผูก้ระท�าความผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จ�านวน ๘๙,๙๓๙ คดี เด็กและเยาวชน จ�านวน ๓,๙๗๗ คดี ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�านวน 

๑,๕๘๖ คด ีและผู้ได้รบัการลดวนัต้องโทษจ�าคุก จ�านวน ๑,๒๒๒ คด ีด�าเนนิการคุมประพฤติเสรจ็ไปแล้ว จ�านวน ๙๒,๒๗๓ ราย  

โดยเป็นผูถ้กูคมุความประพฤตทิีพ้่นความคุมประพฤติด้วยด ีจ�านวน ๗๖,๐๓๗ ราย พ้นความคุมประพฤตด้ิวยการท�าผดิเงือ่นไข  

จ�านวน ๑๑,๘๙๐ ราย และอื่น ๆ จ�านวน ๔,๓๔๖ ราย

  4.5.3	 เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 (เรือนจำาโครงสร้างเบา) เน่ืองจากการที่ผู ้ต ้องขังใช้ชีวิต 

อยู่ในเรือนจ�าหรือทัณฑสถานเป็นเวลานาน ท�าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตนให้เข้ากับกฎระเบียบ วินัย ตลอดจนสภาพสังคม 

ในเรอืนจ�า เมือ่ได้รบัการปล่อยตวัให้ออกไปใช้ชวีติในชุมชนและสังคมภายนอก อาจไม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัครอบครวั และ

สังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี การศึกษา การประกอบอาชีพ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

ได้อย่างสมบูรณ์จงึอาจกลบัมากระท�าความผิดซ�า้อกี ดงันัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว กรมราชทณัฑ์จึงจดัท�าโครงการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยพบว่าผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษเหลือจ�าต่อไป ตั้งแต่ ๖ เดือน-๑ ปี ทุกคน ทุกคดี  

ทัง้การปล่อยตวัแบบมเีง่ือนไข (Conditioned Release) (พกัการลงโทษหรอืลดวนัต้องโทษจ�าคุก) และการปล่อยตวัแบบไม่มี

เงือ่นไข (Non-Conditioned Release) เป็นช่วงเวลาของการเตรียมตวัด้านวฒุภิาวะ ทกัษะทางสงัคม รวมท้ังสภาวะทางจติทีด่ี 

ต่อการเสริมสร้างความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยได้ด�าเนินการ ๒ รูปแบบ คือ ๑) การเตรียม 

ความพร้อมก่อนปล่อยในเรอืนจ�าหรอืทัณฑสถานระบบปิดทัว่ไป และ ๒) การเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยในศนูย์เตรยีมการ

ปลดปล่อยในเรือนจ�าชั่วคราวหรือทัณฑสถานเปิด ซึ่งมีผลการด�าเนินงานในรอบ ๓ ปี ดังนี้



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๑2
นโยบายข้อ ๑๑

  4.5.4	 บำาบัดฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะราย	

แบบต่อเนื่อง (Individual Routing Counselor: IRC) เป็นการ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลเด็กและเยาวชนเป ็นการเฉพาะราย 

โดยนกัสงัคมสงเคราะห์ ตัง้แต่รบัตวัจนกระทัง่ปล่อยตวั ตลอดจนตดิตาม 

ภายหลังปล่อยสอดรับกับสภาพปัญหาและความจ�าเป็น มุ่งเน้น

การลดระยะเวลาท่ีเด็กและเยาวชนต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ฝึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนให้น้อยท่ีสุด สนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนมคีวามพร้อมในด้านต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นทัง้ด้านชีวติความเป็นอยู่ 

ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

มแีนวทางในการแก้ปัญหา โดยให้ความส�าคญักบัการประคับประคอง

เด็กและเยาวชนให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลัง 

การปล่อยตัวและกลับสู่ครองครัว ชุมชน โดยผลการด�าเนินการ 

ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มผีูป้ฏิบตังิาน IRC จ�านวน ๒๘ ราย มเีดก็และเยาวชน 

อยูใ่นความดแูลจ�านวน ๓๕๒ ราย ทัง้นี ้เดก็และเยาวชนได้รบัการปล่อยตวัแล้ว จ�านวน ๘๓ ราย ซึง่ปรากฏว่าเดก็และเยาวชน 

ได้ศึกษาต่อ ๒๐ ราย ท�างานแล้ว ๔๒ ราย เรียนและท�างานไปด้วย ๑๖ ราย บรรพชา ๓ ราย กระท�าผิดซ�า้ ๑ ราย และ 

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ๑ ราย 

 4.6	 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นด้านพฤติกรรม

เด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือ 

ผูป้กครองเดก็และเยาวชน รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงได้ด�าเนนิการไปแล้วในสถานพนิจิและคุ้มครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ  

จ�านวน ๗๗ แห่ง ศนูย์ฝึกและอบรมจ�านวน ๑๘ แห่ง มผีูม้าใช้บรกิารทัง้สิน้ ๒๐๔ ราย แบ่งเป็น การบรกิารด้วยตนเองทีค่ลนิกิ 

จ�านวน ๑๙๙ ราย บริการทางโทรศัพท์ จ�านวน ๑๘ ราย และอื่น ๆ จ�านวน ๓๖๔ ราย

 

ผลการดำาเนินงาน
ปี

2557 2558 2559 2560

เรือนจ�า/ทัณฑสถานระบบปิด

ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม (ราย) ๓๕,๗๔๖ ๓๑,๗๓๕ ๕๖,๑๕๗ -

รวม ๑23,638	ราย

ศูนย์เตรียมการปลดปล่อย

ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม (ราย) ๑,๐๖๓ ๑,๐๑๗ ๑,๔๖๙ -

รวม 3,549	ราย

เรือนจ�าโครงสร้างเบา

ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม (ราย) - - - ๑,๘๘๗

รวม ๑,887	ราย

“ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลเด็ก
และเยาวชนเป็นการเฉพาะราย 

แบบต่อเนื่อง (Individual 
Routing Counselor: IRC) 
มีผู้ปฏิบัติงาน IRC 

๒๘ ราย”
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 4.7	 การนำามาตรการทางการเงิน	 ภาษี	 และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม	
ผู ้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ	 หรือกระทำาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	 แรงงานทาส		

การก่อการร้ายสากล	ยาเสพติด	และอาชญากรรมข้ามชาติ

  4.7.๑	 ด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

   (๑) การรายงานการท�าธรุกรรมจากสถาบนัการเงนิ ตามมาตรา ๑๓ ส�านกังานทีด่นิ มาตรา ๑๕ และ

ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

   (๒) การด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

   (๓) การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

   (๔) ทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดหลังจากที่ศาลแพ่งมีค�าสั่งแล้ว

   (๕) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

  4.7.2	 ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

   (๑) การส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

   (๒) เผยแพร่ให้ความรูด้้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง

   (๓) เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่สถาบันการเงินและ 

ผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม

   (๔) พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  โดยสรุปในรอบปีที่ ๓ รัฐบาลได้เร่งรัดการตรากฎหมายส�าคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่  

พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและปฏิรูปประเทศอย่างมีเป้าหมายและทิศทาง 

ในการด�าเนินงานที่ชัดเจนกว่าเดิม นอกจากนั้น ยังได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู ้ทางนิติวิทยาศาสตร ์

มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม  

รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู ้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ตลอดจนการคุม้ครองพยาน การแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าความผดิ  

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้กระท�าความผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชนในระยะต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงให้ความส�าคัญ 

ในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพและด�าเนินธุรกิจของประชาชน  

การขยายขอบเขตของกฎหมายอ�านวยความสะดวก ขณะเดยีวกนัจะปรบัปรงุกระบวนการยติุธรรมและการอ�านวยความเป็นธรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รวดเร็วขึ้น





รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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415

การดำ�เนินการให้มีการ
ปฏิรูปในดำ้านต่าง ๆ
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การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 

	 รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งแก่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	 ๖	 คณะ	 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง	 ๖	 คนก�ากับการบริหารราชการและขับเคลื่อน 

การปฏรูิปในด้านต่าง	ๆ 	อย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังให้คณะกรรมการขบัเคล่ือนและเร่งรดัการด�าเนนิการตามนโยบายรัฐบาล	(กขร.)	ซึง่มี

อยูเ่ดมิท�าหน้าทีเ่ร่งรดัตดิตามขบัเคลือ่นการด�าเนนิการตามข้อเสนอแผนการปฏริปูซ่ึงผ่านความเหน็ชอบของนายกรัฐมนตรแีล้ว 

ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาด้วย	นอกจากน้ี	ยงัมคีณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างคณะรฐัมนตร	ีสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ	 

และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	อีก	๑	คณะ	

	 งานปฏิรูปประเทศได้เริ่มด�าเนินการมาต้ังแต่ปีแรกของการเข้ามาบริหารงานรัฐบาล	 โดยในปีแรกรัฐบาลได้เร่ิม

งานปฏิรูปแบบที่เรียกได้ว่า	 “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที”	 ต่อมาในปีที	่ ๒	 รัฐบาลได้จัดท�าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาต	ิ ๒๐	ปี	 

ซึ่งมี	 ๖	 ยุทธศาสตร์	 การท�างานในปีท่ี	 ๒	 น้ีจึงเป็นการปฏิรูปเพื่อวางรากฐานประเทศตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 

เพื่อไปสู่	“ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

	 ในปีที่	๓	นี	้เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	รัฐบาลได้เตรียมการปฏิรูป

ประเทศเพือ่ส่งต่อรฐับาลใหม่	โดยแต่งตัง้	“คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิตามกรอบการปฏิรปูประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	 

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 (ป.ย.ป.)”	 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 และแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้าง 

ความสามัคคปีรองดอง	จ�านวน	๔	คณะ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดนิเชงิยทุธศาสตร์	คณะกรรมการเตรยีม

การปฏิรูปประเทศ	คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาต	ิและคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง	

รวมทัง้แต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่ก�ากบัการปฏริปูกฎหมายอกี	๑	คณะ	โดยคณะกรรมการข้างต้นจะร่วมกนัขบัเคลือ่น

การท�างานของรัฐบาลตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ	 โดยในส่วนการปฏิรูปจะเกี่ยวข้องกับ	๒	 คณะ	 คือ	 คณะกรรมการเตรียมการ

ปฏรูิปประเทศและคณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่ก�ากบัการปฏิรปูกฎหมาย	ซึง่การปฏิรปูในปีที	่๓	น้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏริปู

แบบ	“สะพำนสู่อนำคตผ่ำนพลังประชำรัฐ”	โดยได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปไปพร้อมกับการเร่งขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนส�าคัญ 

ตามข้อเสนอของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	และแผนปฏิรปูประเทศของกระทรวงต่าง	ๆ 	ทีส่ามารถด�าเนนิการได้ทนัที	

(โครงการประเภท	Quick	Win)	ผ่านกลไก	Mr.	Reform	และคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินการตามนโยบาย

เป็นส�าคัญ	โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้	
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1. ผลกำรปฏิรูปเพื่อเตรียมกำรส่งต่อคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยและรัฐบำลใหม่ : สะพำน
สู่อนำคตผ่ำนพลังประชำรัฐ

 1.1 กำรเตรียมกำรปฏิรูปประเทศ

	 	 คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้เชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิรูปกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 

ทัง้	๖	ยทุธศาสตร์	รวมถงึเป้าหมายเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต	ิ(SDGs)	เพือ่ก�าหนดเป้าหมายระยะสัน้-ระยะกลาง- 

ระยะยาว	 เป็น	 Road	Map	 ของการขับเคล่ือนงานปฏิรูป	 และจัดล�าดับความส�าคัญจ�าเป็นเร่งด่วนของประเด็นปฏิรูป 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน	จัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการปฏิรูป	ปี	๒๕๖๐-๒๕๖๑	ส�าหรับให้ส่วนราชการเร่งรัดขับเคลื่อน 

ให้เกิดผล	 โดยได้แบ่งกรอบการปฏิรูปเป็น	 ๔	 มิติ	 ได้แก่	 การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง	 (Structural	 Reform)	 

การปฏิรูปกฎหมาย	 (Regulatory	Reform)	การปฏิรูประบบราชการ	 (Administrative	Reform)	และการปฏิรูปเชิงพื้นที ่

และสังคม	(Area	Based	Reform)

  1.1.1 กำรปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้ำง (Regulatory Reform) เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีคั่งค้างสะสม 

มาเป็นเวลานานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการขับเคล่ือนการด�าเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน	 ทั้งที่เกี่ยวกับ

ระบบกฎหมาย	วิธีปฏิบัติภาครัฐ	ระบบงบประมาณ	เครื่องมือบริหารจัดการและการก�าหนดนโยบาย	และในส่วนขององค์กร	

โดยได้เลือกประเด็นการปฏิรูปเพื่อเร่งรัดผลักดันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม	 จ�านวน	๘	ประเด็น	 คือ	 ๑)	 การปฏิรูปการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒)	การปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม	๓)	การปฏิรูประบบ

ความมั่นคงทางอาหาร	๔)	การปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรม	ลดความเหลื่อมล�า้	๕)	การปฏิรูปกระบวนการนิติบัญญัติ	 

๖)	 การปรับปรุงและจัดท�ากฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ	๗)	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 และ	๘)	 การปฏิรูประบบ 

การศึกษา

  1.1.๒ กำรปฏริปูกฎหมำย	เพือ่ปรบัปรงุหรอืยกเลิกกฎหมาย	หรือกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	ทีห่มดความจ�าเป็น	 

ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์	เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ	สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น	 

และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	 รวมถึงการเสนอกฎหมายที่ต้องท�าขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ชาติหรือการปฏิรูปประเทศ	 หรือท�าให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 

โดยคณะกรรมการได้ผลักดันร่างกฎหมายที่มีความส�าคัญ	 เช่น	 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับกำรขัดกัน

ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	นอกจากนี้	รัฐบาลยังได้เร่งรัดการตรากฎหมาย

ในหมวดการปฏริปูประเทศและกฎหมายส�าคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏริปูประเทศ	จนสามารถประกาศใช้บงัคบัเป็นกฎหมาย	

อีกจ�านวน	๕	 ฉบับ	 เช่น	พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	 (ฉบับที่	 ๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 

การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญาที่เป็นธรรม	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	พ.ศ.	๒๕๖๐	อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัต	ิจ�านวน	๓	ฉบับ		

เช่น	ร่างพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....

  1.1.๓ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Administrative Reform) ได้มุ่งเน้นการปรับสมดุล

และพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโดยการปฏิรูปกลไกภายในระบบราชการเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ์กับประชาชน	 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน	โดยได้มีการด�าเนินการใน	๗	เรื่อง	 

สรุปได้	ดังนี้
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การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

	 	 	 (๒)	 กำรปฏริปูกฎหมำย (Regulatory Reform) จะด�าเนนิการยกเลกิกฎหมายทีไ่ม่จ�าเป็น	ปรบัปรงุ

กฎหมายให้ทนัสมยั	และพฒันากฎหมายให้ทนัโลก	ตามหลักการเดยีวกบัคณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่ก�ากบัการปฏิรปูกฎหมาย	

เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ภายใน	๖	เดือน

	 	 	 (๓)	 กำรปฏริปูระบบตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิ ์(Public Performance Management) โดยการพฒันา

ตัวชี้วัดยึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 	 (๔)	 กำรปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบำลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) 

โดยยกเลิกภารกิจท่ีไม่จ�าเป็นโอนถ่ายภารกิจ	 บูรณาการท�างานภายใต้กรอบประชารัฐ	 จัดต้ังหน่วยงานรัฐตามภารกิจแบบ	

“ตัง้ง่าย/ยบุง่าย”	(Adhocracy)	ก�าหนดอตัราก�าลงัทีเ่หมาะสมตามภารกจิ	และมรีะบบการหมนุเวยีนก�าลังคนข้ามหน่วยงาน	

โดยได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม	๒๕๖๐-เมษายน	๒๕๖๑	ไว้แล้ว

	 	 	 (๕)	 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรก�ำลังคนภำครัฐ (Public Manpower Management)  

ซึ่งมีแนวทาง	 คือ	 ๑)	 ปรับขนาดก�าลังคนให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส�าคัญและขับเคลื่อน 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 (Right	 Sizing)	 ๒)	 พัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อสร้างความพร้อม 

เชิงกลยุทธ์ให้แก่ก�าลังคนภาครัฐ	 (Developing	 Readiness)	 

และ	๓)	สร้างความยืดหยุ่นและลดกฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล	 

(Deregulating)	เพื่อดึงดูดและรักษาก�าลังคนคุณภาพ

	 	 	 (๖)	 กำรปฏริปูงบประมำณและกำรจดัซือ้ 

จัดจ้ำงภำครัฐ (Budgeting & Procurement Reform)  

โดยการปรับเปลี่ยนสู่ระบบงบประมาณท่ีเน้นภารกิจและพื้นที	่ 

การลงทุนในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	 

(Public	Private	Partnership:	PPP)	ปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้าง	

และจัดท�ากฎหมายลูกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ให้แล้วเสร็จภายใน	๑๘๐	วัน

	 	 	 (๑)	 กำรยกระดบัคณุภำพกำรให้บรกิำรประชำชน (Public Service Quality Enhancement)  

ได้มีการด�าเนินการ	 เช่น	 Doing	 Business	 Portal	 เพื่อปฏิรูประบบการให้บริการประชาชนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาธนาคารโลก

ได้ยืนยันผลการปฏิรูป	 (Reform	Update	Memo-Doing	Business	2018)	ของประเทศไทยแล้วรวม	๔	ด้าน	และมีแผน 

ด�าเนนิการระยะเร่งด่วนโดยจะพฒันาระบบการยืน่ค�าขอแบบบรูณาการ	(Single	Form)	จดุเดยีวในกระบวนการเริม่ต้นธรุกจิ	

แล้วเสร็จครอบคลุม	๒๐	ใบอนุญาต
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	 	 	 (๗)	 กำรปรับเปลีย่นสูร่ฐับำลดจิิทลั (Digital Government Transformation) เชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน	ปรบัระบบการท�างานให้ใช้ดจิทิลัมากข้ึน	ปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานภายใน/ข้ามหน่วยงาน	บรูณาการ 

ฐานข้อมูลภาครัฐ	และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ

  1.1.4 กำรปฏริปูเชงิพืน้ทีแ่ละสงัคม (Area Based Reform) ได้ให้ความส�าคญัในการสร้างการรับรู้ให้แก่

ประชาชนทุกภาคส่วน	 ทุกพื้นที่	 อย่างทั่วถึง	 เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลก�าลังด�าเนินการอยู่

และมุ่งหวังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปฏิรูปในระดับพื้นที	่ ท้องถิ่น	 รวมถึงการสานพลังคนรุ่นใหม่

เพื่อให้เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	โดยได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 กำรสำนพลังเพื่อปฏิรูปพื้นท่ีและสังคม	 ได้เปิดพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันเพ่ือสร้างวาระ

ปฏิรูปของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสัญญาประชาคม	 :	 กระบวนการสร้างประชาธิปไตยฐานราก	 ซึ่งมีพื้นที่น�าร่องในระยะเวลา	

๖	เดือน	(สิงหาคม	๒๕๖๐-มกราคม	๒๕๖๑)	จ�านวน	๘๗๘	อ�าเภอ	๘๗๘	ต�าบล	๔,๔๐๐	หมู่บ้าน	(ร้อยละ	๕๐	ของจ�านวน

หมู่บ้านในต�าบล)	 ซึ่งได้ด�าเนินการเตรียมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่แล้ว	 เช่น	 สร้างความชัดเจนในแนวทางการขับเคลื่อน	

จัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่ต�าบลเข้มแข็งเพื่อน�าร่องในระยะแรก

	 	 	 (๒)	 กำรสร้ำงพื้นที่ทำงวัฒนธรรมในท้องถิ่น	 โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือดึงคนมาร่วมคิด 

ร่วมท�า	ลดความขดัแย้ง	ฟ้ืนพลงัร่วมเปิดพืน้ทีใ่ห้เจ้าของวฒันธรรมเข้ามาร่วมกระบวนการปฏริปูและสร้างกระบวนการเชงิพืน้ท่ี

เพื่อบูรณาการงานเชิงภารกิจ	ซึ่งมีพื้นที่น�าร่องใน	๖	จังหวัด	บนฐานทุนวัฒนธรรมที่แตกต่าง	ได้แก่	จังหวัดพะเยา	เชียงใหม่	

สกลนคร	กาญจนบุร	ีนครศรีธรรมราช	และกรุงเทพมหานคร

	 	 	 (๓)	 โครงกำรสำนพลังคนรุ่นใหม่ร่วมปฏิรูปเพื่อพัฒนำชุมชน 4.๐ เป็นการยกระดับการพัฒนา 

ในพื้นที่ให้ได้อย่างรวดเร็ว	 มุ ่งเน้นให้คนรุ ่นใหม่กลับไปพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตน	 และเป็นแกนประสานการสร้าง	 

การปฏริปูชมุชน	ให้เหน็ความเปลีย่นแปลงในพืน้ที	่(Change	Agent)	โดยจะด�าเนนิการโครงการ	“สานพลงัคนรุน่ใหม่ร่วมปฏิรปู 

เพื่อพัฒนาชุมชน	๔.๐”	 ในช่วง	 ๖	 เดือนแรก	 (กลุ่มเป้าหมาย	๙๐๐	 คน)	 ด้วยการบูรณาการโครงการคนรุ่นใหม่	 (บัณฑิต 

คืนถิ่น	คนกล้าคืนถิ่น	Young	Smart	Farmer	ทายาทเกษตรกร	Startup	โครงการ	๑	ไร่	๑	แสน)	ที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว	

ยกระดับให้เป็น	Change	agent	ในระดับต�าบล	ชุมชน	และขยายผลเพื่อรองรับการขับเคลื่อน	Thailand	4.0	และการเข้าสู่ 

ยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล

 1.๒ กำรสำนพลังประชำรัฐ โดยใช้ศักยภาพของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนการบริหารราชการแผ่นดิน 

และการปฏิรูปประเทศ	 ซึ่งมีคณะท�างาน	 ๑๒	 คณะภาคธุรกิจ	 เป็นกลไกกลางเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	เพิ่มการจ้างงาน	สร้างรายได้	ลดความเหลื่อมล�า้	และเพิ่มขีด

ความสามารถของภาคประชาชนและประชาสังคม	ซึ่งประกอบด้วย



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๒๐
การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ

D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และธุรกิจเกิดใหม่	(Startup)

D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกลุ่ม	MICE	(Meetings	Incentive	Conventions	Expositions)

D4 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนต่างประเทศ

D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	(New	S-Curve)

D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่	

E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	

E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ	

E3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	

E4 การปรับแก้ไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ	

E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรู	้

E6 คณะท�างานประชารัฐเพื่อสังคม	การสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

	 	 ป ัจจุบันพระราชบัญญัติยุทธศาสตร ์ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 

การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว	 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านต่าง	ๆ	จ�านวน	๑๑	ด้าน	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต	ิรวมทั้งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแล้ว	ในระยะต่อไป

คณะกรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาตจิะพจิารณาจดัท�าร่างยทุธศาสตร์ชาตใิห้แล้วเสรจ็ภายใน	๑๒๐	วนั	นับแต่วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้	 

และในส่วนของแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศต้องเสนอร่างแผนการปฏิรูป

ประเทศต่อทีป่ระชมุร่วมกันของประธานกรรมการปฏริปูทกุคณะเพือ่พจิารณาเหน็ชอบให้เสนอคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 

พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. กำรติดตำม ขับเคลื่อน และเร่งรัดกำรปฏิรูป
	 ได้มีการน�าข้อเสนอประเด็นปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและที่ผ่าน 

การพจิารณาจากคณะกรรมการประสานงานรวม	๓	ฝ่าย	(คณะรฐัมนตร	ีสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต	ิและสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู

ประเทศ)	ในด้านต่าง	ๆ	ไปสู่การขับเคลื่อนของกระทรวงที่รับผิดชอบ	โดยสรุปผลการด�าเนินการได้ดังนี้

 ๒.1 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และระบบกำรศึกษำ มีความคืบหน้าที่ส�าคัญ	เช่น	

  ๒.1.1 กำรปฏิรูปด้ำนโครงสร้ำงและระบบกำรศึกษำ

	 	 	 (๑)	 กำรปฏริปูกฎหมำยกำรศกึษำและร่ำงพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. ....	เพือ่มุง่เน้น 

ให้เกดิการปฏริปูการเรยีนรูท้ีช่ัน้เรยีนมากกว่าการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและปรบัปรงุกฎหมายแม่บทการศกึษาให้ครอบคลมุ

การศึกษาส่วนอื่น	 ๆ	มากขึ้น	 เช่น	 การศึกษาช่วงปฐมวัย	 การศึกษาเพื่ออาชีพ	 และการศึกษาตลอดชีวิต	 ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง 

คณะท�างานยกร่างพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	และอยูร่ะหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 

ดังกล่าว	 กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตและร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. ....	 เพื่อส่งเสริมการเข้ามามี

ส่วนร่วมของชุมชนและสนับสนุนการร่วมกันจัดการศึกษา	 โดยได้จัดท�ายกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต	พ.ศ.	 ....	

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 อยู่ระหว่างเสนอผู้ท่ีเก่ียวข้องพิจารณาตามขั้นตอน	และกำรปฏิรูประบบกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงคนไทย 

ให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

โดยให้ความส�าคัญกับการประยุกต์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาพื้นที	่ท้องถิ่น	วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 	 	 (๒)	 แก้ไขปัญหำควำมล่ำช้ำกำรบริหำรงำนบุคคลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนและร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุง

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษา	 วางระบบและกลไกการขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาในระดับ

พื้นที่เขตการศึกษา	โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน

	 	 	 (๓)	 แผนปฏิรูปเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

และกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยนอก	ได้พฒันาระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษาและประกาศใช้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว	 

ส่วนในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้พัฒนาผู้ประเมินให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับชาติ	 

(National	 list	 of	 Evaluator)	 ในส่วนของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 

จะด�าเนินการทดลองการใช้มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่พัฒนากับสถานศึกษา	และจัดท�าประกาศใช้มาตรฐานตัวบ่งชี้ต่อไป

	 	 	 (๔)	 โครงกำรปรับยุทธศำสตร์อุดมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (Reprofiling)	 เพื่อปรับบทบาทของ

กลุ่มมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของตนเองและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	 เบื้องต้นด�าเนินการ 

ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่	 จ�านวน	 ๔๗	 แห่ง	 และพัฒนาไปเป็นโครงการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพสถาบัน

อุดมศึกษาไทย	 (re-positioning)	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และกรอบแผนปฏิบัติงาน	 ๑-๓	 ปี	 

ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม	เศรษฐกิจ	และแผนยุทธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	ของรัฐบาล	และเพื่อปรับบทบาทตามศักยภาพ

ที่เหมาะสมของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต

	 	 	 (๕)	 กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยเพื่อนวัตกรรม  

มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ เช่น จัดท�ำแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณำกำรของประเทศ 

เพือ่ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานให้เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้และขบัเคล่ือนไปสูก่ารปฏบัิตใิห้เกดิผลส�าเรจ็ชดัเจนในระยะสัน้	 

พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	 และบริหารจัดการนักวิจัยในภาครัฐและเอกชน	 และนักวิจัยในต่างประเทศ	 เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้	รวมทั้งก�าหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยี	 

และนวัตกรรม	ส�าหรับ	๕	กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก	ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ	และแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม	 

เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	(Industry	Consortium)



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๒๒
การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

  ๒.1.๒ หลักประกันควำมมั่นคงด้ำนรำยได้เพื่อกำรยังชีพของผู ้สูงอำยุ การเร่งรัดการด�าเนินงาน 

ตามพระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๔	ได้เร่งสร้างแรงจงูใจให้คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุการออมแห่งชาต	ิ

เพ่ือให้มจี�านวนสมาชิกตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้	โดยได้จัดท�าแผนยทุธศาสตร์กองทุนการออมแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

เพ่ือผลักดันและสร้างสมาชิกการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 การขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

ผูส้งูอาย	ุได้ด�าเนนิการจดัการศกึษาต่อเนือ่งในรปูแบบต่าง	ๆ 	ให้กบัผูส้งูอายรุ่วมกบัภาคเีครอืข่าย	รวมทัง้จดัหลกัสตูรการดแูล 

ผู้สูงอายุ	โดยด�าเนินการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอาย	ุ๗๐	ชั่วโมง	มีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๔,๗๐๐	คน	และหลักสูตร 

การดูแลผู้สูงอายุ	๔๒๐	ชั่วโมง	มีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๘๔๐	คน

 ๒.๒ ด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลัง กำรลงทุนภำครัฐ และโครงสร้ำงพื้นฐำน

  ๒.๒.1 กำรปฏิรูปกำรเงินฐำนรำกและร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินชุมชน พ.ศ. .... เพื่อให้องค์กร

การเงินชุมชนที่มีอยู่มีความเข้มแข็งและสามารถขยายธุรกรรมทางการเงิน	 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

แก่ประชาชนในชุมชนอย่างท่ัวถึง	 ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งขณะนี้การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบัน 

การเงินชุมชน	พ.ศ.	....	อยู่ระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย

  ๒.๒.๒ กำรสร้ำงสงัคมผูป้ระกอบกำรและร่ำงพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง และขนำดย่อม  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มความสามารถของวิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดเล็ก	 วิสาหกิจชุมชน	 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ในเศรษฐกิจฐานราก	 โดยได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้างสังคมการประกอบการและสร้างผู้ประกอบการใหม่	พัฒนาระบบ 

การให้บริการและข้อมูลเพื่อการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล

  ๒.๒.๓ กำรเตรียมกำรสู ่เศรษฐกิจอนำคต (Future Economy) ประกอบด้วย เศรษฐกิจดิจิทัล  

(Digital Economy) ได้จัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน	 เศรษฐกิจเพ่ือสังคม (Social Economy)	 ก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม	 

รวมทัง้ส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมชวีภาพ	โดยการปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัอ้ิอยและน�า้ตาลทราย	พ.ศ.	๒๕๒๗	เพือ่ให้สามารถ 

น�าอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น	 ๆ	 ได้	จัดท�ำแผนแม่บทกำรพัฒนำศูนย์กลำงอุตสำหกรรมชีวภำพ  

(Bio Hub)	 จากอ้อยและน�้าตาลทราย	 รวมถึงได้มีการลงนามความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	 และสถาบัน

การศึกษา	 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย	 และ	 Cluster	 ภาคอุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต	 (New	 S-Curve)	 โดยมีแผนการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา	 

Bio	Economy	ในระยะเวลา	๑๐	ปี	ซึง่แบ่งกรอบการลงทนุเป็น	๓	ระยะ	 

ได้แก่	ระยะที่	๑	(ปี	๒๕๖๐-๒๕๖๑)	ระยะที	่๒	(ป	ี๒๕๖๒-๒๕๖๔)	 

และระยะท่ี	 ๓	 (ปี	 ๒๕๖๕-๒๕๖๙)	 และเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค ์

และเชิงวัฒนธรรม (Creative Economy and Culture  

Economy) ได ้ เป ิดตั ว โครงการ	 Creat ive	 Tha i land	 



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๒๓

เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ความเป็นผู้น�าด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ

เมื่อวันที	่๒๐	มิถุนายน	๒๕๖๐	เห็นชอบให้แยกภารกิจของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	(TCDC)	ออกจากส�านักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู	้(องค์การมหาชน)	เพื่อจัดตั้งเป็น	“ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”	เป็นองค์การมหาชน	

  ๒.๒.4 กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ	 เพื่อให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากล 

ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจ	 ความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 

อย่างยัง่ยนื	โดยเกษตรกรจะได้รบัการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารผลติทีจ่�าเป็น	มกีารควบคมุต้นทนุการผลติ	ได้ผลติผล 

ตามระยะเวลาทีก่�าหนดและได้มาตรฐาน	อนัจะยงัผลให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงทางด้านรายได้	เกษตรกรและผูป้ระกอบธุรกิจ

มีศักยภาพในการแข่งขัน	โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้มีผลใช้บังคับแล้ว

ตั้งแต่วันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๖๐

  ๒.๒.5 กำรปฏิรูประบบสหกรณ์ ได้จัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์เป็น	๔	ระดับ	เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับ

ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของสหกรณ์ให้สอดคล้องในแต่ละระดบั	ส่งผลให้สหกรณ์มข้ีอมลูทางการเงนิเพือ่ใช้ในการบรหิาร

กจิการและการตดัสินใจทีถู่กต้อง	ท�าให้เกดิความโปร่งใสและความเชือ่มัน่ในระบบสหกรณ์	โดยในปี	๒๕๖๐	สหกรณ์มปีรมิาณ

ธุรกิจรวม	๒,๑๘๐,๒๙๐	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๑๖๘,๖๑๕	ล้านบาท	(ร้อยละ	๘.๓๘)	สมาชิกมีการออม	

๗๖๕,๑๒๕	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๘๓,๙๔๗	ล้านบาท	(ร้อยละ	๑๒.๓๒)	และมกีารแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์	

๑,๑๑๐	แห่ง	มลูค่า	๒๙,๘๘๙	ล้านบาท	เป้าหมายในปี	๒๕๖๐	มสีหกรณ์ชัน้	๑	ซึง่มคีวามมัน่คงเข้มแขง็และมรีะบบการควบคมุ

ภายในระดบัดถีงึดมีาก	จ�านวน	๓,๕๖๒	แห่ง	(ร้อยละ	๕๐)	และสหกรณ์ชัน้	๔	เป็นสหกรณ์ทีน่ายทะเบยีนส่ังยกเลกิกจิการแล้ว	 

และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชีจะต้องด�าเนินการช�าระบัญชีเสร็จสิ้น	จ�านวน	๗๕๑	แห่ง	 (ร้อยละ	๑๐)	ส่วนการปฏิรูประบบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนได้ก�าหนดแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการ 

จ�านวน	๒,๐๐๖	แห่ง	สินทรัพย์รวม	๒.๕	ล้านล้านบาท	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลที่นายทะเบียนสหกรณ์สามารถ 

ก�าหนดได้ทนัทภีายใต้อ�านาจปัจจบุนัและมคีวามเร่งด่วน	เช่น	การให้ผลตอบแทนแก่สมาชกิเพือ่ให้สหกรณ์มต้ีนทุนทางการเงิน 

ในระดับที่เหมาะสมและลดแรงกดดันในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนและก�าหนดให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ 

และค่าตอบแทนของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และรายงานผลการด�าเนินธุรกรรมเป็นรายเดือนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตาม 

การด�าเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตภายในสหกรณ์

  ๒.๒.6 ด้ำนพลังงำน

	 	 	 (๑)	 เร่งรัดผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ส่งเสรมิพลงังำนทดแทน พ.ศ. .... 	เพือ่พฒันา	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ 

การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	 เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้าน 

พลงังานและก่อให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	 

ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 

พลงังานทดแทน	พ.ศ.	....	ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	 

อยู ่ระหว่างข้ันตอนการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	 รวมทั้ง 

ส่งเสริมพลังงานทดแทน	 เช ่น	 การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 

อย่างยั่งยืน	 การผลักดันโรงไฟฟ้าขยะ	 ได้อ�านวยความสะดวกในข้ันตอนการขอและการอนุญาตให้สอดคล้องกับมาตรการ 

การรับซื้อขายไฟฟ้า	 มีการก�าหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากขยะและได้ส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะในอัตรา 

รับซื้อแบบ	Feed-in	 tariff	 ส�าหรับไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม	ซึ่งมีเป้าหมาย	๕๐	 เมกะวัตต์	 มีผู้ผ่านการคัดเลือก	๗	ราย	 

ก�าลังผลิตติดตั้ง	 ๓๗.๔๓	 เมกะวัตต์	 และขยะชุมชน	 มีเป้าหมาย	๗๗.๙	 เมกะวัตต์	 อยู่ระหว่างรอการประกาศรับซื้อไฟฟ้า	 

และการด�าเนินโครงการโซลาร์รูฟเสรี	 โดยออกระเบียบประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟแบบเสร ี

ส�าหรบับ้านและอาคารและให้มีมาตรการส่งเสรมิการลงทนุในด้านภาษีน�าเข้าและภาษีเงนิได้	ซึง่ได้ด�าเนนิการโครงการน�าร่อง

ส�าหรับบ้านและอาคารท่ีมีเป้าหมายติดตั้งรวม	 ๑๐๐	 เมกะวัตต์	 เสร็จแล้ว	 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก	

จ�านวนรวม	๓๒.๗๕	เมกะวัตต์



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๒4
การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

	 	 	 (๒)	 บทบำท หน้ำท่ี และกำรใช้ประโยชน์จำกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และร่ำงพระรำชบัญญัติ

กองทุนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 	คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบร่างพระราชบญัญตักิองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิแล้วเมือ่วนัที	่๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๙	 

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฏกีา	ทัง้นี	้ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวมข้ีอก�าหนดหลกั	ได้แก่	 

การแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ามันเช้ือเพลิง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 และลดบทบาทการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีก

น�้ามันเชื้อเพลิงเหลือเฉพาะในกรณีวิกฤตที่ราคาผันผวนอย่างรุนแรง

	 	 	 (๓)	 อนุรักษ์พลังงำนโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (Building Energy  

Code: BEC)	 ได้ปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสมในการปฏิบัติยิ่งข้ึน	 ซ่ึงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 

ได้ผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคมุอาคารแล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการตามขัน้ตอนของการเสนอร่างกฎหมาย	

นอกจากนี้	 ยังได้เตรียมพร้อมโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตแบบอาคารและผู้ตรวจการออกแบบอาคารทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนท้องถิ่นแล้ว

	 	 	 (๔)	 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนโดยใช ้

มำตรกำรบริษัทจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company:  

ESCO) ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐั	ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการกลาง 

จัดท�าระเบียบกลางเพื่อรองรับการจัดท�ามาตรการ	 ESCO	 และมี 

ระเบียบในการก�าหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะส�าหรับโครงการ 

น�าร่อง	โดยได้เสนอระเบยีบและวธิกีารจดัท�างบประมาณและก�าหนด 

หลักเกณฑ์วิธีการจ้างบริษัทจัดการพลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ	 

รวมท้ังจัดท�ารายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก	 ESCO	 สัญญา 

พลงังาน	(Energy	Performance	Contract:	EPC)	และการตรวจวดั 

พิสูจน์ผลเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

	 	 	 (๕)	 เปิดให้สัมปทำนปิโตรเลียมรอบที่ ๒1 ด�าเนินการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม	 รอบที่	 ๒๑	 

ด้วยระบบสมัปทาน	Thai	III+	ตามแผนงานท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัและให้ด�าเนนิการศกึษาและเตรียมการให้มรีะบบแบ่งปันผลผลติ	 

(Production	 Sharing	 Contract:	 PSC)	 ที่เหมาะสมกับศักยภาพทางปิโตรเลียมให้พร้อมไว้	 เพื่อเป็นทางเลือกให้รัฐบาล 

ตัดสินใจในการให้สิทธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งต่อ	ๆ 	ไป	รวมทั้งได้ทบทวนและปรับแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม	

เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้สามารถพิจารณาน�าระบบ	 PSC	 มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม	 นอกเหนือจาก 

ระบบสมัปทานปิโตรเลยีมภายใต้กฎหมายทีม่อียูปั่จจบุนั	ซ่ึงร่างกฎหมายได้ผ่านการเหน็ชอบจากสภานติิบญัญตัแิห่งชาตแิล้ว	

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง

  ๒.๒.7  เพิ่มขีดควำมสำมำรถในอุตสำหกรรมหลัก	 ได้จัดท�านโยบายหรือมาตรการเพื่อสนับสนุนประเด็น

ปฏิรูปในด้านการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ	๗	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๔)	 

ออกพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา	 การส่งเสริมนวัตกรรม	 หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายซ่ึงมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่๑๔	กุมภาพนัธ์	๒๕๖๐	และออกพระราชบญัญติัส่งเสรมิการลงทนุ	(ฉบบัที	่๔)	พ.ศ.	๒๕๖๐	 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๒๕	 มกราคม	๒๕๖๐	 เพื่อก�าหนดสิทธิประโยชน์และกิจการที่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

จ�านวน	๑๐	กจิการ	คอื	๑)	เทคโนโลยีชวีภาพ	(Biotechnology)	๒)	นาโนเทคโนโลย	ี(Nanotechnology)	๓)	เทคโนโลยีวสัดุ 

ขั้นสูง	(Advanced	Materials	Technology)	๔)	เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	Technology)	๕)	ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	 

๖)	 วิจัยและพัฒนา	 ๗)	 ออกแบบทางวิศวกรรม	 ๘)	 บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์	 ๙)	 บริการสอบเทียบมาตรฐาน	 

และ	๑๐)	สถานฝึกอบรมวิชาชีพ



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๒5

 ๒.๓ ระบบรำชกำร กฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม และสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์

  ๒.๓.1 ระบบรำชกำร

	 	 	 (๑)	 บรหิำรจดักำรภำครฐั ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิน่ ได้วางแนวทางในการปรบัปรงุ

การบริหารจัดการภาครัฐ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่น	 แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 และมุ่งเน้น 

การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิน่ให้มากขึน้	โดยอยูร่ะหว่างการยกร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	 

กฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง 

เพื่อการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....	 การปฏิรูประบบ 

การบริหารงานเมืองพัทยา	และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

	 	 	 (๒)	 ปฏิรูปแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ได้แก่	๑)	เร่งรัดการพิจารณาทบทวน	ติดตามประเมินผลภารกิจที่ได้ถ่ายโอนไปแล้ว	และพิจารณา

การถ่ายโอนภารกิจเพิ่มเติมเพื่อให้แล้วเสร็จภายในแผนปฏิบัติก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 ๓)	 ๒)	 เตรียมก�าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรรายได้ให้สอดคล้องกับต้นทุน	 หน้าที่	 และภารกิจท่ี

ชัดเจน	 และผลักดันนโยบายการกระจายอ�านาจทางการคลังที่เป็นรูปธรรม	 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างรายได้ขององค์ปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินให้เพิ่มมากข้ึนและสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน	๓)	 ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และเสนอแนะมาตรการด้านการเงนิ	การคลงั	ภาษอีากร	งบประมาณและการรกัษาวนิยัทางการเงนิ	การคลงั 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔)	พัฒนากระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ	 ๕)	 พัฒนาประสิทธิภาพในการ 

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 (๓)	 ปฏิรูปองค์กำรมหำชน	 ได้มีการจัดท�าหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ๑)	 หลักเกณฑ์การจ่าย 

ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน	 ๒)	 หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ 

และกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชนและผูอ้�านวยการองค์การมหาชน	และ	๓)	หลกัเกณฑ์การแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบขององค์การมหาชน	 และได้ให้องค์การมหาชนแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน	 โดยด�าเนินการ 

ผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีล้ว	จ�านวน	๓	แห่ง	อยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

จ�านวน	๒๖	แห่ง	และอยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตร	ีจ�านวน	๑	แห่ง

	 	 	 (๔) แก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ซึ่งได้ 

เปิดท�าการอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่	 ๑	 ตุลาคม	๒๕๕๙	 และตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพื่อก�าหนดกระบวนวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย	 ปฏิรูป 

การจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ	ตราพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั	พ.ศ.	๒๕๖๐	ซึง่มผีลใช้บงัคบัไปแล้ว

เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๐	ซึ่งจะท�าให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความคุ้มค่า	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล	มีระบบการตรวจสอบที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

	 	 	 (๕) บริหำรงำนภำครัฐที่เปิดเผยข้อมูล และร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำธำรณะ พ.ศ. ....  

โดยได้ศกึษาเปรยีบเทยีบข้อดข้ีอเสยีของร่างพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารสาธารณะ	พ.ศ.	....	กบัพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสาร

ของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	โดยสมควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ในหลายประเด็น	

เช่น	 การก�าหนดบทนิยามค�าว่า	 “หน่วยงานของรัฐ”	 เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานของทุกประเภท	 การก�าหนดระยะเวลา 

ในการพจิารณาเปิดเผยข้อมลูข่าวสารตามทีไ่ด้รบัค�าขอให้ชดัเจนมากยิง่ขึน้	การก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการรกัษาความปลอดภยั

ของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๒6
การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

  ๒.๓.๒ กระบวนกำรยุติธรรม

	 	 	 (๑)	 ปฏิรูปกิจกำรต�ำรวจ ได้ยกระดับการให้บริการของสถานีต�ารวจ	 ปรับปรุงการบริการ 

ของสถานีต�ารวจ	 ซึ่งจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติและการบริการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่มขึ้น	 และจากการที่ชุดตรวจนอกเครื่องแบบออกสุ่มสถานีต�ารวจ	 จ�านวน	

๕๐	 สถานี	 เม่ือเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อตรวจการปฏิบัติและการให้บริการประชาชนของสถานีต�ารวจตามแนวทางการ

ยกระดับการบริการของสถานีท้ัง	 ๗	 ด้าน	 สรุปผลการตรวจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	 ร้อยละ	 ๖๒.๙๕	 ระดับปานกลาง	

ร้อยละ	๓๕.๒๔	 และต้องปรับปรุง	 ร้อยละ	๑.๘	 นอกจากนี้	 ได้ด�าเนินโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ 

(CRIMES) เพือ่เกบ็รวบรวมและประมวลผลข้อมลูพบว่าต�ารวจมปีระสทิธภิาพมากข้ึน	สามารถเชือ่มโยงข้อมูลจากหน่วยงาน 

ภายนอก	 ๑๐	 หน่วยงาน	 สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตาม 

ความคืบหน้าของคดีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม	 (Police	Data	Center:	PDC)	ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูล

อาชญากรรม	 ซ่ึงท�าให้สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเชิงรุกในการป้องกันปราบปราม	การสืบสวนสอบสวน	

และการจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถที่จะใช้งานผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ในทุกพื้นที	่ 

สามารถน�าไปสูก่ารจบักมุผูต้้องหาได้จ�านวนมาก	และได้แต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยตุธิรรม	(ต�ารวจ)	 

เม่ือวันท่ี	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับต�ารวจ	 โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที	่๑	เมษายน	๒๕๖๑

	 	 	 (๒) ปฏิรูปงำนสอบสวนและกำรบังคับใช้กฎหมำย	 เป็นการปฏิรูปเพื่อให้น�างานนิติวิทยาศาสตร์ 

มาใช้ในงานสอบสวนโดยการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครอบคลุม	มีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 	 (๒.๑)	 กำรตรวจพสิจูน์หลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์ในคดทีีไ่ม่ซบัซ้อน	ได้พฒันาขดีความสามารถ 

เจ้าหน้าที่ให้มีความรู ้พื้นฐานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยการฝึกอบรมและจัดหาเครื่องมือตรวจที่เกิดเหต ุ

ที่จ�าเป็นส�าหรับคดีซับซ้อน	 และได้เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน	 (ศพฐ.)	 ๑-๑๐	 และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

จังหวัด	(พฐ.จว.)

	 	 	 	 (๒.๒)	 กำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงนิติเวช ได้ขยายการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชไปสู่พ้ืนท่ี 

ในส่วนภูมิภาคในระยะแรก	ก�าหนดแผนการขยายการตรวจไป	๔	จังหวัด	คือ	จังหวัดพิษณุโลก	อุบลราชธาน	ีอุดรธาน	ีและ

สุราษฎร์ธานี

	 	 	 	 (๒.๓)	 งำนทะเบยีนประวตัอิำชญำกรและพสิจูน์บคุคล	ด�าเนนิโครงการขยายและพฒันาระบบ 

ตรวจสอบลายพมิพ์นิว้มอือตัโนมตั	ิ(AFIS)	เพ่ือขยายขนาดฐานข้อมลูรองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้	รวมทัง้ขยายจุดบรกิารรบั 

และออกรายงานข้อมลูทีเ่กีย่วกบัผู้ต้องหาและงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องไปสู่ส่วนภูมิภาคทกุจงัหวดั	คือ	ศูนย์พสูิจน์หลักฐาน	(ศพฐ.)	๑-๑๐	 

และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด	(พฐ.จว.)

  ๒.๓.๓ กำรสร้ำงควำมสำมคัค ีปรองดอง และวฒันธรรมกำรเมอืงในระบอบประชำธปิไตย	รฐับาลได้มุง่มัน่ 

ในการสร้างความสามัคคี	 ปรองดอง	 และการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 โดยหน่วยงาน 

ของภาครัฐที่รับผิดชอบภารกิจด้านการเมืองได้มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	ได้มีการด�าเนนิการ	๑)	ให้การศกึษาเพ่ือให้เกดิวฒันธรรม 

ทางการเมืองที่ยั่งยืน		โดยจัดท�าหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	เพื่อเป็นหลักสูตร

แกนกลางในการให้ความรู้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย	๒)	 สร้างนักการเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยการจัดท�า

หลักสูตรฝึกอบรมกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ	 และ	 ๓)	 บริหารการขับเคล่ือนให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 

ที่ยั่งยืน	 โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบลและแต่งต้ังกรรมการศูนย์ฯ	 ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะจัดตั้งศูนย์ฯ	 

จ�านวน	๗,๔๒๘	แห่ง	ทั้งประเทศ	และแต่งตั้งกรรมการศูนย์ฯ	ศูนย์ละ	๑๐	คน	รวม	๗๔,๒๘๐	คน
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	 	 	 (๒)	 สภำพัฒนำกำรเมือง	 ได้มีโครงการและหลักสูตรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการสร้างส�านึกพลเมือง	 โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง	 โครงการศูนย์พัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง	 โครงการรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมืองไทยที่พึงปรารถนา	 โครงการผู้น�าเยาวชนแห่งอนาคต	 การอบรม

แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	ซึ่งได้มีการด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 ๒.4 ด้ำนสำธำรณสุข

  ๒.4.1 ปฏิรูประบบบริกำรสำธำรณสุข	 โดยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล 

ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน	 ให้ความส�าคัญแก่วิชาการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ	 (First	 Aid	 &	 Resuscitation)	

จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารในส่วนกลางในการประสานงานกรณีฉุกเฉินกับศูนย์ส่ังการ	 ๑๖๖๙	 ทั่วประเทศ	 จัดชุดปฏิบัติการ 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินท่ีผ่านมาตรฐาน	 จ�านวน	 ๑๔,๕๖๖	 ทีม	 พัฒนาระบบความปลอดภัยของรถพยาบาล	 รวมทั้ง 

ปฏิรูปกำรแพทย์แผนไทยและระบบยำสมุนไพรแห่งชำติให้มีความปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 มีมาตรฐานควบคู่กับ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน	พฒันาเมอืงสมนุไพรน�าร่อง	เร่งออกใบอนญุาตผลิตภณัฑ์สมนุไพรและการจดทะเบยีนสทิธใินภมูปัิญญา

การแพทย์แผนไทย	 บรรจุความรู้เรื่องสมุนไพรในระบบการศึกษา	 ทั้งน้ี	 ร่ำงพระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....  

และร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

รับฟังความคิดเห็น

  ๒.4.๒ กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค  

โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

ต่อสุขภำพด้านอาหารและโภชนาการ	 โดยเฉพาะในเครื่องดื่ม

ที่มีปริมาณน�้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ	 ซึ่งจะมีการน�า

มาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้ควบคู่กับมาตรการภาษี	 โดยมาตรการ 

ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บตามปริมาณความหวานจะเป็นแบบ 

ค่อยเป็นค่อยไป	โดยมีการปรับเพิ่มทุก	๒	ปี	เป็นเวลา	๖	ปี	เพื่อให้

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีเวลาปรับตัว

  ๒.4.๓ อภิบำลระบบสุขภำพ	 โดยพิจารณาจัดต้ังคณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ	 เพื่อบูรณาการ 

การท�างานให้เป็นเอกภาพ	 โดยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมาย	 นอกจากนี้	 ได้จัดตั้งส�ำนักงำนมำตรฐำนและกำรจัดกำร

สำรสนเทศระบบบรกิำรสุขภำพแห่งชำต ิ(สมสส.)	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกกลางในการก�าหนดมาตรฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 

การประกันสุขภาพและบริการสุขภาพ	 โดยให้เป็นหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 ก่อนพัฒนา

เป็นองค์การมหาชนต่อไป

  ๒.4.4 แก้ปัญหำด้ำนบุคลำกร ให้ความส�าคัญแก่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 

ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการให้มีประกาศให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลนและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้นเป็น	 

๓	เท่า	ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

 ๒.5 ด้ำนควำมมั่นคง ลดควำมเหลื่อมล�้ำ กำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็น 

วำระเร่งด่วนและกำรแก้ไขปัญหำกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ

  ๒.5.1 ปฏิรูปเพ่ือส่งเสริมชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์เข้มแข็ง โดยจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันโดยสงบ

สันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	รักษาและการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย		ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ 

ของคน	สังคม	และเศรษฐกิจ	ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์

  ๒.5.๒ ปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรกำรปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง	 โดยเตรียมจัดท�า 

โครงการน�าร่องการบรหิารจดัการแปลงทีด่นิทีม่สีภาพเป็นป่าชมุชน	เพือ่ให้ชมุชนร่วมกนัเป็นผูด้แูล	บ�ารงุรกัษา	และหาประโยชน์ 

จากป่าชุมชนดังกล่าว
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การดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

  ๒.5.๓ กำรประกันภัยกำรเกษตร โดยโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 ๒๕๕๙	 ณ	 วันสิ้นสุด

การขายกรมธรรม์	 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 ๑.๕๗	 ล้านราย	 และมีพื้นที่เอาประกันภัย	 ๒๗.๑๘	 ล้านไร	่ 

หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๙๐.๖	 ของพื้นที่เป้าหมาย	 และโครงการฯ	 ปีการผลิต	 ๒๕๖๐	ณ	 วันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 มีพื้นที ่

เข้าร่วมโครงการฯ	แล้ว	จ�านวน	๒๓,๗๖๑,๔๒๘.๒๕	ไร่	หรือคิดเป็นร้อยละ	๙๕.๐๕	ของพื้นที่เป้าหมายขั้นต�า่	๒๕	ล้านไร	่ 

โดยเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 ๑,๕๘๕,๕๕๕	 ราย	 ทั้งนี้	 อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดเตรียมฐานข้อมูลส�าหรับ 

การรับประกันภัยพืชผลประเภทอื่นต่อไปในอนาคต

  ๒.5.4 ปฏิรูประบบบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

	 	 	 (๑)	 กำรพัฒนำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยพัฒนากฎหมายต่าง	 ๆ เช่น	 ร่างพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	 ....	ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ	พ.ศ.	 ....	และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง	ๆ	 เช่น	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 

และร่างพระราชบัญญัติน�า้บาดาล	(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	....	รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�ารายงาน	EHIA	นอกจากนั้น	

ยังได้บูรณาการกฎหมายด้านการจัดการขยะที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นเอกภาพ	เพื่อให้เป็น	“ประเทศไทยไร้ขยะ”

	 	 	 (๒) กำรพฒันำกลไกกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ควำมมัง่คัง่ ย่ังยนื 

โดยด�าเนินการในแต่ละด้าน	 ได้แก	่ ด้านทรัพยากรน�า้	 จัดเตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้	 ๒๐	ปี	 

แผนปฏิบัติการรายลุ่มน�้า	 ๒๕	 ลุ่มน�้า	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 จัดท�าบัญชีน�้าและระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจในภาวะวิกฤต	 

วางแผนการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรน�้าแห่งชาต	ิ 

รวมทั้ ง เตรี ยมการ เพื่ อบู รณาการหน ่วยงาน 

ที่รับผิดชอบเรื่องน�้ามาไว ้ที่ส�านักนายรัฐมนตร ี 

ด ้ำนสิ่งแวดล้อม	 ผลักดันการน�าการประเมิน 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (SEA)	 มาใช้กับ 

การวางแผนพฒันาของประเทศไทยอย่างเป็นรปูธรรม	 

ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 

(EIA/EHIA)	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล	 IEE/EIA/

EHIA	 โดยใช้ระบบออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย	 ก�าหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ 

จากแหล่งก�าเนดิ	จัดท�า	“แผนและผงัการพัฒนาเมอืงเพือ่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�า่”	ให้ชุมชนสามารถอยูคู่่อตุสาหกรรมได้	จดัท�า

ฐานข้อมูลด้านความร่วมมอืด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย	และสร้างความเป็นหุน้ส่วนโดยการจดัท�ารายงานแห่งความย่ังยนื 

ของภาคเอกชน	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เพื่อสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและ 

การผลิตที่ยั่งยืน	ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายในการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ัง	เร่งฟ้ืนฟชูายฝ่ัง	จัดสร้างและขยายปะการังเทยีม	เสรมิสร้างศกัยภาพและจติส�านกึการมส่ีวนร่วมของชมุชน

ชายฝ่ัง	และด้ำนป่ำไม้และทีด่นิ เร่งจดัท�านโยบายและแผนการบริหารทีด่นิและทรพัยากรดินของประเทศ	จัดท�าระบบฐานข้อมูล 

การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเชื่อมโยงกับเลขประจ�าตัวประชาชน	 ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

แบบบูรณาการ	ทวงคืนผืนป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ	์อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า	พื้นที่ชุ่มน�้า	จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ป่าไม้และการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ	 จัดท�าแผนการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 จัดท�า 

แปลงสาธิตการปลูกบ�ารุงไม้เศรษฐกิจ	 บนพ้ืนที่จ�านวน	 ๖,๑๐๐	 ไร่	 และป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	 บนพื้นท่ี	 

๕,๐๐๐	ไร่	ท�าธนาคารอาหารชมุชน	เตรยีมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศไทย	เพิม่ศกัยภาพในการกกัเกบ็คาร์บอน

และการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ		จดัท�าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีส่วนป่า	จดัท�าฐานข้อมลู

การใช้ประโยชน์พรรณพืชในโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๒9

	 	 	 (๓)	 ปรบัปรงุโครงสร้ำงองค์กร	โดยปรบัปรุงโครงสร้างของส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ยกระดับหน่วยงานทีท่�าหน้าทีว่เิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

เป็นหน่วยงานระดับกรม	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพกลไกการท�างานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว

  ๒.5.5 ปฏิรูปด้ำนกำรผังเมือง ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ....	 และร่างพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ๒๕๕๙	 อนุมัติหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	....	และอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ๒.5.6 รักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 และขณะนี้อยู่ระหว่าง 

ขั้นตอนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๒.6 ด้ำนกำรท่องเที่ยว วัฒนธรรม และกำรกีฬำ

  ๒.6.1 ด้ำนกำรท่องเที่ยว ปรับปรุงพระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก	์ (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 

มีการบริหารขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว	 (Capacity	 Management)	 การบริหารการจัดเก็บรายได	้ 

และการกระจายงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องในแต่ละพ้ืนที่	 การปฏิรูปมาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของไทย	 

ให้อยู่ในระดับสากล	 (World	 Class)	 รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่น	 (Inclusive	 

Tourism)	เพื่อสร้างเครือข่ายและความเป็นเจ้าของร่วมของชุมชน

  ๒.6.๒ ด้ำนวัฒนธรรม โดยการจัดการพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ	 เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 

ทางวฒันธรรม	ซึง่คณะรฐัมนตรีได้เหน็ชอบหลักการร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	 

และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 แล้ว 

ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว	 สร้างการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน	 แหล่งโบราณคดีต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเห็นคุณค่า

ของมรดกทางวัฒนธรรม	 และร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 นอกจากนี้	ยังเตรียมจัดท�า 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ในด้านต่าง	ๆ	เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่มีมาตรฐานและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

  ๒.6.๓ ด้ำนกำรกฬีำ	ได้พจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายการกฬีาแห่งชาติ	(คกช.)	โดยร่างพระราชบัญญตั ิ

นโยบายการกฬีาแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	จดัตัง้มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	โดยร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	....	รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต	ิฉบับที่	๖	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	นอกจากนี้	นายกรัฐมนตรียังได้มีนโยบาย

ให้ทุกส่วนราชการให้ความส�าคัญแก่การออกก�าลังกายโดยได้ก�าหนดให้มีการออกก�าลังกายเป็นประจ�าทุกวันพุธของสัปดาห์	

โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้น�าการออกก�าลังกายในท�าเนียบรัฐบาล	 ทั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมให้การกีฬาเป็นส่วนส�าคัญของวิถีชีวิต	 

มีการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ	 ใช้กีฬาเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม	

และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
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ความปรองดองสมานฉันท์
การสร้าง
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การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

	 จากสถานการณ์ความขดัแย้งรนุแรงในบ้านเมอืงในช่วงก่อนทีร่ฐับาลจะเข้ามาบรหิารประเทศ	คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

จึงได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	 ให้เป็นหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่ง 

ของรฐับาลทีจ่ะต้องสร้างให้เกดิความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาต	ิรฐับาล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	

ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งแก่การระงับยับยั้งความแตกแยก	 ยุติการใช้ก�าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง	 แก้ไขปัญหา 

การทุจริตคอร์รัปชัน	 และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมจนลุกลามไปสู่

ความขัดแย้ง		

	 ตลอดระยะเวลา	๓	ปีที่ผ่านมา	รัฐบาลได้มุ่งน�าความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศ	 โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชนในเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	การช้ีแจงท�าความเข้าใจการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	

การสร้างความเข้าใจร่วมของสงัคมต่อเหตุความขดัแย้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	การสร้างสภาวะทีเ่อ้ือแก่การอยูร่่วมกนั 

โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดอง	 ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพื้นที่ผ่านกลไกระดับจังหวัด	 

อ�าเภอ	ท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง	การจัดให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ผ่านเวทเีสวนาเพือ่แก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน 

การเยยีวยา	ดแูลและฟ้ืนฟูผูไ้ด้รบัผลกระทบ	การก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ความรนุแรงในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

ซึง่ผลการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา	๓	ปี	ท�าให้ประชาชนได้รบัรู	้มคีวามเข้าใจ	และให้ความร่วมมอืกบัรฐับาลมากขึน้	ส่งผลให้สงัคมไทย 

มีความสงบเรียบร้อย	 รวมถึงนานาประเทศมีความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศไทยมากข้ึน	 ซ่ึงสะท้อนได้จากรายงาน 

การรวบรวมสถติคิวามสขุโลก	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ของสหประชาชาต	ิทีจ่ดัอนัดบัให้ไทยเป็นประเทศทีม่คีวามสขุอยูใ่นอนัดบัที	่๓๒ 

ของโลก	 ขยับจากอันดับที	่ ๓๓	 จากป	ี๒๕๕๙	และเป็นที	่ ๓	 ของอาเซียน	 โดยที่รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าการด�าเนินงาน 

ตาม	Road	Map	 เพื่อน�าพาประเทศเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ

ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 ลดความขัดแย้ง	 และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่	 รวมท้ังสนับสนุนให้ม ี

การเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างสภาวะของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก	

	 ในรอบปีท่ี	 ๓	 รัฐบาลยังคงให้ความส�าคัญแก่การขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท	์ 

ลดเง่ือนไขความขดัแย้งเพือ่ให้ประเทศมคีวามสงบสขุบนพืน้ฐานของความรูร้กัสามคัคปีรองดอง	โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 เรียกโดยย่อว่า 

“ป.ย.ป.”	 เพื่อเป็นกลไกให้รัฐบาลสามารถบูรณาการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง	 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 ยุทธศาสตร์	 และแผนต่าง	 ๆ	 ของชาติ	 และแต่งตั้งคณะกรรมการ

เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง	ซึ่งเป็น	๑	ใน	๔	ของคณะกรรมการภายใต้	ป.ย.ป.	ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เตรียมการ

เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง	โดยมีผลการด�าเนินงานสรุปได้ดังนี้
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1.	 การดำาเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง	 ได้มี 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือรองรับการด�าเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง	รวม	๔	คณะ 

ไดแ้ก่	๑)	คณะอนกุรรมการรบัฟงัความคิดเหน็เพือ่สรา้งความสามคัคปีรองดอง	๒)	คณะอนกุรรมการพจิารณาบรูณาการขอ้คดิเหน็ 

ขอ้เสนอแนะ	เพือ่สรา้งความสามคัคปีรองดอง	๓)	คณะอนกุรรมการจดัท�าข้อเสนอกระบวนการเพือ่สรา้งความสามคัคปีรองดอง	

และ	๔)	คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง	

	 โดยคณะกรรมการเตรยีมการเพือ่สรา้งความสามคัคปีรองดองไดว้างกรอบแนวทางการด�าเนนิงานเปน็	๓	ขัน้ตอนหลกั	

มีผลการด�าเนินงานสรุปได้	ดังนี้	

 1.1	 การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน	 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน	 ๒๕๖๐	 ได้จัดให้มีการประชุม

รับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจากพรรคการเมือง	 กลุ่มการเมือง	 และภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ 

ครบทัง้	๗๖	จงัหวดั	โดยมผู้ีเข้าร่วมรับฟังความคิดเหน็	รวม	๑๕,๖๙๒	คน	มผู้ีเข้าร่วมแสดงความคิดเหน็รวมท้ังสิน้	๑๕,๔๐๒	คน 

จาก	๕๓	พรรค	๒	กลุ่มการเมือง	และกลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	๔๓	องค์กร

 1.2	 การบูรณาการข ้อคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะ	 ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว	 

ได้มีการน�าข้อมูลมาสังเคราะห์และจัดท�าร่างเอกสารความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง	 โดยแยกเป็นข้อเสนอ 

ด้านต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านการปฏริปู	ยทุธศาสตร์ชาต	ิการบรหิารราชการแผ่นดนิ	และการสร้างความสามัคคปีรองดอง	และส่งมอบให้ 

คณะอนุกรรมการจัดท�าข้อเสนอกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองไปด�าเนินการจัดท�า	 “ร่างสัญญาประชาคม 

ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง”	ต่อไป

คณะกรรมการบริการราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

(ป.ย.ป.)

คณะกรรมการเตรียมการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะอนุกรรมการจัดทำาข้อเสนอกระบวนการ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

นรม.
รอง	นรม.	(พล.อ.ประวิตรฯ)
ปล.กห.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผบ.ทสส.
ผอ.ศศย.สปท.

ปล.กห.
รอง	ผอ.สนผ.กห.

ผบ.ทบ.
เสธ.ทบ.

โฆษก	กห.
ผอ.กปส.ลลก.สป.
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การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 1.3	 การจัดทำาร ่างสัญญาประชาคมความเห็นร ่วม	

เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง	 ได้จัดท�าร่างสัญญาประชาคม 

ความเห็นร่วมฯ	 จ�านวน	๑๐	 ข้อ	 พร้อมท้ังผนวกประกอบร่างสัญญา 

ประชาคมความเห็นร่วมฯ	 จ�านวน	๑๕	ข้อ	 โดยมีสรุปสาระส�าคัญคือ	 

“ให้คนไทยทุกคนได้ยดึถอืเป็นกรอบแนวทางในการอยูร่่วมกนัอย่างสงบ 

สันติในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว	

ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย	์ 

ทรงเป็นประมุข	 กล่าวคือ	 คนไทยทุกคนต้องเคารพกฎหมาย	 และ

มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	 รัฐบาล	 ประชาชน	 และ 

ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองในทุกมิติ 

อย่างครบวงจร	โดยมีเป้าหมายทีป่ระชาชนทัง้ประเทศได้รบัผลประโยชน์สงูสดุ

รวมทั้งเกิดความสามัคคีปรองดอง	 ด�ารงชีวิตตามศาสตร์พระราชา 

บนพืน้ฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	มคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้ 

ลดปัญหาความเหลื่อมล�้า	 ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ตลอดจน 

มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	 เพื่อน�าไปสู ่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”	 นอกจากน้ี	 ยังได้จัดเวทีสาธารณะ 

ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นท่ีเพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับจาก 

ทุกภาคส่วนและประชาชนท่ัวไป	 และปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์	 ซ่ึง	 ป.ย.ป.	 ได้ให้ความเห็นชอบ 

ร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ	๑๐	ข้อ	และแนวทางการแถลงสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ	ด้วยแล้ว	

2.	 การสร้างความเข้าใจร่วมของสังคมต่อเหตุความขัดแย้ง	

	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญแก่การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ	 เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ทราบถึงสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้น	ซึ่งมีการด�าเนินการ	ดังนี้

 2.1	 การจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท ์โดยผ ่านกลไกระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ท ้องถิ่น	 

มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

 	 2.1.1	 ช้ีแจงทำาความเข้าใจการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)

จ�านวน	๑๖๔,๑๕๓	ครั้ง	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๕,๕๐๓,๗๓๒	คน

 	 2.1.2	 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท	์และส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์

ในพื้นที่	 โดยการจัดงานประเพณี	 การจัดกิจกรรมทางศาสนา	 การจัดกิจกรรมพัฒนา	 จ�านวน	๒๓๘,๙๕๖	 ครั้ง	 ประชาชน 

เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๒๔,๖๓๐,๙๔๒	คน

 	 2.1.3	 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพื้นที่	 เช่น	 ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินท�ากิน 

สาธารณูปโภค	สาธารณสุข	และสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	๒๐,๗๒๘	เรื่อง	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑,๐๗๕,๑๖๓	คน	

  2.1.4	 จดักจิกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์	โดยคณะกรรมการหมูบ้่าน	จ�านวน	๒๕๔,๕๖๑	ครัง้ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๓,๙๑๕,๕๑๗	คน	

  2.1.๕	 จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง	 โดยอาสาสมัครต้นแบบ

ประชาธิปไตย	(อสปช.)	จ�านวน	๑๘๒,๑๗๕	ครั้ง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๖,๖๘๑,๙๖๕	คน



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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  2.1.๖	 จัดกิจกรรมให้ความรู ้แก ่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและ	

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จ�านวน	๘๓,๔๒๕	ครั้ง	 มีผู้ได้รับ

ประโยชน์	จ�านวน	๘,๓๔๗,๓๔๙	คน	

 2.2	 การตรวจติดตามและประเมินผลสำาเร็จของการดำาเนินงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 โดยพบว่าในระดับ 

พื้นที่	(จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	และหมู่บ้าน)	ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความขัดแย้งที่เป็นปัญหาระดับชาต	ิมีเพียงปัญหาเล็กน้อย

ที่จังหวัดและอ�าเภอสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้	

3.	 การสร้างความสามคัค	ีปรองดองและวฒันธรรมการเมืองในระบอบประชาธปิไตย	ได้สร้าง 
ความรู้ความเข้าใจ	 ปลูกฝังวัฒนธรรมและวิถีประชาธิปไตย	 โดยการให้การศึกษา	 ฝึกอบรม	 และจัดหลักสูตรในการศึกษา 

ในระดับและกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน	 

นอกจากน้ี	 ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบล	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 

ซึ่งมีเป้าหมายที่จะจัดตั้ง	จ�านวน	๗,๔๒๘	แห่ง	ทั้งประเทศ

4.	 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด�ารงธรรมทั่วประเทศ	

๓,๒๑๒,๐๗๐	 เร่ือง	 แก้ไขแล้วเสร็จ	 ๓,๑๖๐,๒๑๓	 เร่ือง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๘.๓๙	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 ๕๑,๕๘๗	 เร่ือง	 

(ข้อมูลระหว่าง	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗-๗	กันยายน	๒๕๖๐)	โดยแยกตามประเภทการให้บริการ	ดังนี้	

๑๐๐
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๔๐,	๗๘๘

เรื่อง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

๘,๖๑๙ ๑,๗๘๒

๑๑๘,๗๑๙ ๖๑,๕๗๖ ๕,๕๑๙๔๓๔,๓๑๑๒,๓๕๖,๘๘๕ ๑๘๓,๒๐๓

๑๕๙,๕๐๗ ๗๐,๑๙๕	 ๗,๓๐๑๔๓๔,๙๗๙๒,๓๕๖,๘๘๕ ๑๘๓,๒๐๓

ร้อยละ
๖๘๘
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รายงานผลการด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ 3 (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๑ การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

-

นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๑๔ ก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๓ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๔ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุงองค์ประกอบสภาทหารผ่านศึก)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๔ ก
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕ ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑

๖ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๓

๗ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :  ขั้นตอนการด�าเนินการ
 ๑. อยู่ระหว่างการดำาเนินงานของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ๒. อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
 ๓. อยู่ระหว่างการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามคำาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
 ๔. อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ๕. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ๖. บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ๗. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ๘. อยู่ระหว่างการดำาเนินการของสำานักราชเลขาธิการ

ภาคผนวก ก



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๘ ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. ....

๔

๙ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....

๔

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. ....

๔

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ๔

นโยบายข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้�าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

๑ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕ ก
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๓ ก
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๘๘ ก
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๕ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ๓

๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

๔

๗ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....

๔

๘ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

ภาคผนวก ก
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

นโยบายข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๒ ก
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๙ ก
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

๔ ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน 
พ.ศ. ....

๓

๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
พ.ศ. ....

๓

๗ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ๓

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๑๐๗ ก
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๗ ก
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓ พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๙ ก
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๙ ก
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๕ ก
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำาหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๒ ก
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. .... ๓

๙ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ๓

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .... ๓

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข 
พ.ศ. ....

๓

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. ๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๑๙ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔

๒๐ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๒๑ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๖

๒๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา 
พ.ศ. ....

๖

นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๑ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ
ในการออกหลักทรัพย์)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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๒ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๙ ก
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสามารถนำาข้อมูลของลูกค้าตนที่ได้จาก
บริษัทข้อมูลเครดิตไปใช้ในการจัดทำาแบบจำาลองด้านเครดิต)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๑๔ ก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๗ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  
(เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

๘ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๒ ก
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

๙ พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ (การจัดตั้งกองทุน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๙ ก
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๐ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๖ ก
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๑ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๒ ก
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
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๑๒ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำาเภอบางพลี อำาเภอเมืองสมุทรปราการ 
และอำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๔ ก
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๗ ก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๑๔ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕๓ ก
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐   
(แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕๖ ก
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๖ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำาเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๑ ก
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๗ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๕ ก
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๘ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๕ ก
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๙ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๕ ก
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๐ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๐ ก
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๑ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๘๘ ก
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาคผนวก ก



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน444

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๒๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๘๘ ก
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒๓ พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๘๙ ก
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒๔ พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๕ ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๖ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนำ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๒๗ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

๓

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๓

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนฯ) 

๓

๓๐ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๓๑ ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๓๓ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำาหนดบทความผิดสำาหรับผู้ว่าจ้าง)

๓

๓๔ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ยกเลิกการกำาหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและผู้ประกอบการ
รับจัดการขนส่งต้องขออนุญาต) 

๓

๓๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

๓

๓๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
[มาตรการป้องกันการกำาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๓

ภาคผนวก ก



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๓๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเรื่องการบอกกล่าวการโอนสิทธิ
เรียกร้องไปยังลูกหนี้)

๓

๓๘ ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการกำาหนดความผิดกรณีบริษัทไม่โฆษณา 
หรือไม่ส่งคำาบอกกล่าว)

๓

๓๙ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ)

๔

๔๐ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๔๑ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔

๔๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๔๓ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)

๔

๔๔ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๔

๔๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

๔

๔๖ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๔๗ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
พ.ศ. ....

๔

๔๘ ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๔๙ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕๐ ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. ....  ๔

๕๑ ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....

๔

๕๒ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕๓ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔

๕๔ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๕

๕๕ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๕

๕๖ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน44๖

ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๕๗ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ....

๗

๕๘ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ๗

๕๙ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗

๖๐ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗

๖๑ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๗

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทของไทยและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

-

นโยบายขอ้ 8 การพฒันาและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา และนวตักรรม

๑ พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๙ ก
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ....

๓

๔ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ๓

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

๑ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕ ก
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

๒ พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
ความเสียหายจากมลพิษนำ้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๐ ก
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษนำ้ามัน
อันเกิดจากเรือ  พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๐ ก
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔ ร่างพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. .... ๓

๕ ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๓
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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๖ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....

๓

๗ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. .... ๓

๙ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติิป่าชุมชน พ.ศ. .... ๔

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ๔

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.  .... ๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ.  .... ๗

นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๑๔ ก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๔ ก
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษี
ตามข้อเสนอ FATF)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๓๗ ก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๔ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เรื่องการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๕๓ ก
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕ พระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๙ ก
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๖ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๗๙ ก
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูง)

๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๙ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการ 
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ๓

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำาเหน็จบำานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔

นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขบทนิยามคำาว่า “เด็ก”  
ให้มีอายุขั้นตำ่าและขั้นสูง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ 
ตอน ๑๐๙ ก
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๑๘ ก
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๒๑ ก
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำาพิพากษา
หรือคำาสั่ง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๖๙ ก
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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ที่ ชื่อกฎหมาย ขั้นตอน

๕ พระราชบัญญัติมาตรการกำากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี 
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ [(๑) เพิ่มตำาแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้น (๒) การกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) 
และการแก้ไขปรับปรุงอำานาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาล
ปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) (๓) 
แก้ไขปรับปรุงอำานาจในการเปลี่ยนแปลงเขตอำานาจศาลปกครองชั้นต้น 
และประกาศเปิดทำาการศาลปกครองในภูมิภาค และการกำาหนดให้เงิน
ในคดีที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลปกครองหรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดีตกเป็น
ของแผ่นดิน และ (๔) วาระการดำารงตำาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
และวินัยตุลาการศาลปกครอง]

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ 
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

๗ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๓

๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ๓

๙ ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การเยียวยา 
ให้แก่ข้าราชการตำารวจผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน)

๓

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

๓

๑๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสาร 
หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด)

๓

๑๒ ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ)

๓

๑๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์ 
การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)

๔

๑๔ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทนิยาม “ผู้เสียหาย”)

๔

๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
ที่กระทำาผิด พ.ศ. ....

๔

๑๖ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๔

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

๔

๑๘ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ)

๗
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๕๐

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 โดยทีม่าตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ บญัญตัใิห้คณะรฐัมนตรี

มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ 

ของประชาชนในชาติ

 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้น 

การดำาเนินการเพื่อขับเคลื่อนและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สนับสนุน

การปฏิรูปประเทศ เพื่อออกแบบและวางรากฐานในระยะยาวอันมั่นคงแก่ประเทศ เพื่อให้การดำาเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลได้มีการนำาไปปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามรายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกโดยย่อว่า กขร.  

โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ดังนี้
 

 ๑. องค์ประกอบ

   ๑.๑ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ

   (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

  ๑.๒ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ

  ๑.๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองประธานกรรมการ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๔ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ

  ๑.๖ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตร ี กรรมการ

  ๑.๗ ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

  ๑.๘ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ

  ๑.๙ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ

  ๑.๑๐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ

   และสังคมแห่งชาติ
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๕๑

  ๑.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ

  ๑.๑๒ เลขาธิการกองอำานวยการรักษาความมั่นคง กรรมการ

   ภายในราชอาณาจักร

  ๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กรรมการ

  ๑.๑๔ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

  ๑.๑๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

  ๑.๑๖ ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

  ๑.๑๗ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม กรรมการ

   และความมั่นคงของมนุษย์

  ๑.๑๘ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

  ๑.๑๙ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ

  ๑.๒๐ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ กรรมการ

   และสิ่งแวดล้อม

  ๑.๒๑ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

   และการสื่อสาร

  ๑.๒๒ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน กรรมการ

  ๑.๒๓ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย ์ กรรมการ

  ๑.๒๔ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

  ๑.๒๕ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

  ๑.๒๖ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กรรมการ

  ๑.๒๗ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ

  ๑.๒๘ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ

  ๑.๒๙ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

  ๑.๓๐ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

  ๑.๓๑ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

  ๑.๓๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการร่วม

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๓ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการร่วม

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการและเลขานุการร่วม

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๕ ผู้อำานวยการสำานักประสานและติดตามนโยบาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๓๖ เจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๗ เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   ที่ได้รับมอบหมาย

  ๑.๓๘ เจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ผู้ช่วยเลขานุการ

   ที่ได้รับมอบหมายจำานวนไม่เกินสองคน
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๕๒

 ๒. อ�านาจหน้าที่

  ๒.๑ ขับเคลื่อนและเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ เพื่อให้การ

ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลบรรลุผลสำาเร็จ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

  ๒.๒ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาล

  ๒.๓ ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิการตามนโยบายรฐับาล และเสนอรายงานต่อคณะรฐัมนตรเีป็นประจำา

ทุกเดือน

  ๒.๔ กำาหนดรูปแบบและจัดทำารายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ และเผยแพร่ผลการดำาเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน

  ๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำางานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำาเป็น

  ๒.๖ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของ กขร.

  ๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 

 ให้สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำาหน้าที่สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคณะทำางานท่ีได้รับการแต่งตั้ง สำาหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  

ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้เบิกจ่ายจากสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๕3

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๐๒/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อน

และเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มเติม

 ตามท่ีนายกรฐัมนตรไีด้มคีำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ แต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น

 เพื่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) เป็นกรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติม
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๕4

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน

และเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 ตามที่ได้มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงาน 

ตามนโยบายรัฐบาล ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ น้ัน โดยที่ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำานักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตร ีจงึจำาเป็นต้องมกีารปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการดงักล่าว เพ่ือให้การดำาเนนิการเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 

และสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการในปัจจุบัน
 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๓๕ ของคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และให้ใช้ 

ความต่อไปนี้แทน

 “๑.๓๕  ผู้อำานวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
   

   สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๕๕

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 ตามท่ีนายกรฐัมนตรไีด้มคีำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ แต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น

 เพื่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำานาจตามความใน มาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ จงึให้ยกเลกิองค์ประกอบในคำาส่ังสำานกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ ลำาดบัที ่๑.๒๑ และเพิม่เติมองค์ประกอบ

และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังต่อไปนี้

 ๑. แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ เพิ่มเติม

 ๒. ให้ กขร. มีหน้าท่ีเร่งรัดติดตามขับเคลื่อนการดำาเนินการตามข้อเสนอแผนการปฏิรูป ซึ่งผ่านความเห็นชอบ 

ของนายกรัฐมนตรีแล้ว ตลอดจนกำากับและประสานการดำาเนนิงานของเจ้าหน้าทีต่ดิตามขบัเคลือ่นแผนปฏรูิป (Mr. Reform)  

ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยให้สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการร่วม กขร. รวบรวมรายงานกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าเป็นระยะ
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
  

   สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข



มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน4๕๖

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๓๑๓/๒๕๕๙

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน

และเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 ตามที่ได้มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงาน 

ตามนโยบายรฐับาล ลงวนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ ซึง่ต่อมาได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโดยคำาส่ังสำานกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๒๐/๒๕๕๘ 

ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ คำาสั่งสำานัก 

นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ 

ตลุาคม ๒๕๕๙ นัน้ โดยทีไ่ด้มปีระกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รฐัมนตรพ้ีนจากความเป็นรฐัมนตรีและแต่งตัง้รฐัมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือให้การดำาเนินการเป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

จึงให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๑ ของคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และให้ใช ้

ความต่อไปนี้แทน

 “๑.๑ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ”

  (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ข



รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๕๗

ค�าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดทำา

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓

 ตามทีน่ายกรฐัมนตรไีด้มคีำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตร ีที ่๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ แต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น
 

 เพื่อให้การจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำานาจ

ตามข้อ ๒.๕ ของคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดทำารายงาน 

ผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓ โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ดังนี้
 

 ๑. องค์ประกอบ

  ๑.๑ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ประธานอนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

  ๑.๒ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการ

  ๑.๓ นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ อนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

  ๑.๔ นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ อนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

  ๑.๕ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม อนุกรรมการ

   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

  ๑.๖ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ อนุกรรมการ

   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๗ นางนันทวรรณ ชื่นศิร ิ อนุกรรมการ

   ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำา

   ด้านยุทธศาสตร์

  ๑.๘ นายนริสชัย ป้อมเสือ อนุกรรมการ

   ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำาด้านสังคม

   รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

   ฝ่ายข้าราชการประจำาด้านประสานกิจการภายในประเทศ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ค
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  ๑.๙ นางธิดา พัทธธรรม อนุกรรมการ

   ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

   รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

   สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๑๐ นางสมศรี นาคจำารัสศรี อนุกรรมการ

   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๑ ผู้อำานวยการสำานักโฆษก อนุกรรมการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๒ ผู้แทนสำานักงบประมาณ อนุกรรมการ

  ๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ

  ๑.๑๔ พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ ์ อนุกรรมการ

  ๑.๑๕ ผู้อำานวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร ์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๖ ผู้อำานวยการกองพัฒนายุทธศาสตร ์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

   และติดตามนโยบายพิเศษ

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑๗ นายปุณณลักขิ์ สุรัสวด ี อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

   สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๑๘ นางรัตนา สามารถ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๑๙ นางสาวพูลสุข งามระเบียบ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๒๐ นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๒๑ จ่าเอก ชัยพล ภูต้องลม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๒๒ นางสาวสมจิตร รูปเหมาะ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ๑.๒๓ นายอินทัช อัคนิวรรณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

  ๑.๒๔ นางรุ่งไพลิน ร่มสนธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๕๙

 ๒. อ�านาจหน้าที่

  ๒.๑ พิจารณารวบรวม กล่ันกรอง ตรวจสอบ และเรียบเรียงปรับปรุงเอกสารรายงานผลการดำาเนินงาน 

ของรัฐบาลครบรอบปีที่ ๓

  ๒.๒ รายงานผลการดำาเนนิการตามข้อ ๒.๑ ต่อคณะกรรมการขบัเคลือ่นและเร่งรดัการดำาเนนิงานตามนโยบาย

รัฐบาล

  ๒.๓ ให้คณะอนุกรรมการฯ มอีำานาจเรยีกบคุคลทีเ่กีย่วข้อง หรอืเอกสารหลกัฐานจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 

หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ได้

  ๒.๔ ดำาเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  

 ให้สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และสำานกัเลขาธกิาร

นายกรัฐมนตรี อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ สำาหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎกีาเบีย้ประชมุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการอ่ืน ๆ  

ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    สุวิทย์ เมษินทรีย์

    (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

    รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

    ประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงาน

    ตามนโยบายรัฐบาล
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ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

 ด้วยนายอุตตม  สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอลาออกจากตำาแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม สาวนายน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙  

ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗
  

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

4๖๑

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

 ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำาแหน่งจำานวน ๒ ราย คือ

 ๑. พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งตัง้แต่วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ความเป็นรฐัมนตรขีอง พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา จงึสิน้สดุลงตัง้แต่วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

 ๒. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอลาออกจากตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๕  

ธันวาคม ๒๕๕๙ ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช ๒๕๕๗

   ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

    (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

    นายกรัฐมนตรี
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ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี

www.thaigov.go.th

โทรศัพท์ ๐  ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๙๘๑, ๔๙๐๔

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th

โทรศัพท์ ๐  ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓, ๑๗๑๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

www.nesdb.go.th

โทรศัพท์ ๐  ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๑๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑ จ�ำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ

ปีที่พิมพ์ 

ISBN 

กรกฎำคม ๒๕๖๑

978-616-7749-10-5

๖๒๒๘

๑๗๑๑ - ๓

3Y Gov �������_SI.indd   462 29/6/2561 BE   15:48





ปที่๓
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

พ
ลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ปที่ ๓ (๑๒
 กันยายน ๒

๕๕๙-๑๒
 กันยายน ๒

๕๖๐)
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

สำนักนายกรัฐมนตรี
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