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๑.	 สภาพปัญหาก่่อนเข้�าบรุิหารุปรุะเทศ
 ประเทศไทยได้ร้บัผลกระทบจากบรบิทการเปล่�ยนแปลงต่า่ง ๆ  ทั�งจากภายในและภายนอกประเทศมาอยา่งต่อ่เน่�อง  

โด้ยในส่่วนของบริบทการเปล่�ยนแปลงภายนอก ประเทศไทยได้้รับผลกระทบจากส่ถานการณ์์เศรษฐกิจโลก 

ท่�ชะลอต่ัว ปัญหาความขัด้แย้งทางการเม่องระหว่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่ท่�ส่่งผลให้การพััฒนา 

ในอนาคต่ปรับเปล่�ยนไปได้้อย่างพัลิกผัน การเปล่�ยนแปลงโครงส่ร้างประชากรของโลกม่สั่ด้ส่่วนผ้้ส่้งอายุเพัิ�มข้�น 

อย่างต่่อเน่�อง รวมถ้งการเปล่�ยนแปลงส่ภาพัภ้มิอากาศท่�เกิด้ข้�นอย่างรวด้เร็วและรุนแรง

 นอกจากน่� ยงัต่อ้งเผชญิกบัส่ภาวะแวด้ลอ้มภายในประเทศท่�มค่วามผนัผวน เชน่ อตั่ราการขยายต่วัทางเศรษฐกจิ 

ลด้ต่�ำลง ซึ่้�งเป็นผลจากการชะลอต่ัวลงของการบริโภค การลงทุน และการส่่งออก ส่่งผลให้อัต่ราการว่างงานเพัิ�มข้�น  

หน่�สิ่นครัวเร่อนต่่อผลิต่ภัณ์ฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ม่แนวโน้มส่้งข้�น  

การเข้าส่้่สั่งคมส่้งวัยส่่งผลต่่ออุปทานแรงงานในประเทศ การศ้กษายังม่ปัญหาทางด้้านคุณ์ภาพัและความเท่าเท่ยม  

ม่ความเหล่�อมล�ำ รวมทั�งยังม่ปัญหาภัยแล้ง น�ำท่วม มลพัิษ ฝุุ่�นควัน ต่ลอด้จนความแต่กต่่างด้้านอุด้มการณ์์ 

ทางการเม่อง การทุจริต่และประพัฤต่ิมิชอบ

 ซึ่้�งส่ภาพัการณ์์ทั�งหมด้น่� เปน็ความทา้ทายของรฐับาลในการเขา้มาแกไ้ขปญัหาเฉพัาะหนา้ท่�เปน็ประเด้น็เรง่ด้ว่น  

ขณ์ะเด้่ยวกันจะต่้องม่การวางรากฐานการพััฒนาและการปฏิิร้ปในด้้านต่่าง ๆ เพั่�อเส่ริมส่ร้างข่ด้ความส่ามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ และความอย้่เย็นเป็นสุ่ขของคนไทยในระยะยาว โด้ยจะต้่องส่ร้างส่มดุ้ลของการพััฒนา 

ทั�งในมิต่ิเศรษฐกิจ ส่ังคม ทรัพัยากรธรรมชาต่ิและส่ิ�งแวด้ล้อม และการบริหารจัด้การท่�ด้่ ภายใต่้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพัอเพั่ยง เพั่�อนำไปส่้่การพััฒนาอย่างยั�งย่นต่่อไป

๒.	 สถานก่ารุณ์์หลัังก่ารุเข้�าบรุิหารุปรุะเทศ	
 รฐับาล พัลเอก ประยทุธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนต่ร ่เปน็รฐับาลท่�มาจากการเลอ่กต่ั�งต่ามวิถ่ทางประชาธปิไต่ย 

เม่�อวนัท่� ๒๔ ม่นาคม ๒๕๖๒ ซึ่้�ง พัลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ได้ร้บัมต่ริบัรองจากเส่ย่งส่ว่นใหญใ่นการประชมุรว่มกนั 

ของรัฐส่ภา ต่ามมาต่รา ๒๗๒ ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทย เม่�อวันท่�  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ให้เป็นนายกรัฐมนต่ร่อ่กวาระหน้�ง และได้้ม่พัระบรมราชโองการโปรด้เกล้าฯ แต่่งต่ั�ง พัลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

เป็นนายกรัฐมนต่ร่ เม่�อวันท่� ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลชุด้น่�ประกอบด้้วยพัรรคการเม่องร่วมรัฐบาล รวม ๒๑ พัรรค  

ได้้แก่ พัรรคพัลังประชารัฐ พัรรคภ้มิใจไทย พัรรคประชาธิปัต่ย์ พัรรคชาต่ิไทยพััฒนา พัรรครวมพัลังประชาชาต่ิไทย  

พัรรคพัลังท้องถิ�นไท พัรรคเศรษฐกิจใหม่ พัรรคชาต่ิพััฒนาพัรรครักษ์ผ่นป�าประเทศไทย พัรรคพัลังชาต่ิไทย  

พัรรคประชาวิวัฒน์ พัรรคพัลังไทยรักไทย พัรรคไทยศร่วิไลย์ พัรรคประชานิยม พัรรคคร้ไทยเพั่�อประชาชน  

พัรรคประชาธรรมไทย พัรรคประชาชนปฏิิร้ป พัรรคพัลเม่องไทย พัรรคประชาธิปไต่ยใหม่ พัรรคพัลังธรรมใหม่  

และพัรรคไทรักธรรม ได้้เข้ามาบริหารราชการแผ่นด้ินเม่�อวันท่� ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โด้ยได้้กำหนด้นโยบาย 

การบริหารราชการแผ่นดิ้นท่�ย้ด้มั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไต่ยอันม่พัระมหากษัต่ริย์ทรงเป็นประมุข  

ซึ่้�งส่อด้คล้องกับหมวด้ ๕ หน้าท่�ของรัฐ และหมวด้ ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ของรัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณ์าจักรไทย  

และยุทธศาส่ต่ร์ชาต่ิ พั.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพั่�อพััฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น

 ทั�งน่� ในช่วงส่องปีแรกของการเข้ามาบริหารราชการแผ่นด้ิน (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

รัฐบาลได้้ขับเคล่�อนการพััฒนาประเทศ โด้ยย้ด้โยงกับยุทธศาส่ต่ร์ชาต่ิและแผนพััฒนาเศรษฐกิจและส่ังคมแห่งชาต่ิ  

ฉบบัท่� ๑๒ พั.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ทั�งในด้้านความมั�นคง การส่รา้งความส่ามารถในการแขง่ขนั การพัฒันาและเส่รมิส่รา้ง 

(2) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



ศักยภาพัทรัพัยากรมนุษย์ การส่ร้างโอกาส่และความเส่มอภาคทางสั่งคม การส่ร้างการเต่ิบโต่บนคุณ์ภาพัช่วิต่ 

ท่�เป็นมิต่รต่่อส่ิ�งแวด้ล้อม และการปรับส่มดุ้ลและพััฒนาระบบการบริหารจัด้การภาครัฐ รวมถ้งการลงทุน 

ในโครงส่ร้างพั่�นฐานทั�งทางบก น�ำ ราง อากาศ และด้้านด้ิจิทัลอย่างต่่อเน่�อง 

 ท่�ส่ำคัญรัฐบาลได้้เร่งด้ำเนินมาต่รการต่่าง ๆ เพั่�อลด้ผลกระทบจากการชะลอต่ัวทางเศรษฐกิจซึ่้�งเกิด้จาก 

การชะลอต่ัวของเศรษฐกิจโลกท่�ม่ส่าเหตุ่มาจากส่งครามการค้าระหว่างประเทศขั�วอำนาจในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  

และวิกฤต่ราคาน�ำมันท่�มผ่ลจากส่งครามระหว่างส่หพันัธรัฐรัส่เซึ่ย่และยเ้ครนท่�เริ�มต้่นในช่วงต้่นปี ๒๕๖๕ นอกจากน่�  

เม่�อเกิด้การแพัร่ระบาด้ของโรคต่ิด้เช่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด้-๑๙) ในช่วงเด้่อนกุมภาพัันธ์ ๒๕๖๓ ต่่อเน่�อง 

มาจนถ้งกลางปี ๒๕๖๕ รัฐบาลได้้ควบคุมการแพัร่ระบาด้ เร่งจัด้หาและฉ่ด้วัคซ่ึ่นท่�ม่ประส่ิทธิภาพัให้กับประชาชน 

อยา่งครอบคลมุ ทั�วถง้ และรวด้เรว็ เพั่�อลด้ความเจบ็ป�วยรนุแรงและเส่ย่ช่วติ่ ควบค้ไ่ปกบัการด้ำเนนิมาต่รการทางการเงนิ  

การคลัง และก้�งการคลัง ทั�งในด้้านมาต่รการส่ินเช่�อ การพัักชำระหน่� การปรับโครงส่ร้างหน่� การปรับลด้ภาระภาษ่ 

และเล่�อนการชำระภาษ่ เพ่ั�อบรรเทาผลกระทบต่อ่ประชาชนและภาคธุรกจิ พัรอ้มทั�งได้ต้่ราพัระราชกำหนด้ให้อำนาจ 

กระทรวงการคลังก้้เงินเพั่�อแก้ไขปัญหา เย่ยวยา และฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจและส่ังคมท่�ได้้รับผลกระทบจากการระบาด้ของ 

โรคต่ิด้เช่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด้-๑๙) พั.ศ. ๒๕๖๓ ในกรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท และพัระราชกำหนด้ให้ 

อำนาจกระทรวงการคลังก้เ้งนิเพ่ั�อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสั่งคมจากการระบาด้ของโรคติ่ด้เช่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙  

เพัิ�มเต่ิม พั.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพั่�อเย่ยวยาและบรรเทาผลกระทบต่่าง ๆ ให้แก่ประชาชน 

 รัฐบาลย่นยันถ้งความมุ่งมั�นท่�จะนำพัาประเทศให้รอด้พ้ันจากวิกฤต่ครั�งน่�ไปได้้โด้ยเร็วท่�สุ่ด้ และพัลิกฟื้้�น 

ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้้อย่างเข้มแข็งภายใต่้ “ช่วิต่วิถ่ใหม่” โด้ยเฉพัาะการเส่ริมส่ร้างความมั�นคงของมนุษย์  

การส่ร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภาพัรวมและฐานราก การด้้แลส่ภาพัแวด้ล้อมและการใช้ทรัพัยากร 

อยา่งมป่ระสิ่ทธภิาพั ควบค้ไ่ปกบัการบรหิารจดั้การผลกระทบจากการพัฒันาเศรษฐกิจในด้า้นต่า่ง ๆ  ท่�ทั�วโลกให้ความส่ำคญั 

ทั�งการลด้ภาวะโลกร้อน การกำจัด้ขยะในทะเล และการรักษาความหลากหลายทางช่วภาพั เพ่ั�อวางรากฐาน 

ของประเทศไทยให้ส่ามารถรับม่อกับวิกฤต่การณ์์ในอนาคต่ท่�ยากจะคาด้เด้าได้้อย่างทันท่วงท่และม่ประส่ิทธิภาพั

๓.	 แนวนโยบายข้องรุัฐบาลั
 รัฐบาลได้้กำหนด้นโยบายในการบริหารราชการแผ่นด้ิน ซึ่้�งได้้แถลงต่่อรัฐส่ภาเม่�อวันท่� ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ประกอบด้้วย นโยบายหลกั ๑๒ ด้้าน ได้้แก ่(๑) การปกปอ้งและเชดิ้ช้ส่ถาบนัพัระมหากษตั่ริย ์(๒) การส่ร้างความมั�นคง 

และความปลอด้ภัยของประเทศ และความส่งบสุ่ขของประเทศ (๓) การทำนุบำรุงศาส่นา ศิลปะและวัฒนธรรม  

(๔) การส่ร้างบทบาทของไทยในเวท่โลก (๕) การพััฒนาเศรษฐกิจและความส่ามารถในการแข่งขันของไทย  

(๖) การพััฒนาพั่�นท่�เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญส่้่ภ้มิภาค (๗) การพััฒนาส่ร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

(๘) การปฏิิร้ปกระบวนการเร่ยนร้้และการพััฒนาศักยภาพัของคนไทยทุกช่วงวัย (๙) การพััฒนาระบบส่าธารณ์สุ่ข 

และหลักประกันทางสั่งคม (๑๐) การฟ้ื้�นฟ้ื้ทรัพัยากรธรรมชาติ่และการรักษาส่ิ�งแวด้ล้อมเพ่ั�อส่ร้างการเติ่บโต่อย่างยั�งยน่  

(๑๑) การปฏิิร้ปการบริหารจัด้การภาครัฐ และ (๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต่และประพัฤติ่มิชอบ  

และกระบวนการยุต่ิธรรม ขณ์ะเด้่ยวกัน ได้้เส่นอนโยบายเร่งด้่วน ๑๒ เร่�อง ได้้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาการด้ำรงช่วิต่ 

ของประชาชน (๒) การปรับปรุงระบบส่วัส่ดิ้การและพััฒนาคุณ์ภาพัช่วิต่ของประชาชน (๓) มาต่รการเศรษฐกิจ 

เพั่�อรองรบัความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก (๔) การใหค้วามชว่ยเหลอ่เกษต่รกรและพัฒันานวตั่กรรม (๕) การยกระด้บั 

ศกัยภาพัของแรงงาน (๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศส่้อ่นาคต่ (๗) การเต่รย่มคนไทยส่้ศ่ต่วรรษท่� ๒๑  

(๘) การแก้ไขปัญหาทุจริต่และประพัฤติ่มชิอบในวงราชการทั�งฝุ่�ายการเมอ่งและฝุ่�ายราชการประจำ (๙) การแก้ไขปัญหา 

ยาเส่พัติ่ด้และส่ร้างความส่งบสุ่ขในพ่ั�นท่�ชายแด้นภาคใต้่ (๑๐) การพััฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(3)



(๑๑) การจัด้เต่รย่มมาต่รการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ (๑๒) การส่นับส่นุนให้มก่ารศก้ษา การรับฟื้งัความคิด้เห็น 

ของประชาชน และการด้ำเนินการเพั่�อแก้ไขเพัิ�มเต่ิมรัฐธรรมน้ญ

๔.	 ผู้ลัก่ารุดำเนินงานท่�สำคััญข้องรุัฐบาลัในช่่วงปีท่�	๓	
 ในช่วงปีท่� ๓ ของการบริหารราชการแผ่นด้ิน (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) รัฐบาลได้้มุ่งมั�น 

ทุ่มเท และระด้มส่รรพักำลังในการด้ำเนินงานส่ำคัญต่่าง ๆ ด้ังน่�

	 ๔.๑	 ก่ารุปก่ป้องแลัะเช่ิดช่้สถาบันพรุะมหาก่ษััตรุิย์

  รัฐบาลได้้จัด้งานเฉลิมพัระเก่ยรติ่เน่�องในโอกาส่ต่่าง ๆ เช่น การจัด้กิจกรรมเฉลิมพัระเก่ยรติ่ 

พัระบาทส่มเด้จ็พัระเจา้อย้ห่วั เน่�องโอกาส่วนัเฉลมิพัระชนมพัรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนว่ยงานต่า่ง ๆ  ทั�งในส่ว่นกลาง 

และส่ว่นภม้ภิาคได้จ้ดั้กจิกรรมเฉลมิพัระเกย่รต่พิัระบาทส่มเด้จ็พัระเจา้อย้ห่วั โด้ยเนน้ในรป้แบบออนไลนแ์ละปฏิบิตั่ ิ

ต่ามมาต่รการป้องกันโควิด้-๑๙ อย่างเคร่งครัด้ การจัด้กิจกรรมเฉลิมพัระเก่ยรต่ิ พัิธ่ถวายพัระพัรชัยมงคล  

และการลงนามถวายพัระพัรส่มเด้จ็พัระนางเจา้ส่ริกิติ่ิ� พัระบรมราชนิน่าถ พัระบรมราชชนนพ่ันัปหีลวง เน่�องในโอกาส่ 

วันเฉลิมพัระชนมพัรรษา ๑๒ ส่ิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมน้อมรำล้กในพัระมหากรุณ์าธิคุณ์และถวายเป็นพัระราชกุศล 

เน่�องในวันคล้ายวันส่วรรคต่ พัระบาทส่มเด้็จพัระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพัลอดุ้ลยเด้ชมหาราช บรมนาถบพัิต่ร  

๑๓ ตุ่ลาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเฉลิมพัระเก่ยรติ่ส่มเด็้จพัระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมส่มเด็้จพัระเทพัรัต่นราชสุ่ด้าฯ  

ส่ยามบรมราชกุมาร่ เน่�องในโอกาส่วันคล้ายวันพัระราชส่มภพั ๒ เมษายน ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพัระเก่ยรติ่ 

ส่มเด้จ็พัระนางเจา้ฯ พัระบรมราชนิ ่เน่�องในโอกาส่วนัเฉลมิพัระชนมพัรรษา ๓ มถินุายน ๒๕๖๕ กจิกรรมเทดิ้พัระเกย่รต่ิ 

พัระบรมวงศานุวงศ์ การเผยแพัร่พัระเก่ยรต่ิคุณ์ในพัระบาทส่มเด้็จพัระมงกุฎเกล้าเจ้าอย้่หัว และกิจกรรมทว่ปัญญา  

ประจำป ี๒๕๖๕ ครั�งท่� ๑ โด้ยจดั้การอภปิรายและการแส่ด้ง ละครเบกิโรง เร่�อง “พัระคเณ์ศรเ์ส่่ยงา” บทพัระราชนพิันธ ์

ในพัระบาทส่มเด้็จพัระมงกุฎเกล้าเจ้าอย้่หัว

  รัฐบาลยังส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนการด้ำเนินงานต่ามพัระราโชบาย เช่น จัด้กิจกรรมจิต่อาส่า  

“เต่ิมส่่ส่ร้างส่รรค์ ส่่งต่่อเพั่�อน้อง” ในการใช้ศิลปะเป็นส่ะพัานเช่�อมไปส่้่การปรับปรุงส่ภาพัภ้มิทัศน์ภายในโรงเร่ยน 

ประชาราษฎร์บำเพ็ัญ เขต่ห้วยขวาง ขณ์ะเด่้ยวกัน ได้้เผยแพัร่ศาส่ต่ร์พัระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพัอเพัย่ง  

เช่น ด้ำเนินโครงการวิทยากรส่่งเส่ริมคุณ์ธรรม Sustainability c Moral “ต่ามรอยพัระราชา” ส่ร้างนวัต่กรรม 

เพั่�อการพััฒนาอย่างยั�งย่นจากศาส่ต่ร์พัระราชา โด้ยนำวิทยากรส่่งเส่ริมคุณ์ธรรมจากทั�วประเทศลงพั่�นท่�เร่ยนร้้ 

ห้องเร่ยนธรรมชาต่ิ รวมถ้งส่ร้างความต่ระหนักร้้ เผยแพัร่ และปล้กฝุ่ังให้ประชาชนม่ความร้้ความเข้าใจท่�ถ้กต่้อง  

และเป็นจริงเก่�ยวกับส่ถาบันพัระมหากษัต่ริย์และพัระราชกรณ์่ยกิจเพ่ั�อประชาชน ต่ลอด้จนพัระมหากรุณ์าธิคุณ์ 

ของพัระมหากษัต่ริย์ทุกพัระองค์ 

  ขณ์ะเด่้ยวกัน รัฐบาลได้้ต่่อยอด้การด้ำเนินการของหน่วยพัระราชทานและประชาชนจิต่อาส่า 

พัระราชทานต่ามแนวพัระราชด้ำริ โด้ยด้ำเนินการโครงการจิต่อาส่าพัระราชทาน “เราทำความ ด้่ ด้้วยหัวใจ” 

ปัจจุบันม่จิต่อาส่าพัระราชทานรวมทั�งส่ิ�น ๖.๙๔ ล้านคน แบ่งเป็นชาย ๓.๑๑ ล้านคน และหญิง ๓.๘๓ ล้านคน 

โด้ยม่การจัด้กิจกรรมจิต่อาส่าจำแนกต่ามประเภท ประกอบด้้วย (๑) ประเภทจิต่อาส่าพััฒนา จัด้กิจกรรม จำนวน 

๓๙,๗๖๑ ครั�ง (๒) ประเภทจิต่อาส่าภัยพัิบัต่ิ จัด้กิจกรรม จำนวน ๓,๗๑๒ ครั�ง และ (๓) ประเภทจิต่อาส่าเฉพัาะกิจ  

จัด้กิจกรรม จำนวน ๑๕๙ ครั�ง รวมจัด้กิจกรรม จำนวน ๔๓,๗๓๒ ครั�ง รวมจิต่อาส่า จำนวน ๓.๐๑ ล้านคน 

	 ๔.๒	 ก่ารุบรุิหารุจััดก่ารุก่ารุรุะบาดข้องโคัวิด-๑๙ 

  จากส่ถานการณ์ก์ารแพัรร่ะบาด้ของโควดิ้-๑๙ ท่�เริ�มมก่ารระบาด้ในประเทศไทยมาต่ั�งแต่เ่ด้อ่นกมุภาพันัธ ์๒๕๖๓ 

รัฐบาลได้้ด้ำเนินการเพั่�อแก้ไขภาวะวิกฤต่ท่�เกิด้ข้�น ด้ังน่�

(4) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๔.๒.๑	 ก่ารุจััดตั�ง	 “ศ้นย์บรุิหารุสถานก่ารุณ์์ก่ารุแพรุ่รุะบาดข้องโรุคัติดเช่้�อไวรุัสโคัโรุนา	 ๒๐๑๙		

(โคัวิด-๑๙)”	หรุ้อศ้นย์บรุิหารุสถานก่ารุณ์์โคัวิด-๑๙	(ศบคั.) ข้�นเพั่�อเป็นกลไกหลักในการควบคุมการแพัร่ระบาด้ 

และบรหิารจดั้การส่ถานการณ์์ในด้า้นต่า่ง ๆ  เพั่�อลด้ผลกระทบท่�จะเกดิ้ข้�นกบัประชาชนในทกุมติ่ ิโด้ย ศบค. ได้อ้อกมาต่รการ

เพั่�อควบคุมการแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙ เช่น การกำหนด้พั่�นท่�ควบคุมการแพัร่ระบาด้ในระด้ับต่่าง ๆ การจำกัด้ 

การเคล่�อนยา้ยและด้ำเนนิกจิกรรมของบคุคล การกำหนด้พั่�นท่�และชว่งเวลาหา้มออกนอกเคหส่ถาน การหา้มการรวมกลุม่  

การให้บุคลากรในหน่วยงานทั�งรัฐและเอกชนทำงานท่�บ้าน (Work From Home) การส่ั�งปิด้กิจการท่�ม่ความเส่่�ยง 

ต่อ่การแพัร่ระบาด้ของโรค การจัด้ต่ั�งศน้ย์แรกรับ-ส่ง่ต่อ่ผ้้ป�วยโควิด้-๑๙ จากกรณ์ผ้้่ป�วยต่กค้าง การจัด้ต่ั�งโรงพัยาบาลส่นาม

ทั�วประเทศ รวมถ้งการจัด้ให้ม่ระบบการแยกกักตั่วท่�บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักโรคในชุมชน  

(Community Isolation) โด้ยม่การปรบัมาต่รการด้า้นต่า่ง ๆ  ใหส้่อด้รบักบัการด้ำรงชว่ติ่และส่ถานการณ์ท์างเศรษฐกจิ  

ส่ามารถควบคุมส่ถานการณ์ก์ารแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙ ให้ส่งบได้ภ้ายใน ๒๘ วนั ระหว่างเด้อ่นตุ่ลาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕  

ทั�งส่ิ�น ๑๖ จงัหวัด้ คดิ้เป็นร้อยละ  ๒๐.๘ และติ่ด้ต่ามส่ถานการณ์ก์ารแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙ ทั�งในและต่า่งประเทศ  

พับวา่ ประเทศไทยมอ่ตั่ราป�วยต่ายของผ้ป้�วยโควดิ้-๑๙ คดิ้เปน็รอ้ยละ ๐.๖ ขณ์ะท่�ทั�วโลกมอ่ตั่ราป�วยต่าย รอ้ยละ ๑.๑

	 	 ๔.๒.๒	 ก่ารุจัดัหาวัคัซ่ีนแลัะรุณ์รุงค์ัให�ปรุะช่าช่นเข้�ารัุบก่ารุฉ่ีดวัคัซ่ีนโคัวิด-๑๙	ให�มาก่ท่�สดุ	เพ้�อป้องกั่น	

ก่ารุเก่ดิอาก่ารุรุนุแรุงจัาก่ก่ารุตดิเช้่�อแลัะสรุ�างภม้คุิั�มก่นัหม้ใ่ห�กั่บคันไทย โด้ยในปงีบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ ได้จ้ดั้หา 

วคัซึ่น่โควดิ้-๑๙ ได้้แก ่วคัซึ่น่ AstraZeneca เปา้หมาย ๖๐ ลา้นโด้ส่ ต่รวจรบัแลว้ ๘,๓๕๔,๐๐๐ โด้ส่ และวคัซึ่น่ Pfizer  

เปา้หมาย ๓๐ ลา้นโด้ส่ ต่รวจรบัแลว้ ๒๖,๑๙๔,๓๕๐ โด้ส่ โด้ยประชากรท่�อย้ใ่นประเทศไทยได้ร้บัวคัซ่ึ่นปอ้งกันโควดิ้-๑๙  

วัคซึ่่นเข็มท่� ๑-๓ ส่ะส่ม ๑๔๐,๘๓๕,๓๗๐ โด้ส่ แบ่งเป็น เข็มท่� ๑ จำนวน ๕๖,๘๔๓,๒๕๙ โด้ส่ (ครอบคลุม

ร้อยละ ๘๑.๗) เข็มท่� ๒ จำนวน ๕๓,๑๘๑,๐๕๒ โด้ส่ (ร้อยละ๗๖.๕) และเข็มท่� ๓ จำนวน ๓๐,๘๑๑๐๕๙ โด้ส่  

(ร้อยละ ๔๔.๓) 

  ๔.๒.๓	 ก่ารุฟื้้�นฟ้ื้จิัตใจัหลังัภาวะวิก่ฤตในสถานก่ารุณ์์ก่ารุรุะบาดข้องโคัวิด-๑๙ เชน่ พัฒันาศักยภาพั 

ทม่ชว่ยเหลอ่เยย่วยาจติ่ใจ (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) ส่งักดั้กรมส่ขุภาพัจติ่  

หลักส่้ต่ร “Grief therapy” เพ่ั�อด้้แลจิต่ใจผ้้ส่้ญเส่่ยจากโควิด้-๑๙ โด้ยติ่ด้ต่ามเย่ยวยาจิต่ใจครอบครัวผ้้เส่่ยช่วิต่ 

จากโควิด้-๑๙ จำนวน ๑,๔๓๔ ครอบครัว ๑,๙๒๐ คน จัด้กิจกรรมเส่ริมส่ร้างวัคซึ่่นใจในส่ถานศ้กษาและในชุมชน  

จำนวน ๑,๗๖๖ แห่ง พัฒันาระบบการด้แ้ลภาวะสุ่ขภาพัจิต่ท่�อาจเกิด้ข้�นภายหลังการป�วยในระยะ Post Acute COVID-19  

Syndrome (Long-COVID) โด้ยจัด้ทำแนวปฏิิบัต่ิการด้้แลรักษาภาวะนอนไม่หลับ ส่ำหรับกลุ่มอาการวิต่กกังวล 

และกลุ่มอาการซึ่้มเศร้า ท่�อาจเกิด้ข้�นภายหลังการป�วยด้้วยโควิด้-๑๙ และได้้ม่การต่ิด้ต่ามภาวะ Long-COVID  

ผ้้ท่�เคยติ่ด้เช่�อโควิด้-๑๙ จำนวน ๒,๐๔๘ คน และได้้แนะนำเส่ริมส่ร้างพัฤติ่กรรมสุ่ขภาพัผ้้ป�วยหลังเป็นโควิด้-๑๙  

ต่ามแนวทางการส่นทนา ส่ร้างแรงจ้งใจ และให้การด้้แลด้้านสุ่ขภาพัจิต่ท่�เหมาะส่ม ส่นทนาแบบส่ร้างแรงจ้งใจ 

ในกลุ่มผ้้ลังเลใจในการฉ่ด้วัคซึ่่นโควิด้-๑๙ พับว่า ม่ผ้้ท่�เปล่�ยนใจมาฉ่ด้วัคซึ่่น ร้อยละ ๗๘

	 ๔.๓	 มาตรุก่ารุก่ารุคัลัังท่�รุัฐบาลัได�ดำเนินก่ารุเพ้�อเย่ยวยาแลัะฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้ลัก่รุะทบจัาก่ก่ารุแพรุ่รุะบาด	

ข้องโคัวิด-๑๙	แลัะมาตรุก่ารุเพ้�อลัดผู้ลัก่รุะทบจัาก่ก่ารุปรุับตัวข้้�นข้องรุาคัาสินคั�า

	 	 ๔.๓.๑	 มาตรุก่ารุรัุก่ษัารุะดับก่ารุบรุิโภคัภายในปรุะเทศแลัะเพิ�มก่ำลัังซี้�อให�แก่่ก่ลัุ่มผู้้�ม่รุายได�น�อย	

แลัะปรุะช่าช่นทั�วไป	

   (๑) โคัรุงก่ารุเพิ�มก่ำลังัซ้ี�อให�แก่ผู่้้�มบั่ตรุสวัสดกิ่ารุแห่งรุฐั เปน็การชว่ยเหลอ่วงเงนิคา่ซ่ึ่�อส่นิคา้ 

บริโภคอุปโภคท่�จำเป็นจากร้านธงฟื้้าราคาประหยัด้พััฒนาเศรษฐกิจท้องถิ�น (ร้านธงฟื้้าฯ) ให้แก่ผ้้ม่บัต่รส่วัส่ด้ิการฯ  

จำนวน ๑๔ ลา้นคน เป็นระยะเวลา ๓ เด้อ่น โด้ยด้ำเนินงานอย่างต่อ่เน่�องมาแล้วรวม ๔ ระยะ เพ่ั�อใหก้ารช่วยเหลอ่ เยย่วยา  

และลด้ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผ้้ม่บัต่รส่วัส่ด้ิการฯ เป็นไปอย่างต่่อเน่�อง ได้้แก่ (๑) ระยะท่� ๑ เด้่อนตุ่ลาคม- 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(5)



ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่วยเหล่อในวงเงิน จำนวน ๕๐๐ บาทต่่อคนต่่อเด้่อน และ (๒) ระยะท่� ๒ เด้่อนมกราคม- 

มน่าคม ๒๕๖๔ ชว่ยเหลอ่ในวงเงิน จำนวน ๕๐๐ บาทต่อ่คนต่อ่เด้อ่น (๓)  ระยะท่� ๓ เด้อ่นกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔  

ช่วยเหล่อในวงเงิน จำนวน ๒๐๐ บาทต่่อคนต่่อเด้่อน และ (๔) ระยะท่� ๔ เด้่อนกุมภาพัันธ์-เมษายน ๒๕๖๕  

ช่วยเหล่อในวงเงิน จำนวน ๒๐๐ บาทต่่อคนต่่อเด้่อน

   (๒) โคัรุงก่ารุคันลัะคัรุ้�ง เป็นโครงการท่�ประชาชนท่�เข้าร่วมโครงการจะได้้รับส่ิทธิภาครัฐ 

รว่มจา่ยร้อยละ ๕๐ ส่ำหรบัการซึ่่�ออาหาร เคร่�องด่้�ม ส่นิคา้ทั�วไป ไมร่วมถ้งส่ลากกนิแบง่รฐับาล เคร่�องด้่�มแอลกอฮอล์ 

ยาส่้บ โด้ยจะต่้องชำระเงินผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส่์โด้ยภาครัฐ (g-Wallet) บนแอปพัลิเคชัน “เป๋าต่ัง”  

กับร้านค้าท่�เข้าร่วมโครงการท่�ต่ิด้ต่ั�งแอปพัลิเคชัน “ถุงเงิน” ปัจจุบันด้ำเนินงานไปแล้ว ๔ ระยะ ได้้แก่

	 	 	 	 รุะยะท่�	๑	ประชาชนท่�เข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๐ ล้านคน ผ้้เข้าร่วมได้้รับส่ิทธิภาครัฐ 

ร่วมจ่ายไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่่อคนต่่อวัน หร่อไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่่อคน ระยะเวลาการใช้ส่ิทธิต่ั�งแต่่ 

วันท่� ๒๓ ตุ่ลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

	 	 	 	 รุะยะท่�	๒ ประชาชนท่�เข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๕ ล้านคน ผ้้เข้าร่วมได้้รับส่ิทธิภาครัฐ 

ร่วมจ่ายไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่่อคนต่่อวัน หร่อไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาทต่่อคน ต่ั�งแต่่วันท่� ๑ มกราคม-๓๑ ม่นาคม ๒๕๖๔

	 	 	 	 รุะยะท่�	๓ ประชาชนท่�เข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๓๑ ล้านคน ผ้้เข้าร่วมได้้รับส่ิทธิภาครัฐ 

ร่วมจ่ายไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่่อคนต่่อวัน หร่อไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่่อคน ในแต่่ละรอบ รอบละ ๓ เด้่อน  

หร่อไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่่อคน ต่ั�งแต่่วันท่� ๑ กรกฎาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

	 	 	 	 รุะยะท่�	๔ ประชาชนท่�เข้าร่วมโครงการจากระยะท่� ๓ และลงทะเบ่ยนใหม่ ๑ ล้านคน  

ผ้้เข้าร่วมได้้รับส่ิทธิภาครัฐร่วมจ่ายไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่่อคนต่่อวัน หร่อไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทต่่อคน ในแต่่ละรอบ  

รอบละ ๓ เด้่อน หร่อไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาทต่่อคน ต่ั�งแต่่วันท่� ๑ กุมภาพัันธ์-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

	 	 ๔.๓.๒	 มาตรุก่ารุสินเช้่�อดอก่เบ่�ยต�ำข้องสถาบันก่ารุเงนิเฉีพาะก่จิัสำหรุบัลัก้่คั�ารุายย่อย ประกอบด้ว้ย  

โครงการส่ินเช่�อเพั่�อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส่ำหรับผ้้ม่อาช่พัอิส่ระและผ้้ม่รายได้้ประจำท่�ได้้รับผลกระทบจากโควิด้-๑๙  

วงเงินรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท โครงการส่ินเช่�อก้้ภัยโควิด้-๑๙ เพั่�อช่วยเหล่อและบรรเทาผลกระทบการแพัร่ระบาด้ 

ของโควิด้-๑๙ ระลอกใหม่ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท มาต่รการสิ่นเช่�อส่้้ภัยโควิด้-๑๙ ส่ำหรับผ้้ม่รายได้้ประจำ  

ประกอบอาช่พัอิส่ระ และเกษต่รกรรายย่อยหร่อล้กจ้างภาคการเกษต่ร วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 

	 	 ๔.๓.๓	 มาตรุก่ารุภาษั่	 เพ้�อช่่วยเหลั้อ	 เย่ยวยา	 แลัะบรุรุเทาผู้ลัก่รุะทบ	ประกอบด้้วย มาต่รการ 

ลด้ค่าธรรมเน่ยมจด้ทะเบ่ยนสิ่ทธิและนิต่ิกรรมส่ำหรับท่�อย้่อาศัย โด้ยการลด้ค่าธรรมเน่ยมการโอนจากร้อยละ ๒  

ลงเหล่อร้อยละ ๐.๐๑ และลด้ค่าธรรมเน่ยมการจำนองจากร้อยละ ๑ ลงเหล่อร้อยละ ๐.๐๑ มาต่รการขยายเวลา 

ลด้อัต่ราภาษส่่รรพัส่ามิต่น�ำมันเช่�อเพัลิงเคร่�องบินไอพ่ัน (วันท่� ๑ มกราคม-๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๕) การยกเว้นอากรศุลกากร 

ส่ำหรับของท่�นำเข้ามาเพ่ั�อใช้รักษา วินิจฉัย หร่อป้องกันโควิด้-๑๙ การยกเว้นอัต่ราค่าปรับเป็นอัต่ราร้อยละ ๐  

ส่ำหรับงานก่อส่ร้างของภาครัฐท่�ม่การส่่งมอบงานงวด้สุ่ด้ท้าย จนถ้งวันท่� ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาต่รการยกเว้น 

คา่ธรรมเนย่มการอนญุาต่ขายส่รุา ยาส่บ้ และไพั ่ส่ำหรบัการต่อ่อายใุบอนญุาต่ของส่ถานประกอบการเด้มิในป ี๒๕๖๕

	 	 ๔.๓.๔	 มาตรุก่ารุฟื้้�นฟื้้ภาคัก่ารุท่องเท่�ยว	

   (๑) โคัรุงก่ารุเรุาเท่�ยวด�วยกั่น โด้ยปรับปรุงโครงการให้ม่ประส่ิทธิภาพัอย่างต่่อเน่�อง  

ล่าสุ่ด้ได้้ด้ำเนินโครงการระยะท่� ๔ กำหนด้ให้ผ้้เข้าร่วมโครงการรับส่่วนลด้ค่าท่�พัักร้อยละ ๔๐ จำนวน ๑๐ ค่นต่่อคน  

จำนวน ๒ ลา้นส่ทิธ ิคป้องส่ำหรับใชจ้า่ยส่ง้สุ่ด้ ๖๐๐ บาทต่อ่วัน และเงินคน่ค่าต่ั�วเคร่�องบนิส่ง้สุ่ด้ไมเ่กิน ๓,๐๐๐ บาท  

ทั�งน่� ได้ข้ยายสิ่ทธโิครงการฯ อก่ ๑.๕ ลา้นสิ่ทธ ิและขยายระยะเวลาโครงการจากเด้มิส่ิ�นส่ดุ้วันท่� ๓๑ พัฤษภาคม ๒๕๖๕  

เป็นวันท่� ๓๐ ตุ่ลาคม ๒๕๖๕

(6) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



   (๒) โคัรุงก่ารุทวัรุเ์ท่�ยวไทย ซ้ึ่�งรฐับาลส่นับส่นุนคา่เด้นิทางของประชาชนในลกัษณ์ะรว่มจา่ย 

(Co-pay) รอ้ยละ ๔๐ ของคา่ใชจ้า่ยแพัก็เกจนำเท่�ยว แต่ไ่มเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๒ แส่นส่ทิธ ิทั�งน่� ได้ข้ยายระยะเวลา 

เริ�มด้ำเนินการเป็นส่ิ�นสุ่ด้ในวันท่� ๓๑ ตุ่ลาคม ๒๕๖๕ 

	 	 	 (๓)	 ก่ารุเปดิปรุะเทศเตม็รุป้แบบ ในวันท่� ๑ มถินุายน ๒๕๖๕ โด้ยยกเลิกการกักต่วัทุกรป้แบบ  

และปรับมาต่รการ Thailand Pass ให้ลงทะเบ่ยนเฉพัาะชาวต่่างชาต่ิ และผ้้ท่�ได้้รับวัคซ่ึ่นครบต่ามข้อกำหนด้ 

ใหแ้ส่ด้งหลักฐานการรบัวัคซึ่น่ หรอ่หากไม่ได้รั้บวัคซึ่น่หรอ่รับวัคซึ่น่ไม่ครบให้แส่ด้งผลต่รวจโควิด้-๑๙ ด้ว้ยวธิ ่RT-PCR  

(Real Time Polymerase Chain Reaction) หร่อ Professional ATK ท่�ม่อายุไม่เกิน ๗๒ ชั�วโมงก่อนการเด้ินทาง  

รวมถ้งประกันสุ่ขภาพัท่�ครอบคลุมการรักษาพัยาบาลในประเทศไทย วงเงินขั�นต่�ำ ๑๐,๐๐๐ ด้อลลาร์ส่หรัฐ

	 	 ๔.๓.๕	 มาตรุก่ารุช่่วยเหลั้อภาคัธุุรุกิ่จัแลัะผู้้�ปรุะก่อบก่ารุวิสาหก่ิจัข้นาดก่ลัางแลัะข้นาดย่อม		

(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	

   (๑) มาตรุก่ารุด�านก่ารุเงินเพ้�อช่่วยเหลั้อลั้ก่หน่�	SMEs เช่น ส่นับส่นุนการรับโอนทรัพัย์ส่ิน 

หลักประกนัเพั่�อชำระหน่� (มาต่รการพักัทรพััย ์พักัหน่�) ภายใต่พ้ัระราชกำหนด้การใหค้วามชว่ยเหลอ่ฟื้้�นฟื้ผ้้ป้ระกอบธรุกจิ 

ท่�ได้้รับผลกระทบจากการระบาด้ของโรคติ่ด้เช่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ พั.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

การส่นับส่นุน SMEs ให้เข้าถ้งการจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างภาครัฐ 

   (๒) มาตรุก่ารุเพ้�อเสริุมสภาพคัล่ัองสำหรัุบผู้้�ปรุะก่อบก่ารุ เช่น การส่นับส่นุนการให้ส่นิเช่�อ 

แกผ้้่ประกอบธรุกจิ (มาต่รการส่นิเช่�อฟื้้�นฟื้)้ วงเงนิรวม ๒๕๐,๐๐๐ ลา้นบาท ภายใต่พ้ัระราชกำหนด้การใหค้วามชว่ยเหลอ่ 

ฟื้้�นฟื้้ผ้้ประกอบธุรกิจฯ โครงการส่ินเช่�อเพั่�อช่วยเหล่อผ้้ประกอบการรายย่อยท่�ได้้รับผลกระทบจากการระบาด้ 

ของไวรัส่โคโรนา (โควิด้-๑๙) วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการส่ินเช่�อเพั่�อยกระด้ับเศรษฐกิจชุมชน  

(Local Economy Loan) วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

   (๓) มาตรุก่ารุเสริุมสภาพคัล่ัอง	(ด�านก่ารุคั�ำปรุะกั่นสินเช่้�อ) เชน่ โครงการค�ำประกนัส่นิเช่�อ SMEs  

ไทยส่้ภ้ยัโควิด้ (ภายใต้่โครงการค�ำประกันสิ่นเช่�อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่� ๙ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ ลา้นบาท)  

กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท  โครงการค�ำประกันส่ินเช่�อ Micro ไทยส่้้ภัยโควิด้ (ภายใต่้โครงการค�ำประกันส่ินเช่�อ 

เพั่�อผ้้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่� ๔ วงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท) กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท  

และโครงการค�ำประกันส่ินเช่�อภายใต่้พัระราชกำหนด้การให้ความช่วยเหล่อฟื้้�นฟื้้ผ้้ประกอบธุรกิจฯ 

	 	 ๔.๓.๖	 มาตรุก่ารุช่่วยเหลั้อแรุงงาน

   (๑) มาตรุก่ารุเพิ�มสิทธุิปรุะโยช่น์ก่รุณ์่ว่างงาน ช่วยเหล่อผ้้ประกันต่นมาต่รา ๓๓ ให้ได้้รับ 

ประโยชน์ทด้แทนในกรณ่์ว่างงาน โด้ยเพัิ�มส่ิทธิประโยชน์ทด้แทนกรณ์่ว่างงานจากเหตุ่สุ่ด้วิส่ัย จำนวน ๒ ครั�ง  

ครั�งท่� ๑ อัต่ราร้อยละ ๖๒ ของค่าจ้างท่�ส่่งเงินส่มทบ และครั�งท่� ๒ อัต่ราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างท่�ส่่งเงินส่มทบ  

โด้ยจ่ายให้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน และการปรับเพัิ�มประโยชน์ทด้แทนกรณ์่ว่างงานเน่�องจากถ้กเลิกจ้าง/ลาออก/ 

ส่ิ�นสุ่ด้ส่ัญญาจ้าง โด้ยกรณ่์เลิกจ้าง ได้้รับเงินทด้แทนการขาด้รายได้้ ร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างรายวัน ให้ได้้รับ 

ครั�งละไม่เกิน ๒๐๐ วนั และกรณ่์ลาออก/ส่ิ�นสุ่ด้สั่ญญาจ้าง ได้รั้บทด้แทนการขาด้รายได้ ้รอ้ยละ ๔๕ ของค่าจ้างรายวัน  

ให้ได้้รับครั�งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

   (๒) มาตรุก่ารุเยย่วยาผู้้�ปรุะกั่นตน เช่น ชว่ยเหลอ่ เยย่วยา บรรเทาความเด้อ่นรอ้นแกน่ายจา้ง 

และผ้้ประกันต่นมาต่รา ๓๓ ใน ๙ ประเภทกิจการ ท่�ได้้รับผลกระทบจากมาต่รการของรัฐ ในพั่�นท่�ควบคุมส่้งสุ่ด้ 

และเข้มงวด้ ๒๙ จังหวัด้ โด้ยนายจ้างจะได้้รับเงินเย่ยวยาในอัต่รา ๓,๐๐๐ บาท ต่่อผ้้ประกันต่นมาต่รา ๓๓  

ท่�เป็นล้กจ้างของนายจ้างหน้�งคน แต่่ส่้งสุ่ด้ไม่เกิน ๒๐๐ คนต่่อ ๑ เด้่อน และผ้้ประกันต่นมาต่รา ๓๓ ส่ัญชาต่ิไทย  

จะได้้รับเงินเย่ยวยาในอัต่รา ๒,๕๐๐ บาท ต่่อคนต่่อเด้่อน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(7)



	 ๔.๔	 ก่ารุให�คัวามช่่วยเหลั้อเก่ษัตรุก่รุ

  ๔.๔.๑	 โคัรุงก่ารุปรุะก่นัรุายได�เก่ษัตรุก่รุผู้้�ปลัก้่ข้�าว	ป	ี๒๕๖๔/๖๕	รุอบท่�	๑ เพั่�อชว่ยเหลอ่เกษต่รกร 

ผ้้ปล้กข้าวและป้องกันความเส่่�ยงด้้านราคาไม่ให้ประส่บปัญหาขาด้ทุนม่กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษต่รกรท่�ข้�นทะเบ่ยน

เกษต่รกรผ้้ปล้กข้าว ในปีการผลิต่ ๒๕๖๔/๖๕ ภายใต่้วงเงิน ๘๘,๗๑๑.๗๔ ล้านบาท และยังด้ำเนินมาต่รการค้่ขนาน 

วงเงินรวม ๖,๙๕๕.๙๘ ล้านบาท ได้้แก่ (๑) โครงการสิ่นเช่�อชะลอการขายข้าวเปล่อกนาปี (๒) โครงการสิ่นเช่�อ 

เพั่�อรวบรวมข้าวและส่ร้างม้ลค่าเพัิ�มโด้ยส่ถาบันเกษต่รกร (๓) โครงการชด้เชยด้อกเบ่�ยให้ผ้้ประกอบการค้าข้าว 

ในการเก็บส่ต่็อก และ (๔) โครงการส่นับส่นุนค่าบริหารจัด้การและพััฒนาคุณ์ภาพัผลผลิต่เกษต่รกรผ้้ปล้กข้าว

  ๔.๔.๒	 โคัรุงก่ารุปรุะก่ันรุายได�เก่ษัตรุก่รุผู้้�ปลั้ก่ข้�าวโพดเลั่�ยงสัตว์	 ซึ่้�งม่วัต่ถุประส่งค์เช่นเด้่ยวกับ 

โครงการประกันรายได้้เกษต่รกรผ้้ปล้กข้าว โด้ยในปีการผลิต่ ๒๕๖๔/๖๕ ม่วงเงิน ๑,๘๖๓.๕๑ ล้านบาท  

และยังด้ำเนินมาต่รการค้่ขนาน วงเงินรวม ๔๕ ล้านบาท ได้้แก่ (๑) โครงการส่ินเช่�อเพั่�อรวบรวมข้าวโพัด้เล่�ยงส่ัต่ว์ 

และส่ร้างม้ลค่าเพัิ�มโด้ยส่ถาบันเกษต่รกรปี ๒๕๖๔/๖๕ และ (๒) โครงการชด้เชยด้อกเบ่�ยในการเก็บส่ต่็อก 

ข้าวโพัด้เล่�ยงส่ัต่ว์ ปี ๒๕๖๔/๖๕

	 	 ๔.๔.๓	 โคัรุงก่ารุปรุะกั่นรุายได�เก่ษัตรุก่รุช่าวสวนปาล์ัมน�ำมัน โด้ยช่วยเหล่อชาวส่วนปาล์มน�ำมัน 

ในปีการผลิต่ ๒๕๖๔/๖๕ วงเงิน ๗,๖๖๐ ล้านบาท และด้ำเนินมาต่รการค้่ขนาน ค่อ โครงการผลักด้ันการส่่งออก

น�ำมันปาล์มเพั่�อลด้ผลผลิต่ส่่วนเกิน ปี ๒๕๖๕ วงเงินรวม ๓๐๙ ล้านบาท

  ๔.๔.๔	 โคัรุงก่ารุปรุะก่ันรุายได�เก่ษัตรุก่รุผู้้�ปลั้ก่มันสำปะหลััง เพั่�อป้องกันความเส่่�ยงด้้านราคา 

ใหก้บัเกษต่รกรผ้ป้ลก้มนัส่ำปะหลงัในปกีารผลติ่ ๒๕๖๔/๖๕ วงเงนิ ๖,๘๑๑.๒๘ ลา้นบาท และด้ำเนนิมาต่รการค้ข่นาน  

วงเงินรวม ๒๙๑.๔๐ ล้านบาท ได้้แก่ (๑) โครงการเพัิ�มประส่ิทธิภาพัการเพัาะปล้กมันส่ำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๖๕  

(๒) โครงการส่ินเช่�อเพั่�อรวบรวมมันส่ำปะหลังและส่ร้างม้ลค่าเพัิ�มโด้ยส่ถาบันเกษต่รกร ปี ๒๕๖๔/๖๕  

(๓) โครงการชด้เชยด้อกเบ่�ยในการเกบ็ส่ต่อ็กมนัส่ำปะหลัง ป ี๒๕๖๔/๖๕ และ (๔) โครงการเพัิ�มศักยภาพัการแปรรป้

มันส่ำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๖๕

  ๔.๔.๕	 โคัรุงก่ารุช่่วยเหลั้อเก่ษัตรุก่รุผู้้�ปลั้ก่ยางพารุา ประกอบด้้วย โครงการส่นับส่นุนส่ินเช่�อ 

ส่ถาบนัเกษต่รกรเพ่ั�อแปรรป้ยางพัารา วงเงิน ๒,๙๘๐.๒๔ ลา้นบาท โครงการประกันรายได้เ้กษต่รกรชาวส่วนยาง ๓ ระยะ  

วงเงินรวม ๔๖,๗๘๙ ล้านบาท โครงการส่่งเส่ริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ วงเงิน ๑.๕ ล้านบาท  

โครงการส่นับส่นุนส่นิเช่�อผ้ป้ระกอบการผลติ่ภัณ์ฑ์ย์าง ระยะท่� ๒ วงเงนิส่นิเช่�อ ๒๕,๐๐๐ ลา้นบาท โครงการส่นับส่นุน 

ส่นิเช่�อเป็นเงินทุนหมุนเวย่นแก่ส่ถาบันเกษต่รกรเพ่ั�อรวบรวมยาง วงเงิน ๑,๔๐๐ ลา้นบาท และโครงการส่นับส่นุนสิ่นเช่�อ 

เป็นเงินทุนหมุนเว่ยนแก่ผ้้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิต่ภัณ์ฑ์์ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท

	 ๔.๕	 ก่ารุบรุรุเทาผู้ลัก่รุะทบจัาก่รุาคัาพลัังงาน

  ด้ำเนินการลด้ภาษ่ส่รรพัส่ามิต่ด้่เซึ่ลลงลิต่รละ ๓ บาท ถ้งวันท่� ๒๐ พัฤษภาคม ๒๕๖๕ รักษาระด้ับ 

ราคาขายปลก่น�ำมนัด่้เซึ่ลไมเ่กนิ ๓๐ บาทต่่อลติ่ร (เด่้อนต่ลุาคม ๒๕๖๔-เมษายน ๒๕๖๕) และอดุ้หนนุราคาน�ำมนัด้เ่ซึ่ล 

ร้อยละ ๕๐ ในส่่วนท่�เกิน ๓๕ บาทต่่อลิต่ร (เด้่อนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) โด้ยใช้เงินกองทุนน�ำมันเช่�อเพัลิง  

ผ้้ขับข่�รถจักรยานยนต่์ส่าธารณ์ะท่�เข้าร่วมโครงการวินเซึ่ฟื้ จำนวน ๔๔,๖๕๑ คน ได้้รับส่่วนลด้ค่าน�ำมันกลุ่มเบนซึ่ิน 

(น�ำมันแก๊ส่โซึ่ฮอล์) (เด้่อนพัฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕) ผ้้ใช้ก๊าซึ่หุงต่้มท่�ม่บัต่รส่วัส่ด้ิการฯ จำนวน ๓.๖ ล้านคน  

ได้รั้บการเพัิ�มวงเงินช่วยเหลอ่ค่าก๊าซึ่หุงต้่ม จำนวน ๑๐๐ บาทต่อ่คนต่อ่ เป็นเวลา ๓ เด้อ่น (เด้อ่นเมษายน-กันยายน ๒๕๖๕)  

ผ้้ค้าหาบเร่แผงลอยอาหารท่�ม่บัต่รส่วัส่ดิ้การฯ (ใช้ส่ิทธิเฉล่�ย ๕,๕๐๐ คนต่่อเด้่อน) ได้้รับส่่วนลด้ซึ่่�อก๊าซึ่หุงต่้ม  

จำนวน ๑๐๐ บาทต่่อคนต่่อเด่้อน (ต่่อเน่�องจากปี ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) ต่ร้งราคาขายปล่กก๊าซึ่ธรรมชาติ่  

(Natural Gas for Vehicles: NGV) ส่ำหรับรถทั�วไป ท่� ๑๕.๕๙ บาทต่อ่กโิลกรมั และรถโด้ยส่ารส่าธารณ์ะ (รถแทก็ซึ่่�)  

(8) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



ท่�อย้่ในโครงการเอ็นจ่ว่เพั่�อลมหายใจเด้่ยวกัน ส่ามารถซ่ึ่�อก๊าซึ่ NGV ในราคา ๑๓.๖๒ บาทต่่อกิโลกรัม  

(เด้่อนพัฤศจิกายน ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) ผ้้ใช้ไฟื้ฟื้้า จำนวน ๒๐ ล้านหลังคาเร่อน ท่�จ่ายค่าไฟื้ฟื้้าให้กับ 

การไฟื้ฟื้า้นครหลวงและการไฟื้ฟื้า้ส่ว่นภม้ภิาค ไมเ่กนิ ๓๐๐ หนว่ย ได้ร้บัส่ว่นลด้คา่ Ft (ลด้คา่ไฟื้ฟื้า้) เปน็เวลา ๔ เด้อ่น  

(เด้่อนพัฤษภาคม-ส่ิงหาคม ๒๕๖๕) นายจ้างและผ้้ประกันต่นมาต่รา ๓๓ จำนวน ๑๑.๒ ล้านคน ได้้รับการลด้เงิน 

นำส่่งจากร้อยละ ๕ เหล่อร้อยละ ๑ งวด้ค่าจ้าง (เด้่อนพัฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕) ผ้้ประกันต่นมาต่รา ๓๙  

จำนวน ๑.๙ ลา้นคน ได้ล้ด้เงนินำส่ง่จากรอ้ยละ ๙ เหลอ่รอ้ยละ ๑.๙ หรอ่จาก ๔๓๒ บาทต่อ่เด้อ่น เหล่อ ๙๑ บาทต่่อเด่้อน  

ในงวด้ค่าจ้าง (เด้่อนพัฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕)

	 ๔.๖	 ก่ารุปรุับปรุุงรุะบบท่�ดินทำก่ินแลัะลัดคัวามเหลั้�อมลั�ำด�านก่ารุถ้อคัรุองท่�ดิน

	 	 ๔.๖.๑	 ก่ารุจััดท่�ดนิทำก่นิให�ชุ่มช่นตามนโยบายรุฐับาลั โด้ยได้จ้ดั้ส่รรท่�ด้นิทำกนิและท่�อย้อ่าศยัใหแ้ก ่

ราษฎรท่�ยากไรแ้ละเกษต่รกรต่ามหลกัการของคณ์ะกรรมการนโยบายท่�ด้นิแหง่ชาต่ ิ(คทช.) โด้ยออกหนงัส่อ่อนญุาต่แลว้ 

ใน ๓๕๖ พั่�นท่� ๖๕ จังหวัด้ เน่�อท่� ๑.๑๒ ล้านไร่ จัด้คนลงพั่�นท่� จำนวน ๗๓,๘๐๙ ราย ใน ๓๓๑ พั่�นท่� ๖๗ จังหวัด้ 

เน่�อท่� ๕๐๑,๔๕๗ ไร่ และส่่งเส่ริมและพััฒนาอาช่พัใน ๒๔๗ พั่�นท่� ๖๕ จังหวัด้ เน่�อท่� ๓๒๗,๙๗๖ ไร่ รวมทั�งได้้มอบ

ส่มุด้ประจำต่ัวผ้้ท่�ได้้รับการคัด้เล่อกการจัด้ท่�ด้ินทำกิน จำนวน ๕๕,๕๘๙ เล่ม ใน ๕๓ จังหวัด้ และจัด้ต่ั�งส่หกรณ์์/ 

กลุ่มเกษต่รกร ในพั่�นท่� คทช. จำนวน ๙๘ แห่ง

  ๔.๖.๒	 ก่ารุส่งเสริุมแลัะพัฒนาอาช่่พ เพั่�อแก้ไขปัญหาท่�ด้ินทำกินของเกษต่รกร โด้ยการส่่งเส่ริม 

และพััฒนาอาช่พัการเกษต่รให้เกษต่รกร/ส่มาชิกส่หกรณ์์/กลุ่มเกษต่รกร ๗,๐๕๖ ราย ใน ๓๑ พั่�นท่� ถ่ายทอด้ความร้ ้

เทคโนโลย่การผลิต่พั่ชท่�เหมาะส่มกับศักยภาพัของพ่ั�นท่�แก่เกษต่รกร จำนวน ๑,๓๖๓ ราย ถ่ายทอด้องค์ความร้ ้

และเทคโนโลย่การเล่�ยงไก่พั่�นเม่อง สุ่กรช่วภาพั โคเน่�อ และการปล้กพั่ชอาหารส่ัต่ว์ จำนวน ๕๑๘ ราย  

ส่่งเส่ริมและพััฒนาอาช่พัประมงเพั่�อแก้ไขปัญหาท่�ด้ินทำกินให้กับเกษต่รกรภายใต่้การจัด้ส่รรท่�ด้ินให้กับผ้้ยากไร้  

โด้ยคัด้ เล่อก เกษต่รกร จำนวน ๑ ,๙๕๐ ราย เพั่� อส่่ ง เส่ริมความร้้ และส่นับส่นุนปัจจั ยการผลิต่  

รวมทั� งพััฒนาอาช่พัเกษต่รกรรม จำนวน ๓๐๐ ราย นอกจากน่�  ได้้ส่่งเส่ริมและพััฒนาอาช่พัให้แก่ 

ผ้้ท่�ได้้รับการจัด้ท่�ด้ินทำกินให้ชุมชนหร่อท่�อย้่อาศัย เช่น ส่่งเส่ริมการปรับปรุงคุณ์ภาพัด้ินและจัด้ทำระบบ 

อนุรักษ์ด้ินและน�ำให้แก่เกษต่รกร จำนวน ๔,๐๓๒ ราย รวมถ้งเทคโนโลย่การจัด้การฟื้าร์ม การเพัิ�มผลผลิต่  

และการต่ลาด้ จำนวน ๔๘๐ ราย และส่่งเส่ริมองค์ความร้้ด้้านการเพัาะเล่�ยงส่ัต่ว์น�ำ จำนวน ๑,๕๖๑ ราย 

	 ๔.๗	 ก่ารุป้องก่ันแลัะแก่�ไข้ปัญหาภัยแลั�งแลัะอุทก่ภัย

	 	 ๔.๗.๑	 ก่ารุเตรุ่ยมคัวามพรุ�อมในก่ารุป้องกั่น/บรุรุเทาภาวะน�ำแลั�ง ได้้แก่ การจัด้ต่ั�งศ้นย์ปฏิิบัต่ิการ 

ด้้านการป้องกัน/บรรเทาภาวะน�ำแล้ง การจัด้ทำแผนปฏิิบัต่ิการในภาวะน�ำแล้ง การเต่ร่ยมการด้้านแหล่งน�ำผิวด้ิน  

ประกอบด้ว้ย อา่งเก็บน�ำ จำนวน ๓๙๘ แห่ง และฝุ่าย จำนวน ๘๒๓ แห่ง การเต่ร่ยมการด้า้นอุปกรณ์์และเคร่�องมอ่ และการเต่รย่มการ 

ด้า้นบคุลากร รวมทั�งการจดั้ทำโครงการจดั้หาแหลง่น�ำบาด้าล ประกอบด้ว้ย (๑) การจดั้หาน�ำบาด้าลเพั่�อการอปุโภคบรโิภค  

ด้ำเนินการแล้วเส่ร็จ จำนวน ๓๔๑ แห่ง (๒) การจัด้หาน�ำบาด้าลเพั่�อการเกษต่ร ด้ำเนินการแล้วเส่ร็จ จำนวน ๕๙๓ แห่ง  

โด้ยปัจจุบนัส่ามารถเพัิ�มปริมาณ์น�ำต้่นทุนไม่นอ้ยกว่า ๑๘.๒๔๑ ลา้นลก้บาศก์เมต่รต่อ่ปี ประชาชนได้รั้บประโยชน์มากกว่า  

๓,๕๑๔ ครวัเรอ่น ครอบคลมุพั่�นเกษต่รกรรมนอกเขต่ชลประทานมากกวา่ ๔๑,๕๘๐ ไร ่(๓) การอนรุกัษแ์ละฟื้้�นฟื้แ้หลง่น�ำบาด้าล  

โด้ยการก่อส่ร้างระบบเติ่มน�ำใต้่ด้ินระดั้บต่่�น ด้ำเนินการแล้วเส่ร็จ จำนวน ๑,๐๔๙ แห่ง ส่ามารถเพัิ�มเติ่มปริมาณ์น�ำ 

ลงส่้่ใต้่ด้ินได้้ประมาณ์ ๕.๗๕๕ ล้านล้กบาศก์เมต่รต่่อปี และ (๔) โครงการจัด้หาน�ำบาด้าลขนาด้ใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ท่�พัระบาทส่มเด้็จพัระเจ้าอย้่หัวทรงพัระกรุณ์าโปรด้เกล้าโปรด้กระหม่อมรับ ๑๕ โครงการ ไว้เป็นโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชด้ำริเพั่�อบรรเทาความเด้่อด้ร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤต่ภัยแล้ง ซึ่้�งส่ามารถเพัิ�มปริมาณ์น�ำต่้นทุนได้้ จำนวน  

๑๐.๗๓ ลา้นลก้บาศกเ์มต่รต่่อป ีพั่�นท่�ได้ร้บัประโยชน ์๒๖๑,๔๙๔ ไร ่ประชาชนได้ร้บัประโยชน ์จำนวน ๙๖,๒๗๒ ราย ๒๙,๐๑๑ ครวัเรอ่น   

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(9)



	 	 ๔.๗.๒	 ก่ารุเพิ�มปรุะสิทธุิภาพก่ารุเต้อนภัยให�คัรุอบคัลุัมทุก่พ้�นท่�เส่�ยงอุทก่ภัยแลัะช่่วยเหลั้อ

ปรุะช่าช่น ได้้ด้ำเนินโครงการต่ิด้ต่ั�งระบบเต่่อนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส่ำหรับพั่�นท่�เส่่�ยงอุทกภัยด้ินถล่ม 

ในพั่�นท่�ลาด้ชนัและพั่�นท่�ราบเชงิเขา โด้ยได้ติ้่ด้ต่ั�งระบบเต่่อนภยั จำนวน ๑,๗๙๖ ส่ถาน ่๕,๔๙๓ หม้บ้่าน รวมทั�งได้ช้ว่ยเหลอ่ 

ประชาชนในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภาวะน�ำแล้งและน�ำท่วม ทั�งน่� ได้้ให้การช่วยเหล่อในเร่�องภาวะน�ำแล้ง  

ใน ๓๔ จังหวัด้ ม่ปริมาณ์การส่้บน�ำ จำนวน ๒๓.๓๗ ล้านล้กบาศก์เมต่ร แจกจ่ายน�ำส่ะอาด้ จำนวน ๔.๒๓ ล้านลิต่ร  

และแจกจ่ายน�ำด้่�มบรรจุขวด้ จำนวน ๑๘,๑๘๘ ขวด้ ม่ประชาชนได้้รับการช่วยเหล่อด้้านน�ำอุปโภคบริโภค  

จำนวน ๓๕๑,๘๓๑ ครัวเรอ่น ๑.๑๑ ลา้นราย และช่วยเหลอ่พั่�นท่�การเกษต่ร จำนวน ๕๐,๙๒๕ ไร่ และให้การช่วยเหลอ่ 

ในเร่�องภาวะน�ำทว่มใน ๓๗ จงัหวดั้ ปรมิาณ์การส่บ้น�ำ ๔๕.๗๖ ลา้นลก้บาศกเ์มต่ร แจกจา่ยน�ำส่ะอาด้ จำนวน ๓๖,๐๐๐ ลติ่ร  

แจกจ่ายน�ำด้่�มบรรจุขวด้ จำนวน ๓๕,๖๗๐ ขวด้ ม่ประชาชนได้้รับการช่วยเหล่อด้้านน�ำอุปโภคบริโภค  

จำนวน ๔๙,๓๒๙ ครัวเร่อน ๑๖๗,๕๔๖ ราย และช่วยเหล่อพั่�นท่�การเกษต่ร จำนวน ๑๔๙,๓๕๙ ไร่  

	 	 ๔.๗.๓	 ก่ารุจัดัก่ารุอุทก่ภัยโดยอาศัยชุ่มช่นเป็นฐาน	(Community-Based	Flood	Management:	CBFM) 

โด้ยให้ภาคประชาชนในพั่�นท่�เส่่�ยงอุทกภัย ๑๔ จังหวัด้ ๒๐ อำเภอ เข้ามาม่ส่่วนร่วมต่ั�งแต่่การประเมินความเส่่�ยง  

การวางแผนจัด้การอุทกภัยในชุมชนท่�เป็นพั่�นท่�เส่่�ยงอุทกภัย การเต่ร่ยมความพัร้อมในการเผชิญส่ถานการณ์์ฉุกเฉิน 

และการฟื้้�นฟื้้หลังเกิด้อุทกภัย รวมถ้งลักษณ์ะโครงส่ร้างทางส่ังคมของชุมชนในพั่�นท่� ๑๔ จังหวัด้ ๒๐ อำเภอ

๕.		 ผู้ลัก่ารุดำเนินงานตามแนวนโยบายรุัฐบาลัหลััก่	๑๒	ด�าน	

	 ๕.๑	 นโยบายหลััก่ท่�	๑		ก่ารุปก่ป้องแลัะเช่ิดช่้สถาบันพรุะมหาก่ษััตรุิย์

  รัฐบาลให้ความส่ำคัญส่้งสุ่ด้ต่่อการเชิด้ช้ส่ถาบันพัระมหากษัต่ริย์และปกป้องรักษาพัระบรมเด้ชานุภาพั

ด้้วยความจงรกัภกัด้ ่และเผยแพัรค่วามร้ค้วามเขา้ใจท่�ถก้ต่อ้งเก่�ยวกบัส่ถาบนัพัระมหากษตั่รยิแ์ละพัระราชกรณ์ย่กจิ 

โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๑.๑	 ก่ารุส้บสาน	 รุัก่ษัา	 ต่อยอดศาสตรุ์พรุะรุาช่าแลัะโคัรุงก่ารุอันเน้�องมาจัาก่พรุะรุาช่ดำรุิ	

ข้องพรุะบาทสมเด็จัพรุะเจั�าอย้หั่วมาเป็นหลักั่สำคัญั เช่น จดั้กิจกรรมเฉลิมพัระเกย่รติ่พัระบาทส่มเด็้จพัระเจ้าอย่้หัว  

ส่มเด็้จพัระนางเจ้าฯ พัระบรมราชิน ่และพัระบรมวงศานุวงศ์เน่�องในโอกาส่ต่า่ง ๆ  ส่ง่เส่ริมและส่นับส่นุนการด้ำเนินงาน 

ต่ามพัระราโชบาย โด้ยด้ำเนนิโครงการพัระราชทานในพัระบาทส่มเด้จ็พัระวชริเกลา้เจา้อย้ห่วั “โคกหนองนาแหง่น�ำใจ 

และความหวัง กรมราชทัณ์ฑ์์” เพ่ั�อใช้เป็นหลักส่้ต่รอบรมให้แก่ผ้้ท่�ได้้รับพัระราชทานอภัยโทษ ม่ผ้้เข้ารับการอบรม  

จำนวน ๓๗,๔๔๙ คน และเผยแพัรศ่าส่ต่รพ์ัระราชาและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพัอเพัย่ง เชน่ ด้ำเนนิโครงการวทิยากร 

ส่่งเส่ริมคุณ์ธรรม Sustainability c Moral “ต่ามรอยพัระราชา” ส่ร้างนวัต่กรรมเพั่�อการพััฒนาอย่างยั�งย่นจากศาส่ต่ร ์

พัระราชา ถ่ายทอด้ความร้้โครงการหลวง โครงการในพัระราชด้ำริ และการให้บริการส่ังคมแก่ผ้้เร่ยนร้้และผ้้เข้ารับ 

บรกิาร จำนวน ๕๘๒,๔๙๓ ราย และส่ง่เส่รมิความร้แ้ละพัฒันาอาชพ่ัรายได้ต้่ามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพัอเพัย่ง 

ให้แก่ราษฎรในชุมชนพั่�นท่�ส่้ง หม้่บ้านส่หกรณ์์ นิคมส่ร้างต่นเอง โด้ยส่ร้างรายได้้ระด้ับครัวเร่อน จำนวน ๘,๐๙๖ ราย 

	 	 ๕.๑.๒	 ก่ารุต่อยอดก่ารุดำเนินก่ารุข้องหน่วยพรุะรุาช่ทานแลัะปรุะช่าช่นจัิตอาสาพรุะรุาช่ทาน	

ตามแนวพรุะรุาช่ดำรุ ิเช่น ด้ำเนนิโครงการจติ่อาส่าพัระราชทาน “เราทำความด้ ่ด้ว้ยหวัใจ” มจ่ติ่อาส่าพัระราชทาน  

รวม ๖.๙๔ ล้านคน โด้ยจัด้กิจกรรม ประกอบด้้วย จิต่อาส่าพััฒนา จิต่อาส่าภัยพัิบัต่ิ จิต่อาส่าเฉพัาะกิจ และจิต่อาส่า  

๙๐๔ รวม ๔๓,๗๓๒ ครั�ง ม่จิต่อาส่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓.๐๑ ล้านคน ด้ำเนินโครงการ “จิต่อาส่ารักษ์แม่น�ำ”  

ประจำปี ๒๕๖๕ ด้ำเนินโครงการฝุ่ึกอบรมชุด้ปฏิิบัต่ิการจิต่อาส่ากับภัยพัิบัต่ิประจำองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ�น  

จำนวน ๗,๕๔๗ แห่ง ด้ำเนินโครงการ “ล้กเส่่อจิต่อาส่าพัระราชทาน” ทั�วประเทศ โด้ยม่ผ้้ผ่านการอบรมแล้ว  

จำนวน ๑,๔๙๘ คน และด้ำเนินโครงการจิต่อาส่าราชทัณ์ฑ์์ โด้ยม่ผ้้ต่้องขังผ่านการอบรมแล้ว จำนวน ๖,๐๒๑ คน

(10) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๕.๑.๓	 ก่ารุสรุ�างคัวามตรุะหนัก่รุ้�	เผู้ยแพรุ่	แลัะปลั้ก่ฝัังให�ปรุะช่าช่นม่คัวามรุ้�คัวามเข้�าใจัท่�ถ้ก่ต�อง	

แลัะเป็นจัรุิงเก่่�ยวก่ับสถาบันพรุะมหาก่ษััตรุิย์แลัะพรุะรุาช่ก่รุณ์่ยก่ิจัเพ้�อปรุะช่าช่น	ตลัอดจันพรุะมหาก่รุุณ์าธุิคัุณ์	

ข้องพรุะมหาก่ษัตัริุยท์กุ่พรุะองค์ั	เช่น ด้ำเนนิโครงการประชาส่มัพันัธเ์พั่�อเส่รมิส่รา้งความจงรกัภกัด้ต่่อ่ส่ถาบนัหลกัของชาต่ิ 

ผ่านส่่�อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ รวม ๔,๘๓๖ เร่�อง จัด้ทำส่่�อเส่ริมการเร่ยนร้้ประวัต่ิศาส่ต่ร์ชาต่ิไทย การอ่าน  

การเขย่น เรย่นร้ป้ระวตั่ศิาส่ต่ร ์ผา่นการส่่�อส่ารรว่มส่มยั ๑๐ ต่อน จดั้ทำส่่�อโครงการพัฒันาส่่�อเทคโนโลยภ่าพัเส่มอ่นจรงิ 

เพั่�อการเร่ยนร้้ประวัติ่ศาส่ต่ร์ชาต่ิ ศาส่น์ กษัต่ริย์ส่ำหรับนักเร่ยน ด้ำเนินโครงการเทิด้พัระเก่ยรต่ิราชจักร่วงศ์  

“ต่ามรอยพัระยุคลบาททั�วหล้า...ส่งเคราะห์ประชา...ส่้่การพััฒนาอย่างยั�งย่น” ในร้ปแบบนิทรรศการ ม่ผ้้เข้าชม

นิทรรศการ จำนวน ๒๐,๑๖๑ คน และด้ำเนินโครงการประเมินผลสั่มฤทธิ�โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชด้ำริ  

โด้ยประเมินผลโครงการฯ ช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๕๙ โครงการ 

	 ๕.๒	 นโยบายหลััก่ท่�	๒		ก่ารุสรุ�างคัวามมั�นคังแลัะคัวามปลัอดภยัข้องปรุะเทศ	แลัะคัวามสงบสุข้ข้องปรุะเทศ

  รัฐบาลด้ำเนินการด้้านความมั�นคงและความปลอด้ภัยของประเทศและความส่งบสุ่ขของประเทศ 

ในทุกระดั้บอย่างครบวงจรเพ่ั�อเต่รย่มพัร้อมรับมอ่ภัยคุกคามทุกรป้แบบ และเส่ริมส่ร้างการเมอ่งการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไต่ยอันม่พัระมหากษัต่ริย์ทรงเป็นประมุข โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๒.๑	 ก่ารุรุัก่ษัาแลัะป้องก่ันอธิุปไตยแลัะคัวามมั�นคังภายในปรุะเทศ เช่น เต่ร่ยมความพัร้อม 

และการปอ้งกนัประเทศ เชน่ เขา้รว่มการฝุ่กึคอบรา้โกลด้ ์๒๐๒๒ เพั่�อเต่รย่มความพัรอ้มรบัมอ่กบัส่ถานการณ์ว์กิฤต่ต่า่ง ๆ   

ฝุ่ึกการบริหารวิกฤต่ระดั้บชาติ่ (C-MEX) ประจำปี ๒๕๖๕ ในการบริหารจัด้การส่าธารณ์ภัยจากคล่�นส้่นามิ  

เพัิ�มข่ด้ความส่ามารถงานข่าวกรองและต่่อต้่านข่าวกรองผ่านการพััฒนาเคร่อข่ายข่าวกรองให้ครอบคลุมเอกชน 

และประชาชน และใชป้ระโยชน์จากปญัญาประด้ษิฐ ์จดั้ทำแผนบร้ณ์าการปอ้งกนัการคา้มนษุยด์้า้นแรงงานเพั่�อส่รา้งชอ่งทาง 

แลกเปล่�ยนข้อม้ลร่วมกับภาค่เคร่อข่ายทุกภาคส่่วน ม่แรงงานได้้รับการคุ้มครองและไม่ต่กเป็นผ้้เส่่ยหาย 

จากการบงัคบัใชแ้รงงานและการคา้มนุษยด้์้านแรงงาน จำนวน ๑๓๗,๕๑๒ คน และการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุย์ 

ด้้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด้็กในร้ปแบบท่�เลวร้าย โด้ยได้้ต่รวจส่ถานประกอบกิจการ จำนวน ๑,๑๘๒ แห่ง  

และล้กจ้างได้้รับการคุ้มครอง จำนวน ๓๘,๖๙๑ คน 

	 	 ๕.๒.๒	 ก่ารุปลั้ก่จัิตสำน้ก่	 เก่่ยรุติภ้มิ	 แลัะศัก่ดิ�ศรุ่คัวามเป็นช่าติไทย	 ก่ารุม่จัิตสาธุารุณ์ะ	

แลัะก่ารุมส่่วนรุ่วมทำปรุะโยช่น์ให�ปรุะเทศ	รัุก่ษัาผู้ลัปรุะโยช่น์ข้องช่าติ	คัวามสามัคัคัป่รุองดองแลัะคัวามเอ้�อเฟื้้�อเผู้้�อแผู่้	

รุะหวา่งก่นัข้องปรุะช่าช่น เชน่ มป่ระชาชนร่วมทำกิจกรรมจิต่อาส่าภัยพับิตั่ ิและจิต่อาส่าเฉพัาะกิจ รวม ๒๔,๕๓๗ ครั�ง  

ด้ำเนินโครงการเส่ริมส่ร้างเคร่อข่ายด้้านกิจการพัลเร่อนในส่ถานศ้กษาระด้ับอุด้มศ้กษา จัด้อบรมเชิงปฏิิบัต่ิการ 

การนำศาส่ต่ร์พัระราชาส่้่การจัด้การศ้กษาท่�ยั�งย่นให้ผ้้บริหาร คร้ และบุคลากรในส่ถานศ้กษา และด้ำเนินโครงการ

เส่ริมส่ร้างสั่งคมพัหุวัฒนธรรมท่�เข้มแข็งในพั่�นท่�ต่ำบลเป้าหมาย ๖๗ ต่ำบล และนอกพั่�นท่�เป้าหมาย ๗๑ ต่ำบล  

ม่ผ้้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕,๗๐๒ คน 

	 	 ๕.๒.๓	 ก่ารุพฒันาแลัะเสรุมิสรุ�างก่ารุเมอ้งก่ารุปก่คัรุองในรุะบบปรุะช่าธุปิไตยอนัมพ่รุะมหาก่ษัตัรุยิ์

ทรุงเป็นปรุะมุข้ท่�ม่ธุรุรุมาภิบาลั	 คัวามรุัก่ช่าติแลัะคัวามเป็นน�ำหน้�งใจัเด่ยวก่ัน โด้ยด้ำเนินโครงการขับเคล่�อน 

การจัด้การศ้กษาเพั่�อความสุ่ขของชุมชนผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพั คัด้เล่อก และทำความเข้าใจชุมชน  

รวมทั�งการม่ส่่วนร่วมพััฒนาจัด้ทำแผนร่วมกับชุมชน และพััฒนาความร้้ท่�จำเป็น ม่ผ้้เข้าร่วม จำนวน ๙๒๓ คน

	 	 ๕.๒.๔	 ก่ารุสรุ�างคัวามสงบแลัะคัวามปลัอดภัยตั�งแต่รุะดับชุ่มช่น เช่น เส่ริมส่ร้างอุด้มการณ์์ 

และการมส่่ว่นรว่มกระตุ่น้จติ่ส่ำนก้ความรกัและความส่ามคัคข่องคนในชาต่ผิา่นการบรรยายและใชส้่่�อผส่ม จำนวน ๑๘๔ ครั�ง  

ต่รวจต่ราพั่�นท่�เฝุ้่าระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์ในส่ถานท่�เส่่�ยงทั�ง ๗๖ จังหวัด้ และด้ำเนินมาต่รการส่กัด้กั�น 

เชงิพั่�นท่�ทั�งระดั้บจังหวดั้และอำเภอ รวม ๖๑,๕๖๐ ครั�ง รวมทั�งด้ำเนินการต่ามมาต่รการประชาสั่มพันัธ์ทั�งระดั้บจงัหวดั้ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(11)



และอำเภอ รวม ๓๔๖,๘๘๓ คน จดั้กจิกรรมชุมชนส่มัพันัธใ์นชุมชนและหม้บ่า้นเปา้หมาย รวม ๗,๔๑๕ หม้บ่า้น/ชมุชน 

ต่ามหลักชุมชนเข้มแข็ง ๗ ขั�นต่อน และจัด้ยานพัาหนะและกำลังพัลส่นับส่นุนการเคล่�อนย้ายผ้้ป�วยโควิด้-๑๙ 

	 	 ๕.๒.๕	 ก่ารุแก่�ไข้ปัญหายาเสพติดอย่างจัรุิงจัังทั�งรุะบบ	 ได�พัฒนาก่ฎหมาย เช่น พัระราชบัญญัต่ ิ

ยาเส่พัต่ิด้ให้โทษ (ฉบับท่� ๘) พั.ศ. ๒๕๖๔ ยกเลิกความผิด้และอัต่ราโทษอันเก่�ยวข้องกับพั่ชกระท่อม (ม่ผลใช้บังคับ 

เม่�อวนัท่� ๒๔ ส่งิหาคม ๒๕๖๔) และพัระราชบญัญติั่ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายยาเส่พัต่ดิ้ พั.ศ. ๒๕๖๔ พฒันาคัวามรุ่วมมอ้	

รุะหว่างปรุะเทศ ด้า้นยาเส่พัต่ดิ้ในทกุมาต่รการ โด้ยมค่วามรว่มมอ่ท่�ส่ำคญั เชน่ แผนปฏิบิตั่กิารรว่มส่ามเหล่�ยมทองคำ ๑๕๑๑  

(มผ่ลการจบักมุผ้้กระทำผดิ้ ๖ ประเทศ รวม ๑,๒๒๔ คด่้) ปรุาบปรุามยาเสพตดิแลัะบงัคับัใช่�ก่ฎหมาย โด้ยได้ป้ราบปราม 

เคร่อข่ายนักค้ายาเส่พัติ่ด้รายส่ำคัญและผ้้มอิ่ทธิพัล จำนวน ๒๙๒ เครอ่ข่าย และขยายผลไปยังผ้้เก่�ยวข้อง จำนวน ๓๓๙ คน  

ป้องก่ันยาเสพติด โด้ยเส่ริมส่ร้างความเข้มแข็งหม้่บ้าน/ชุมชน ต่ามแนวชายแด้น ส่ร้างความร่วมม่อของครอบครัว 

และชมุชน และการปอ้งกนัยาเส่พัต่ดิ้ในกลุม่เปา้หมายโด้ยเฉพัาะกลุม่เด้ก็และเยาวชน และผ้ใ้ชแ้รงงานและผ้ป้ระกอบการ  

รวม ๗.๗๗ ลา้นคน แลัะบำบดัรัุก่ษัาผู้้�ตดิยาเสพติด โด้ยบ้รณ์าการความรว่มมอ่จากทกุภาคส่ว่นและนำผ้เ้ส่พัยาเส่พัติ่ด้ 

เข้าระบบได้้ จำนวน ๖๙,๑๔๒ ราย รวมทั�งป้องก่ันยาเสพติดในสถานปรุะก่อบก่ารุ โด้ยรณ์รงค์ ประชาสั่มพัันธ์  

และให้ความร้้ด้้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส่พัต่ิด้ในส่ถานประกอบการ รวม ๑๕,๕๗๑ แห่ง และล้กจ้าง  

จำนวน ๘๑๘,๗๙๖ คน และจัด้ต่ั�งชมรม/ศ้นย์เพั่�อนใจ TO BE NUMBER ONE เพั่�อเส่ริมภ้มิคุ้มกันป้องกันยาเส่พัต่ิด้  

(๑๒๒ ชมรม ๙๘ ศน้ย)์ ต่ลอด้จนบรุหิารุจัดัก่ารุด�านยาเสพติดอย่างบรุ้ณ์าก่ารุ โด้ยควบคมุและใชป้ระโยชนจ์ากพัช่เส่พัต่ดิ้

ในทางการแพัทย์ วิทยาศาส่ต่ร์ และอุต่ส่าหกรรม และขับเคล่�อนการป้องกันและปราบปรามยาเส่พัติ่ด้ผ่านกลไก 

ทั�งระด้ับชาต่ิและพั่�นท่� 

	 ๕.๓	 นโยบายหลััก่ท่�	๓		ก่ารุทำนุบำรุุงศาสนา	ศิลัปะแลัะวัฒนธุรุรุม	

  รัฐบาลให้ความส่ําคัญในการส่่งเส่ริมให้ส่ถาบันทางส่ังคมร่วมปล้กฝุ่ังค่านิยมและวัฒนธรรมท่�ด้่  

การทำนุบำรุงพัระพุัทธศาส่นาและศาส่นาอ่�นท่�ทางราชการรับรอง เพ่ั�อให้ส่ังคมอย้่ร่วมกันอย่างม่ความสุ่ข  

ส่ร้างความภาคภ้มิใจในประวัต่ิศาส่ต่ร์และความเป็นไทย โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๓.๑	 ก่ารุส่งเสรุิมวัฒนธุรุรุมแลัะเอก่ลััก่ษัณ์์ข้องช่าติ ยกย่องเชิด้ช้เก่ยรต่ิบุคคลต่้นแบบ  

“ศิลปินแห่งชาต่ิ” โด้ยประกาศยกย่องเชิด้ช้เก่ยรต่ิศิลปินแห่งชาต่ิ พัุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ คน แบ่งเป็น  

ส่าขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ส่าขาวรรณ์ศิลป์ จำนวน ๒ คน และส่าขาศิลปะการแส่ด้ง จำนวน ๖ คน รวมทั�งประกาศยกย่อง  

“พัระยาศร่สุ่นทรโวหาร” (น้อย อาจารยางก้ร) เป็นบุคคลส่ำคัญของโลก ด้้านการศ้กษาและวัฒนธรรม  

ประจำป ี๒๕๖๕ จดั้งานมหกรรมพัพิิัธภณั์ฑ์ไ์ทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021 เน่�องในวนัพัพิัธิภณั์ฑ์ไ์ทย  

๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โด้ยรวบรวมและนำเส่นอส่าระ นวัต่กรรมท่�โด้ด้เด่้นของพิัพัิธภัณ์ฑ์์เคร่อข่าย ๒๗ แห่ง  

ทั�วประเทศ ในร้ปแบบด้ิจิทัลผ่านระบบเคร่อข่ายของกรมศิลปากร จัด้นิทรรศการด้้านศิลปวัฒนธรรม  

เชน่ นทิรรศการ ๑๐ ส่ดุ้ยอด้ผลิต่ภัณ์ฑ์ท์างวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand: CPOT) และจัด้นิทรรศการ 

“วิจิต่ราภรณ์์และงานประณ์่ต่ศิลป์แห่งโขน และนิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมส่มัย 

	 	 ๕.๓.๒	 ก่ารุปลั้ก่ฝัังคั่านิยมแลัะวัฒนธุรุรุมท่�ด่ทางด�านคัุณ์ธุรุรุมแลัะจัรุิยธุรุรุม	 แลัะคั่านิยม	

คัวามเป็นไทย เช่น ด้ำเนินโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในพั่�นท่� ๔ จังหวัด้นำร่อง ได้้แก่ จังหวัด้เช่ยงราย  

อุด้รธาน่ พัระนครศร่อยุธยา และสุ่ราษฎร์ธาน่ จัด้งานส่มัชชาคุณ์ธรรมแห่งชาต่ิ ครั�งท่� ๑๑ ภายใต่้แนวคิด้  

Sustainability with Moral: New Moral New Normal “คุณ์ธรรมวิถ่ใหม่ ส่้่การพััฒนาท่�ยั�งย่น” เพั่�อพััฒนา 

ส่่�อปลอด้ภัยและส่ร้างส่รรค์ ประจำปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ โด้ยจัด้ส่รรทุนเพั่�อรณ์รงค์ส่่งเส่ริมการพััฒนาให้ม่ส่่�อ 

ท่�ปลอด้ภัยและส่ร้างส่รรค์ 

(12) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๕.๓.๓	 ก่ารุทำนุบำรุงุศาสนาให�มค่ัวามเข้�มแข็้ง ได้จั้ด้กิจกรรมทางพัระพุัทธศาส่นาเน่�องในวันส่ำคัญ 

ทางศาส่นา เช่น วันมาฆบ้ชา วันวิส่าขบ้ชา วันอาส่าฬหบ้ชา และวันเข้าพัรรษา ส่นับส่นุนทุนการศ้กษาส่ำหรับ 

พัระภิกษ-ุส่ามเณ์รชาวต่่างชาต่ ิท่�เขา้มาศก้ษาพัระพุัทธศาส่นาในประเทศไทย จำนวน ๔๓ ทนุ แบ่งเป็น ทนุการศก้ษา 

ระด้ับอุด้มศ้กษาในมหาวิทยาลัยส่งฆ์ของไทย จำนวน ๑๓ ทุน และทุนการศ้กษาพัระปริยัต่ิธรรม จำนวน ๓๐ ทุน  

เพั่�อเป็นการส่่งเส่ริมและเส่ริมส่ร้างความส่ัมพัันธ์อันด้่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่�นับถ่อพัระพัุทธศาส่นา  

บ้รณ์ปฏิิส่ังขรณ์์วัด้และพัระอารามหลวงในพั่�นท่� ๕ จังหวัด้ชายแด้นภาคใต่้ เพั่�อเป็นการเส่ริมส่ร้างขวัญและกำลังใจ

ในการประกอบศาส่นกิจให้พัระภิกษุส่งฆ์และพัุทธศาส่นิกชนในจังหวัด้ชายแด้นภาคใต่้

	 	 ๕.๓.๔	 ก่ารุสรุ�างคัวามรุ้�	คัวามเข้�าใจัในข้นบธุรุรุมเนย่ม	ปรุะเพณ์	่วฒันธุรุรุมข้องเพ้�อนบ�าน	ยอมรุบั	

แลัะเคัารุพในปรุะเพณ์่	 วัฒนธุรุรุมข้องก่ลัุ่มช่าติพันธุุ์แลัะช่าวต่างช่าติท่�ม่คัวามหลัาก่หลัายในลััก่ษัณ์ะพหุสังคัม	

ท่�อย้รุ่ว่มก่นั ได้จั้ด้กจิกรรมท่�ส่ำคัญ เช่น จดั้นทิรรศการและกิจกรรมในรป้แบบออนไลน ์“เมอ่งส่รา้งส่รรคแ์หง่อาเซ่ึ่ยน :  

ASEAN Creative Cities” จดั้ประชุมคณ์ะกรรมการอาเซึ่ย่นว่าด้ว้ยวัฒนธรรมและส่ารส่นเทศ (ASEAN Committee  

on Culture and Information ASEAN-COCI) ครั�งท่� ๕๖ เพ่ั�อรายงานผลการด้ำเนินงานและส่ถานะโครงการท่�ผา่นมา  

รวมทั�งรบัทราบนโยบายของอาเซึ่ย่นในประเด้น็ท่�เก่�ยวขอ้งกบัด้า้นวฒันธรรมและด้า้นส่ารส่นเทศ รวมถ้งถอด้บทเรย่น 

การด้ำเนินงานด้า้นการปกป้องและคุม้ครองสิ่ทธิกลุม่ชาติ่พันัธุช์าวเล เพ่ั�อส่รุปข้อมล้ส่ถานการณ์ด์้า้นคด้แ่ละบทเร่ยน 

ท่�เป็นเง่�อนไขความส่ำเร็จท่�เก่�ยวข้องกับการจัด้ทำข้อม้ลเพั่�อต่่อส่้้คด้่ในชั�นศาลรวมถ้งการด้ำเนินงานปกป้อง 

และคุ้มครองส่ิทธิกลุ่มชาต่ิพัันธุ์ชาวเลในด้้านอ่�น ๆ

	 ๕.๔	 นโยบายหลััก่ท่�	๔	ก่ารุสรุ�างบทบาทข้องไทยในเวท่โลัก่	

  รัฐบาลให้ความส่ำคัญกับการส่ร้างบทบาทของประเทศไทยในเวท่โลกให้ม่บทบาทในการพััฒนา 

และส่ร้างความร่วมม่อกับประเทศต่่าง ๆ เพั่�อนำไปส่้่การพััฒนาท่�ยั�งย่น โด้ยม่ผลด้ำเนินการท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๔.๑	 ก่ารุสรุ�างบทบาทท่�สรุ�างสรุรุคั์ข้องไทยในภ้มิภาคัแลัะเวท่โลัก่ ประเทศไทยได้้ให้การต่้อนรับ 

และแลกเปล่�ยนการเยอ่น เป็นเจ้าภาพั และเดิ้นทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศทั�งในกรอบทวิภาค่ พัหภุาค่  

รวมถง้เขา้ร่วมการประชมุทางไกลกบัผ้แ้ทนระด้บัส่ง้ของมิต่รประเทศอยา่งต่อ่เน่�อง นำมาส่้ผ่ลท่�ส่ำคญั เชน่ ยก่รุะดับ	

คัวามรุ่วมม้อก่ับปรุะเทศญ่�ปุ�น โด้ยนายกรัฐมนต่ร่ได้้หาร่อกับนายกรัฐมนต่ร่ญ่�ปุ�น (นายคิชิด้ะ ฟื้้มิโอะ) ท่�เด้ินทาง 

มาเย่อนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลเม่�อวันท่� ๑-๒ พัฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่รุะช่ับคัวามสัมพันธุ์แลัะส่งเสรุิม	

คัวามรุ่วมมอ้กั่บสาธุารุณ์รัุฐปรุะช่าช่นจ่ัน ในการเด้นิทางเยอ่นส่าธารณ์รฐัประชาชนจน่เม่�อวนัท่� ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๕  

และในโอกาส่ท่�ฝุ่�ายไทยได้้รับรองการเย่อนของมนต่ร่แห่งรัฐและรัฐมนต่ร่ว่าการกระทรวงการต่่างประเทศ 

ส่าธารณ์รัฐประชาชนจน่ (นายหวัง อ่�) เม่�อวันท่� ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก่รุะช่บัคัวามสัมพันธ์ุแลัะส่งเสริุมคัวามรุ่วมมอ้กั่บ

สหรุัฐอเมรุิก่า ในการหาร่อกับรัฐมนต่ร่ว่าการกระทรวงการต่่างประเทศส่หรัฐอเมริกา (นายแอนโทน่ บลิงเกน)  

ระหว่างเข้าร่วมการประชุมส่มัชชาส่หประชาชาต่ิส่มัยส่ามัญ ครั�งท่� ๗๖ เม่�อวันท่� ๒๑-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  

ณ์ นครนวิยอรก์ และในโอกาส่เด้นิทางเยอ่นกรงุวอชิงต่นั ส่หรฐัอเมรกิา เพั่�อผลกัด้นัประเด้น็ท่�เปน็ผลประโยชนร์ว่มกนั  

รวมถ้งการเต่ร่ยมการเป็นเจ้าภาพัการประชุมผ้้นำเขต่เศรษฐกิจเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ และฟื้้�นฟื้้คัวามสัมพันธุ์

ก่ับรุาช่อาณ์าจััก่รุซีาอุด่อารุะเบ่ย โด้ยปรับระด้ับความส่ัมพัันธ์ระหว่างกันให้กลับเป็นปกต่ิโด้ยส่มบ้รณ์์ภายหลัง 

นายกรฐัมนต่รเ่ด้นิทางเยอ่นราชอาณ์าจกัรซึ่าอดุ้อ่าระเบย่และหาร่อกบัมกฎุราชกมุาร รองนายกรฐัมนต่ร่ และรฐัมนต่รว่า่การ

กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณ์าจักรซึ่าอุด้่อาระเบ่ยเม่�อเด้่อนมกราคม ๒๕๖๕ จากนั�นทั�งส่องฝุ่�ายได้้ร่วมกัน 

ผลกัด้นัความส่มัพันัธใ์หม้ค่วามกา้วหนา้อยา่งรวด้เรว็ เชน่ จดั้ทำแผนการขบัเคล่�อนและส่ง่เส่รมิความส่มัพันัธท์วิภาค่ 

และจัด้ต่ั�งส่ภาความร่วมม่อไทย-ซึ่าอุด้่อาระเบ่ย

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(13)



	 	 ๕.๔.๒	 ก่ารุสรุ�างคัวามเป็นปึก่แผู่้นข้องอาเซ่ียน	 เช่น	 มุ่งรัุก่ษัาดุลัยภาพข้องภ้มิภาคัท่ามก่ลัาง	

ก่ารุแข้ง่ข้นัรุะหวา่งมหาอำนาจั เพ่ั�อผลประโยชน์รว่มกันบนพั่�นฐานของมุมมองอาเซึ่ย่นต่อ่อินโด้-แปซิึ่ฟื้กิผ่านการผลักดั้น

ในเวท่ต่่าง ๆ เช่น การประชุมสุ่ด้ยอด้อาเซึ่่ยน-อินเด้่ย ครั�งท่� ๑๘ การประชุมสุ่ด้ยอด้อาเซ่ึ่ยน-จ่น ส่มัยพัิเศษ  

การประชมุส่ดุ้ยอด้อาเซึ่ย่น-ส่หรฐัอเมรกิา ส่มยัพัเิศษ และการประชมุรฐัมนต่รต่่า่งประเทศอาเซึ่ย่น-อนิเด้ย่ ส่มยัพัเิศษ  

แก่�ไข้ปัญหาสถานก่ารุณ์์ท่�ม่ผู้ลัก่รุะทบต่อคัวามมั�นคังแลัะสันติภาพข้องอาเซ่ียน โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งส่ถานการณ์ ์

ในส่าธารณ์รัฐแห่งส่หภาพัเม่ยนมา โด้ยประเทศไทยส่นับส่นุนบทบาทท่�ส่ร้างส่รรค์ของอาเซ่ึ่ยนในการแก้ไขส่ถานการณ์์อย่างสั่นต่ิ  

ซึ่้�งรวมถ้งการด้ำเนินการต่ามฉันทามต่ิ ๕ ข้อ ของผ้้นำอาเซ่ึ่ยน และส่ามารถระด้มความช่วยเหล่อด้้านมนุษยธรรม 

จากประเทศส่มาชิกอาเซึ่่ยนและภาค่ภายนอกกว่า ๘ ล้านด้อลลาร์ส่หรัฐ รวมทั�งได้้ให้ความช่วยเหล่อแก่ส่าธารณ์รัฐ 

แห่งส่หภาพัเม่ยนมาเพั่�อรับม่อกับการแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙ กว่า ๑๑.๖ ล้านบาท นอกจากน่� ได้้ร่วมผลักด้ัน 

ความต่กลงหุ้นส่่วนทางเศรษฐกิจระด้ับภ้มิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  

และจดั้ทำพัธิส่่ารเพั่�อแกไ้ขความต่กลงการคา้เส่รต่่า่ง ๆ  ท่�ประเทศไทยเปน็ภาคใ่หท้นัส่มยัยิ�งข้�น ต่ลอด้จนส่ง่เส่รมิความเปน็หุน้ส่ว่น 

ด้้านการพััฒนาท่�ยั�งย่นระหว่างประเทศส่มาชิกอาเซึ่่ยนและระหว่างอาเซึ่่ยนกับภาค่ภายนอกอย่างเป็นร้ปธรรม  

เช่น ส่่งเส่ริมความร่วมม่อในการขับเคล่�อน “ข้อริเริ�มความเก่�อก้ลระหว่างวิส่ัยทัศน์ประชาคมอาเซึ่่ยน ค.ศ. ๒๐๒๕  

กับวาระการพััฒนาท่�ยั�งย่น ค.ศ. ๒๐๓๐ ของส่หประชาชาติ่” ผ่านการผลักดั้นแนวคิด้เศรษฐกิจช่วภาพั  

เศรษฐกิจหมุนเว่ยน และเศรษฐกิจส่่เข่ยว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]

	 	 ๕.๔.๓	 ก่ารุส่งเสรุิมคัวามสัมพันธุ์ทางเศรุษัฐก่ิจัแลัะวัฒนธุรุรุม	 เช่น	 จััดก่ิจัก่รุรุมเพ้�อเพิ�มโอก่าส

ทางก่ารุคั�า	 ก่ารุลังทุน	 แลัะก่ารุท่องเท่�ยวก่ับรุาช่อาณ์าจััก่รุซีาอุด่อารุะเบ่ยภายหลังการปรับความส่ัมพัันธ์  

เช่น การจับค้่เจรจาธุรกิจในงาน “Thai-Saudi Business Matching” ท่�จัด้ร่วมกับส่ภาหอการค้าแห่งราชอาณ์าจักร

ซึ่าอุด่้อาระเบ่ยกว่า ๓๕๐ ค้่ ส่ร้างม้ลค่าการซึ่่�อขายกว่า ๑๓๐ ล้านบาท และคาด้ว่าจะเพัิ�มม้ลค่าการค้าภายใน 

หน้�งปไีด้อ้ก่ประมาณ์ ๑๑,๕๐๐ ลา้นบาท เปน็ปรุะธุานก่ารุปรุะช่มุเอเปคัในป	ี๒๕๖๕ ซ้ึ่�งประเทศไทยได้เ้ส่นอแนวคดิ้  

“Open. Connect. Balance.” หรอ่ “เปิด้กว้างส่ร้างสั่มพันัธ์ เช่�อมโยงกัน ส่้ส่่มดุ้ล” ให้เป็นหัวข้อหลักของการประชุม  

จััดตั�งโคัรุงก่ารุ	“Thailand	and	Nordic	Countries	Innovation	Unit	(TNIU)” ในเด้่อนมิถุนายน ๒๕๖๕  

เพั่�อเป็นกลไกความร่วมม่อกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถ้งส่ถาบันการศ้กษาและส่ถาบันวิจัย 

ของกลุ่มประเทศนอร์ดิ้ก (ราชอาณ์าจักรส่วเ่ด้น ราชอาณ์าจักรเด้นมาร์ก ราชอาณ์าจักรนอร์เวย ์ส่าธารณ์รัฐฟื้นิแลนด์้  

และส่าธารณ์รัฐไอซ์ึ่แลนด์้) เพ่ั�อขยายโอกาส่ รวมถ้งส่่งเส่ริมศิลปวัฒนธรรมไทยในต่่างประเทศผ่านการด้ำเนิน  

“การท้ต่วัฒนธรรม” เพ่ั�อเส่ริมส่ร้าง Soft Power ของไทยเพ่ั�อให้ม่ผลต่่อความนิยมในสิ่นค้าและบริการของไทย 

ในต่่างประเทศผ่านกิจกรรมต่่าง ๆ เช่น จัด้เทศกาลไทยใน ๑๕ เม่องทั�วโลก โด้ยส่ถานเอกอัครราชท้ต่ 

และส่ถานกงสุ่ลใหญข่องไทย รวมถง้กจิกรรมประชาสั่มพันัธ์เก่�ยวกับส่ถานท่�ทอ่งเท่�ยว อาหารไทย ผลไม้ไทย มวยไทย 

และแฟื้ชั�นไทย และผลักดั้นให้ “พ่ั�นท่�กลุ่มป�าแก่งกระจาน” ได้้รับการข้�นทะเบ่ยนเป็นมรด้กโลกทางธรรมชาติ่  

และ “มโนราห์” ได้้รับการข้�นทะเบ่ยนเป็นมรด้กทางวัฒนธรรม

	 	 ๕.๔.๔	 ก่ารุส่งเสรุิมคัวามรุ่วมม้อรุะหว่างปรุะเทศด�านคัวามมั�นคัง	 จัด้ประชุมกลไกหาร่อ  

Thailand-U.S. Strategic and Defense Dialogue เป็นครั�งแรกกับส่หรัฐอเมริกา แลกเปล่�ยนเอกส่าร 

บันท้กความเข้าใจด้้านการรักษาความมั�นคงปลอด้ภัยทางไซึ่เบอร์ระหว่างประเทศไทยกับส่าธารณ์รัฐประชาชนจ่น 

เม่�อเด้อ่นกรกฎาคม ๒๕๖๕ ยกส่ถานะให้ส่าธารณ์รัฐประชาชนจน่เป็นหุน้ส่ว่นทางยุทธศาส่ต่ร์แบบรอบด้า้นกับอาเซ่ึ่ยน  

เส่ริมส่ร้างความเข้าใจต่่อการบริหารและพััฒนาจังหวัด้ชายแด้นภาคใต่้ โด้ยเฉพัาะกับองค์การความร่วมม่ออิส่ลาม  

(Organisation of Islamic Cooperation: OIC) โด้ยคณ์ะผ้ช้ว่ยเลขาธกิาร OIC ได้เ้ด้นิทางเยอ่นประเทศไทยเพั่�อรบัทราบ 

ความค่บหน้าเม่�อเด่้อนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประส่านความร่วมม่อกับต่่างประเทศทั�งในกรอบทวิภาค่และพัหุภาค่

เพั่�อให้ม่วัคซ่ึ่นป้องกันโควิด้-๑๙ อย่างเพั่ยงพัอ ลงนามบันท้กความเข้าใจว่าด้้วยความร่วมม่อด้้านการปราบปราม  

(14) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



“แก๊งคอลเซึ่็นเต่อร์” และ “แก๊ง Hybrid Scam” กับราชอาณ์าจักรกัมพั้ชา และลงนามบันท้กความเข้าใจว่าด้้วย 

ความร่วมม่อด้้านความปลอด้ภัยไซึ่เบอร์กับส่าธารณ์รัฐประชาชนจ่นและรัฐอิส่ราเอล และผลักด้ันให้ท่�ประชุม 

รฐัมนต่ร่อาเซ่ึ่ยนด้้านอาชญากรรมข้ามชาต่ริบัรองเอกส่ารแนวคดิ้เพั่�อส่ง่เส่ริมความรว่มมอ่ด้า้นการบรหิารจดั้การชายแด้น 

ในอาเซึ่่ยน

	 	 ๕.๔.๕	 ก่ารุข้ับเคัลั้�อนก่ารุท้ตเช่ิงรุุก่เพ้�อปรุะช่าช่น ช่วยเหล่อผ้้ได้้รับผลกระทบจากการแพัร่ระบาด้ 

ของโควิด้-๑๙ โด้ยส่ถานเอกอัครราชท้ต่และส่ถานกงสุ่ลใหญ่ไทยในต่่างประเทศได้้ด้้แลและให้ความช่วยเหล่อ 

คนไทยท่�ต่กทกุขแ์ละต่กคา้งในประเทศต่า่ง ๆ  ต่ดิ้ต่่อประส่านงาน และมอบถงุยงัชพ่ัและส่ิ�งของจำเปน็ และใหค้วามชว่ยเหล่อ 

คนไทยท่�ได้้รับผลกระทบจากส่ถานการณ์์ความขัด้แย้งรัส่เซึ่่ย-ย้เครน โด้ยส่ถานเอกอัครราชท้ต่ ณ์ กรุงวอร์ซึ่อ  

ส่าธารณ์รัฐโปแลนด์้ และส่ถานเอกอัครราชทต้่ ณ์ กรุงบค้าเรส่ต์่ โรมาเนย่ ได้ช่้วยอพัยพัคนไทยทั�งหมด้ท่�แส่ด้งความประส่งค์

จะออกจากพั่�นท่�ขัด้แย้งได้้กว่า ๒๓๐ คน และพััฒนาการให้บริการด้้านกงสุ่ล เช่น พััฒนาระบบการลงทะเบ่ยน 

เพั่�อเด้ินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงการแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙ ได้้กำหนด้และปรับปรุงมาต่รการเด้ินทางเข้า

ประเทศไทยเป็นระยะ โด้ยพัิจารณ์าความส่มดุ้ลระหว่างความปลอด้ภัยทางส่าธารณ์สุ่ขกับการขับเคล่�อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ และความส่อด้คล้องกับส่ถานการณ์์การแพัร่ระบาด้ในแต่่ละห้วงเวลา ในการน่� ได้้พััฒนาระบบ COE 

online และระบบ Thailand Pass ในช่วงการเด้ินหน้านโยบายเปิด้ประเทศ (ต่ั�งแต่่วันท่� ๑ พัฤศจิกายน ๒๕๖๔- 

๓๐ มถินุายน ๒๕๖๕) โด้ยในชว่งเวลาด้งักลา่วมผ่้เ้ด้นิทางทั�งชาวไทยและต่า่งชาต่ลิงทะเบย่นในระบบ Thailand Pass  

กว่า ๓.๓ ล้านคน

	 ๕.๕	 นโยบายหลััก่ท่�	๕	ก่ารุพัฒนาเศรุษัฐก่ิจัแลัะคัวามสามารุถในก่ารุแข้่งข้ันข้องไทย	

  รัฐบาลได้้รักษาเส่ถ่ยรภาพัทางการคลังของประเทศและเพัิ�มประสิ่ทธิภาพัการบริหารจัด้การรายได้ ้

และรายจ่ายภาครฐั รกัษาเส่ถย่รภาพัระบบการเงนิ ส่รา้งบรรยากาศส่ง่เส่รมิการลงทุนของภาคธุรกจิและการจับจา่ย

ใช้ส่อยของภาคครัวเร่อน โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๕.๑	 เศรุษัฐก่ิจัมหภาคั	ก่ารุเงินแลัะก่ารุคัลััง	 ได้้ด้ำเนินการ	 (๑)	ดำเนินนโยบายก่ารุเงินก่ารุคัลััง	

เพ้�อให�เศรุษัฐก่จิัไทยสามารุถตอบสนองตอ่คัวามผู้นัผู้วนข้องเศรุษัฐกิ่จัโลัก่ เชน่ ลัดอัตรุาภาษ่ัน�ำมันด่เซีลัแลัะผู้ลิัตภัณ์ฑ์น์�ำมัน	

ประเภทน�ำมันด้่เซึ่ล ๓ บาทต่่อลิต่ร (วันท่� ๑๘ กุมภาพัันธ์-๒๐ พัฤษภาคม ๒๕๖๕) และ ๕ บาทต่่อลิต่ร  

(วนัท่� ๒๑ พัฤษภาคม-๒๐ กนัยายน ๒๕๖๕) สง่เสรุมิก่ารุเข้�าถง้แหลัง่เงนิทนุใหก้บัผ้ท้่�ได้้รับผลกระทบจากส่ถานการณ์ ์

การแพัรร่ะบาด้ของโควดิ้-๑๙ โด้ยส่นบัส่นนุส่นิเช่�อในอตั่ราด้อกเบ่�ยเปน็ธรรมใหแ้กก่ลุม่ประชาชนฐานราก จำนวน ๕.๔ ลา้นราย  

เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท ผ้้ประกอบการรายย่อย จำนวน ๖๔,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ ล้านบาท  

ปรุับลัดโคัรุงสรุ�างดอก่เบ่�ย/ลัดภารุะดอก่เบ่�ยสินเช้่�อ เช่น ปรับลด้อัต่ราด้อกเบ่�ยจำนำทะเบ่ยนรถในต่ลาด้ให้แก่ 

กลุม่ประชาชนฐานราก/ผ้้ประกอบการรายย่อย มผ่้ไ้ด้ร้บัส่นิเช่�อ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ ราย เป็นเงนิ ๒๐,๐๐๐ ลา้นบาท  

ดำเนนิโคัรุงก่ารุสนิเช้่�อตา่ง	ๆ  เชน่ โครงการให้ส่นิเช่�อแกผ่้ป้ระกอบธุรกจิภายใต้่พัระราชกำหนด้การให้ความช่วยเหลอ่ 

และฟื้้�นฟื้ผ้้ป้ระกอบธรุกจิฯ  มผ่้ป้ระกอบการได้ร้บัความชว่ยเหลอ่ จำนวน ๕,๓๒๕ ราย วงเงนิ ๑๕,๒๖๖.๘๑ ลา้นบาท  

(๒) ก่ำก่ับด้แลัวินัยก่ารุเงินก่ารุคัลััง รัฐบาลได้้ด้ำเนินมาต่รการเพั่�อช่วยเหล่อผ้้ได้้รับผลกระทบผ่านการก้้เงินภายใต่้ 

พัระราชกำหนด้ให้อำนาจกระทรวงการคลังก้้เงินเพั่�อแก้ไขปัญหา เย่ยวยา และฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจและส่ังคมฯ ส่่งผลให้ 

ส่ดั้ส่ว่นหน่�ส่าธารณ์ะต่่อผลิต่ภณั์ฑ์ม์วลรวมภายในประเทศปรับต่วัส่ง้ข้�นแต่ไ่ม่เกนิกรอบท่�กำหนด้ (๓) ปฏิริุป้โคัรุงสรุ�าง	

รุายได�ภาคัรุัฐ เช่น จััดทำแผู้นก่ารุจััดเก่็บภาษ่ัม้ลัคั่าเพิ�ม	 ก่รุณ์่ก่ารุให�บรุิก่ารุทางอิเล็ัก่ทรุอนิก่ส์จัาก่ต่างปรุะเทศ		

(e-Service) เชน่ พััฒนาระบบการเร่ยกเกบ็ภาษม่ล้คา่เพัิ�มทางอเิลก็ทรอนกิส่ ์(VAT for Electronic Tax Service: VES)  

ติดตามก่ารุเบิก่จั่ายงบลังทุนรุัฐวิสาหก่ิจั  โด้ยส่ามารถเบิกจ่ายได้้  จำนวน ๑๘๑,๙๒๓ ล้านบาท  

หร่อคิด้เป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ ของแผนการเบิกจ่ายส่ะส่ม (๔) ปฏิิรุ้ปรุะบบก่ารุออม เช่น โคัรุงก่ารุส่งเสรุิมก่ารุออม	

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(15)



ผู้า่นก่ารุลังทุนในพันธุบัตรุออมทรัุพย์	(Savings	Bond)	แลัะเผู้ยแพรุ่คัวามรุ้�	คัวามเข้�าใจัเก่่�ยวกั่บตรุาสารุหน่�ภาคัรัุฐ	

แก่่ปรุะช่าช่นทั�วไป โด้ยจำหน่ายพัันธบัต่รออมทรัพัย์ จำนวน ๗ ครั�ง วงเงินรวม ๑๕๓,๖๙๓.๓๖ ล้านบาท  

และโคัรุงก่ารุเพิ�มสมาช่กิ่ก่องทนุก่ารุออมแหง่ช่าต ิมจ่ำนวนส่มาชิก (ส่ะส่ม) ๒.๔๙ ลา้นคน และ (๕) สรุ�างแพลัตฟื้อรุม์	

เพ้�อใช่�ในก่ารุออก่แบบนวัตก่รุรุม โด้ยพััฒนาแพัลต่ฟื้อร์มด้ิจิทัลเพั่�อส่นับส่นุนการให้บริการทางการเงินเพั่�อส่นับส่นุน 

การใหบ้ริการสิ่นเช่�อ การพักัชำระหน่� และการปรับโครงส่ร้างหน่�ให้กบัผ้้ท่�ได้รั้บผลกระทบจากส่ถานการณ์ก์ารแพัร่ระบาด้ 

ของโควิด้-๑๙ ม่ประชาชนท่�ได้้รับความช่วยเหล่อ จำนวน ๒ ล้านราย

	 	 ๕.๕.๒		 ก่ารุพฒันาภาคัอตุสาหก่รุรุม ได้ด้้ำเนนิการ (๑) พฒันาอตุสาหก่รุรุมภายใต�	BCG	Economy	

Model เช่น ปรุับเปลั่�ยนภาคัอุตสาหก่รุรุมเพ้�อช่่วยข้ับเคัลั้�อนเศรุษัฐก่ิจัไทย เช่น ขับเคล่�อนการพััฒนาเศรษฐกิจ 

BCG Model ในระด้บัประเทศ โด้ยในป ี๒๕๖๔ มโ่ครงการท่�ขอรบัการส่ง่เส่รมิในกจิการ BCG จำนวน ๗๔๖ โครงการ 

มล้คา่การลงทนุ ๑๕๒,๔๓๔ ลา้นบาท มล้คา่การลงทนุขยายต่วัเพัิ�มข้�นรอ้ยละ ๑๒๓ ส่ว่นในไต่รมาส่แรกของป ี๒๕๖๕ 

มเ่อกชนขอรบัการส่ง่เส่รมิการลงทนุในกจิการ BCG มล้คา่ ๑๗,๙๗๕ ลา้นบาท พฒันาข้องเสย่เปน็ทรุพัยาก่รุทดแทน

ด�านแรุ่แลัะโลัหะข้องปรุะเทศแลัะสนับสนุนก่ารุขั้บเคัลั้�อนเศรุษัฐกิ่จัหมุนเวย่น	(Circular	Economy) เชน่ พัฒันา

เทคโนโลย่ร่ไซึ่เคิลเศษทองแด้งจากซึ่ากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส่์หร่อส่ายไฟื้เพั่�อใช้เป็นวัต่ถุด้ิบในการผลิต่ผลิต่ภัณ์ฑ์์ 

วสั่ด้อุปุกรณ์ท์างการแพัทย ์(๒) พฒันาอตุสาหก่รุรุมไทยให�สามารุถตอบสนองก่ารุเปลั่�ยนแปลังเทคัโนโลัยห่รุอ้แนวโน�ม

ก่ารุคั�าโลัก่ เช่น ก่ารุพัฒนาศัก่ยภาพอุตสาหก่รุรุมด�วยหุ่นยนต์รุะบบอัตโนมัติแลัะดิจัิทัลั โด้ยให้คำปร้กษาแนะนำ

แก่ผ้้ประกอบการเพั่�อพัฒันาต่น้แบบและปรบัปรงุประส่ทิธภิาพัเทคโนโลยแ่ละนวตั่กรรมหุ่นยนต่แ์ละระบบอัต่โนมัต่ิ

จำนวน ๘๘ ต่น้แบบ และใหค้ำปรก้ษาแนะนำในการปรบัปรงุกระบวนการผลติ่ด้ว้ยเทคโนโลยหุ่น่ยนต่ร์ะบบอตั่โนมตั่ิ

และด้จิทิลั จำนวน ๑๐๐ กจิการ ดำเนนิโคัรุงก่ารุสนบัสนนุก่ารุพฒันาเทคัโนโลัยแ่ลัะนวตัก่รุรุม	(Innovation	and	

Technology	Assistance	Program:	ITAP) เชน่ พัฒันาระบบหุน่ยนต่แ์ขนกล ส่ามารถเพัิ�มกำลงัการผลติ่ของชิ�นงาน 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ยอด้ขายเติ่บโต่กว่าร้อยละ ๖๐ และลด้เวลาการทำงานของพันักงานลงได้้กว่าร้อยละ ๒๓  

(๓) สรุ�างก่ลัไก่สนับสนุนก่ารุพัฒนาข้่ดคัวามสามารุถข้องผู้้�ปรุะก่อบก่ารุรุายใหม่	โด้ยพัฒนารุะบบบรุิก่ารุภาคัรุัฐ  

เชน่ ระบบการจดั้ซึ่่�อจัด้จ้างภาครฐัส่ำหรบัวสิ่าหกจิขนาด้กลาง ขนาด้ยอ่มและขนาด้ยอ่ย (Micro, Small and Medium  

Enterprise: MSME) ปรับปรุงและพััฒนาฐานข้อม้ลให้ทันส่มัยและม่ประส่ิทธิภาพัเพั่�อเพัิ�มโอกาส่ทางการต่ลาด้ 

และเพัิ�มข่ด้ความส่ามารถการแข่งขันให้แก่ MSME ในการเข้าถ้งระบบการจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างภาครัฐ อำนวยความส่ะด้วก 

ในด้้านการต่่ออายุหนังส่่อรับรองการข้�นทะเบ่ยนให้แก่ MSME ผ่าน www.thaismegp.com โด้ยม่ผ้้เข้าใช้บริการ 

ระบบการจัด้ซึ่่�อจัด้จ้างภาครัฐส่ำหรับ MSME แล้ว กว่า ๙๓๔,๐๐๐ ครั�ง มจ่ำนวนสิ่นค้าและบริการ จำนวน ๑.๐๘ ลา้นรายการ  

ให�บรุิก่ารุคัำปรุ้ก่ษัาด�านทรัุพย์สินทางปัญญาผู้่านศ้นย์ให�คัำปรุ้ก่ษัาด�านทรัุพย์สินทางปัญญา	 (Intellectual		

Property	Advisory	Center:	IPAC) จำนวน ๘,๕๐๐ ครั�ง และ (๔) พฒันารุะบบแลัะก่ลัไก่ภาคัรัุฐแลัะสภาพแวดลั�อม	

ให�มป่รุะสิทธุภิาพในก่ารุสนับสนนุผู้้�ปรุะก่อบก่ารุ เชน่ พฒันารุะบบก่ารุให�บริุก่ารุข้องหน่วยงานข้องรัุฐเพ้�อปรุบัปรุงุ	

สภาพแวดลั�อมสำหรัุบก่ารุปรุะก่อบธุรุุกิ่จัในปรุะเทศไทย โด้ยพัฒันาระบบบรกิารภาครฐัต่ามขอ้เส่นอแนะเพั่�อการปฏิริป้

ของธนาคารโลกผ่านการพัฒันาระบบบริการแบบดิ้จทิลั การปรับปรุงกฎระเบย่บท่�เปน็อุปส่รรคและการปรับลด้ระยะเวลา 

ต่ิด้ต่่อราชการควบค้่กับการพััฒนาต่ามแนวทางการประเมินใหม่ของธนาคารโลก

  ๕.๕.๓	 ก่ารุพฒันาภาคัเก่ษัตรุ	ได้้ด้ำเนินการ	(๑)	ลัดต�นทนุแลัะเพิ�มปรุะสทิธุภิาพก่ารุผู้ลัติท่�เหมาะสม	

แลัะไม่ก่่อให�เก่ิดภารุะทางก่ารุเงินก่ารุคัลัังข้องภาคัรุัฐ เช่น ส่งเสรุิมก่ารุพัฒนาพันธุุ์พ้ช่	พันธุุ์สัตว์	ปัจัจััยก่ารุผู้ลัิต 

เช่น ผลิต่และขยายพัันธุ์พั่ชพัันธุ์ด้่ จำนวน ๘๐๔,๗๒๔ ต่้น พัฒนาทรุัพยาก่รุดิน เช่น ฟื้้�นฟื้้และป้องกันการชะล้าง 

พัังทลายของด้ิน โด้ยส่่งเส่ริมการจัด้ทำระบบอนุรักษ์ด้ินและน�ำทั�งวิธ่กลและวิธ่พั่ช จำนวน ๖๐๖,๔๔๓.๕๐ ไร่  

ส่งเสรุิมเก่ษัตรุแบบแปลังใหญ ่ เช่น ถ่ายทอด้ความร้้เก่�ยวกับเกษต่รแบบแปลงใหญ่ให้แก่เกษต่รกร ส่่งผลให้ม่พั่�นท่�

เกษต่รแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒,๓๑๓ แปลง (๒) พฒันาองค์ัก่รุเก่ษัตรุก่รุแลัะเก่ษัตรุก่รุรุุน่ใหม่ โด้ยมก่ารพัฒันาเกษต่รกร 

(16) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



ให้เป็น Young Smart Farmer และพััฒนาให้เป็นเกษต่รกรปราด้เปร่�อง (Smart Farmer) จำนวน ๑๑,๖๙๕ ราย  

(๓) สง่เสริุมก่ารุสรุ�างม้ลัคัา่เพิ�มให�ก่บัสนิคั�าเก่ษัตรุ เช่น ส่ง่เส่ริมการข้�นทะเบย่นส่ิ�งบ่งช่�ทางภม้ศิาส่ต่ร์ (Geographical  

Indications: GI) ไทย ปัจจุบันม่ส่ินค้า GI ไทย จำนวน ๑๖๑ ส่ินค้า ส่ร้างม้ลค่าการต่ลาด้กว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  

และ (๔) ดแ้ลัเก่ษัตรุก่รุผู้้�มรุ่ายได�น�อยให�สามารุถเข้�าถง้แลัะใช่�ปรุะโยช่นใ์นท่�ดนิทำก่นิ	แหลัง่เงนิทนุ	โคัรุงสรุ�างพ้�นฐาน		

แลัะปัจัจััยก่ารุผู้ลิัตต่าง	 ๆ เช่น จัด้ส่รรท่�ด้ินทำกินให้แก่คนยากจนและกลุ่มเปราะบาง พั่�นท่� ๖,๙๐๒ ไร่  

และด้ำเนนิโครงการสิ่นเช่�อชมุชนส่รา้งไทย โด้ยใหส้่นิเช่�อเพั่�อชด้เชยด้อกเบ่�ยรอ้ยละ ๐.๐๑ ต่อ่ป ีเปน็ระยะเวลา ๓ ปี  

ม่การจ่ายส่ินเช่�อ จำนวน ๔,๔๘๖ ราย เป็นเงิน ๒๐,๓๙๖ ล้านบาท 

	 	 ๕.๕.๔	 ก่ารุพัฒนาภาคัก่ารุท่องเท่�ยว ได้้ด้ำเนินการ (๑) พัฒนาคัุณ์ภาพแลัะคัวามหลัาก่หลัาย	

ข้องแหลั่งท่องเท่�ยว เช่น จัด้ทำแอปพัลิเคชัน “เท่�ยวเท่	ๆ 	เสน่ห์เม้องไทย” รวบรวมข้อม้ลการท่องเท่�ยวด้้านต่่าง ๆ   

เชน่ วดั้ ศาส่นส่ถาน โบราณ์ส่ถาน พัพิัธิภัณ์ฑ์ท้์องถิ�น แหล่งท่องเท่�ยวทางธรรมชาติ่ รา้นจำหน่ายผลิต่ภัณ์ฑ์ท์างวัฒนธรรม  

ส่ินค้าเกษต่ร และท่�พัักแบบโฮมส่เต่ย์ (๒) ด้งด้ดนัก่ท่องเท่�ยวท่�ม่คัุณ์ภาพ	รุายได�ส้ง	เช่น	ผู้ลััก่ดันก่ารุเปิดปรุะเทศ  

ได้ด้้ำเนนิโครงการ Phuket Sandbox มน่กัทอ่งเท่�ยวส่ะส่ม (วนัท่� ๑ กรกฎาคม-๓๑ ต่ลุาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๖๐,๖๔๙ คน  

และโครงการ Samui Plus Model มนั่กทอ่งเท่�ยวส่ะส่ม (วนัท่� ๑๕ กรกฎาคม-๑ พัฤศจกิายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑,๙๗๑ คน  

ผู้่อนคัลัายมาตรุก่ารุเดินทางเข้�าปรุะเทศ โด้ยยกเลิกมาต่รการ Test & Go ต่ั�งแต่่วันท่� ๑ พัฤษภาคม ๒๕๖๕  

และเปล่�ยนเป็นการต่รวจด้้วยชุด้ต่รวจโควิด้-๑๙ ชนิด้ทด้ส่อบแบบเบ่�องต่้น (Antigen Test Kit: ATK) ยก่เลัิก่รุะบบ	

Thailand	 Pass และยกเลิกการทำประกันสุ่ขภาพัส่ำหรับนักท่องเท่�ยวต่่างชาต่ิ ต่ั�งแต่่วันท่� ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

มนั่กทอ่งเท่�ยวต่า่งชาต่ ิ(วนัท่� ๑ มกราคม-๓๐ มถินุายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒,๐๒๒,๔๒๐ คน คดิ้เปน็รายได้้ ๑.๑๗ แส่นลา้นบาท  

และ (๓) พัฒนาคัุณ์ภาพแลัะมาตรุฐานธุุรุก่ิจับรุิก่ารุท่�เก่่�ยวเน้�องก่ับก่ารุท่องเท่�ยว	 เช่น	 ยก่รุะดับมาตรุฐาน

อุตสาหก่รุรุมท่องเท่�ยวในภาวะวิก่ฤตโคัวิด-๑๙ โด้ยด้ำเนินโครงการ Amazing Thailand Safety & Health 

Adminstration: SHA รวมทั�งการผลักด้ันมาต่รฐาน SHA ส่้่ส่ากล โด้ยส่ภาการเดิ้นทางและการท่องเท่�ยวโลก  

(World Travel & Tourism Council: WTTC) ได้้ให้การรับรองส่ถานประกอบการท่�ได้้รับมาต่รฐาน SHA  

ให้ได้้มาต่รฐาน Safe Travels โด้ยส่ามารถใช้ต่ราส่ัญลักษณ์์ควบค้่กันเพั่�อประชาส่ัมพัันธ์การต่ลาด้ได้้

	 	 ๕.๕.๕	 ก่ารุพัฒนาก่ารุคั�าก่ารุลังทุนเพ้�อมุง่ส้ก่่ารุเปน็ช่าติก่ารุคั�า	ก่ารุบริุก่ารุแลัะก่ารุลังทุนในภมิ้ภาคั 

ได้้ส่่งเส่ริมการค้าชายแด้นและแก้ไขปัญหาการค้าชายแด้น เช่น จัด้กิจกรรมเพั่�อส่่งเส่ริมการค้าชายแด้นไทยกับ 

ประเทศเพั่�อนบ้าน รวมทั�งม่การส่่งเส่ริมผ้้ประกอบการให้ส่ามารถเข้าถ้งแหล่งเงินทุน ภายใต่้โครงการ  

“จับค้่ ก้้ เงิน...ส่ถาบันการเงินกับ SMEs ส่่งออก” โด้ยม้ลค่าการค้าชายแด้นและผ่านแด้นในปี ๒๕๖๔  

ม่ม้ลค่า ๑,๗๑๕,๓๔๕ ล้านบาท ขยายตั่วร้อยละ ๓๐.๐๓ เท่ยบกับช่วงเด้่ยวกันของปีก่อน และในปี ๒๕๖๕  

ม่ม้ลค่า ๘๔๙,๒๙๒ ล้านบาท ขยายตั่วร้อยละ ๓.๑๘ เท่ยบกับช่วงเด้่ยวกันของปีก่อน และจัด้ประชุม 

หาร่อระหว่างประเทศไทยและส่าธารณ์รัฐประชาธิปไต่ยประชาชนลาวเพั่�อขอให้ม่การเปิด้ด้่านเพัิ�ม  

โด้ยปัจจุบันส่าธารณ์รัฐประชาธิปไต่ยประชาชนลาวได้้เปิด้ด้่านเพัิ�มแล้ว จำนวน ๗ แห่ง (จาก จำนวน ๑๒ แห่ง  

เป็น จำนวน ๑๙ แห่ง) ขณ์ะท่�ประเทศไทยเปิด้ด้่านแล้ว จำนวน ๒๕ แห่ง (จากทั�งหมด้ ๔๙ แห่ง)

  ๕.๕.๖	 ก่ารุพัฒนาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐาน

   (๑) พฒันาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐานด�านคัมนาคัมให�คัรุอบคัลุัมพ้�นท่�ทั�วปรุะเทศแลัะสามารุถรุองรัุบ

ก่ารุข้นส่งแลัะก่ารุเดินทางต่อเน้�องหลัายรุ้ปแบบได�อย่างไรุ�รุอยต่อ ได้้ด้ำเนินการ (๑) พัฒนาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐาน

ด�านคัมนาคัมทางบก่ เช่น ทางถนน ม่โครงการท่�แล้วเส่ร็จ เช่น ทางหลวงหมายเลข ๒ ส่ายนครราชส่่มา-บรรจบ

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ (บ้านบิง) ในพั่�นท่�อำเภอเม่องและอำเภอโนนส่้ง จังหวัด้นครราชส่่มา และทางรุาง  

ในส่่วนของการพััฒนาระบบรถไฟื้ เช่น โครงการรถไฟื้ชานเม่อง เปิด้ให้บริการแล้ว ๒ เส่้นทาง ค่อ ส่ายส่่แด้งเข้ม  

ช่วงบางซึ่่�อ-รังส่ิต่ ระยะทาง ๒๖.๓๐ กิโลเมต่ร และส่ายส่่แด้งอ่อน ช่วงบางซึ่่�อ-ต่ลิ�งชัน ระยะทาง ๑๕.๒๖ กิโลเมต่ร  

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(17)



ส่ำหรับการพััฒนาระบบรถไฟื้ฟ้ื้า เช่น รถไฟื้ฟ้ื้าส่ายส่่ชมพั้ ช่วงแคราย-ม่นบุร่ ม่ความก้าวหน้า ร้อยละ ๙๓.๓๔  

รถไฟื้ฟื้้าส่ายส่่เหล่องช่วงลาด้พัร้าว-ส่ำโรง ม่ความก้าวหน้า ร้อยละ ๙๖.๐๗ ซึ่้�งทั�งส่องโครงการคาด้ว่าจะส่ามารถ 

เปดิ้ให้บรกิารบางส่ว่นในเด้อ่นธนัวาคม ๒๕๖๕ และเปดิ้ใหบ้รกิารเต่ม็รป้แบบภายในป ี๒๕๖๖ (๒) พฒันาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐาน	

ด�านคัมนาคัมทางน�ำ เช่น	เปดิให�บรุกิ่ารุเดนิเรุอ้	RoRo	Ferry	สำหรุบัข้นสง่ผู้้�โดยสารุ	รุถยนต์	แลัะรุถบรุรุทุก่สนิคั�า	

เช่�อมระหว่างท่าเร่อสั่ต่ห่บ-ส่งขลา ซ้ึ่�งส่ามารถรองรับรถยนต์่ส่่วนบุคคลและรถบรรทุกได้้ประมาณ์ ๑๐๐ คัน  

และรองรับผ้้โด้ยส่ารได้้ จำนวน ๕๘๖ คน โด้ยเปิด้ให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเม่�อวันท่� ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

และ (๓) พัฒนาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐานด�านคัมนาคัมทางอาก่าศ	 เช่น	 โคัรุงก่ารุพัฒนาท่าอาก่าศยานสุวรุรุณ์ภ้มิ  

โด้ยม่กิจกรรมท่�ด้ำเนินการแล้วเส่ร็จ ประกอบด้้วย งานจ้างก่อส่ร้างอาคารเท่ยบเคร่�องบินรองหลังท่� ๑ (ชั�น B2  

ชั�น B1 และชั�น G) ลานจอด้อากาศยานประชดิ้อาคารเทย่บเคร่�องบนิรองหลงัท่� ๑ และส่ว่นต่อ่เช่�อมอโุมงคด์้า้นทศิใต่้  

(งานโครงส่ร้างและงานระบบหลกั) และงานจ้างก่อส่รา้งอาคารเท่ยบเคร่�องบินรองหลังท่� ๑ (ชั�น ๒-๔) และส่ว่นต่อ่เช่�อม 

อุโมงค์ด้้านทิศใต่้ (งานระบบย่อย) 

   (๒) แก่�ไข้ปัญหาจัรุาจัรุติดข้ัดในพ้�นท่�เข้ตเม้อง	 ได้้ด้ำเนินการ (๑) พัฒนารุะบบข้นส่ง

สาธุารุณ์ะเพ้�อลัดก่ารุใช่�ยานพาหนะส่วนตัว เช่น พััฒนาการเด้ินเร่อโด้ยส่ารในคลองแส่นแส่บ ต่ิด้ต่ั�งอุปกรณ์์ GPS 

พัร้อมให้บริการแอปพัลิเคชันต่รวจส่อบส่ถานะการเด้ินเร่อ เพัิ�มจำนวนเร่อให้บริการจาก ๕๕ ลำ เป็น ๖๐ ลำ  

และพััฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด้ (CCTV) โด้ยด้ำเนินการแล้วใน ๓ ท่าเร่อ ได้้แก่ ท่าเร่ออโศก นานาเหน่อ  

และทองหล่อ และอย้่ระหว่างด้ำเนินการส่ำหรับท่าเร่อผ่านฟื้้าล่ลาศ (๒) พัฒนารุะบบ	 Feeder	 เช้่�อมต่อเข้�าส้่	

รุะบบข้นส่งมวลัช่นแลัะแผู้นพัฒนาก่ารุเช้่�อมต่อก่ารุเดินทาง เช่น จัด้ทำแผนพััฒนาการเด้ินทางทางน�ำในเขต่ 

กรุงเทพัมหานครและปริมณ์ฑ์ล และการเช่�อมต่่อการเด้ินทางร้ปแบบอ่�นแล้วเส่ร็จ แบ่งการด้ำเนินการเป็น ๓ ระยะ  

ได้้แก่ ระยะเร่งด้่วน (พั.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) จำนวน ๕ เส่้นทาง ระยะกลาง (พั.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) จำนวน ๕ เส่้นทาง  

และระยะยาว (พั.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๕) จำนวน ๔ เส่้นทาง (๓) พัฒนาด�านก่ารุบรุิหารุจััดก่ารุจัรุาจัรุ เช่น จัด้ทำโมเด้ล 

การพััฒนาระบบเทคโนโลย่เพั่�อการบริหารจัด้การจราจรกรุงเทพัมหานคร ม่ความก้าวหน้า ร้อยละ ๗๐  

และ (๔) พัฒนาถนนเพ้�อแก่�ไข้ปัญหาจัรุาจัรุติดข้ัด เช่น ด้ำเนินโครงการก่อส่ร้างทางยกระด้ับบนทางหลวง 

หมายเลข ๓๕ ส่ายธนบรุ-่ปากทอ่ (ถนนพัระราม ๒) ต่อนทางแยกต่า่งระด้บับางขนุเทย่น-เอกชยั โด้ยชว่งทางแยกต่า่งระด้บั 

บางขุนเท่ยนเอกชัย ต่อน ๑ ม่ความค่บหน้า ร้อยละ ๗๔.๗๕ ต่อน ๒ ม่ความค่บหน้า ร้อยละ ๖๒.๕๖  

และต่อน ๓ ม่ความค่บหน้า ร้อยละ ๗๗.๘๖ โด้ยม่กำหนด้เปิด้ให้บริการในปี ๒๕๖๘

   (๓) เสรุิมสรุ�างคัวามมั�นคังทางด�านพลัังงานให�สามารุถพ้�งพาตนเองได� โด้ยจัด้ทำ 

แผนพัลังงานชาติ่เพั่�อเปน็กรอบในการด้ำเนินนโยบายเพ่ั�อพัฒันาด้า้นพัลังงานของประเทศไทยในอนาคต่ผ่านการแต่ง่ต่ั�ง 

คณ์ะทำงานจดั้ทำแผนปฏิบิติั่การด้้านพัลงังาน พั.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ และศก้ษาแนวทางการลด้กา๊ซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด้์  

(CO2) ในภาคพัลังงาน เพ่ั�อใช้เป็นกรอบในการจัด้ทำแผนย่อยรายส่าขาและแผนพัลังงานชาติ่ และอย้่ระหว่าง 

จัด้ทำแผนย่อยรายส่าขา 

   (๔) ยก่รุะดับโคัรุงข่้ายรุะบบไฟื้ฟ้ื้าแลัะพลัังงานให�ม่คัวามทันสมัย	 ทั�วถ้ง	 เพ่ยงพอ		

มั�นคัง	 แลัะม่เสถ่ยรุภาพ ได้้ด้ำเนินการ เช่น โคัรุงก่ารุ	 Smart	Metro	 Grid (ระบบโครงข่ายอัจฉริยะในพั่�นท่� 

กรุงเทพัมหานคร) ด้ำเนินการในพั่�นท่�นำร่องบริเวณ์ถนนพัระราม ๔ พัญาไท เพัชรบุร่ และรัชด้าภิเษก ซึ่้�งได้้ต่ิด้ต่ั�ง 

มาต่รอจัฉรยิะ (Smart Meter) แลว้ จาํนวน ๓๐,๐๒๒ ชดุ้ จากทั�งหมด้ ๓๓,๒๖๕ ชดุ้ และอย้ร่ะหวา่งเต่รย่มทด้ส่อบระบบ  

ทั�งน่� ม่เป้าหมายแล้วเส่ร็จในปี ๒๕๖๕ และส่งเสรุิมยานยนต์ไฟื้ฟื้้าแลัะสถาน่อัดปรุะจัุไฟื้ฟื้้า เช่น ต่ิด้ต่ั�ง 

ส่ถาน่อัด้ประจุไฟื้ฟ้ื้าเพ่ั�อส่นับส่นุนการพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานด้้านระบบไฟื้ฟ้ื้าและส่ถาน่อัด้ประจุไฟื้ฟ้ื้า โด้ยติ่ด้ต่ั�ง 

ส่ถานอ่ดั้ประจไุฟื้ฟื้า้แบบชารจ์เรว็หรอ่ Quick Charge บนเส่น้ทางหลกั ทกุ ๆ  ๑๐๐ กโิลเมต่ร ปจัจบุนัเปดิ้ใหบ้รกิาร 

เชิงพัาณ์ิชย์แล้ว จำนวน ๗๓ ส่ถาน่ ครอบคลุมพั่�นท่� ๔๒ จังหวัด้ การด้ำเนินงานให้บริการส่ำหรับผ้้ใช้ยานยนต่์ไฟื้ฟื้้า  

(18) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



โด้ยการเพัิ�มทางเล่อกในการขอใช้ไฟื้ฟ้ื้าส่ำหรับผ้้ใช้ไฟื้ประเภทบ้านอย้่อาศัยและกิจการขนาด้เล็ก นอกเหน่อจาก 

การเพัิ�มขนาด้มเิต่อร ์ใหส้่ามารถขอต่ดิ้ต่ั�งมเิต่อรเ์คร่�องท่� ๒ ส่ำหรบัการอดั้ประจยุานยนต่ไ์ฟื้ฟื้า้และไมม่ว่ตั่ถปุระส่งค์ 

เชิงพัาณ์ิชย์ และส่ำหรับผ้้ประกอบกิจการส่ถาน่อัด้ประจุไฟื้ฟื้้า ส่ามารถขอใช้ไฟื้ฟื้้าแบบอัต่ราท่�ควบคุมการใช้ไฟื้ฟื้้า

ของส่ถาน่ชาร์จโด้ยไม่ด้้งไฟื้ฟื้้าของผ้้ใช้ไฟื้ต่ามบ้านเม่�อความจุไฟื้ฟื้้าของส่ถาน่ชาร์จไม่เพั่ยงพัอ (Low Priority)

   (๕) พฒันารุะบบบรุหิารุจัดัก่ารุน�ำปรุะปา เพ่ั�อขยายการให้บริการน�ำประปาอย่างทั�วถ้ง เพัย่งพัอ  

และมั�นคง โด้ยด้ำเนนิโครงการปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั ครั�งท่� ๙ เพั่�อขยายกำลงัการผลติ่น�ำท่�โรงงานผลติ่น�ำ 

มหาส่วัส่ด้ิ� ขนาด้ ๘๐๐,๐๐๐ ล้กบาศก์เมต่รต่่อวัน ซ้ึ่�งอย้่ระหว่างการวางท่อประปาในเขต่พั่�นท่�รับผิด้ชอบ 

ของการประปานครหลวง ระยะทางส่ะส่ม ๑๔๗.๒๙๖ กิโลเมต่ร และการปรับปรุงท่อจ่ายน�ำเพั่�อลด้น�ำส้่ญเส่่ย  

ระยะทางส่ะส่ม ๑,๒๖๓.๖๗๘ กิโลเมต่ร ม่ผลการด้ำเนินงาน ร้อยละ ๓๗.๒๒ 

   (๖) แก่�ปัญหารุะบบรุะบายน�ำแลัะรุะบบบำบัดน�ำเส่ย ได้้ด้ำเนินการก่อส่ร้างศ้นย์บริหาร 

จัด้การคุณ์ภาพัน�ำ จำนวน ๓ แห่ง ได้้แก่ เทศบาลต่ำบลบ้านฉาง จังหวัด้ระยอง เทศบาลต่ำบลเขาน้อย  

จังหวัด้ประจวบค่ร่ขันธ์ และเทศบาลต่ำบลปลายบาง จังหวัด้นนทบุร่ โด้ยม่ปริมาณ์น�ำเส่่ยท่�บำบัด้ได้้ต่ั�งแต่่ 

เด้่อนตุ่ลาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕ ประมาณ์ ๖๕.๗๕ ล้านล้กบาศก์เมต่ร และส่ามารถกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

๑.๐๙ ล้านล้กบาศก์เมต่ร

	 	 ๕.๕.๗	 ก่ารุพัฒนาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐานด�านดิจัิทัลัแลัะก่ารุมุ่งส้่ก่ารุเป็นปรุะเทศอัจัฉีริุยะ	ด้ำเนินการ  

(๑)	รุกั่ษัาคัลั้�นคัวามถ่�แลัะสทิธุใินก่ารุเข้�าใช่�วงโคัจัรุดาวเทย่มอนัเปน็สมบตัขิ้องช่าตใิห�เก่ดิปรุะโยช่นแ์ก่ป่รุะเทศช่าติ	

แลัะปรุะช่าช่น	แลัะลังทนุในอนิเทอรุเ์นต็เก่ตเวย	์แลัะเทคัโนโลัยส่้�อสารุไรุ�สายในรุะบบ	5G เชน่ โคัรุงก่ารุเนต็ปรุะช่ารุฐั  

ให้บริการอินเทอร์เน็ต่ความเร็วส่้งแก่หม้่บ้านในพั่�นท่�ห่างไกล จำนวน ๒๔,๗๐๐ หม้่บ้าน ม่ผ้้ลงทะเบ่ยนทั�งหมด้  

จำนวน ๑๑.๑๓ ล้านคน โครงการยกระดั้บโครงส่ร้างพั่�นฐานโทรคมนาคมเพ่ั�อขับเคล่�อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศ กจิกรรมท่� ๒ การเพัิ�มประสิ่ทธภิาพัโครงข่ายอนิเทอร์เนต็่ระหว่างประเทศส่้ก่ารเป็น ASEAN Digital Hub  

เช่น จัด้หาอุปกรณ์์เพัิ�มความจุโครงข่ายขนาด้ ๒,๓๐๐ Gbps รวมถ้งจัด้หาอุปกรณ์์เพัิ�มความจุโครงข่ายเช่�อมโยง 

ไปยังส่ถาน่เคเบิลใต้่น�ำจังหวัด้ชลบุร่ เพัชรบุร่ ส่งขลา และส่ต่้ล ซ้ึ่�งได้้ติ่ด้ต่ั�งอุปกรณ์์แล้ว จำนวน ๑๕๑ ส่ถาน ่ 

ขบัเคล่�อนการพัฒันาเศรษฐกิจและสั่งคมของประเทศในด้า้นเทคโนโลย ่5G ภายใต้่คณ์ะกรรมการขับเคล่�อน 5G แห่งชาติ่  

เช่น ด้ำเนินโครงการนำร่องเกษต่รด้ิจิทัลด้้วยเทคโนโลย่ 5G ณ์ ศ้นย์ฝุ่ึกอบรมผาหม่ จังหวัด้เช่ยงราย โครงการนำร่อง 

โรงพัยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ์ ศิริราชพัยาบาล และบ้านฉาง 5G ส่มาร์ทซึ่ิต่่� (5G Smart City) ในพั่�นท่� 

เทศบาลนครบา้นฉาง จงัหวดั้ระยอง (๒) พฒันาก่ารุอำนวยคัวามสะดวก่เพ้�อสนับสนุนธุรุุกิ่จัก่ารุคั�า	ก่ารุนำเข้�าส่งออก่		

แลัะโลัจัิสติก่ส์ในรุ้ปแบบดิจัิทัลั เช่น ศ้กษาการพััฒนานวัต่กรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อม้ลขนาด้ใหญ่ (Big Data  

Analytics) เพ่ั�อการขนส่่งสิ่นค้าด้้วยรถบรรทุกและการเดิ้นทางของคนในเขต่กรุงเทพัมหานครและปริมณ์ฑ์ล  

ระยะท่� ๑ กรงุเทพัมหานคร มผ่ลการด้ำเนนิงาน รอ้ยละ ๙๔.๒๐ และ (๓) สง่เสรุมิก่ารุคั�าในรุป้แบบพาณิ์ช่ย์อิเลัก็่ทรุอนกิ่ส์	

เพ้�อเพิ�มโอก่าสให�ผู้้�ปรุะก่อบก่ารุรุายย่อยทั�งในภาคัก่ารุผู้ลิัตแลัะบริุก่ารุในก่ารุเข้�าถ้งตลัาด เช่น โครงการพััฒนา 

แพัลต่ฟื้อรม์ National Delivery เพั่�อส่ง่เส่รมิผ้ป้ระกอบการในยคุวถิช่ว่ติ่ใหม ่(New Normal) โด้ยจดั้ทำแพัลต่ฟื้อรม์ 

ด้ิจิทัล “eatsHUB” ส่ำหรับจัด้ส่่งส่ินค้า (Delivery) และส่่งเส่ริมการค้าขาย (Commerce) โด้ยม่ผ้้ประกอบการ 

ร้านอาหารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๑,๑๒๙ ราย และไรเด้อร์ จำนวน ๒,๖๓๐ ราย โครงการส่่งเส่ริมการพััฒนา 

แพัลต่ฟื้อร์มด้ิจิทัลด้้านอาหารและการท่องเท่�ยว (Digital Food Tourism) เพ่ั�อส่ร้างโอกาส่ในยุค Post-COVID  

โด้ยพัฒันาแพัลต่ฟื้อร์มแนะนำประส่บการณ์ก์ารรับประทานอาหาร ส่นัทนาการ และการท่องเท่�ยว “SafeT Travel” 

(MULTI FOOD TOURISM PLATFORM) ซึ่้�งมแ่พัลต่ฟื้อรม์ท่�ด้ำเนนิการแลว้เส่รจ็ ๗ แพัลต่ฟื้อรม์/ระบบ เชน่ เวบ็เพัจ 

แอปพัลิเคชัน และระบบข้อม้ลผ้้ให้บริการ นอกจากน่� ได้้พััฒนาระบบต่ลาด้กลางของคลัส่เต่อร์และจัด้ทำเคร่อข่าย

ด้้านการต่ลาด้ภายใต้่โครงการพััฒนาและยกระดั้บคลัส่เต่อร์ต่้นแบบส่้่ความเป็นเลิศ เพ่ั�อให้คลัส่เต่อร์แปรร้ปอาหาร 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(19)



และคลัส่เต่อร์ส่มุนไพัรเพ่ั�อสุ่ขภาพักัญชง-กัญชาส่ามารถใช้ประโยชน์จากระบบร่วมกัน ได้้แก่ ระบบต่ลาด้กลาง 

ของคลัส่เต่อร์และการจัด้ทำเครอ่ข่ายด้า้นการต่ลาด้ร่วมกับหน่วยงานต่า่ง ๆ  ของภาครัฐและเอกชนทั�งต่ลาด้ออนไลน์ 

และออฟื้ไลน์ รวมไปถ้งการส่ร้างนวัต่กรรมทางการต่ลาด้ และระบบการใช้ข้อม้ลร่วมกัน (Data Sharing)  

เพั่�อเปน็แหลง่ขอ้มล้แต่ล่ะคลสั่เต่อรแ์ละการพัฒันาผ้ป้ระส่านงานคลสั่เต่อร ์(Cluster Development Agent: CDA) 

เพั่�อให้ส่ามารถด้้แลระบบ Data Sharing ได้้อย่างม่ประส่ิทธิภาพั

	 	 ๕.๕.๘	 ก่ารุพฒันาโคัรุงสรุ�างพ้�นฐานด�านวทิยาศาสตรุ	์เทคัโนโลัย	่ก่ารุวจิัยัแลัะพฒันา	แลัะนวตัก่รุรุม  

ได้้ด้ำเนินการ (๑) พัฒนาสภาพแวดลั�อมแลัะรุะบบนิเวศท่�เอ้�อต่อก่ารุส่งเสรุิมวิทยาศาสตรุ์	 เทคัโนโลัย่	 ก่ารุวิจััย	

แลัะพัฒนา	 แลัะนวัตก่รุรุม เช่น บรุิหารุจััดก่ารุพ้�นท่�ให�เอ้�อต่อก่ารุส่งเสริุมวิทยาศาสตร์ุ เช่น โครงการพััฒนา 

เขต่นวัต่กรรมระเบย่งเศรษฐกิจพัเิศษภาคต่ะวนัออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) มก่ารจดั้ต่ั�ง 

เม่องนวัต่กรรมช่วภาพั (BIOPOLIS) โด้ยได้้พััฒนาโรงงานต้่นแบบไบโอร่ไฟื้เนอร่ พััฒนาโรงเร่อนปล้กพ่ัช 

และโรงงานผลิต่พั่ช (Smart Green house) และจัด้ทำศ้นย์ส่าธิต่เกษต่รอัจฉริยะ (Smart Farming Demo Site)  

พฒันาบคุัลัาก่รุด�านวทิยาศาสตรุแ์ลัะนวตัก่รุรุม ด้ำเนนิโครงการส่นบัส่นนุนกัเรย่นทนุรฐับาลทางด้า้นวทิยาศาส่ต่ร์

และเทคโนโลย ่ระยะท่� ๓ ระยะท่� ๓+ และระยะท่� ๔ โด้ยมผ่้ไ้ด้ร้บัจดั้ส่รรทนุแลว้ จำนวน ๓,๒๔๘ ทนุ ส่ำเรจ็การศ้กษาแลว้  

จำนวน ๑,๗๕๘ คน โด้ยและม่ผลงานวิจัย/วิชาการ จำนวนประมาณ์ ๗,๗๐๐ รายการ ซ้ึ่�งเป็นผลงานวิจัยท่�ได้้รับ 

รางวัลระด้ับชาต่ิทั�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั�งม่การขอส่ิทธิบัต่รและอนุส่ิทธิบัต่ร มากกว่า ๑๘๐ รายการ  

(๒) สรุ�างรุะบบจัดัก่ารุข้�อมล้ัเพ้�อรุองรุบัก่ารุบรุหิารุจัดัก่ารุงานวจิัยัอยา่งมป่รุะสทิธุภิาพ	โด้ยพัฒันาระบบขอ้ม้ลส่ารส่นเทศ

วิจัยและนวัต่กรรมแห่งชาต่ิ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) (๓)	เสรุิมสรุ�าง	

ก่ารุใช่�ปรุะโยช่น์จัาก่โคัรุงสรุ�างพ้�นฐานทางด�านวิทยาศาสตร์ุแลัะเทคัโนโลัย่ท่�ม่อย้่ให�เกิ่ดปรุะสิทธุิภาพส้งสุด  

เช่น ส่งเสรุิมก่ารุใช่�ปรุะโยช่น์จัาก่โคัรุงสรุ�างพ้�นฐานทางวิทยาศาสตรุ์แลัะเทคัโนโลัย่แห่งช่าติ	 (National	 S&T		

Infrastructure:	 NSTI)	 ด�านคัวามหลัาก่หลัายทางช่่วภาพ โด้ยม่การจัด้ต่ั�งธนาคารทรัพัยากรช่วภาพัแห่งชาต่ิ  

(National Biobank of Thailand: NBT) ศน้ยโ์อมกิส์่แหง่ชาต่ ิ(National Omics Center: NOC) และพฒันาด�านรุะบบข้นสง่ทางรุาง  

โด้ยด้ำเนินโครงการพััฒนาการวิเคราะห์และทด้ส่อบระบบรางรถไฟื้ความเร็วส่้ง จัด้ต่ั�ง “ศ้นย์ทด้ส่อบมาต่รฐาน 

ระบบขนส่่งทางราง” โครงการพััฒนากำลังคนด้้านระบบขนส่่งทางรางเพั่�อขับเคล่�อนอุต่ส่าหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ และพััฒนาข่ด้ความส่ามารถทางการวัด้เพั่�อส่นับส่นุนการพััฒนาด้้านการขนส่่งและโลจิส่ต่ิกส่์  

และ (๔) สนบัสนุนก่ารุพัฒนาโรุงงาน	ห�องปฏิบัิตกิ่ารุต�นแบบท่�เปน็โคัรุงสรุ�างพ้�นฐานด�านวิทยาศาสตร์ุ	เทคัโนโลัย่	

วจิัยัแลัะนวตัก่รุรุมในรุะดบัต�นน�ำ เช่น พัฒันาโรงงาน หอ้งปฏิิบัต่กิารต้่นแบบท่�เปน็โครงส่ร้างพั่�นฐานด้า้นวิทยาศาส่ต่ร์ 

เทคโนโลย่ วิจัยและนวัต่กรรมในระด้ับต่้นน�ำ พััฒนาศักยภาพัและมาต่รฐานด้้านการผลิต่และวิเคราะห์ทด้ส่อบ

ผลิต่ภัณ์ฑ์์เคร่�องส่ำอางในระด้ับอุต่ส่าหกรรม 

	 	 ๕.๕.๙	 ก่ารุข้บัเคัล้ั�อนเศรุษัฐก่จิัยคุัใหม ่ได้ด้้ำเนินการ (๑) พฒันารุะบบนเิวศเพ้�อรุองรุบัก่ารุข้บัเคัลั้�อน	

เศรุษัฐกิ่จัยุคัใหม่	 เช่น	 จััดตั�งสถาบันไอโอท่แลัะนวัตก่รุรุมดิจัิทัลั	 (IoT	 &	 Digital	 Innovation	 Institute)  

ส่ร้างระบบนิเวศด้ิจิทัล (Digital Ecosystem) และแพัลต่ฟื้อร์มแบบเปิด้ (Open Platform) ส่ำหรับวิส่าหกิจ 

ด้ิจิทัลเริ�มต่้น รวมถ้งให้บริการโครงส่ร้างพั่�นฐานและเทคโนโลย่ด้ิจิทัล เช่น IoT, Data Science, 5G Applications, 

Smart Devices, High Value-Added Software, Robotics, Cloud และ Digital Services ดำเนินก่ารุภายใต�	

พรุะรุาช่บญัญัตคิัุ�มคัรุองข้�อม้ลัส่วนบคุัคัลั	พ.ศ.	๒๕๖๒ เชน่ จดั้ทำร่างกฎหมายลำดั้บรองแล้วเส่ร็จ จำนวน ๒๙ ฉบับ  

(๒) เรุ่งรุัดพัฒนาศัก่ยภาพผู้้�ปรุะก่อบก่ารุข้นาดก่ลัางแลัะข้นาดย่อมทั�งในภาคัก่ารุผู้ลัิตแลัะบรุิก่ารุให�สามารุถ

แข้ง่ข้นัได� เช่น พัฒันาผ้้ประกอบการส่้เ่ศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) ผา่นกิจกรรมอบรม/สั่มมนา

เพั่�อส่ง่เส่ริมศกัยภาพัผ้้ประกอบการในช่องทางออนไลน์ จำนวน ๑๑๑,๔๕๔ ราย พฒันาผู้้�ปรุะก่อบก่ารุใหมเ่ข้�าส้ธุ่รุุก่จิั

อนาคัต	Next	Normal	เพั่�อส่รา้งผ้ป้ระกอบการธุรกจิใหม่ท่�ส่อด้คล้องกับวถ่ิช่วติ่ยคุใหม่ โด้ยให้โคช้ธรุกจิ นกัวเิคราะห์  

(20) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



และท่�ปร้กษาท่�ม่ความเช่�ยวชาญและม่ประส่บการณ์์เฉพัาะทางให้คำปร้กษาและร่วมกันปรับวางแผนพััฒนากลยุทธ์ 

เพั่�อใหไ้ด้แ้นวปฏิบิตั่สิ่้ค่วามส่ำเรจ็ของธรุกจิส่อด้คลอ้งกบั Next Normal Trend จำนวน ๕๓ ราย จัดัก่ารุปรุะก่วด	MSME		

National	Award เพั่�อส่ร้างต่น้แบบ MSME ท่�มค่วามส่ามารถในการด้ำเนนิกจิการต่ามมาต่รฐานท่�ด้ ่มค่วามโปรง่ใส่  

และม่ธรรมาภิบาล ซึ่้�งม่ผ้้ประกอบการส่มัครเข้าร่วมการประกวด้ จำนวน ๑,๐๐๒ ราย และม่ผ้้ผ่านการคัด้เล่อก 

พััฒนาและยกระดั้บผ้้ประกอบการส่้่มาต่รฐานการบริหารจัด้การธุรกิจต่ามเกณ์ฑ์์การตั่ด้สิ่น จำนวน ๔๐ ราย  

โด้ยม่รางวัลต่่าง ๆ เช่น รางวัลสุ่ด้ยอด้ SME แห่งชาต่ิ รางวัล SME โด้ด้เด้่นด้้านนวัต่กรรม รางวัล SME โด้ด้เด้่น 

ด้า้นเศรษฐกจิหมนุเวย่น และรางวัล SME โด้ด้เด่้นด้า้นการปรับกลยทุธพ์ัชิติ่โควดิ้-๑๙ ดำเนนิโคัรุงก่ารุยก่รุะดบัศน้ยป์ฏิิรุป้	

อตุสาหก่รุรุมส้ค่ัวามยั�งยน้แลว้เส่รจ็ จำนวน ๘๔ กจิการ (๓) สง่เสริุมเยาวช่นแลัะบทบาทสตรุใ่นก่ารุเป็นผู้้�ปรุะก่อบก่ารุ	

ข้นาดก่ลัางแลัะข้นาดย่อมยุคัใหม่ เช่น โคัรุงก่ารุนำรุ่อง	“Local	SME	Startup	&	Scale	Up	Development:		

วศิวก่รุสังคัม	(ซีอ่มแลัะสรุ�างให�สังคัมเข้�มแข็้ง)”	รุะยะท่�	๑ ผา่นระบบ SME Academy 365 ภายใต่ง้านพัฒันาระบบ 

ให้บริการ SME ACCESS ปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ ได้้ลงนามบันท้กข้อต่กลงความร่วมม่อร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏิ จำนวน ๓๘ แห่ง เพั่�อร่วมกันพััฒนาศักยภาพัและทักษะท่�จำเป็น (Soft Skill) ส่ำหรับศต่วรรษท่� ๒๑ ให้แก่ 

นกัศก้ษาเพั่�อนำไปเริ�มธรุกจิหรอ่ต่อ่ยอด้ธรุกิจผา่นแพัลต่ฟื้อรม์ SME Academy 365 โด้ยการพัฒันาหลกัส่ต้่รรวบรวม 

องคค์วามร้จ้ากหนว่ยงานและแหลง่ขอ้มล้ต่่าง ๆ  ท่�เป็นประโยชน ์เชน่ หลกัส่ต้่รการเลา่เร่�องด้จิทิลั กลยทุธก์ารส่รา้งแบรนด้ ์

ในยุควิถ่ช่วิต่ใหม่ หลักส่้ต่รการต่ลาด้ส่ำหรับผ้้ประกอบการยุคใหม่ และหลักส่้ต่รการเป็นผ้้ประกอบการ  

และโคัรุงก่ารุพฒันาผู้้�ปรุะก่อบก่ารุใหม	่(SME-Early	Stage:	All	Stars) โด้ยเปน็การพัฒันาและยกระด้บัผ้ป้ระกอบการ 

ในการจัด้ต่ั�งธุรกิจให้ยั�งย่นและส่ามารถแข่งขันได้้ ม่ผ้้เข้าร่วมกิจกรรมและได้้รับการพััฒนาและยกระด้ับศักยภาพั 

ผ้ป้ระกอบการเชงิลก้ (SME All Stars) จำนวน ๒,๘๓๕ ราย ได้ร้บัการทด้ส่อบต่ลาด้แลว้ จำนวน ๖๑๔ ราย กอ่ใหเ้กดิ้มล้คา่ 

ทางเศรษฐกิจ รวม ๒๕๐ ล้านบาท และ (๔) ด้งด้ดบุคัลัาก่รุท่�ม่ทัก่ษัะส้งเข้�ามาบ่มเพาะผู้้�ปรุะก่อบก่ารุข้นาดก่ลัาง	

แลัะข้นาดย่อมยุคัใหม่ข้องไทย โด้ยพัฒันาโครงส่รา้งฐานขอ้มล้ท่�ปรก้ษาและระบบ Coach Online ภายใต่ง้านพัฒันา 

ระบบใหบ้รกิาร SME ACCESS เพ่ั�อพัฒันาองคค์วามร้แ้ละฝึุ่กปฏิบัิต่ทัิกษะใหแ้กผ่้ใ้หค้ำปรก้ษาแนะนำธรุกจิ (โค้ช) แนวคิด้  

เคร่�องมอ่ และกระบวนการท่�นำไปส่้ ่Digital Transformation เปน็ท่�ปรก้ษาท่�มค่วามชำนาญส่ามารถเปน็ต่วัชว่ยใหธุ้รกจิ 

ส่ามารถขับเคล่�อนต่ามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ โด้ยม่ผ้้ลงทะเบ่ยนในฐานข้อม้ลท่�ปร้กษา จำนวน ๕๐๐ คน  

ผ้้ลงทะเบ่ยนเป็นโค้ช Biz Transformer จำนวน ๑๐ คน และม่ผ้้ประกอบการเข้ารับคำปร้กษา แนะนำ วินิจฉัย 

และประเมินศักยภาพัธุรกิจ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย เกิด้ม้ลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๗๔.๗๘ ล้านบาท

	 ๕.๖	 นโยบายหลััก่ท่�	๖	ก่ารุพัฒนาพ้�นท่�เศรุษัฐก่ิจัแลัะก่ารุก่รุะจัายคัวามเจัรุิญส้่ภ้มิภาคั

	 	 ๕.๖.๑	 ก่ารุส่งเสรุิมพ้�นท่�เศรุษัฐก่ิจัเพ้�อเป็นศ้นย์ก่ลัางทางเศรุษัฐก่ิจัข้องเอเช่่ย ได้้ด้ำเนินการ  

(๑) พฒันาเข้ตพัฒนาพิเศษัภาคัตะวันออก่	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	อยา่งต่อเน้�อง ต่ั�งแต่ปี่ ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

มก่ารลงทุนทั�งจากภาครฐัและภาคเอกชนประมาณ์ ๑.๙๓ ลา้นลา้นบาท ซึ่้�งเปน็ไปต่ามเปา้หมาย (๑.๗ ลา้นลา้นบาท) 

โด้ยเป็นการลงทุนโครงส่ร้างพั่�นฐานหลัก ๔ โครงการ ๖๕๔,๙๒๑ ล้านบาท และขับเคล่�อนการลงทุนในอุต่ส่าหกรรม

เป้าหมายเทคโนโลย่ขั�นส่้ง โด้ยออกบัต่รส่่งเส่ริมการลงทุนแล้ว จำนวน ๑,๑๘๒,๕๓๘ ล้านบาท และม่งบประมาณ์

บ้รณ์าการพััฒนาเชิงพ่ั�นท่� จำนวน ๙๔,๕๑๔ ล้านบาท (๒) ส่งเสริุมก่ารุพัฒนาพ้�นท่�รุะเบ่ยงเศรุษัฐก่ิจัภาคัใต�	

แลัะก่ารุพัฒนาจัังหวัดช่ายแดนภาคัใต� เชน่ พฒันาพ้�นท่�รุะเบย่งเศรุษัฐกิ่จัภาคัใต� มโ่ครงการพัฒันาโครงส่รา้งพั่�นฐาน 

ด้้านคมนาคมแล้วเส่ร็จในปี ๒๕๖๕ เช่น การขยายทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วงชุมพัร-ระนอง เป็นส่่�ช่องทางจราจร 

และการก่อส่ร้างรถไฟื้ทางค้่ช่วงนครปฐม-ชุมพัร และม่โครงการท่�จะแล้วเส่ร็จในปี ๒๕๖๖ เช่น การพััฒนาถนน 

เล่ยบชายฝุ่ั�งทะเล (Royal Coast) เช่�อมโยงส่มุทรส่งคราม-เพัชรบุร่-ประจวบค่ร่ขันธ์-ชุมพัร-ระนอง ระยะทางรวม  

๖๕๘.๘๗ กิโลเมต่ร ก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จ ๔๒๕ กิโลเมต่ร และการศ้กษาออกแบบรายละเอ่ยด้และจัด้ทำรายงาน 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(21)



การประเมนิผลกระทบส่ิ�งแวด้ลอ้มโครงการรถไฟื้ส่ายใหมช่่วงชมุพัร-ระนอง (๓) เพิ�มพ้�นท่�ข้บัเคัลั้�อนเศรุษัฐกิ่จัแห่งใหม่	

ในภ้มิภาคั	เช่น	ข้ับเคัลั้�อนก่ลัไก่ก่ารุดำเนินงานพัฒนาเข้ตเศรุษัฐก่ิจัพิเศษัครอบคลุมทั�งเขต่พััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ 

ชายแด้น ๑๐ แห่ง และระเบ่ยงเศรษฐกิจพัิเศษใน ๔ ภาค ภายใต่้ระเบ่ยบส่ำนักนายกรัฐมนต่ร่ว่าด้้วยการพััฒนา 

เขต่เศรษฐกจิพัเิศษ พั.ศ. ๒๕๖๔ โด้ยมค่ณ์ะกรรมการนโยบายการพัฒันาเขต่เศรษฐกจิพัเิศษทำหนา้ท่�กำหนด้นโยบาย 

และขับเคล่�อนการพััฒนา และ (๔) เรุ่งข้ับเคัลั้�อนก่ารุพัฒนาเข้ตพัฒนาเศรุษัฐก่ิจัพิเศษัช่ายแดนอย่างต่อเน้�อง  

เช่น ม่การลงทุนของภาคเอกชนในเขต่พััฒนาเศรษฐกิจพัิเศษ ต่ั�งแต่่ปี ๒๕๕๘ ม้ลค่ารวม ๓๗,๖๑๘ ล้านบาท  

ประกอบด้ว้ย การส่่งเส่รมิการลงทนุ โครงการลงทนุของภาคเอกชนในพั่�นท่�พัฒันา (ท่�ราชพัสั่ด้)ุ ในเขต่พัฒันาเศรษฐกจิ

พัเิศษต่ราด้ กาญจนบรุ ่และนครพันม การลงทนุในนคิมอตุ่ส่าหกรรมในเขต่พัฒันาเศรษฐกจิพัเิศษส่ระแกว้และส่งขลา 

การจดั้ต่ั�งธรุกจิใหมแ่ละการจดั้ตั่�งเขต่ปลอด้อากรและคลงัส่นิคา้ทณั์ฑ์บ์นในเขต่พััฒนาเศรษฐกจิพัเิศษต่าก มกุด้าหาร 

หนองคาย เช่ยงราย และส่งขลา

	 	 ๕.๖.๒	 ก่ารุส่งเสริุมแลัะเรุ่งรัุดก่ารุพัฒนาเมอ้งอัจัฉีริุยะน่าอย้ท่ั�วปรุะเทศ	(Smart	City) ได้ด้้ำเนนิการ  

(๑) ข้ับเคัลั้�อนเม้องอัจัฉีรุิยะทุก่ภ้มิภาคัด�วย	7	Smart (Economy, Environment, Energy, Mobility, Living,  

People and Governance) โด้ยคำน้งถ้งศักยภาพัและความต้่องการของแต่่ละเม่อง โด้ยม่พั่�นท่�ท่�ได้้รับประกาศ 

เปน็เขต่ส่ง่เส่รมิเมอ่งอจัฉรยิะแลว้ จำนวน ๔๖ พั่�นท่� ใน ๒๙ จงัหวดั้ (๒) วางแลัะจัดัทำผู้งัเมอ้งรุวมเมอ้ง/ช่มุช่น	(รุะดบัอำเภอ)	

จำนวน ๙๔ ผงั และ (๓) ยก่รุะดับเมอ้งนา่อย้เ่มอ้งทันสมัยเพ้�อคันไทยเท่าเทย่มแลัะเท่าทัน	๑๕	เมอ้ง ซ้ึ่�งอย่้ระหวา่งการหารอ่

แนวทางการบร้ณ์าการขอ้มล้ส่ำหรบัการพัฒันาแพัลต่ฟื้อรม์รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มล้ของเมอ่ง (City Data Platform)  

ใน ๗ พั่�นท่� ได้้แก่ จังหวัด้ภ้เก็ต่ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น เทศบาลนครเช่ยงใหม่ เทศบาลเม่องแส่นสุ่ข เทศบาล 

ต่ำบลศร่มหาโพัธิ และส่ามย่านเม่องอัจฉริยะ 

	 ๕.๗	 นโยบายหลััก่ท่�	๗		ก่ารุพัฒนาสรุ�างคัวามเข้�มแข้็งจัาก่ฐานรุาก่

  รัฐบาลให้ความส่ำคัญกับการพััฒนาให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการเพัิ�มศักยภาพัของเศรษฐกิจฐานราก 

ใหส้่ามารถส่ร้างรายได้้ กระจายรายได้้ส่้ชุ่มชน พัฒันาช่องทางการต่ลาด้โด้ยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์่มาส่นับส่นุน เพ่ั�อให้ชมุชน 

ซึ่้�งเป็นรากฐานของประเทศม่ความเข้มแข็งและพั้�งพัาต่นเองได้้อย่างยั�งย่น โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

  ๕.๗.๑	 ก่ารุส่งเสรุิมวิสาหก่ิจัชุ่มช่นแลัะผู้ลัิตภัณ์ฑ์์ชุ่มช่น	 ได้้ด้ำเนินการสรุ�างม้ลัคั่าเพิ�มธุุรุก่ิจัชุ่มช่น

ผู้า่นอัตลััก่ษัณ์ข์้องพ้�นท่�	เชน่ พัฒันาผลิต่ภณั์ฑ์ส์่นิค้าชมุชน ผ้ผ้ลติ่ ผ้ป้ระกอบการผลิต่ภณั์ฑ์ห์น้�งต่ำบล หน้�งผลติ่ภณั์ฑ์์ 

(OTOP) ม่ผลการจําหน่ายผลิต่ภัณ์ฑ์์ชุมชน OTOP ในปี ๒๕๖๔ จํานวน ๒๗๘,๕๗๐.๔๒ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕  

(ณ์ เด้่อนกรกฎาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๙๗,๔๘๖.๕๒ ล้านบาท ด้ำเนินการฝุ่ึกอบรม/ถ่ายทอด้องค์ความร้้ รวมทั�ง 

ให้คำปร้กษาแนะนำเชิงล้กเพั่�อพััฒนาศักยภาพัผ้้ประกอบการวิส่าหกิจชุมชนด้้านการเพัิ�มประส่ิทธิภาพัการผลิต่  

การบริหารจัด้การธุรกิจ และการพััฒนาผลิต่ภัณ์ฑ์์ชุมชน ผลิต่ภัณ์ฑ์์ของฝุ่าก และของท่�ระล้ก ด้้วยทุนทางวัฒนธรรม 

และภมิ้ปญัญาท่�แส่ด้งถง้อตั่ลักษณ์ข์องพั่�นท่� เพั่�อส่ร้างมล้คา่เพัิ�มใหแ้กผ่ลติ่ภัณ์ฑ์ช์มุชน จำนวน ๘๐๐ ราย ส่ร้างโอกาส่

ทางการต่ลาด้ และพัฒันาธรุกจิฐานรากด้้วยระบบพัาณ์ชิยอ์เิลก็ทรอนกิส่ ์(e-Commerce) โด้ยส่รา้งและพัฒันานกัการคา้  

“Smart Trader Online” เพ่ั�อเป็นผ้้ชว่ยนำสิ่นค้าชุมชนเข้าส่้แ่พัลต่ฟื้อร์มออนไลน์ จาํนวน ๗๑๒ ราย รวมถง้ส่ง่เส่ริม

ส่ินค้า GI ทั�งในด้้านการควบคุมคุณ์ภาพั การต่รวจรับรอง การส่ร้างการรับร้้ และการเผยแพัร่ให้เป็นท่�ร้้จัก

  ๕.๗.๒	 ก่ารุสรุ�างคัวามเข้�มแข็้งข้องชุ่มช่น โด้ยส่ร้างและพััฒนาส่ัมมาช่พัชุมชนในระด้ับหม้่บ้าน  

โด้ยม่การส่ร้างส่ัมมาช่พัชุมชน จำนวน ๖๓,๒๑๗ หม้่บ้าน/ชุมชน ม่ประชาชนเป้าหมายได้้รับการส่่งเส่ริมอาช่พั  

จำนวน ๑,๗๑๕,๔๒๐ คน/ครัวเร่อน ฝุ่กึอบรมด้้านการบริหารจดั้การทางการเงินการบญัช่ให้ส่หกรณ์ ์และกลุม่เกษต่รกร  

จำนวน ๘๐๐ แห่ง เพัิ�มศักยภาพัการด้ำเนินธุรกิจรวบรวม จัด้เก็บ และแปรร้ปผลผลิต่การเกษต่รในส่หกรณ์ ์

และกลุ่มเกษต่รกร จำนวน ๕๙ แห่ง และเพิั�มข่ด้ความส่ามารถในการด้ำเนินธุรกิจของส่หกรณ์์/กลุ่มเกษต่รกร  

(22) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



จํานวน ๑๑,๔๕๑ แห่ง จัด้เก็บข้อม้ลความจำเป็นพั่�นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕ ด้้วยระบบ Online Real Time  

โด้ยจดั้เกบ็ขอ้มล้ จปฐ. จำนวน ๑๒,๘๙๐,๗๔๓ ครวัเร่อน คดิ้เปน็รอ้ยละ ๙๙.๙๓ จากเปา้หมาย ต่ลอด้จนส่รา้งเครอ่ขา่ย 

ชุมชนท่�เข้มแข็ง เช่น พััฒนากิจการส่ภาองค์กรชุมชน โด้ยด้ำเนินการผ่านกระบวนการม่ส่่วนร่วมของทุกภาคส่่วน 

อันเป็นประชาธิปไต่ยชุมชนจากฐานราก ม่ส่ภาองค์กรชุมชนท่�จัด้ต่ั�งแล้วม่คุณ์ภาพัเพัิ�มข้�น ๘๒๗ ต่ำบล 

	 	 ๕.๗.๓	 ก่ารุส่งเสรุิมบทบาทภาคัเอก่ช่นในก่ารุช่่วยพัฒนาสังคัมแลัะเศรุษัฐก่ิจัฐานรุาก่ โด้ยส่่งเส่ริม 

ส่ถานประกอบการเพั่�อสุ่ขภาพัให้ได้้รับมาต่รฐานการท่องเท่�ยว ส่ามารถประเมินมาต่รฐานส่ถานประกอบการ 

ในพั่�นท่�เป้าหมาย จำนวน ๓๑๒ แห่ง พััฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้้วยกลไกประชารัฐ โด้ยด้ำเนินงานโครงการส่่งเส่ริม 

ชอ่งทางการต่ลาด้เครอ่ขา่ยเกษต่รอนิทรย่ ์กจิกรรมส่่งเส่รมิช่องทางการต่ลาด้เครอ่ขา่ยเกษต่รอนิทรย่ ์โด้ยมผ่้ป้ระกอบการ 

เกษต่รปลอด้ภัย จำนวน ๘๐ กลุ่ม และเจ้าหน้าท่�ท่�เก่�ยวข้อง รวม ๒๘๘ คน และด้ำเนินงานโครงการส่่งเส่ริม 

การพััฒนากลไกและโครงส่ร้างด้้ด้ซึ่ับม้ลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้้กลับส่้่ท้องถิ�น เพั่�อพััฒนากลไก 

ขับเคล่�อนการพััฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่่งเส่ริมการส่ร้างรายได้้จากกิจการอาหารปลอด้ภัยส่้่	 “๔รุ”	

 (โรงพัยาบาล โรงเรย่น โรงแรม และรา้นอาหาร) ในพั่�นท่� ๗๖ จงัหวดั้ อาส่าส่มัครส่ง่เส่ริมวสิ่าหกจิขนาด้กลางและขนาด้ย่อม  

(อส่ส่ว.) ภายใต่้งานศ้นย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร โด้ยรวมผ้้เช่�ยวชาญหร่อผ้้ทรงคุณ์วุฒิท่�ม่จิต่อาส่า  

เพั่�อนำองคค์วามร้ม้าส่นบัส่นนุการปฏิบิตั่งิานของศ้นยใ์หบ้รกิาร  SME ครบวงจร รวมถง้การส่รา้งและเช่�อมโยงเครอ่ขา่ย 

หน่วยงานในแต่่ละพั่�นท่� เพั่�อเส่ริมส่มรรถนะการปฏิิบัต่ิงานของศ้นย์ให้บริการ SME ครบวงจร โด้ย อส่ส่ว. ทำหน้าท่�

ให้คำปร้กษาและถ่ายทอด้องค์ความร้้ ประส่บการณ์์ ความเช่�ยวชาญให้แก่ SME รวมทั�งส่นับส่นุนกิจกรรมต่่าง ๆ  

ในการส่ง่เส่ริมและพัฒันา SME เช่น การจัด้ทำแผนพัฒันาเศรษฐกิจ SME จงัหวัด้ การเส่นอแนะแนวทางการส่่งเส่ริม 

และส่นับส่นุน รวมถง้แนวทางการแก้ปญัหาหรอ่อุปส่รรคการด้ำเนินธุรกิจของ SME ในพั่�นท่� หรอ่การปรับตั่วทางธุรกิจ 

ในส่ถานการณ์์โควิด้-๑๙ โด้ยจัด้ทำเว็บไซึ่ต์่เพั่�อส่นับส่นุนการขับเคล่�อน อส่ส่ว. (www.อส่ส่ว.net) และม่ อส่ส่ว.  

ในฐานข้อม้ลแล้ว จำนวน ๑,๘๑๘ ราย

	 ๕.๘	 นโยบายหลััก่ท่�	๘	ก่ารุปฏิิรุ้ปก่รุะบวนก่ารุเรุ่ยนรุ้�แลัะก่ารุพัฒนาศัก่ยภาพข้องคันไทยทุก่ช่่วงวัย

  รัฐบาลมุ่งพััฒนาคนไทยให้ม่ทักษะส่ำหรับการด้ำรงช่วิต่ในศต่วรรษท่� ๒๑ เพั่�อเป็นพัลังขับเคล่�อน 

การพัฒันาประเทศ และมุง่พัฒันาคนในทกุมติ่ติ่ามความเหมาะส่มในแต่ล่ะชว่งวยัใหม้ค่วามส่มบ้รณ์ ์รวมทั�งใหค้วามส่ำคญั

กับการส่ร้างหลักประกันทางส่ังคมท่�เหมาะส่มแก่ประชาชนในทุกกลุ่ม โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๘.๑	 ก่ารุส่งเสรุิมก่ารุพัฒนาเด็ก่ปฐมวัย โด้ยจัด้ให้ม่ระบบพััฒนาเด้็กแรกเกิด้อย่างต่่อเน่�องจนถ้ง 

เด้็กวัยเร่ยนให้ม่โอกาส่พััฒนาต่ามศักยภาพั ได้้ด้ำเนินการ เช่น คัด้เล่อกส่ถานพััฒนาเด้็กปฐมวัยท่�ม่การปฏิิบัต่ิท่�ด้่ 

(Good Practice) เพั่�อถอด้บทเร่ยนการด้ำเนินงานต่ามมาต่รฐานส่ถานพััฒนาเด้็กปฐมวัยแห่งชาต่ิของส่ถานพััฒนา

เด้็กปฐมวัยท่�ม่การปฏิิบัต่ิท่�ด้่ จำนวน ๙ แห่ง เพั่�อเผยแพัร่ให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ 

ให้ส่อด้คล้องกับบริบทในการพััฒนาส่ถานพััฒนาเด้็กปฐมวัยต่่อไป จัด้ทำฐานข้อม้ลโรงเร่ยนท่�เข้าร่วมโครงการ

พััฒนาการจัด้การเร่ยนร้้ระดั้บปฐมวัยเพั่�อพััฒนาส่้่การเป็นโรงเร่ยนท่�จัด้การเร่ยนร้้ระดั้บปฐมวัยต่ามแนวคิด้ 

มอนเต่ส่เชอร่�ทั�งระบบ ม่โรงเร่ยนเข้าร่วมโครงการ ๑,๓๖๒ แห่ง และส่นับส่นุนงบประมาณ์ในการด้ำเนินงาน 

ของศ้นย์พััฒนาการเร่ยนร้้ต่ามแนวคิด้มอนเต่ส่เชอร่� เพั่�อฝุ่ึกอบรมพััฒนาให้กับส่ถานศ้กษาในพั่�นท่� และได้้ส่นับส่นุน 

งบประมาณ์ค่าอาหารกลางวันส่ำหรับนักเร่ยนในโรงเร่ยนการกุศลทุกคนและนักเร่ยนในโรงเร่ยนส่ามัญทั�วไป 

ท่�ประส่บภาวะทุพัโภชนาการและขาด้แคลนอาหารกลางวันในระด้บัปฐมวยั มน่กัเรย่นระด้บัปฐมวยัท่�ได้ร้บัเงนิอดุ้หนนุ

ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๖๙,๘๕๓ คน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(23)



	 	 ๕.๘.๒	 ก่ารุพัฒนาบัณ์ฑ์ิตพันธุุ์ใหม่	 โด้ยด้ำเนินโครงการผลิต่บัณ์ฑิ์ต่พัันธุ์ใหม่เพั่�อให้ม่ความส่ามารถ

ในการทำงานได้้หลากหลายต่ามความต้่องการของผ้้เร่ยน และต่อบโจทย์ภาคอุต่ส่าหกรรมและส่ถานประกอบการ 

โด้ยเฉพัาะในอุต่ส่าหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First and New S-Curve) ม่ส่ถาบันอุด้มศ้กษาเข้าร่วมโครงการ 

จำนวน ๗๙ แห่ง ซึ่้�งได้้จัด้ทำหลักส่้ต่รท่�เป็นความร่วมม่อกับภาคเอกชน ส่ถานประกอบการอุต่ส่าหกรรมและชุมชน

ส่ังคม จำนวน ๕๔๘ หลักส่้ต่ร ผ้้เร่ยนรวมทั�งส่ิ�น ๖๒,๖๐๑ คน ในปี ๒๕๖๕ ม่นักศ้กษาบัณ์ฑ์ิต่พัันธุ์ใหม่ท่�ม่ศักยภาพั 

ม่ส่มรรถนะและทักษะท่�ส่ามารถต่อบโจทย์อุต่ส่าหกรรม จำนวน ๗,๓๙๒ คน แบ่งเป็นผ้้เร่ยนในหลักส่้ต่รปริญญาต่ร่

ต่่อเน่�องและเข้าใหม่ จำนวน ๖,๓๐๕ คน และผ้้เร่ยนในหลักส่้ต่รประกาศน่ยบัต่ร จำนวน ๑,๐๘๗ คน

	 	 ๕.๘.๓	 ก่ารุพัฒนาอาช่่วะ	 พัฒนาคัุณ์ภาพวิช่าช่่พ	 แลัะพัฒนาแรุงงานรุองรุับอุตสาหก่รุรุม	 ๔.๐  

ได้้ด้ำเนินการ เช่น ยกระด้ับส่ถาบันการอาช่วศ้กษา จำนวน ๒๓ แห่ง ทั�วประเทศ ในการจัด้การศ้กษาปริญญาต่ร ่

ส่ายเทคโนโลยห่ร่อส่ายปฏิบิตั่กิาร และเพัิ�มประส่ทิธภิาพัการบรหิารจดั้การใหม้ค่วามเขม้แขง็ทางวชิาการและวชิาชพ่ั 

ในการจัด้การเร่ยนการส่อนในส่าขาวิชาท่�ม่ความเป็นเลิศเฉพัาะทาง ปรับแนวทางการบริหารจัด้การอาช่วศ้กษา 

ระบบทวิภาคใ่ห้มคุ่ณ์ภาพัและประสิ่ทธิภาพัเกิด้ความคล่องตั่วและเป็นอิส่ระในการด้ำเนินการ โด้ยจัด้ต่ั�งศ้นย์อาชว่ศ้กษา 

ทวิภาค่เขต่พั่�นท่�โด้ยใช้ส่ถานศ้กษาเป็นท่�ตั่�ง จำนวน ๑๕ ศ้นย์ทั�วประเทศ รวมถ้งพััฒนาศักยภาพัคร้ฝุ่ึก 

ในส่ถานประกอบการ จำนวน ๖๖๕ คน และครนิ้เทศก์การจัด้การศก้ษาระบบทวิภาค ่จำนวน ๕๖๖ คน ยกระดั้บการพัฒันา 

ศ้นย์ทด้ส่อบมาต่รฐานคุณ์วุฒิวิชาช่พัของส่ถาบันการอาช่วศ้กษา เพ่ั�อพััฒนาหลักส่้ต่รวิชาช่พัให้ส่อด้คล้องกับ 

กรอบมาต่รฐานคณุ์วฒุแิหง่ชาต่แิละกรอบคณุ์วฒุอิา้งองิอาเซึ่ย่น ในส่ถาบนัการอาชว่ศก้ษา จำนวน ๒๓ แหง่ ทั�วประเทศ  

ขณ์ะเด้่ยวกันได้้จัด้โครงการอบรมเพั่�อยกระด้ับแรงงานไทยให้ได้้มาต่รฐานเพั่�อเข้าส่้่เกณ์ฑ์์ต่ามประกาศอัต่ราค่าจ้าง 

ต่ามมาต่รฐานฝีุ่ม่อ พััฒนาศักยภาพัแรงงานเพ่ั�อรองรับการจ่ายค่าจ้างต่ามมาต่รฐานฝีุ่ม่อ ม่ผ้้เข้าฝึุ่กอบรม  

จำนวน ๒๘,๓๐๔ คน

	 	 ๕.๘.๔	 ก่ารุด้งด้ดคันเก่่งจัาก่ทั�วโลัก่เข้�ามาทำงานก่ับคันไทยแลัะส่งเสรุิมผู้้�ม่คัวามสามารุถส้ง  

โด้ยอำนวยความส่ะด้วกแกบ่คุลากรทกัษะส่ง้ ผ้เ้ช่�ยวชาญ นกัลงทุน ผ้บ้รหิาร และผ้ป้ระกอบการวสิ่าหกิจเริ�มต่น้ (Startup)  

ท่�ประส่งค์จะเข้ามาทำงานหร่อลงทุนในอุต่ส่าหกรรมเป้าหมายของประเทศผ่านว่ซ่ึ่าประเภทพัิเศษ (SMART VISA)  

ทั�งน่� ระหวา่งวนัท่� ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มผ่้ข้อรับรองคณุ์ส่มบตั่ ิจำนวน ๔๗๔ คำขอ และมผ้้่ผา่น 

การรบัรองคุณ์ส่มบติั่ จำนวน ๔๐๙ คำขอ และออกมาต่รการส่นับส่นนุทางภาษ่ภายใต้่โครงการ Thailand Plus Package  

โด้ยยกเว้นภาษ่เงินได้้นิต่ิบุคคล ร้อยละ ๑๕๐ ให้แก่บริษัทหร่อห้างหุ้นส่่วนนิต่ิบุคคลท่�จ้างงานบุคลากรผ้้ม่ทักษะส่้ง 

ด้้านวิทยาศาส่ต่ร์ เทคโนโลย่ วิศวกรรมศาส่ต่ร์ หร่อคณ์ิต่ศาส่ต่ร์ และยกเว้นภาษ่เงินได้้นิต่ิบุคคล ร้อยละ ๒๕๐  

ให้แก่บริษัทหร่อห้างหุ้นส่่วนนิต่ิบุคคลส่ำหรับรายจ่ายเก่�ยวกับการส่่งเส่ริมการพััฒนาบุคลากรให้ม่ทักษะส่้ง

	 	 ๕.๘.๕	 ก่ารุวจัิัยแลัะพฒันานวตัก่รุรุมท่�ตอบโจัทยก์่ารุพฒันาปรุะเทศ โด้ยส่ง่เส่ริมการวิจยัและพัฒันา 

นวัต่กรรมเพั่�อขจัด้ความเหล่�อมล�ำและความยากจนผ่านการผลักด้ันนวัต่กรรมชุมชนเข้าส่้่การทำแผนพััฒนาต่ำบล/ 

ทอ้งถิ�น ท่�เช่�อมต่อ่กับแผนจังหวัด้ พัฒันาระบบข้อมล้ครัวเรอ่นยากจนระดั้บพั่�นท่� (Practical Poverty Platform-PPP 

Connext) จนส่ามารถส่รา้งวสิ่าหกจิเชงิวฒันธรรม จำนวน ๖,๐๐๐ ราย ส่รา้งนวตั่กรรมพัรอ้มใช ้จำนวน ๗๖๓ นวตั่กรรม  

พััฒนาใหเ้กดิ้ธรุกจิชมุชน จำนวน ๙๙๕ กลุม่  และพัฒันาใหเ้กดิ้ชมุชนนวตั่กรรม จำนวน ๕๔๖ ชมุชน ใน ๔๘ จงัหวดั้  

ครอบคลุม ๒๗๖ อำเภอ ส่่งเส่ริมการวิจัยและพััฒนานวัต่กรรมทางด้้านวิทยาศาส่ต่ร์และเทคโนโลย่ขั�นส่้ง  

โด้ยขับเคล่�อนบัญช่นวัต่กรรมไทย ในปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕  มผ่้ย้่�นขอข้�นบญัชน่วัต่กรรม จำนวน ๑,๒๐๐ ผลงาน  

ประกาศข้�นบญัชน่วตั่กรรมไทยแลว้ ๘๑ ผลงาน นอกจากน่� ได้้จดั้ต่ั�ง “ธชัวทิย”์ วทิยส่ถานวทิยาศาส่ต่รแ์หง่ประเทศไทย  

(Thailand Academy of Sciences: TAS) เพ่ั�อให้เป็นศ้นย์กลาง (Hub) ในการเช่�อมโยงเคร่อข่ายนักวิจัย 

นักวิทยาศาส่ต่ร์ ส่ถาบันวิจัยแห่งชาต่ิ และมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกัน

(24) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๕.๘.๖	 ก่ารุส่งเสริุมก่ารุเรุย่นรุ้�แลัะพัฒนาทัก่ษัะทุก่ช่ว่งวัย โด้ยพัฒันาโรงเรย่นควบค้กั่บการพัฒันาคร ้ 

และส่ง่เส่ริมโรงเรย่นเป็นชมุชนแหง่การเรย่นร้้ (School as Learning Community) เพั่�อพัฒันาส่มรรถนะพัลเมอ่งรุน่ใหม่  

ด้้านการพััฒนาคร้ จัด้ส่รรงบประมาณ์เพัิ�มเต่ิมให้กับ ๒๙ ส่ำนักงานเขต่พั่�นท่�การศ้กษา และ ๓๑ โรงเร่ยนนำร่อง 

ในโครงการรุ่นท่� ๒ เพั่�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด้กิจกรรมพััฒนาคร้ Model Teacher พััฒนาแพัลต่ฟื้อร์มการเร่ยนร้้ 

ผ่านระบบด้ิจิทัล โด้ยส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนการพััฒนาส่ถานศ้กษาระด้ับชั�นประถมศ้กษาและมัธยมศ้กษาส่้่การเป็น 

ส่ถานศ้กษาเพั่�อการเร่ยนร้้เชิงปฏิิบัต่ิการ และพััฒนาทักษะด้้าน Coding, STEM, IoT และ AI รวมถ้งเป็นศ้นย์กลาง 

ในการผลติ่บคุลากรด้จิทิลั จำนวน ๙๐ โรงเรย่น และต่อ่ยอด้ไปส่้ศ่น้ยก์ารเรย่นร้ ้แหง่ศต่วรรษท่� ๒๑ จำนวน ๔๑ โรงเรย่น  

โด้ยมเ่ปา้หมายต่อ่ยอด้ใหค้รบ ๙๐ โรงเรย่น ท่�ส่ำคญั ได้ด้้ำเนนิโครงการพัานอ้งกลบัมาเรย่น โด้ยป ี๒๕๖๔ มน่กัเรย่น 

หลุด้จากระบบการศ้กษามากถ้ง ๒๓๘,๗๐๗ คน จ้งได้้ม่ด้ำเนินการเชิงรุกในช่วงเด้่อนพัฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔  

ส่ามารถต่ามนักเร่ยนกลับมาเร่ยนได้้ จำนวน ๑๒๗,๙๕๒ คน และยังม่เด้็กท่�หลุด้จากระบบ จำนวน ๑๑๐,๗๕๕ ราย  

จ้งได้้พััฒนาเคร่�องม่อต่ิด้ต่ามนักเร่ยนต่กหล่น ด้้วยแอปพัลิเคชัน “พัาน้องกลับมาเร่ยน” รวมทั�งได้้ด้ำเนินโครงการ  

“กศน. ปกัหมดุ้ เพั่�อส่รา้งโอกาส่ทางการศ้กษาส่ำหรบัคนพักิารและผ้ด้้อ้ยโอกาส่ อาย ุ๑๘ ปข้ี�นไป” ท่�ยงัไมเ่ขา้ส่้ร่ะบบ

การศ้กษา โด้ยใช้กลยุทธ์ “รุกถ้งท่�ลุยถ้งถิ�น” นำร่องปักหมุด้แล้ว ๒๔ จังหวัด้ จำนวน ๗,๓๗๘ คน

	 ๕.๙	 นโยบายหลััก่ท่�	๙	ก่ารุพัฒนารุะบบสาธุารุณ์สุข้แลัะหลััก่ปรุะก่ันทางสังคัม

  รฐับาลได้้ให้ความส่ำคัญต่่อสุ่ขภาพัและสุ่ขภาวะของประชาชน โด้ยการจัด้บริการส่าธารณ์สุ่ขและระบบ

ความคุม้ครองทางสั่งคมท่�ครอบคลุมประชากรทุกกลุม่อย่างเหมาะส่ม เพ่ั�อนำไปส่้ค่วามเส่มอภาค มผ่ลการด้ำเนินงาน

ส่ำคัญ ด้ังน่� 

	 	 ๕.๙.๑	 ก่ารุพฒันารุะบบบรุกิ่ารุสาธุารุณ์สขุ้	แพทย์สมยัใหม่	แลัะแพทยแ์ผู้นไทย	นอกจากการรกัษา 

ทั�วไปแล้ว ยงัมก่ารพัฒันาบริการท่�ด่้มากข้�น เช่น พฒันารุะบบบรุกิ่ารุผู่้าตดัแบบวันเดย่วก่ลับั	(One	Day	Surgery)		

ด้ว้ยนวตั่กรรมการแพัทยส์่มยัใหม ่มผ่้ป้�วยท่�เขา้รบัการผา่ต่ดั้แลว้ จำนวน ๑๓,๓๘๘ ราย ส่ามารถลด้คา่ใชจ้า่ยภาคประชาชนได้้  

จำนวน ๒๑.๔๒ ล้านบาท พัฒนารุะบบบรุิก่ารุก่ารุแพทย์แผู้นไทย	ก่ารุแพทย์ทางเลั้อก่	แลัะก่ารุแพทย์ผู้สมผู้สาน  

พััฒนามาต่รฐานการแพัทยแ์ผนจน่ในประเทศไทย จำนวน ๒๓ เร่�อง พฒันารุะบบบริุก่ารุสาธุารุณ์สุข้ เชน่ เช่�อมโยงขอ้มล้ 

ด้า้นสุ่ขภาพัผ่านระบบ Health Link พัฒันาระบบออกใบรับรองแพัทย์ด้จิทิลัผ่าน “หมอพัร้อม” ซ้ึ่�งออกใบรับรองไปแล้ว 

มากกว่า ๑๒๕,๐๐๐ ใบ และยังได้้รับรางวัล Line Thailand Awards 2021 ม่ผ้้ใช้งานแล้ว จำนวน ๑๔.๘ ล้านคน 

	 	 ๕.๙.๒	 ก่ารุส่งเสรุิมก่ารุป้องก่ันแลัะคัวบคุัมปัจัจััยเส่�ยงต่อสุข้ภาพ เช่น การด้้แลสุ่ขภาพัองค์รวม 

ของกลุ่มแม่และเด็้ก และประชาชนทุกช่วงวัย ส่่งเส่ริมโภชนาการและพััฒนาการของเด็้กอายุ ๐-๕ ปี พับว่า  

ส่ง้ด้ส่่มส่ว่น จำนวน ๑.๐๓ ลา้นคน คดิ้เปน็รอ้ยละ ๖๐.๘ เส่รมิส่ร้างส่ขุภาวะของผ้ส้่ง้อายทุั�งสุ่ขภาพักายและใจ โด้ยได้ร้บัการด้้แล

ทางส่ังคม จิต่ใจ จำนวน ๒๒๖,๕๘๗ คน คิด้เป็นร้อยละ ๘๕.๕ และคัด้กรองสุ่ขภาพัผ่านระบบ Health Platform  

“Blue Book Application” จำนวน ๖๒๗,๘๑๘ คน คดิ้เป็นร้อยละ ๑๔.๗  การด้แ้ลประชาชนในส่ถานการณ์ก์ารระบาด้ 

ของโควิด้-๑๙ โด้ยประชาชนได้้รับวัคซึ่่นป้องกันโควิด้-๑๙ จำนวน ๓ เข็ม ส่ะส่ม ๑๔๐.๘๔ ล้านโด้ส่ ด้้แลฟื้้�นฟื้้จิต่ใจ 

หลังภาวะวิกฤต่ในส่ถานการณ์์การระบาด้ของโควิด้-๑๙ ของผ้้ป�วยผ่านโปรแกรม Mental Health Check-in  

จำนวน ๑.๐๘ ล้านคน โด้ยด้้แลผ้้ม่ความเส่่�ยงต่่อปัญหาสุ่ขภาพัจิต่ทั�งส่ิ�น ๑๓,๑๒๖ คน คิด้เป็นร้อยละ ๙๑.๔ 

	 	 ๕.๙.๓	 ก่ารุพฒันาแลัะยก่รุะดบัคัวามรุ้�อาสาสมคััรุสาธุารุณ์สขุ้ปรุะจัำหม้บ่�าน	(อสม.) พัฒันาศักยภาพั อส่ม.  

ส่้่การเป็นส่มาร์ท อส่ม. และ อส่ม. หมอประจำบ้าน จำนวน ๗๕,๐๘๖ คน ส่ามารถด้้แลคุณ์ภาพัช่วิต่กลุ่มเป้าหมาย

ได้้ด้่ข้�น จำนวน ๑.๒๘ ล้านราย 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(25)



	 	 ๕.๙.๔	 ก่ารุสรุ�างหลักั่ปรุะกั่นทางสังคัมท่�คัรุอบคัลุัมด�านก่ารุศ้ก่ษัา	สุข้ภาพ	ก่ารุม่งานทำท่�เหมาะสมกั่บ

ปรุะช่าก่รุทุก่ก่ลัุม่  เชน่ โคัรุงก่ารุก่องทุนหลักั่ปรุะกั่นสุข้ภาพแห่งช่าติ ท่�มป่ระชาชนลงทะเบ่ยน จำนวน ๔๗.๓๒ ลา้นคน  

ครอบคลมุ รอ้ยละ ๙๙.๖ ซึ่้�งประชาชนเขา้รบับรกิารทางการแพัทยแ์ละส่าธารณ์ส่ขุในระบบหลกัประกนัส่ขุภาพัแหง่ชาต่ิ 

เปน็ไปต่ามเปา้หมายท่�ได้้กำหนด้ไวใ้นปงีบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ และยงัได้ย้กระดั้บระบบหลกัประกนัส่ขุภาพัแหง่ชาต่ ิ

ใหป้ระชาชนท่�เจบ็ป�วยส่ามารถใชบ้รกิารหนว่ยบรกิารท่�ไหนกไ็ด้้ผา่นระบบแอปพัลเิคชนัและบตั่รประชาชน Smart Card  

เสรุิมสรุ�างสุข้ภาพในก่ลัุ่มวัยแรุงงาน ได้้ด้ำเนินการ เช่น โครงการความปลอด้ภัยและอาช่วอนามัยของประเทศไทย  

(Safety Thailand) โครงการจัด้ส่วสั่ด้กิารเพ่ั�อพัฒันาคณุ์ภาพัชว่ติ่แรงงานและครอบครัว มาต่รการให้ความชว่ยเหลอ่

นายจา้ง ลก้จา้ง และผ้ป้ระกนัต่นท่�ได้รั้บผลกระทบจากการแพัรร่ะบาด้ของโควดิ้-๑๙ โครงการบริหารจดั้การแรงงาน

นอกระบบ แรงงานส่ง้อาย ุและแรงงานพักิาร มง่านทำและมร่ายได้เ้พัิ�มข้�น จำนวน ๑๕.๘๐ ลา้นคน และพฒันาช่วิ่ต

ก่ลัุม่เปรุาะบาง ในการด้้แล ต่ดิ้ต่าม ชว่ยเหลอ่กลุม่คนไร้ท่�พั้�ง ผ้ต้่ดิ้เช่�อเอด้ส่แ์ละครอบครวั ผ้ต้่กทกุขไ์ด้ย้าก รายได้น้้อย 

และไร้ท่�พั้�ง ทั�งในระยะส่ั�นและระยะยาว 

	 ๕.๑๐	 นโยบายหลักั่ท่�	๑๐	ก่ารุฟื้้�นฟื้ท้รุพัยาก่รุธุรุรุมช่าตแิลัะก่ารุรุกั่ษัาสิ�งแวดลั�อมเพ้�อสรุ�างก่ารุเติบโตอยา่งยั�งยน้

  รัฐบาลให้ความส่ำคัญต่อ่การฟื้้�นฟ้ื้ทรัพัยากรธรรมชาติ่และส่ิ�งแวด้ล้อมในทุกรป้แบบ โด้ยเฉพัาะการรับมอ่ 

กับภัยธรรมชาต่ิท่�เกิด้ข้�นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยหร่อภัยแล้ง เพั่�อนำไปส่้่การฟ้ื้�นฟื้้และอนุรักษ์ทรัพัยากร  

ซึ่้�งม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๑๐.๑	ก่ารุปก่ป้อง	รัุก่ษัา	ฟื้้�นฟื้ท้รัุพยาก่รุป�าไม�แลัะสัตวป์�า เช่น ปอ้งกันรกัษาป�าและแกไ้ขปัญหาไฟื้ป�า  

จำนวน ๘๗๙,๓๐๙ ไร่ เพั่�ออนุรักษ์ ฟื้้�นฟื้้ป�าต่้นน�ำ ป�าชายเลน และป้องกันไฟื้ป�า เพ่ั�อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

และการเส่่�อมส่ภาพัของป�า หยดุ้ยั�งการบกุรกุทำลายทรพััยากรป�าไม ้โด้ยจบักมุด้ำเนินคด้ก่บัผ้ก้ระทำความผดิ้ และจดั้ต่ั�งจุด้ต่รวจ 

และจุด้ส่กัด้ เพ่ั�อทำการต่รวจค้นและจับกุมการลำเลย่งไม้และสั่ต่ว์ป�าผิด้กฎหมายอย่างเคร่งครัด้ และได้ด้้ำเนินโครงการ 

ป�าในเมอ่ง “ส่วนป�าประชารัฐ” ปรับปรุงโครงส่ร้างพั่�นฐานภายในส่วนพัฤกษศาส่ต่ร์และส่วนรุกขชาติ่ใหอ้ย้ใ่นรป้แบบ 

ป�าในเม่อง พัร้อมทั�งร่วมม่อกับท้องถิ�น/ชุมชนในการด้ำเนินการเพัิ�มพั่�นท่�ปล้กต่้นไม้ท่�ต่ั�งอย้่ในเม่องหร่อใกล้เม่อง  

รวมทั�งส่่งเส่ริมให้คนอย้กั่บป�าพั้�งพัากันอย่างมค่วามสุ่ข โด้ยจัด้ทำโครงการเส่ริมรายได้ใ้ห้กบัประชาชนท่�อย้ใ่นพั่�นท่�ป�า 

และพั่�นท่�รอบป�า เช่น โครงการท่องเท่�ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ่ นอกจากน่� ได้ด้้ำเนินคด้กั่บผ้้กระทำผิด้กฎหมายเก่�ยวกับ 

การป�าไม้ เช่น คด้่บุกรุกป�า จำนวน ๑,๖๐๒ คด้่ จับกุมผ้้ต่้องหา จำนวน ๓๔๐ คน เน่�อท่� ๑๙,๖๓๒.๔๙ ไร่ ส่่งเส่ริม

และผลักด้ันให้การอนุรักษ์ทรัพัยากรธรรมชาต่ิ ป�าไม้ และส่ัต่ว์ป�า เป็นไปต่ามมาต่รฐานส่ากลภายใต่้อนุส่ัญญา 

และข้อต่กลงระหว่างประเทศ โด้ยนำเส่นอพั่�นท่�กลุ่มป�าแก่งกระจาน เน่�อท่� ๒.๕๖ ล้านไร่ ซึ่้�งม่ความอุด้มส่มบ้รณ์์ 

ด้้านทรัพัยากรธรรมชาต่ิ เป็นแหล่งถิ�นอาศัยท่�ส่ำคัญของชนิด้พัันธุ์ส่ัต่ว์ป�าท่�เส่่�ยงส่้ญพัันธุ์และถ้กคุกคาม

	 	 ๕.๑๐.๒	ก่ารุปรุับปรุุงรุะบบท่�ดินทำก่ินแลัะลัดคัวามเหลั้�อมลั�ำด�านก่ารุถ้อคัรุองท่�ดิน โด้ยด้ำเนินการ 

จดั้ท่�ด้นิทำกินใหช้มุชนต่ามนโยบายรฐับาล และได้้จดั้ส่รรท่�ด้นิทำกินและท่�อย้อ่าศยัใหแ้กร่าษฎรท่�ยากไรแ้ละเกษต่รกร 

ต่ามหลกัการของคณ์ะกรรมการนโยบายท่�ดิ้นแห่งชาต่ ิ(คทช.) โด้ยออกหนังส่อ่อนญุาต่แลว้ใน ๓๕๖ พั่�นท่� ๖๕ จงัหวดั้  

เน่�อท่� ๑.๑๒ ล้านไร่ รวมทั�งได้้มอบส่มุด้ประจำตั่วผ้้ท่�ได้้รับการคัด้เล่อกการจัด้ท่�ด้ินทำกิน จำนวน ๕๕,๕๘๙ เล่ม  

ใน ๕๓ จังหวัด้ และจัด้ต่ั�งส่หกรณ์์/กลุ่มเกษต่รกร ในพั่�นท่� คทช. จำนวน ๙๘ แห่ง และเน้นส่่งเส่ริมและพััฒนาอาช่พั 

เพั่�อแก้ไขปัญหาท่�ด้ินทำกินของเกษต่รกร ส่่งเส่ริมและพััฒนาอาช่พัการเกษต่รให้เกษต่รกร/ส่มาชิกส่หกรณ์์/ 

กลุม่เกษต่รกร จำนวน ๗,๐๕๖ ราย ใน ๓๑ พั่�นท่� ถา่ยทอด้ความร้้เทคโนโลยก่ารผลติ่พัช่ท่�เหมาะส่มกบัศักยภาพัของพั่�นท่� 

แกเ่กษต่รกร ๑,๓๖๓ ราย ถา่ยทอด้องคค์วามร้แ้ละเทคโนโลยก่ารเล่�ยงไก่พั่�นเมอ่ง ส่กุรช่วภาพั โคเน่�อ และการปลก้พัช่ 

อาหารส่ัต่ว์ จำนวน ๕๑๘ ราย ส่่งเส่ริมและพััฒนาอาช่พัประมงเพั่�อแก้ไขปัญหาท่�ด้ินทำกินให้กับเกษต่รกร 

ภายใต่้การจัด้ส่รรท่�ด้ินให้กับผ้้ยากไร้/เกษต่รกร จำนวน ๑,๙๕๐ ราย 

(26) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๕.๑๐.๓	ก่ารุส่งเสรุมิก่ารุบรุหิารุจััดก่ารุน�ำทั�งรุะบบ	แหลัง่น�ำช่มุช่น	แลัะทะเลั	โดยข้บัเคัลั้�อนแผู้นแมบ่ท	

ก่ารุบริุหารุจััดก่ารุทรัุพยาก่รุน�ำ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ม่ผลการด้ำเนินงานต่่อเน่�องมาต่ั�งแต่่ปี ๒๕๖๑  

โด้ยพััฒนาระบบประปาเม่อง ขยายเขต่เพัิ�มเขต่จำหน่ายน�ำ และเพัิ�มประส่ิทธิภาพัระบบประปาหม้่บ้าน  

จำนวน ๔,๙๗๓ แหง่ ทำใหป้ระชาชนส่ามารถเขา้ถ้งน�ำประปาได้ ้จำนวน ๗๖,๕๔๙ ครวัเรอ่น และส่ง่เส่รมิการบรหิาร

จัด้การน�ำทั�งระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โด้ยจัด้ต่ั�งศ้นย์ปฏิิบัต่ิการด้้านการป้องกัน/บรรเทาภาวะน�ำแล้ง 

ปรับปรุงงานชลประทานและการบริหารจัด้การน�ำ เพ่ั�อเพัิ�มประสิ่ทธิภาพัระบบชลประทานและการบริหารจัด้การ

น�ำในพั่�นท่�ชลประทาน โด้ยม่พั่�นท่�ชลประทานท่�ได้้รับการปรับปรุง จำนวน ๖๙๔,๑๖๐ ไร่ จำนวน ๓๕๙ รายการ  

ม่ผลการด้ำเนินงาน ร้อยละ ๔๘.๓๘ และก่อส่ร้างโครงการชลประทานขนาด้กลาง พั่�นท่�ชลประทานเพัิ�มข้�น  

จำนวน ๑๒๑,๕๕๕ ไร่ ม่ผลการด้ำเนินงาน รอ้ยละ ๕๑.๙๒ พัรอ้มทั�งเพัิ�มประสิ่ทธิภาพัการเต่อ่นภัยให้ครอบคลุมทุกพั่�นท่�เส่่�ยง 

และช่วยเหลอ่ประชาชน ได้ด้้ำเนินโครงการติ่ด้ต่ั�งระบบเต่อ่นภัยลว่งหน้า (Early Warning) ส่ำหรับพั่�นท่�เส่่�ยงอุทกภัย

ด้ินถล่มในพั่�นท่�ลาด้ชันและพั่�นท่�ราบเชิงเขา โด้ยได้้ต่ิด้ต่ั�งระบบเต่่อนภัย จำนวน ๑,๗๙๖ ส่ถาน่ ๕,๔๙๓ หม้่บ้าน

	 	 ๕.๑๐.๔	ก่ารุสรุ�างคัวามมั�นคังข้องฐานทรุัพยาก่รุแรุ่	 แลัะทรุัพยาก่รุทางทะเลัแลัะช่ายฝัั�ง	

เพ้�อก่ารุพัฒนาปรุะเทศแลัะเพิ�มข้ด่คัวามสามารุถในก่ารุแข่้งขั้น ม่การด้ำเนนิการ เชน่ โครงการส่ง่เส่รมิอตุ่ส่าหกรรมเหมอ่งแร ่

และอุต่ส่าหกรรมพั่�นฐานส่้่การพััฒนาอย่างยั�งย่นเป็นรายจังหวัด้ โด้ยลงพั่�นท่�ประเมินส่ภาพัเบ่�องต่้น ให้คำแนะนำ  

ให้ความร้้ส่ถานประกอบการต่ามมาต่รฐานเหม่องแร่ส่่เข่ยว และม่ส่ถานประกอบการท่�ผ่านเกณ์ฑ์์การคัด้เล่อก 

ต่ามมาต่รฐานเหมอ่งแรส่่เ่ขย่ว จำนวน ๒๙ ราย พัรอ้มทั�งจดั้ทำ (รา่ง) แผนแมบ่ทการบรหิารจดั้การแร ่ฉบบัท่� ๒ ซึ่้�งได้ม้ ่

การจัด้ประชุมรับฟื้ังความคิด้เห็นของผ้้ม่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยต่่อประเด้็นท่�เป็นส่าระส่ำคัญ (Focus Group) และประชุม 

เวท่ส่าธารณ์ะ (Public Hearing) และให้ความส่ำคัญกับการอนุรักษ์มรด้กทางธรณ์่และอุทยานธรณ์่ ประเมิน  

และจัด้ทำข้อม้ลแหล่งมรด้กธรณ์่ ๔ ภาค แล้วเส่ร็จ ๗๗ แห่ง ในพั่�นท่� ๒๖ จังหวัด้ทั�วประเทศ

	 	 ๕.๑๐.๕	ก่ารุแก่�ไข้ปัญหาก่๊าซีเรุ้อนก่รุะจัก่แลัะผู้ลัก่รุะทบจัาก่ก่ารุเปลั่�ยนแปลังสภาพภ้มิอาก่าศ  

โด้ยจัด้ทำยทุธศาส่ต่ร์ระยะยาวในการพัฒันาแบบปล่อยกา๊ซึ่เรอ่นกระจกต่�ำของประเทศไทยเพ่ั�อเป้าหมายความเป็นกลาง 

ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกสุ่ทธิเป็นศ้นย์  

(Net-Zero GHG Emissions) ในปี ๒๖๐๘ รวมถ้งส่่งเส่ริมโครงการลด้ก๊าซึ่เร่อนกระจกภาคส่มัครใจต่ามมาต่รฐาน 

ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มโ่ครงการท่�ได้ก้ารรบัรองปรมิาณ์ 

ก๊าซึ่เร่อนกระจก (คาร์บอนเครด้ิต่) จำนวน ๙๖ โครงการ รวมปริมาณ์ก๊าซึ่เร่อนกระจกท่�ลด้ได้้ทั�งส่ิ�น ๕.๙๔ ล้านต่ัน

	 	 ๕.๑๐.๖	 ก่ารุพัฒนารุะบบก่ารุจััดก่ารุสิ�งแวดลั�อมภายใต�แนวคัิดเศรุษัฐก่ิจัหมุนเว่ยน	 โดยข้ับเคัลั้�อน	

BCG	Economy	Model	ต่ามเป้าหมายยุทธศาส่ต่ร์การขับเคล่�อนการพัฒันาประเทศไทยด้ว้ยโมเด้ลเศรษฐกิจ BCG  

พั.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ซึ่้�งม่การเปิด้ต่ัวเคร่�องหมายและระบบการรับรอง “คาร์บอนฟืุ้ต่พัรินท์ของผลิต่ภัณ์ฑ์์เศรษฐกิจ

หมนุเวย่น” (Carbon Footprint of Circular Economy Product: CE-CFP) โด้ยมผ่ลิต่ภณั์ฑ์ท์่�ผา่นการรบัรองเคร่�องหมาย 

รับรองคาร์บอนฟุื้ต่พัรินท์ของผลิต่ภัณ์ฑ์์เศรษฐกิจหมุนเว่ยน หร่อ CE-CFP จำนวน ๓๘ ผลิต่ภัณ์ฑ์์ และส่่งเส่ริม 

ความหลากหลายทางช่วภาพั ได้้ด้ำเนินการภายใต้่แผนการปฏิิร้ปประเทศด้้านทรัพัยากรธรรมชาติ่และส่ิ�งแวด้ล้อม  

เร่�อง ความหลากหลายทางช่วภาพั โด้ยการส่ร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๑๓๒ แห่ง 

	 	 ๕.๑๐.๗	ก่ารุพัฒนาก่ลัไก่แก่�ไข้ปัญหาคัวามข้ัดแย�งด�านทรุัพยาก่รุธุรุรุมช่าติ	 พัิจารณ์ารายงาน 

การประเมนิผลกระทบส่ิ�งแวด้ลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวม ๔๘๑ โครงการ โด้ยโครงการ 

ท่�รักษามาต่รการต่ามรายงาน EIA ด้ำเนินการได้้ คิด้เป็นร้อยละ ๖๓.๒๕ รวมทั�งพััฒนากฎหมายท่�เก่�ยวข้อง  

โด้ยการจัด้ทำกฎหมายหลักและกฎหมายลำด้ับรอง จำนวนทั�งส่ิ�น ๒๔๙ ฉบับ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(27)



	 	 ๕.๑๐.๘	ก่ารุแก่�ไข้ปญัหาก่ารุจัดัก่ารุข้ยะแลัะข้องเสย่อยา่งเปน็รุะบบ ได้้ด้ำเนนิการ เชน่ บรุหิารุจัดัก่ารุข้ยะ  

ได้จ้ดั้ฝุ่กึอบรม/ใหค้ำแนะนำในการบรหิารจดั้การขยะมล้ฝุ่อยใหก้บัส่่วนราชการท่�มส่่ถานท่�กำจดั้ขยะมล้ฝุ่อยท่�ไมถ่ก้ต่อ้ง  

จำนวน ๒,๒๗๒ แห่ง ขับเคล่�อนแผนปฏิิบัต่ิการจัด้การขยะม้ลฝุ่อยชุมชน “จังหวัด้ส่ะอาด้” ประจำปี พั.ศ. ๒๕๖๕ 

โด้ยองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ�น (อปท.) คัด้แยกขยะม้ลฝุ่อยชุมชนท่�ต่้นทาง ม่ผลการด้ำเนินงาน ร้อยละ ๖๙.๔๙  

ต่ิด้ต่ั�งถังขยะทิ�งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าต่ามมาต่รการการจัด้การขยะ และเพิ�มปรุะสิทธุิภาพก่ารุจััดก่ารุ	

ก่าก่อุตสาหก่รุรุมท่�ม่ปัญหาเส่�ยงต่อก่ารุลััก่ลัอบทิ�ง	โดยใช่�หลััก่ก่ารุ	3Rs	แลัะ	KAIZEN เพั่�อส่่งเส่ริมการหมุนเว่ยน 

ใช้ประโยชน์ของเส่่ย โด้ยได้้คัด้เล่อกโรงงานท่�ก่อให้เกิด้ของเส่่ยท่�ม่การขออนุญาต่ส่่งกำจัด้ในปริมาณ์มาก 

เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๖ โรงงาน 

	 ๕.๑๑	 นโยบายหลััก่ท่�	๑๑	ก่ารุปฏิิรุ้ปก่ารุบรุิหารุจััดก่ารุภาคัรุัฐ

  รฐับาลได้้ใหค้วามส่ำคญัต่่อการพััฒนาและปฏิริป้ระบบราชการใหม้ค่วามทนัส่มยัและอำนวยความส่ะด้วก 

รวมถ้งต่อบส่นองความต่้องการของประชาชน โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

  ๕.๑๑.๑	ก่ารุพัฒนาโคัรุงสรุ�างแลัะรุะบบก่ารุบริุหารุจััดก่ารุภาคัรัุฐสมัยใหม่	 ได้้ด้ำเนินงาน  

เชน่ ขบัเคล่�อนการพััฒนารป้แบบการเพัิ�มประส่ทิธภิาพัการบรหิารราชการในจงัหวดั้ใหม้ก่ารทำงานท่�มผ่ลส่มัฤทธิ�ส่ง้  

ในปงีบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๔ จงัหวดั้รว่มด้ำเนนิการ ๒๐ จงัหวัด้ มจ่งัหวัด้ท่�มแ่นวโนม้มผ่ลสั่มฤทธิ�ส่ง้ จำนวน ๑๐ จงัหวัด้  

ได้้แก่ จังหวัด้ลำปาง ส่ิงห์บุร่ เช่ยงราย ราชบุร่ นราธิวาส่ อุทัยธาน่ สุ่โขทัย จันทบุร่ ร้อยเอ็ด้ และระนอง  

และในปงีบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ ด้ำเนนิการครอบคลมุทั�ง ๗๖ จงัหวดั้ นอกจากน่� ได้ด้้ำเนนิโครงการพัฒันาประส่ทิธภิาพั 

และคณุ์ภาพัการบรหิารทรัพัยากรบุคคลภาครัฐ : การพัฒันาระบบต่ำแหนง่และการบรหิารกำลงัคนภาครฐั ได้จ้ดั้ส่รร 

กรอบอตั่รากำลงัและกลไกการบรหิารจดั้การพันกังานราชการเฉพัาะกจิ จำนวน ๑๐,๐๐๐ อตั่รา และกรอบอตั่รากำลงั 

พันักงานราชการเฉพัาะกิจให้กระทรวงส่าธารณ์สุ่ขเพั่�อรองรับส่ถานการณ์์การแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙  

จำนวน ๕,๐๐๐ อัต่รา (แพัทย์ พัยาบาลวิชาช่พั และนักวิชาการส่าธารณ์สุ่ข) 

	 	 ๕.๑๑.๒	 ก่ารุปรุบัเปลั่�ยนก่รุะบวนก่ารุอนมุตั	ิอนญุาตข้องทางรุาช่ก่ารุท่�มค่ัวามสำคัญัตอ่ก่ารุปรุะก่อบธุรุุก่จิั	

แลัะดำเนินช่่วิตข้องปรุะช่าช่นให�เป็นรุะบบดิจัิทัลั เช่น ยกระดั้บระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ด้เส่ร็จ 

ทางอเิลก็ทรอนกิส่ ์(Biz Portal) ปจัจบุนัมจ่ำนวนใบอนญุาต่ท่�ใหบ้รกิารผา่นระบบ Biz Portal ทั�งส่ิ�น ๙๔ ใบอนญุาต่  

ครอบคลุม ๒๕ ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหารและเคร่�องด้่�ม ธุรกิจค้าปล่ก ธุรกิจส่ปา ธุรกิจคาร์แคร์ และให้บริการ 

ในต่่างจงัหวดั้ จำนวน ๑๘ ใบอนญุาต่ ใน ๑๐ ประเภทธรุกจิ พัฒันาระบบศน้ยก์ลางการบรกิารประชาชนในการต่ดิ้ต่อ่ราชการ 

แบบเบ็ด้เส่ร็จครบวงจร (Citizen Portal) เป็นระบบศ้นย์กลางการบริการประชาชนในการติ่ด้ต่่อราชการ 

แบบเบ็ด้เส่ร็จครบวงจร ปัจจุบันม่บริการประชาชนกว่า ๖๓ บริการ ทั�งน่� ม่ผ้้ด้าวน์โหลด้แอปพัลิเคชันใช้งานแล้ว 

จำนวน ๒๖๙,๓๙๔ ครั�ง และม่ปริมาณ์การใช้งานส่ะส่มกว่า ๒.๒ ล้านครั�ง

	 	 ๕.๑๑.๓	ก่ารุพฒันารุะบบข้�อมล้ัข้นาดใหญ่ในก่ารุบริุหารุรุาช่ก่ารุแผู่้นดิน ได้ด้้ำเนินโคัรุงก่ารุจััดทำบัญช่่	

ข้�อม้ลัภาคัรุัฐ เช่น ส่นับส่นุนหน่วยงานนำร่อง ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด้ (จังหวัด้ชลบุร่ ระยอง และฉะเชิงเทรา)  

ในการจัด้ทำบัญชข้่อมล้หน่วยงานและพัฒันาต้่นแบบระบบบัญชข้่อมล้ภาครัฐ ซ้ึ่�งขณ์ะน่�หนว่ยงานนำร่องทุกหน่วยงาน 

ได้้ติ่ด้ต่ั�งระบบบัญช่ข้อม้ลหน่วยงานเร่ยบร้อยแล้ว และนำบัญช่ข้อม้ลเข้าส่้่ระบบบัญช่ข้อม้ลหน่วยงานแล้ว  

๙๔๓ ชดุ้ขอ้มล้ และโคัรุงก่ารุพฒันาแพลัตฟื้อร์ุมดจิิัทลััข้องรุฐั การพัฒันาระบบคลาวด้ก์ลางภาครฐั (Government  

Data Center and Cloud Service: GDCC) ม่การด้ำเนินการให้บริการ GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐแล้ว  

จำนวน ๒๔๘ กรม ๘๗๖ หนว่ยงาน ๓,๑๙๗ ระบบงาน มร่ะบบงานของหนว่ยงานภาครฐัท่�ใชป้ระโยชนจ์ากระบบ GDCC  

เช่น ระบบ National Digital Health Platform แอปพัลิเคชัน “หมอพัร้อม” ระบบบริหารงานของผ้้บังคับบัญชา

และการปฏิิบัต่ิงานของเจ้าหน้าท่�ส่ายต่รวจ POLICE 4.0 

(28) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๕.๑๑.๔	ก่ารุเปิดเผู้ยข้�อม้ลัภาคัรุัฐส้่สาธุารุณ์ะ	 ส่งเสรุิมคัวามรุ่วมม้อในก่ารุเปิดรุะบบรุาช่ก่ารุ		

(Open	Government	Partnership:	OGP)	 โด้ยเปิด้ช่องทางการเผยแพัร่ข้อม้ลข่าวส่ารเก่�ยวกับการม่ส่่วนร่วม

ของภาคส่่วนต่่าง ๆ ต่ลอด้จนรับฟื้ังความคิด้เห็นผ่าน www.opengovernment.go.th และ Facebook Page: 

Opengovthailand เพ่ั�อส่ร้างการรับร้้และเปิด้ให้ประชาชนเข้ามาม่ส่่วนร่วมในการแส่ด้งความคิด้เห็นเก่�ยวกับ 

การพัฒันางานภาครฐั นอกจากน่� มก่ารให้บริการศน้ย์กลางข้อมล้เปิด้ภาครัฐ (Open Data Platform) บน data.go.th  

ม่ชุด้ข้อม้ลเปิด้ภาครัฐ จำนวน ๓,๗๗๗ ชุด้ 

	 	 ๕.๑๑.๕	 ก่ารุส่งเสรุิมรุะบบธุรุรุมาภิบาลัในก่ารุบรุิหารุจััดก่ารุภาคัรุัฐ ได้้ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุน 

การบริหารจัด้การข้อม้ลอย่างม่ธรรมาภิบาลผ่านการจัด้อบรมส่ร้างองค์ความร้้ จำนวน ๑,๒๖๙ คน เช่น หลักส่้ต่ร 

การจดั้ทำธรรมาภิบาลข้อมล้ (Data Governance Framework) รวมถง้ให้คำปรก้ษาและส่ง่เส่ริมใหห้นว่ยงานของรัฐ 

ด้ำเนินการบริหารจัด้การข้อม้ลได้้ต่ามกรอบธรรมาภิบาล ครบต่ามเป้าหมายทั�ง ๒๐ กระทรวง 

	 	 ๕.๑๑.๖	 ก่ารุพฒันาก่ลัไก่ให�ปรุะช่าช่นมส่่วนรุ่วมในก่ารุพฒันาบริุก่ารุสาธุารุณ์ะแลัะก่ารุตรุวจัสอบภาคัรัุฐ  

เชน่ จดั้กจิกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON มาอย่างต่อ่เน่�องต่ั�งแต่ป่ ี ๒๕๖๒ รวม ๑๑ ครั�ง ภายใต้่หัวขอ้  

“อนาคต่ท่�ออกแบบได้้กับราชการไทยท่�อยากเห็น” เปิด้โอกาส่ให้ประชาชนจากทุกภาคส่่วนร่วมระด้มความคิด้เห็น 

และนำเส่นอไอเด้่ยในการพััฒนาราชการไทยในอนาคต่ และข้ับเคัลั้�อนก่ารุบรุิหารุรุาช่ก่ารุแบบม่ส่วนรุ่วม	

โดยยด้ปรุะช่าช่นเป็นศน้ย์ก่ลัาง ขบัเคล่�อนการส่รา้งระบบนเิวศภาครฐัระบบเปดิ้และการมส่่่วนรว่มอยา่งมค่วามหมาย 

ต่ามประเด้น็นโยบายหรอ่ปญัหาส่ำคญัอยา่งต่่อเน่�อง เชน่ การเปดิ้เผยข้อม้ลเพั่�อส่ร้างการม่ส่่วนร่วมในการพัฒันาส่ถานศก้ษา 

อย่างยั�งย่น (School Open Data) 

	 	 ๕.๑๑.๗	 ก่ารุปรุับปรุุงรุะเบ่ยบ	 ก่ฎหมาย	 เพ้�อเอ้�อต่อก่ารุทำธุุรุก่ิจัแลัะก่ารุใช่�ช่่วิตปรุะจัำวัน  

เชน่ ปรับปรุงขั�นต่อนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความส่ะด้วก ต่น้ทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบ่ยบต่า่ง ๆ   

ของภาครัฐ ได้้พััฒนาระบบกลางด้้านกฎหมาย (Law Portal) โด้ยม่กฎหมายเข้าส่้่ระบบเพั่�อรับฟื้ังความคิด้เห็น 

และประเมินผลสั่มฤทธิ� จำนวน ๒๒๗ ฉบับ จาก ๗๐ หน่วยงาน และมผ้้่เข้าเย่�ยมชมเว็บไซึ่ต์่ส่ะส่ม จำนวน ๑๗๒,๐๓๑ ครั�ง  

แส่ด้งความคิด้เห็นบนระบบ Law Portal จำนวน ๖๒,๗๔๙ ครั�ง พัฒันาระบบงานทะเบย่นผ้้ประกันต่นและงานเงินส่มทบ  

รวมทั�งการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส่์ (e-Payment) บนระบบ e-Service เพั่�ออำนวยความส่ะด้วกส่ำหรับ 

ส่ถานประกอบการ เป็นการลด้ขั�นต่อนการทำงาน นอกจากน่� หน่วยงานต่่าง ๆ ได้้ม่การแก้ไขหร่อทบทวนกฎหมาย 

ท่�เป็นอุปส่รรคต่่อการพััฒนาการให้บริการด้้วยระบบอิเล็กทรอนิกส่์ (e-Service) แล้วเส่ร็จ จำนวน ๖๒ ฉบับ  

เช่น การออกประกาศกรมส่นับส่นุนบริการสุ่ขภาพัต่ามพัระราชบัญญัต่ิส่ถานประกอบการเพั่�อสุ่ขภาพั พั.ศ. ๒๕๕๘ 

	 	 ๕.๑๑.๘	 ก่ารุก่รุะจัายอำนาจั	คัวามรุบัผู้ดิช่อบ	แลัะเพิ�มบทบาทก่ารุปก่คัรุองข้อง	อปท.	แลัะสง่เสรุมิ	

บทบาทข้องเอก่ช่นแลัะชุ่มช่นในก่ารุให�บริุก่ารุสาธุารุณ์ะพัฒนาปรุะสิทธิุภาพในก่ารุจัดับริุก่ารุสาธุารุณ์ะข้อง	อปท.  

โด้ยกำหนด้ภารกิจถ่ายโอนไว้ ๓ ด้้าน รวมทั�งส่ิ�น ๒๕ ภารกิจ ได้้แก่ ด้้านท่� ๑ โครงส่ร้างพั่�นฐาน จำนวน ๕ ภารกิจ  

ด้้านท่� ๒ ส่ังคม จำนวน ๑๕ ภารกิจ ด้้านท่� ๓ เศรษฐกิจและส่ิ�งแวด้ล้อม จำนวน ๕ ภารกิจ ประเภทของภารกิจ 

ถ่ายโอนต่ามแผนปฏิิบัต่ิการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับท่�  ๓ เช่น ศ้นย์พััฒนาคุณ์ภาพัช่วิต่ 

และส่่งเส่รมิอาชพ่ัผ้ส้่ง้อาย ุรวมถง้การถ่ายโอนภารกจิต่ามแผนปฏิบัิต่กิารกำหนด้ขั�นต่อนการกระจายอำนาจให้แก ่อปท.  

นำไปจัด้ทำบริการส่าธารณ์ะให้กับประชาชนในพั่�นท่� ซึ่้�งแผนปฏิิบัต่ิการฯ (ฉบับท่� ๑) กำหนด้ให้ม่ภารกิจ 

ท่�ต่้องถ่ายโอนทั�งส่ิ�น ๒๔๕ ภารกิจ ถ่ายโอนแล้ว ๑๘๖ ภารกิจ คิด้เป็นร้อยละ ๗๕.๙๒

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(29)



	 ๕.๑๒	 นโยบายหลักั่ท่�	๑๒	ก่ารุป้องก่นัแลัะปรุาบปรุามก่ารุทจุัริุตแลัะปรุะพฤติมชิ่อบ	แลัะก่รุะบวนก่ารุยุตธิุรุรุม

  รัฐบาลได้้ด้ำเนินการมาต่รการต่่าง ๆ เพั่�อปล้กฝุ่ังค่านิยม คุณ์ธรรม และจิต่ส่ำน้กในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต่ในทุกร้ปแบบ และการพััฒนากระบวนการยุต่ิธรรมเพั่�อเส่ริมส่ร้างประส่ิทธิภาพั 

ของกระบวนการยุต่ิธรรม โด้ยม่ผลการด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ ด้ังน่�

	 	 ๕.๑๒.๑	ก่ารุแก่�ไข้ปัญหาทุจัริุตแลัะปรุะพฤติมิช่อบผ่านโครงการส่นับส่นุนและส่ร้างการม่ส่่วนร่วม 

ของประชาชนในการต่่อต่้านการทุจริต่ “ด้วงต่าแรงงาน” เพั่�อเป็นเคร่อข่ายเฝุ่้าระวังในพั่�นท่�ป้องกันการทุจริต่  

และโครงการศาลทหารต้่นแบบ ระยะท่� ๓ เพ่ั�อเพิั�มประสิ่ทธภิาพัการปฏิบัิต่ริาชการของศาลทหารได้อ้ย่างมป่ระสิ่ทธภิาพั 

และรวด้เร็วมากยิ�งข้�น 

	 	 ๕.๑๒.๒	ก่ารุปฏิิรุ้ปก่รุะบวนก่ารุยุติธุรุรุม	ศ้ก่ษัาเปรุ่ยบเท่ยบก่ฎหมายต่าง	ๆ เช่น โครงการไก่ลั่เก่ลั่�ย	

ข้�อพิพาทช่ั�นบังคัับคัด่ เพั่�อเพัิ�มทางเล่อกให้ประชาชนในการยุต่ิข้อพัิพัาท ไกล่เกล่�ยส่ำเร็จ จำนวน ๑๔,๐๒๖ เร่�อง  

ทนุทรพััย ์จำนวน ๕,๑๔๘.๖๒ ลา้นบาท คดิ้เปน็ร้อยละ ๙๖.๘๔ ผา่นการขับเคล่�อนต่ามพัระราชบัญญตั่กิารไกล่เกล่�ย 

ขอ้พัพิัาท พั.ศ. ๒๕๖๒ ลัดคัวามแออดัข้องเรุอ้นจัำ โด้ยใชม้าต่รการทางกฎหมายเพั่�อลด้จำนวนผ้ต้้่องขัง การพักัการลงโทษ  

การลด้วันต่้องโทษ การเล่�อนชั�น และการพัระราชทานอภัยโทษ และการนำใช้อุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส่์ต่ิด้ต่ามตั่ว  

(Electronic Monitoring: EM) มาใช้เพ่ั�อเป็นมาต่รการทางเล่อกแทนการจำคุกกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน ๙๑,๙๐๐ ราย  

ปอ้งก่นัก่ารุก่รุะทำคัวามผู้ดิซี�ำ โด้ยด้ำเนินโครงการคน่คนด่้ส่้สั่่งคมด้้วยการส่นับส่นุนการส่ร้างอาชพ่ั มผ้้่เข้ารว่มโครงการ  

จำนวน ๑,๒๕๔ ราย และเข้าทำงานในภาคอุต่ส่าหกรรม จำนวน ๒๓๗ ราย และข้บัเคัลั้�อนแนวทางเผู้ยแพรุก่่ฎหมาย	

แลัะก่รุะบวนก่ารุยตุธิุรุรุม เช่น เผยแพัร่ฎหมายและส่ร้างการรับร้้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐต่ั�งศน้ย์เฉพัาะกิจ 

เฝุ่้าระวังความปลอด้ภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center: JSOC) และผลักดั้น 

ร่างพัระราชบัญญัต่ิมาต่รการป้องกันการกระทำผิด้ซึ่�ำในความผิด้เก่�ยวกับเพัศหร่อท่�ใช้ความรุนแรง พั.ศ. .... 

๖.		 ผู้ลัก่ารุดำเนินงานตามแนวนโยบายเรุ่งด่วน	๑๒	เรุ้�อง

	 ๖.๑	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๑	ก่ารุแก่�ไข้ปัญหาในก่ารุดำรุงช่่วิตข้องปรุะช่าช่น

	 	 ๖.๑.๑	 ก่ารุลัดข้�อจัำก่ดัในก่ารุปรุะก่อบอาช่พ่ โด้ยจัด้โครงการฝึุ่กอบรมแรงงานผ้้ส่ง้อายเุพั่�อเพัิ�มโอกาส่ 

ในการประกอบอาช่พัและส่ามารถพ้ั�งพัาต่นเองได้้ ม่ผ้้ส่้งอายุเข้ารับการฝุ่ึกอบรม จำนวน ๑๗,๐๘๘ คน  

โครงการฝึุ่กอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพัาะ เช่น ผ้ผ้า่นการบำบดั้ยาเส่พัติ่ด้ ผ้ต้่อ้งขัง และคนพิัการ ได้รั้บการฝึุ่กอบรม  

จำนวน ๒๒,๑๒๐ คน ด้ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเด้่อด้ร้อนด้้านอาช่พั ซึ่้�งเป็นการจ้างงานเร่งด้่วนและพััฒนา 

ทกัษะฝุ่มีอ่เพั่�อบรรเทาความเด้อ่ด้รอ้นด้า้นอาชพ่ัจากผลกระทบจากการแพัรร่ะบาด้ของโควดิ้-๑๙ จำนวน ๑๐,๖๘๕ คน  

นอกจากน่� ได้ใ้หบ้รกิารด้า้นแรงงานในพั่�นท่� จำนวน ๒๗๙,๖๓๕ คน และในพั่�นท่� ๓ จงัหวดั้ชายแด้นภาคใต้่ และ ๔ อำเภอ  

ของจังหวัด้ส่งขลา (อำเภอจะนะ เทพัา นาทว่ และส่ะบ้าย้อย) จำนวน ๖๒,๔๘๑ คน

	 	 ๖.๑.๒	 ก่ารุพัฒนารุะบบข้นส่งสาธุารุณ์ะด�วยเทคัโนโลัยดิ่จัทิลัั ได้้เต่รย่มความพัรอ้มส่ำหรบัการใชต้่ั�วรว่ม  

โด้ยพััฒนาระบบต่ั�วรว่มมาต่รฐาน (Europay Mastercard and Visa: EMV) ต่ดิ้ตั่�งหวัอา่นบัต่ร EMV กบัประต่จั้ด้เก็บ 

คา่โด้ยส่ารอัต่โนมัต่ใินทกุส่ถานข่องโครงการรถไฟื้ฟ้ื้าส่ายเฉลิมรชัมงคล (ส่ายส่น่�ำเงิน) และส่ายฉลองรัชธรรม (ส่ายส่ม่่วง)  

อย่างน้อยส่ถาน่ละ ๑ ชุด้ และทด้ลองเปิด้ให้บริการรับชำระค่าโด้ยส่ารด้้วยบัต่ร EMV Contactless (Soft Launch)  

ในโครงการรถไฟื้ฟื้้ามหานคร ส่ายเฉลิมรัชมงคล และส่ายฉลองรัชธรรม เพั่�อให้ผ้้โด้ยส่ารได้้ทด้ลองใช้บัต่ร EMV  

Contactless ประเภทบัต่รเครด้ิต่ ต่ั�งแต่่วันท่� ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต่้นไป 

(30) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 	 ๖.๑.๓	 ก่ารุจัดัรุะเบย่บหาบเรุ-่แผู้งลัอย	ในพ้�นท่�ก่รุงุเทพมหานคัรุ โด้ยได้ป้ระกาศกำหนด้ใหท้่�ส่าธารณ์ะ 

เป็นพั่�นท่�ทำการค้าแล้ว จำนวน ๕๕ จุด้ และเปิด้โอกาส่ให้ผ้้ค้าท่�ได้้รับผลกระทบจากส่ถานการณ์์การแพัร่ระบาด้ 

ของโควดิ้-๑๙ ส่ามารถทำการคา้ภายในต่ลาด้ท่�อย่้ในการกำกบัด้้แลของส่ำนกังานต่ลาด้กรงุเทพัมหานคร จำนวน ๑๓ แหง่  

นอกจากน่� ได้้ส่่งเส่ริมให้แผงลอยท่�จำหน่ายอาหารริมบาทวิถ่ได้้รับการพััฒนาเกณ์ฑ์์มาต่รฐานอาหารปลอด้ภัย 

ของกรุงเทพัมหานคร และม่มาต่รการป้องกันโควิด้-๑๙ ต่ามมาต่รการของกระทรวงส่าธารณ์สุ่ข จำนวน ๙๒๘ ราย  

ซึ่้�งในจำนวนน่�ผ่านเกณ์ฑ์์มาต่รฐานฯ ระด้ับด้่/เกรด้ซึ่่ จำนวน ๗๙๐ ราย คิด้เป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ และม่การปฏิิบัต่ ิ

ต่ามมาต่รการป้องกันโควิด้-๑๙ จำนวน ๘๐๙ ราย คิด้เป็นร้อยละ ๘๗.๑๘

	 	 ๖.๑.๔	 ก่ารุแก่�ไข้ปัญหาหน่� ได้้การด้ำเนินการ (๑) แก้ไขปัญหาหน่�นอกระบบอย่างบ้รณ์าการ 

และยั�งย่น มก่ารด้ำเนนิมาต่รการ เชน่ ด้ำเนนิการอยา่งจรงิจงักับเจา้หน่�นอกระบบท่�ผดิ้กฎหมาย จำนวน ๑๑,๒๙๔ ราย  

(เด้่อนตุ่ลาคม ๒๕๕๙-มิถุนายน ๒๕๖๕) เพัิ�มช่องทางการเข้าถ้งส่ินเช่�อในระบบ (สิ่นเช่�อพัิโกไฟื้แนนซึ่์)  

ณ์ เด้่อนมิถุนายน ๒๕๖๕ ม่ผ้้ได้้รับอนุญาต่และเปิด้ด้ำเนินการประกอบธุรกิจสิ่นเช่�อพิัโกไฟื้แนนซึ่์ส่ะส่มสุ่ทธิ  

๑,๐๗๕ ราย และ ณ์ เด้่อนมิถุนายน ๒๕๖๕ ม่ยอด้สิ่นเช่�ออนุมัต่ิส่ะส่มรวมทั�งส่ิ�น ๒.๑๒ ล้านบัญช่ เป็นเงินรวม 

๒๔,๐๖๓.๑๗ ล้านบาท และ (๒) แก้ไขปัญหาหน่�กองทุนเงินให้ก้้ย่มเพั่�อการศ้กษา เช่น ลด้เบ่�ยปรับ 

หรอ่ค่าธรรมเน่ยมกรณ่์ผิด้นัด้ชําระเงินค่น รอ้ยละ ๑๐๐ ส่าํหรับผ้้ก้ย้ม่ทุกรายท่�ชาํระหน่�ปดิ้บัญชใ่นครั�งเด้ย่ว ซ้ึ่�งมผ้้่ก้ย้ม่ 

เขา้มาใชส้่ทิธ ิจาํนวน ๒๒,๕๑๓ ราย รวมจำนวนเงนิรบัชำระหน่� ๑,๔๕๐.๔๑ ลา้นบาท ส่ว่นลด้เบ่�ยปรบั ๔๖๕.๕๕ ลา้นบาท 

	 	 ๖.๑.๕	 ก่ารุปรุาบปรุามก่ารุฉี�อโก่งหลัอก่ลัวงปรุะช่าช่น ได้ด้้ำเนินคด้ท่่�มค่วามเก่�ยวเน่�องหรอ่เก่�ยวพันั 

กบัฐานความผิด้แชร์ลก้โซ่ึ่และฐานความผิด้เก่�ยวกับการฟื้อกเงิน ประกอบด้ว้ย (๑) เร่�องส่บ่ส่วน รบัมา จำนวน ๔๘ เร่�อง  

ยุต่ิเร่�องแล้ว จำนวน ๓๒ เร่�อง อย้่ระหว่างด้ำเนินการ จำนวน ๑๖ เร่�อง และ (๒) คด้่พัิเศษ รับมา จำนวน ๔๑ เร่�อง  

อย้ร่ะหวา่งด้ำเนนิการ จำนวน ๑๓ เร่�อง และฐานต่ามกฎหมายวา่ด้ว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟื้อกเงนิ จำนวน ๖ คด้่  

จดั้ใหม้แ่อปพัลเิคชนั Rootan เพั่�อใหป้ระชาชนแจง้เบาะแส่ เผยแพัรเ่ร่�องนา่ร้ ้และขอ้มล้การแจง้เต่อ่นภยัร้ปแบบต่า่ง ๆ   

ผ่านระบบออนไลน์ และพับว่าม่แอปพัลิเคชันก้้เงินหลายรายได้้คิด้อัต่ราด้อกเบ่�ยส่้งกว่าท่�กฎหมายกำหนด้และม่ 

การต่ดิ้ต่ามทวงหน่�ท่�ผดิ้กฎหมาย ซ้ึ่�งจากการส่บ่ส่วนส่อบส่วนพับเครอ่ข่ายแอปพัลเิคชนั จำนวน ๑๔๔ แอปพัลิเคชัน 

	 	 ๖.๑.๖	 ก่ารุปรุบัปรุงุรุะบบภาษัแ่ลัะก่ารุข้ยายโอก่าสก่ารุเข้�าถง้สนิเช่้�อท่�อย้อ่าศัย โด้ยด้ำเนนิโครงการ 

ส่นิเช่�อเพ่ั�อท่�อย้อ่าศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) มป่ระชาชนได้รั้บประโยชน์และมท่่�อย้อ่าศัย จำนวน ๑๗,๗๒๙ ราย  

จำนวนเงินให้ส่ินเช่�อโครงการ (วงเงินนิต่ิกรรมส่ะส่ม) จำนวน ๑๕,๔๙๔.๒๗ ล้านบาท และจัด้ทำโครงการสิ่นเช่�อ 

เพ่ั�อการพััฒนาท่�อย้่อาศัยส่ำหรับผ้้ม่รายได้้น้อย ได้้อนุมัต่ิส่ินเช่�อให้แก่ผ้้ม่รายได้้น้อย ณ์ เด้่อนพัฤษภาคม ๒๕๖๕  

จำนวน ๑,๕๐๕ ราย รวมวงเงิน ๙๗๕.๗๗๐ ล้านบาท

	 	 ๖.๑.๗	 ก่ารุปรุับปรุุงรุะบบท่�ดินทําก่ินให�เก่ษัตรุก่รุเข้�าถ้งได� โด้ยการบริหารจัด้การท่�ด้ินทำกิน 

แกเ่กษต่รกรรายย่อยและผ้้ด้้อยโอกาส่ ได้้จัด้ท่�ด้นิให้เกษต่รกรได้รั้บสิ่ทธิเข้าทำประโยชน์ในท่�ด้นิในเขต่ปฏิริป้ท่�ด้นิแล้ว  

จำนวน ๒๑,๓๑๒ ราย จากเปา้หมาย ๒๓,๕๐๐ ราย วงเงนิ ๑๕๕.๕๑ ลา้นบาท ม่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ์ ๙๓.๕๒ ลา้นบาท

	 	 ๖.๑.๘	 ก่ารุลัดอุปสรุรุคัก่ารุปรุะก่อบอาช่่พแลัะให�คัวามช่่วยเหล้ัอปรุะมงพาณิ์ช่ย์	 ปรุะมงช่ายฝัั�ง		

แลัะปรุะมงพ้�นบ�านให�สอดคัลั�องก่ับมาตรุฐานสาก่ลั ได้้บริหารจัด้การทรัพัยากรประมง ด้ำเนินการกับ 

กลุ่มผ้้กระทำผิด้กฎหมายเก่�ยวกับการร่�อถอนคอกหอยผิด้กฎหมายในพั่�นท่�  ๕ อำเภอท่�ต่ิด้ชายฝุ่ั�งทะเล  

ฟื้้�นฟื้้ทรัพัยากรโด้ยผลิต่ล้กพัันธุ์สั่ต่ว์น�ำ จำนวน ๓๔๐.๑๘๐ ล้านต่ัว และอนุรักษ์ส่ัต่ว์น�ำหายากใกล้ส่้ญพัันธุ ์ 

โด้ยผลิต่และปล่อยพัันธุ์ส่ัต่ว์น�ำลงส่้่แหล่งน�ำจ่ด้และทะเล ๒๐ ชนิด้ ด้ำเนินการควบคุม ต่รวจส่อบ และรายงานผล 

การเขา้ออกเรอ่ประมงพัาณ์ชิย ์จำนวน ๑๖๖,๙๐๕ ครั�ง ต่รวจส่อบการนำเขา้ส่นิคา้ประมงจากเรอ่ประมงต่า่งประเทศ  

จำนวน ๑๖,๓๓๙ ครั�ง ควบคุมและเฝุ่้าระวังการทำการประมงในทะเล จำนวน ๓๖๘ ครั�ง ออกใบรับรอง 

การจับส่ัต่ว์น�ำ และ Annex4 จำนวน ๔,๓๓๗ ฉบับ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(31)



	 	 ๖.๑.๙	 ก่ารุแก่�ไข้ปัญหาคัวามเด้อดรุ�อนแลัะบรุรุเทาภารุะคั่าคัรุองช่่พ เช่น ด้ำเนินโครงการพัาณ์ิชย์ 

ลด้ราคา ช่วยประชาชน ต่่อเน่�องมาต่ั�งแต่่เด้่อนพัฤศจิกายน ๒๕๖๔-กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพั่�อช่วยลด้ค่าครองช่พั 

และกระตุ่น้ใหเ้กดิ้การใชจ้า่ย โด้ยจดั้งานจำหนา่ยส่นิคา้ราคาถก้และลด้ราคาคา่บรกิารส่นิคา้/บรกิาร และจดั้รถโมบาย 

และรถพัุม่พัวงลงพั่�นท่�จำหนา่ยส่นิคา้ผกั ผลไม ้หมเ้น่�อแด้ง ซึ่้�งโครงการด้งักลา่วส่ามารถลด้ภาระคา่ครองช่พัประชาชน 

ได้ก้ว่า ๗,๕๗๐ ลา้นบาท และลด้ภาระคา่ใช้จา่ยด้้านพัลงังาน เช่น อดุ้หนนุราคาขายปลก่น�ำมนัด้เ่ซึ่ล น�ำมนักลุม่เบนซึ่นิ  

(ส่ำหรบัรถจกัรยานยนต่ส์่าธารณ์ะ) กา๊ซึ่หงุต้่ม LPG กา๊ซึ่ NGV และต่รง้/ลด้คา่ไฟื้ฟื้า้ผนัแปร หรอ่ Ft (เพั่�อลด้คา่ไฟื้ฟื้า้)

	 	 ๖.๑.๑๐	 ก่ารุให�คัวามช่่วยเหลัอ้ปรุะช่าช่นท่�ได�รุบัผู้ลัก่รุะทบจัาก่สถานก่ารุณ์ก์่ารุรุะบาดข้องโคัวดิ-๑๙		

โด้ยให้ความช่วยเหล่อแรงงานไทยในต่่างประเทศ เช่น ช่วยเหล่อแรงงานไทยท่�เดิ้นทางกลับจากประเทศมาเลเซึ่่ย  

เน่�องจากได้้รับผลกระทบจากการแพัร่ระบาด้ของโควิด้-๑๙ ในพั่�นท่� ๓ จังหวัด้ชายแด้นภาคใต่้ และ ๔ อำเภอ 

ของจังหวัด้ส่งขลา (อำเภอจะนะ เทพัา นาทว่ และส่ะบ้าย้อย) โด้ยบัณ์ฑ์ิต่แรงงาน จากการส่ำรวจจำนวนแรงงาน 

ท่�ได้้รับผลกระทบ จำนวน ๑๖,๙๐๑ คน ช่วยเหล่อแล้ว จำนวน ๘,๕๔๒ คน คิด้เป็นร้อยละ ๕๐.๕๔ 

	 	 ๖.๑.๑๑	 ก่ารุให�คัวามช่่วยเหล้ัอแลัะเยย่วยาปรุะช่าช่นท่�ปรุะสบสาธุารุณ์ภัย กรณ์เ่หต่กุารณ์ส์่าธารณ์ภยั 

ท่�จังหวัด้นครราชส่่มา (กรณ์่กราด้ยิง ณ์ ศ้นย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช) ในช่วงวันท่� ๘-๙ กุมภาพัันธ์ ๒๕๖๓  

ผ่านกองทุนเงินช่วยเหล่อผ้้ประส่บส่าธารณ์ภัย ด้ังน่� (๑) กรณ์่ผ้้เส่่ยช่วิต่ รวม ๒๗ ราย ให้ความช่วยเหล่อเป็นเงิน 

ช่วยเหล่อครอบครัว รายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) กรณ์่ผ้้บาด้เจ็บ รวม ๕๗ ราย (ไม่รวมผ้้เก่�ยวข้องกับค้่กรณ์่ 

ผ้้ก่อเหตุ่ ๑ ราย) รวมทั�งส่ิ�น ๘๔ ราย เป็นเงิน ๓๔.๘๐ ล้านบาท

	 ๖.๒	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๒	ก่ารุปรุับปรุุงรุะบบสวัสดิก่ารุแลัะพัฒนาคัุณ์ภาพช่่วิตข้องปรุะช่าช่น

	 	 ๖.๒.๑	 ก่ารุจััดสวัสดิก่ารุทางสังคัม ได้้ด้ำเนินการ เช่น ให้ความช่วยเหล่อประชาชนผ้้ม่รายได้้น้อย 

เป็นเงินผ่านบัต่รส่วัส่ด้ิการแห่งรัฐ ประกอบด้้วย (๑) ส่วัส่ด้ิการท่�ให้เป็นวงเงินในบัต่รส่วัส่ด้ิการแห่งรัฐ  

จำนวน ๔๔,๓๖๒.๕๔ ลา้นบาท และ (๒) ส่วสั่ด้กิารท่�ใหผ้า่นกระเปา๋เงนิอเิลก็ทรอนกิส่ใ์นบตั่รส่วสั่ด้กิารแหง่รฐั (e-Money)  

จำนวน ๔,๒๙๒.๒๑ ลา้นบาท รวมทั�งส่ิ�น ๔๘,๖๕๔.๗๕ ลา้นบาท นอกจากน่� ได้ด้้แ้ลและให้ความช่วยเหลอ่กลุม่เปราะบาง 

โด้ยด้ำเนินโครงการขับเคล่�อนการจัด้ส่วัส่ด้กิารแมเ่ล่�ยงเด่้�ยวและครอบครัว ภายใต่แ้นวคิด้ “Strong Mom: ๔ Smarts  

๔ ร้ ้๔ ส่รา้งครอบครวัแมเ่ล่�ยงเด้่�ยวเขม้แขง็” ได้แ้ก ่Smart Mind (กาย จติ่ อารมณ์)์ Smart Knowlege (องค์ความร้ท้่�จำเปน็)  

Smart Job (อาช่พัครบวงจร) และ Smart Community (ชุมชนร่วมส่ร้าง) เพ่ั�อให้แม่เล่�ยงเด้่�ยวและครอบครัว 

ได้้รับความช่วยเหล่อ ด้้แล เย่ยวยา หร่อบรรเทาความเด้่อด้ร้อนให้ส่อด้คล้องกับส่ภาพัปัญหาและความต้่องการ  

ซึ่้�งม่แม่เล่�ยงเด้่�ยวและครอบครัวเข้ารับบริการ จำนวน ๑,๘๙๔ ราย

	 	 ๖.๒.๒	 ก่ารุเรุ่งรุัดก่ารุพัฒนารุะบบบรุิก่ารุสุข้ภาพเพ้�อลัดคัวามเหลั้�อมลั�ำข้องคัุณ์ภาพก่ารุบรุิก่ารุ	

ทั�งรุะบบ โด้ยด้ำเนนินโยบายเจบ็ป�วยฉุกเฉนิวกิฤต่ มส่่ทิธทุิกท่� (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP)  

เพั่�อให้บริการผ้้ป�วยฉุกเฉินวิกฤต่ได้้เข้ารับการรักษาในโรงพัยาบาลทุกแห่งท่�ใกล้ท่�สุ่ด้ได้้ โด้ยไม่ต่้องเส่่ยค่าใช้จ่าย 

จนพัน้วกิฤต่ภายใน ๗๒ ชั�วโมง ทั�งน่� มผ่้ป้�วยฉกุเฉนิท่�เขา้ระบบบนัท้กและประเมนิผ้ป้�วย UCEP จำนวน ๘๙๔,๓๖๗ ราย  

เปน็ผ้ท้่�เขา้เกณ์ฑ์ ์UCEP จำนวน ๑๐๗,๐๐๙ ราย คดิ้เปน็รอ้ยละ ๑๑.๙๖ และไมเ่ขา้เกณ์ฑ์ ์UCEP จำนวน ๗๘๗,๓๕๘ ราย  

คิด้เป็นร้อยละ ๘๘.๐๔ 

	 ๖.๓	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๓	มาตรุก่ารุเศรุษัฐก่ิจัเพ้�อรุองรุับคัวามผู้ันผู้วนข้องเศรุษัฐก่ิจัโลัก่	

	 	 ๖.๓.๑	 ก่ารุเรุง่รุดัจัดัทำงบปรุะมาณ์รุายจ่ัายปรุะจัำปีงบปรุะมาณ์	พ.ศ.	๒๕๖๕ โด้ยได้จั้ด้ทำยุทธศาส่ต่ร์ 

การจัด้ส่รรงบประมาณ์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ เพั่�อให้หน่วยรับงบประมาณ์ใช้เป็นแนวทาง 

ในการจดั้ทำงบประมาณ์ใหส้่อด้คลอ้งและต่อบส่นองต่อ่เป้าหมายของยุทธศาส่ต่รช์าต่ ิแผนแมบ่ทภายใต่ย้ทุธศาส่ต่รช์าต่ิ 

และแผนย่อย แผนพัฒันาเศรษฐกิจและส่งัคมแหง่ชาต่ ิฉบับท่� ๑๒ นโยบายและแผนระดั้บชาต่วิา่ด้ว้ยความมั�นคงแห่งชาต่ิ  

(32) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



แผนแม่บทเฉพัาะกิจภายใต้่ยุทธศาส่ต่ร์ชาต่ิอันเป็นผลมาจากส่ถานการณ์์โควิด้-๑๙ พั.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

แผนการปฏิริป้ประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) และนโยบายส่ำคญัของรฐับาล รวมทั�งให้ความส่ำคญักับการจดั้ทำงบประมาณ์ 

ในลกัษณ์ะบร้ณ์าการทั�ง ๓ มติิ่ ได้้แก ่มติิ่กระทรวง/หนว่ยงาน (Function) มติ่นิโยบาย (Agenda) และมติ่พิั่�นท่� (Area)  

โด้ยได้้จัด้ทำร่างพัระราชบัญญัต่ิงบประมาณ์รายจ่ายประจำปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ ต่ามแนวทางและหลักเกณ์ฑ์์ 

ท่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณ์ะรัฐมนต่ร่และอย้่ภายในกรอบพัระราชบัญญัต่ิวินัยการเงินการคลัง พั.ศ. ๒๕๖๑  

และพัระราชบัญญัติ่วิธ่การงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๑ และจัด้ส่รรงบประมาณ์ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ์  

จำนวน ๓,๐๔๑,๕๖๘.๙๘ ล้านบาท หร่อคิด้เป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ ของงบประมาณ์ทั�งส่ิ�น ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

	 	 ๖.๓.๒	 มาตรุก่ารุรุองรัุบก่ารุก่่ดก่ันทางก่ารุคั�าแลัะมาตรุก่ารุสนับสนุนเพ้�อเพิ�มช่่องทางก่ารุส่งออก่ 

ได้้ด้ำเนินการ (๑) เรุ่งรุัดข้ยายตลัาดส่งออก่เช่ิงรุุก่ โด้ยกำหนด้กลยุทธ์การต่ลาด้ท่�ส่อด้คล้องกับต่ลาด้เป้าหมาย  

เชน่ เจัาะตลัาดเชิ่งลัก้่เข้�าส้เ่ม้องหลักั่แลัะเมอ้งรุองท่�มศั่ก่ยภาพทางเศรุษัฐกิ่จั มผ่้ป้ระกอบการไทยได้รั้บการส่ง่เส่ริม  

จำนวน ๑,๑๒๓ ราย ส่ามารถส่ร้างม้ลค่าการค้า จำนวน ๓,๙๙๑.๘๑ ล้านบาท ส่งเสรุิมตลัาดพาณ์ิช่ย์ดิจัิทัลัผู้่าน	

Thaitrade.com มค่วามต่อ้งการซึ่่�อผา่นระบบ Buying Request จำนวน ๒๘๖ รายการ เกดิ้มล้คา่การซ่ึ่�อขายผา่นระบบ  

จำนวน ๑๓,๖๘๔.๖๐ ล้านบาท และม้ลค่าการซึ่่�อขายผ่าน Thaitrade.com และเคร่อข่ายพัันธมิต่รออนไลน์  

จำนวน ๒,๐๖๕.๓๖ ล้านบาท (๒) ส่งเสรุิมอุตสาหก่รุรุมรุายคัลััสเตอรุ ์เช่น ส่ินค้าเกษต่รและอาหารได้้จัด้กิจกรรม 

จบัค้เ่จรจาธรุกจิส่นิคา้เกษต่ร/ส่นิคา้ผลไม ้และกจิกรรมส่ง่เส่รมิการขายส่นิคา้ผลไมใ้นต่า่งประเทศ มผ่้ป้ระกอบการไทย 

ได้รั้บการส่ง่เส่ริม จำนวน ๑,๙๐๗ ราย เกิด้การจับค้ธุ่รกิจ จำนวน ๑,๐๕๘ ค้ ่ส่รา้งมล้ค่าการค้ารวม ๙๓,๘๒๓.๕๐ ลา้นบาท  

และ (๓) ยก่รุะดบัผู้้�ปรุะก่อบก่ารุข้องไทยให�มค่ัวามพรุ�อมในก่ารุสง่ออก่	แลัะรุบัมอ้ก่บัเศรุษัฐก่จิัยคุัใหมไ่ด�อยา่งเปน็รุะบบ	

แลัะคัรุบวงจัรุ เช่น พััฒนาผ้้ประกอบการส่้่เศรษฐกิจยุคใหม่ From Gen Z to be CEO การพััฒนาผ้้ส่่งออกรุ่นใหม่  

Young Exporter from Local to Global (YELG) ม่ผ้้ประกอบการได้้รับการพััฒนา จำนวน ๒๔,๖๑๐ ราย

	 	 ๖.๓.๓	 ก่ารุส่งเสริุมก่ารุท่องเท่�ยวเมอ้งหลักั่	เมอ้งรุอง	แลัะก่ารุท่องเท่�ยวช่มุช่น ได้ส้่ง่เส่รมิและพััฒนา 

ท่�พัักนักเด้ินทาง (Home Lodge) โด้ยจัด้ทำหลักเกณ์ฑ์์คุณ์ภาพัของท่�พัักนักเด้ินทาง และด้ำเนินโครงการพััฒนา 

ส่ถานประกอบการและผ้้ประกอบการในด้า้นท่�พักันกัเด้นิทาง ซ้ึ่�งมผ้้่ประกอบการขนาด้เล็กและขนาด้กลาง รวมถ้งชุมชน  

ส่นใจเข้าร่วมรับการต่รวจประเมินคุณ์ภาพัท่�พัักนักเด้ินทาง จำนวน ๑,๑๔๔ แห่ง รวม ๓,๐๙๑ ห้อง ท่�ม่คุณ์ภาพัครบ 

ต่ามหลกัเกณ์ฑ์ ์และส่ง่เส่รมิการทอ่งเท่�ยวเชงิวฒันธรรม โด้ยจดั้แผนงานท่องเท่�ยวเชงิวฒันธรรม เพ่ั�อรองรบัการเปดิ้พ่ั�นท่� 

รับนักท่องเท่�ยวต่่างชาติ่ของจังหวัด้ภ้เก็ต่ และจังหวัด้นำร่อง รวมถ้งจังหวัด้อ่�นทั�วประเทศไว้ ๔๕ แผนงาน  

เช่น จัด้โครงการเท่�ยวชุมชน ยลวิถ่ ณ์ จังหวัด้ภ้เก็ต่ เกาะส่มุย จังหวัด้สุ่ราษฎร์ธาน่ และจัด้กิจกรรมบวร On Tour 

	 	 ๖.๓.๔	 ก่ารุส่งเสรุิมผู้้�ปรุะก่อบก่ารุข้นาดก่ลัางแลัะข้นาดย่อม ได้้ด้ำเนินการ เช่น โครงการ SME  

ปรบัต่วัรบัมอ่ VUCA World เพั่�อการยกระด้บัความส่ามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิใหแ้กผ่้ป้ระกอบการผา่นโปรแกรม  

SME VUCA PROACTIVE โด้ยส่่งเส่ริมและพััฒนาผ้้ประกอบการ SMEs ภาคบริการในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร  

การทอ่งเท่�ยว การแพัทยว์ถิใ่หม ่การด้แ้ลผ้ส้่ง้อาย ุและธรุกจิขนส่ง่ ใหเ้ขา้รบัการฝุ่กึอบรมต่ามโปรแกรมฯ และมท่่�ปรก้ษา 

ผ้เ้ช่�ยวชาญเฉพัาะด้า้น ลงพั่�นท่�ให้คำปรก้ษาเชิงลก้ ณ์ ส่ถานประกอบการ เพ่ั�อส่ร้างความแต่กต่า่งและความได้เ้ปร่ยบ 

ในการแข่งขันด้้วยการใช้เทคโนโลย่ดิ้จิทัล การส่ร้างนวัต่กรรมการบริการ และการส่ร้างโมเด้ลธุรกิจบริการใหม่  

(New Service Business Model) ให้ส่อด้คลอ้งกับกระแส่นยิมของโลก และพัฤติ่กรรมการด้ำเนนิชว่ติ่ จำนวน ๗๖ กจิการ 

	 	 ๖.๓.๕	 ก่ารุสนับสนุนเศรุษัฐกิ่จัฐานรุาก่แลัะฟื้้�นฟื้้เศรุษัฐกิ่จัข้องปรุะเทศในองค์ัรุวม ได้้ด้ำเนินการ 

โครงการคนละคร้�ง ระยะท่� ๓ (วันท่� ๑ กรกฎาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ม่ผ้้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  

จำนวน ๑.๓๑ ลา้นราย ประชาชนเขา้รว่มโครงการ จำนวน ๒๖.๓๕ ลา้นคน มย่อด้ใชจ้า่ยรวม ๒๒๓,๙๒๑.๘๐ ลา้นบาท  

และโครงการคนละคร้�ง ระยะท่� ๔ (วันท่� ๑ กุมภาพัันธ์-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) ผ้้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  

จำนวน ๑.๓๖ ล้านราย ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๖.๒๗ ล้านคน ยอด้ใช้จ่ายรวม ๖๑,๘๓๕.๑๐ ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(33)



	 ๖.๔	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๔	ก่ารุให�คัวามช่่วยเหลั้อเก่ษัตรุก่รุแลัะพัฒนานวัตก่รุรุม	

	 	 ๖.๔.๑	 ก่ารุจัดัพ้�นท่�ก่ารุเก่ษัตรุให�สอดคัลั�องกั่บรุะบบบริุหารุจััดก่ารุน�ำแลัะคุัณ์ภาพดินตาม	Agri-Map  

เช่น ส่่งเส่ริมเกษต่รกรในพั่�นท่�ท่�ไม่เหมาะส่มในการปล้กข้าวหร่อพั่ชเศรษฐกิจเชิงเด้่�ยวปรับเปล่�ยนกิจกรรม 

ส่้ก่ารเพัาะเล่�ยงสั่ต่วน์�ำ โด้ยการถ่ายทอด้ความร้้ด้า้นการเพัาะเล่�ยงสั่ต่วน์�ำให้แกเ่กษต่รกร จำนวน ๑,๐๐๐ ราย ส่นบัส่นุน 

ปจัจัยการผลิต่ จำนวน ๘๐๗ ราย และติ่ด้ต่ามและประเมินเกษต่รกรรายเก่า จำนวน ๑,๘๘๕ ราย ควบคุมปริมาณ์การผลิต่ 

โด้ยส่ง่เส่รมิและส่นบัส่นนุให้เกษต่รกรมก่ารปลก้พัช่แทน เชน่ ปรบัเปล่�ยนไปปลก้ยางพันัธุด์้ ่จำนวน ๓๒,๖๘๒.๑๕ ไร่  

และปล้กไม้ย่นต่้นชนิด้อ่�น จำนวน ๔๕,๔๗๖.๓๕ ไร่ และจัด้ทำข้อม้ลทางด้้านการเกษต่รแบบเปิด้เช่�อมโยง 

กับศ้นย์กลางข้อม้ลเปิด้ภาครัฐ เพั่�อนำไปส่้่การจัด้ทำข้อม้ลทะเบ่ยนเกษต่รกรแบบเปิด้ (Open Data) ซึ่้�งม่กำหนด้ 

จะเปิด้ให้บริการแบบส่าธารณ์ะประมาณ์เด้่อนกันยายน ๒๕๖๕

	 	 ๖.๔.๒	 ก่ารุสรุ�างหลักั่ปรุะก่นัทางรุายได�ให�แก่่เก่ษัตรุก่รุ ด้ำเนินการแก่�ไข้ปญัหารุาคัาสนิคั�าเก่ษัตรุตก่ต�ำ 

เช่น (๑) โคัรุงก่ารุปรุะก่ันภัยข้�าวนาปี	 ปีก่ารุผู้ลิัต	 ๒๕๖๕ ม่เกษต่รกรเข้าร่วมโครงการส่่วนประกันภัยขั�นพั่�นฐาน  

จำนวน ๑.๙๑ ลา้นราย พั่�นท่� ๒๖.๗๖ ลา้นไร่ ส่ว่นประกนัภัยภาคส่มคัรใจ จำนวน ๗,๑๖๑ ราย พั่�นท่� ๙๔,๐๒๕.๗๕ ไร่  

เบ่�ยประกนัภยัรบัรวมทั�ง ๒ ส่ว่น จำนวน ๒,๘๙๑.๒๒ ลา้นบาท (๒) โคัรุงก่ารุปรุะกั่นรุายได�เก่ษัตรุก่รุช่าวสวนยาง	รุะยะท่�	๒  

ให้แก่เจ้าของส่วนยางกร่ด้เอง จำนวน ๑.๑๐ ล้านราย เจ้าของส่วน จำนวน ๑๔๖,๓๕๓ ราย และคนกร่ด้ยาง  

จำนวน ๑๔๐,๔๖๙ ราย (ข้อม้ลผลการด้ำเนินการ ณ์ วันท่� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) วงเงิน ๗,๕๓๙.๐๘ ล้านบาท  

และรุะยะท่�	 ๓ ให้แก่เจ้าของส่วนยางกร่ด้เอง จำนวน ๔๑๔,๕๗๗ ราย เจ้าของส่วน จำนวน ๖๐,๒๙๖ ราย  

และคนกรด่้ยาง จำนวน ๖๐,๔๐๓ ราย และ (๓) โคัรุงก่ารุปรุะก่นัภัยข้�าวโพดเลั่�ยงสตัว	์ปีก่ารุผู้ลิัต	๒๕๖๕	มเ่กษต่รกร

เข้าร่วมโครงการส่่วนประกันภัยขั�นพั่�นฐาน จำนวน ๗๐,๕๗๔ ราย พั่�นท่� ๑.๒๙ ล้านไร่ ส่่วนประกันภัยภาคส่มัครใจ 

ม่ ๗ ราย พั่�นท่� ๑๒๗.๕ ไร่ เบ่�ยประกันภัยรับรวมทั�ง ๒ ส่่วน จำนวน ๒๒๑.๘๕ ล้านบาท

	 	 ๖.๔.๓	 ก่ารุทำเก่ษัตรุยคุัใหมโ่ดยใช่�นวตัก่รุรุมเพ้�อลัดต�นทนุก่ารุผู้ลัติ ได้ส้่ง่เส่ริมการใช้เทคโนโลยข่ั�นส่ง้ 

ในการผลติ่พัช่ โด้ยพััฒนาระบบการแส่ด้งขอ้มล้การจดั้ระบบการปลก้ขา้วโด้ยใชเ้ทคโนโลยก่ารจดั้การน�ำอยา่งประหยดั้ 

โด้ยใช้ท่อน�ำอัจฉริยะ และเทคโนโลย่การจัด้การระบบผลิต่ข้าวเพ่ั�อลด้ต้่นทุนโด้ยใช้เทคโนโลย่เกษต่รอัจฉริยะ  

และขยายผลและถ่ายทอด้เทคโนโลย่เกษต่รอัจฉริยะ (Smart Farm) ให้แก่เกษต่รกรแกนนำ ซ้ึ่�งม่ผ้้ได้้รับ 

การถ่ายทอด้เทคโนโลย่ จำนวน ๔,๑๒๙ ราย 

	 	 ๖.๔.๔	 ก่ารุส่งเสรุิมก่ารุใช่�ผู้ลัผู้ลัิตทางก่ารุเก่ษัตรุเพ้�อแก่�ไข้ปัญหาสินคั�าเก่ษัตรุลั�นตลัาด ได้้ส่่งเส่ริม 

การใช้ยางพัาราในหน่วยงานภาครัฐเพ่ั�อซ่ึ่อมแซึ่มและปรับปรุงคันคลองชลประทาน ม่ปริมาณ์การใช้ยางข้น  

จำนวน ๕๐๓.๖๓ ต่ัน (เป้าหมายปริมาณ์การใช้ยางข้น ๘๙๘ ต่ัน) ม่หน่วยงานใช้ยางพัาราในโครงส่ร้างพั่�นฐาน 

ของประเทศ เช่น งานก่อส่ร้างและซ่ึ่อมบำรุงโด้ยการทำผิวทาง โด้ยกรมทางหลวง วงเงิน ๑๙,๒๖๕ ล้านบาท  

ปริมาณ์ยางด้ิบ จำนวน ๒๐,๗๓๔ ต่ัน และกรมทางหลวงชนบท วงเงิน ๙,๖๔๖.๖๐ ล้านบาท ปริมาณ์ยางด้ิบ  

จำนวน ๘,๒๐๐ ต่นั และด้ำเนินโครงการส่นับส่นุนสิ่นเช่�อเพ่ั�อเป็นเงินทุนหมุนเวย่นแก่ส่ถาบันเกษต่รกรเพ่ั�อรวมยางพัารา  

ม่ส่หกรณ์์/กลุ่มเกษต่รกรย่�นขอก้้ จำนวน ๓๙๑ แห่ง เป็นเงิน ๗,๗๗๑.๕๙ ล้านบาท 

	 	 ๖.๔.๕	 ก่ารุเรุ่งศ้ก่ษัาวิจััยแลัะพัฒนาเทคัโนโลัย่สำหรัุบก่ัญช่า	 กั่ญช่ง	 แลัะพ้ช่สมุนไพรุเพ้�อนำมา

ใช่�ปรุะโยช่น์ในอุตสาหก่รุรุมทางก่ารุแพทย์ ได้้ด้ำเนินการ (๑) ส่งเสริุมแลัะผู้ลััก่ดันพ้ช่สมุนไพรุ	 กั่ญช่า	 กั่ญช่ง		

เพ้�อสุข้ภาพแลัะเศรุษัฐก่ิจั เช่น จัด้ทำค้่ม่อการย่�นแบบเส่นอยาจากส่มุนไพัรเข้าบัญช่ยาหลักแห่งชาต่ิด้้านส่มุนไพัร  

ป ี๒๕๖๕ จดั้ทำข้อมล้ประกอบการพิัจารณ์าบัญชย่าหลักแห่งชาติ่ด้า้นส่มุนไพัร และได้อ้อกใบรับจด้แจ้งการปลก้กัญชา  

จำนวน ๑.๐๕ ล้านใบ อนุญาต่ปล้กกัญชา กัญชง จำนวน ๓,๔๓๐ แห่ง รวมพั่�นท่� ๑๐.๙๗ ล้านต่ารางเมต่ร  

จำนวน ๑๘๐,๒๙๙ ต่้น (๒) ข้ับเคัลั้�อนก่ัญช่า	 ก่ัญช่ง	 ก่รุะท่อมทางก่ารุแพทย์แผู้นไทยแลัะก่ารุแพทย์ทางเลั้อก่		

เช่น จัด้ทำแนวทางบ้รณ์าการการด้้แลผ้้ป�วยระยะประคับประคองด้้วยกัญชาทางการแพัทย์แผนไทย และแนวทาง 

(34) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



การขบัเคล่�อนชดุ้ส่ทิธปิระโยชน/์บญัชย่าหลกัแหง่ชาต่ ิและพัฒันาการผลติ่ยาส่มนุไพัร ต่ำรบัยากญัชาและผลติ่ภณั์ฑ์์ 

ส่มุนไพัร และต่รวจประเมินมาต่รฐาน GMP โรงพัยาบาลท่�เข้าร่วมโครงการ และ (๓) พัฒนาก่ัญช่าทางก่ารุแพทย์		

เช่น ศ้กษา DNA barcode ของกัญชาส่ายพัันธุ์ไทย คัด้เล่อด้ต่้นพัันธุ์ GG1 ท่�ม่คุณ์ลักษณ์ะช่อด้อกและส่ารส่ำคัญท่�ด้่ 

มาเป็นต่้นแม่พัันธุ์เพั่�อผลิต่เมล็ด้พัันธุ์ และจัด้เต่ร่ยมส่ารส่กัด้ใบกัญชาพัันธุ์ต่ะนาวศร่ก้านแด้ง RD1 เพ่ั�อด้ำเนินการ 

ศ้กษาข้อม้ลทางเคม่ ฤทธิ�ทางเภส่ัชวิทยา และพัิษวิทยา 

	 ๖.๕	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๕	ก่ารุยก่รุะดับศัก่ยภาพข้องแรุงงาน

	 	 ๖.๕.๑	 ก่ารุยก่รุะดบัรุายได�หรุอ้คัา่แรุงข้ั�นต�ำให�สอดคัลั�องก่บัก่ารุพฒันาทกั่ษัะฝัมีอ้แรุงงานผู้า่นก่ลัไก่	

คัณ์ะก่รุรุมก่ารุไตรุภาค่ั โด้ยคณ์ะกรรมการค่าจ้างได้้ออกประกาศคณ์ะกรรมการค่าจ้าง เร่�อง อัต่ราค่าจ้าง 

ต่ามมาต่รฐานฝุ่ีม่อ (ฉบับท่� ๑๑) ลงวันท่� ๑๑ กุมภาพัันธ์ พั.ศ. ๒๖๕๕ เพั่�อกำหนด้อัต่ราค่าจ้างต่ามมาต่รฐานฝุ่ีม่อ  

ส่าขาอาชพ่ัชา่งกอ่ส่รา้ง ส่าขาอาชพ่ัชา่งอตุ่ส่าหกรรมศลิป ์และส่าขาอาช่พัภาคบรกิาร รวม ๑๖ ส่าขา โด้ยใหม้ผ่ลใชบ้งัคบั 

เม่�อพั้นกำหนด้ ๙๐ วัน นับแต่่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค่อ ต่ั�งแต่่วันท่� ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต่้นไป

	 	 ๖.๕.๒	 ก่ารุสนับสนุนก่ารุปรัุบเปล่ั�ยนทัก่ษัะแลัะเปล่ั�ยนสายอาช่่พให�ตรุงกั่บคัวามต�องก่ารุ	

ข้องตลัาดแรุงงานอตุสาหก่รุรุมเปา้หมายแลัะคัวามก่�าวหน�าข้องเทคัโนโลัย ่เช่น ด้ำเนนิโครงการฝุ่กึอบรมความเปน็เลศิ 

ด้้านเทคโนโลย่ชั�นส่้ง เพ่ั�อพััฒนากำลังแรงงานหร่อพััฒนาผ้้ประกอบการให้ม่ความร้้และทักษะฝุ่ีม่อส่อด้คล้อง 

กบัอตุ่ส่าหกรรม ๖ กลุม่เปา้หมาย (ด้จิิทลั ระบบอตั่โนมตั่ ิอเิลก็ทรอนกิส่อ์จัฉรยิะ ช่วภาพั ปญัญาประด้ษิฐ ์และหุ่นยนต่)์  

ส่ามารถใช้เทคโนโลย่มาพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานเพั่�อการต่่อยอด้ด้้านเทคโนโลย่และนวัต่กรรม ม่ผ้้ได้้รับการฝุ่ึกอบรม  

จำนวน ๕,๖๗๑ คน โครงการยกระดั้บเพ่ั�อเพัิ�มศักยภาพัฝีุ่ม่อและส่มรรถนะแรงงานให้ส่อด้คล้องกับความต้่องการ 

ของต่ลาด้แรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่และนวัต่กรรม รองรับการเปล่�ยนแปลงเทคโนโลย ่

ของภาคอุต่ส่าหกรรม/บริการ ม่ผ้้ได้้รับการฝุ่ึกอบรม จำนวน ๒๘,๓๐๔ คน โครงการเพัิ�มประส่ิทธิภาพั/ผลิต่ภาพั 

ได้้จัด้ฝุ่ึกอบรมเพั่�อเพัิ�มข่ด้ความส่ามารถในการแข่งขันให้แก่ผ้้ประกอบ SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มวิส่าหกิจชุมชน  

หร่อส่หกรณ์์ จำนวน ๑๗,๙๐๗ คน รวมถง้มก่ารส่ำรวจขอ้มล้ความต่อ้งการแรงงานของส่ถานประกอบการท่�มแ่รงงาน 

ต่�ำกว่า ๕๐ คนลงมา และบันท้กข้อม้ลเข้าส่้่ระบบฐานข้อม้ลอุปส่งค์และอุปทานกำลังคนเพั่�อรองรับ 

อุต่ส่าหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๑๗,๓๕๙ แห่ง

	 ๖.๖	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๖	ก่ารุวางรุาก่ฐานรุะบบเศรุษัฐก่ิจัข้องปรุะเทศส้่อนาคัต

	 	 ๖.๖.๑	 ก่ารุสนบัสนนุก่ารุลังทนุในเข้ตพฒันาพเิศษัภาคัตะวนัออก่	เข้ตเศรุษัฐก่จิัพเิศษั	เมอ้งอจััฉีรุยิะ		

แลัะก่ารุลังทุนในโคัรุงสรุ�างพ้�นฐานท่�ทันสมัย ได้้ประชาส่ัมพัันธ์ให้ม่การลงทุนในอุต่ส่าหกรรมเป้าหมายพัิเศษ 

ในเขต่พััฒนาพิัเศษภาคต่ะวันออกและความร่วมม่อกับหน่วยงานต่่างประเทศผ่านกิจกรรมต่่าง ๆ เช่น ส่่งเส่ริม 

การลงทุนในพั่�นท่� EEC โด้ยต่ั�งแต่่วันท่� ๑ ส่ิงหาคม ๒๕๖๔ ม่การย่�นขอรับการส่่งเส่ริมการลงทุนในเขต่พั่�นท่� EEC  

(จงัหวัด้ฉะเชิงเทรา ชลบุร ่และระยอง) แล้ว จำนวน ๔๔๓ โครงการ มล้ค่าเงินลงทุนทั�งส่ิ�น ๒๒๑,๑๖๘ ลา้นบาท ควบค้กั่บ 

การพััฒนาด้้านโครงส่ร้างพั่�นฐาน EEC  เช่น โครงการรถไฟื้ความเร็วส่้งเช่�อมส่ามส่นามบิน โครงการพััฒนา 

ส่นามบินอ้่ต่ะเภาและเม่องการบินภาคต่ะวันออก โครงการพััฒนาท่าเร่ออุต่ส่าหกรรมมาบต่าพัุด้ ระยะท่� ๓  

กำหนด้หลักเกณ์ฑ์์และมาต่รการส่่งเส่ริมการลงทุนในเขต่เศรษฐกิจพัิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)  

ใน ๑๐ จังหวัด้ ได้้แก่ จังหวัด้กาญจนบุร่ เช่ยงราย ต่ราด้ ต่าก นครพันม มุกด้าหาร ส่งขลา ส่ระแก้ว หนองคาย  

และนราธิวาส่ เพ่ั�อให้กิจการทั�วไปและกิจการเป้าหมายท่�ต่ั�งในเขต่เศรษฐกิจพิัเศษได้้รับสิ่ทธิประโยชน์เพัิ�มเติ่ม  

เชน่ ได้รั้บยกเว้นอากรขาเข้าส่ำหรับเคร่�องจกัร ได้รั้บยกเว้นภาษเ่งินได้นิ้ต่บุิคคล และสิ่ทธแิละประโยชน์ท่�มใิช่ภาษอ่ากร  

ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนกิจการพััฒนาเม่องอัจฉริยะได้้ปรับปรุงหลักเกณ์ฑ์์การส่่งเส่ริมการลงทุนกิจการนิคม 

หร่อเขต่อุส่าหกรรมอัจฉริยะ โด้ยผ้้ประกอบการในพั่�นท่�จะต่้องจัด้ให้ม่บริการระบบอัจฉริยะ ๕ ด้้าน ได้้แก่  

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(35)



Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart Economy และบริการระบบอัจฉริยะด้้านอ่�น ๆ  

อย่างน้อยอ่ก ๑ ใน ๓ ด้้าน ด้ังน่� Smart Good Corporate Governance, Smart Living และ Smart Workforce  

พัรอ้มทั�งยกเลกิเง่�อนไขหา้มต่ั�งในพั่�นท่�กรงุเทพัมหานครและจังหวดั้ส่มทุรปราการ และจัด้ใหม้โ่ครงขา่ยโทรคมนาคม 

เพั่�อให้บริการโทรคมนาคมเคล่�อนท่�ส่ากล ยา่นความถ่� 2600 MHz ครอบคลมุพั่�นท่�ใหบ้รกิารในเขต่ส่ง่เส่รมิเศรษฐกจิพัเิศษ 

ภาคต่ะวันออก ร้อยละ ๙๕.๗๐ ของพั่�นท่� และ ๙๔.๔๖ ของพั่�นท่� ต่ามลําด้ับ ส่่วนพั่�นท่�เม่องศ้นย์กลางทางเศรษฐกิจ 

จะม่การต่ิด้ต่ามผลด้ำเนินการเม่�อครบกำหนด้ต่ามเง่�อนไขในการอนุญาต่ในช่วงปี ๒๕๖๗

	 	 ๖.๖.๒	 ก่ารุวางรุาก่ฐานก่ารุพัฒนาเทคัโนโลัย่ส้�อสารุไรุ�สายในรุะบบ	 5G	 เพ้�อพัฒนาทัก่ษัะ	

ข้องผู้้�ปรุะก่อบก่ารุ	สง่เสรุมิก่ารุให�บรุกิ่ารุสาธุารุณ์สขุ้	แลัะก่ารุศก้่ษัาทางไก่ลั ด้ว้ยการผลกัด้นัเทคโนโลย ่5G มาใช้ 

ในการขบัเคล่�อนเศรษฐกจิและส่งัคมด้จิทิลัในอนาคต่ เชน่ ด้ำเนนิโครงการนำรอ่งโรงพัยาบาลอจัฉรยิะ (Smart Hospital)  

ภายใต้่ช่�อโครงการ “ศิรริาชต้่นแบบโรงพัยาบาลอัจฉรยิะระดั้บโลกด้ว้ยเทคโนโลยเ่ครอ่ข่าย 5G (Siriraj World Class 5G  

Smart Hospital)” โด้ยเป็นการประยุกต์่ใช้เทคโนโลย ่5G และ Critical Technology เพ่ั�อพัฒันาบริการส่าธารณ์สุ่ข 

ในรป้แบบใหม ่และมโ่ครงการท่�อย้ร่ะหวา่งด้ำเนนิการ เช่น โครงการ 5G Use Case ระบบในการคดั้กรองและแจง้เต่อ่น  

เต่รย่มความพัร้อมในการเปิด้เศรษฐกิจท่องเท่�ยวจังหวัด้ภเ้ก็ต่ โครงการนำร่องการพัฒันาย่านเทคโนโลย ่5G ต่น้แบบ  

ส่ำหรับการให้บริการประชาชน (5G District) จงัหวัด้เชย่งใหม่ ส่ว่น 5G Smart Health โครงการติ่ด้ต่ั�งเทคโนโลย ่5G  

ส่ำหรบัระบบบรหิารจดั้การเมอ่งอจัฉรยิะ [โครงการนำรอ่งบา้นฉาง 5G ส่มารท์ซึ่ติ่่� (5G Smart City)] ในพั่�นท่�เทศบาล 

นครบ้านฉาง จังหวัด้ระยอง โครงการนำร่องในการต่่อยอด้การใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยด้้านการส่่งเส่ริม 

ส่ถานอ่จัฉรยิะ (Smart Station) ส่ถานก่ลางบางซึ่่�อ โครงการพัฒันาเทคโนโลย ่5G เพั่�อการเกษต่ร ณ์ โครงการรอ้ยใจรกัษ์  

จังหวัด้เช่ยงใหม่ แผนการด้ำเนินโครงการจัด้ทำมาต่รการส่่งเส่ริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์เทคโนโลย่ 5G  

และโครงการกระตุ่้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิด้ประยุกต่์ใช้เทคโนโลย่ 5G เชิงพัาณ์ิชย์

	 	 ๖.๖.๓	 ก่ารุพฒันาทกั่ษัะข้องผู้้�ปรุะก่อบก่ารุอจััฉีรุยิะทั�งในสว่นผู้้�ปรุะก่อบก่ารุข้นาดก่ลัาง	ข้นาดยอ่ม		

เก่ษัตรุก่รุ	รุวมถง้ผู้้�ปรุะก่อบก่ารุยุคัใหม่	เชน่ ส่ง่เส่ริมและพัฒันาผ้้ประกอบการ SME เฉพัาะกลุม่ ซ้ึ่�งมค่วามต้่องการ 

ความช่วยเหล่อท่�แต่กต่่างกัน ต่ลอด้จนกระบวนการต่ั�งแต่่ต่้นน�ำ กลางน�ำ ปลายน�ำ โด้ยเน้นการนำเทคโนโลย่ 

และนวัต่กรรมมาเป็นแนวทางหลักในการด้ำเนินธุรกิจ รวมถ้งการบริหารจัด้การข้อม้ล และการวางแผนทรัพัยากร 

ทางธุรกิจของคลัส่เต่อร์ เพั่�อให้เกิด้การใช้ประโยชน์ได้้อย่างส่้งสุ่ด้ของทรัพัยากร พััฒนาและยกระด้ับไปส่้่การเป็น 

คลัส่เต่อร์ต่้นแบบ และส่ามารถขยายผลไปยังกลุ่มคลัส่เต่อร์ SMEs อ่�น ๆ ได้้ โด้ยพััฒนาศักยภาพัผ้้ประกอบการ 

ใน ๒ กลุ่มคลัส่เต่อร์ ได้้แก่ (๑) คลัส่เต่อร์ธุรกิจอาหารแปรร้ป ม่กลุ่มเป้าหมาย ค่อ กลุ่มวิส่าหกิจ กลุ่มเกษต่รกร  

กลุ่มโรงงานอุต่ส่าหกรรมแปรร้ปอาหาร กลุ่มอาหาร คาเฟื้� และโรงแรม และ (๒) คลัส่เต่อร์ส่มุนไพัรเพั่�อสุ่ขภาพั 

กัญชา-กัญชง ม่กลุ่มเป้าหมาย ค่อ กลุ่มวิส่าหกิจ กลุ่มเพัาะปล้ก กลุ่มธุรกิจเพั่�อสุ่ขภาพั เคร่�องส่ำอาง อาหารเส่ริม ยา  

และกลุม่คลนิกิ การแพัทยแ์ผนปจัจบุนัและแผน มผ้้่ได้ร้บัการพัฒันาศกัยภาพัเชงิลก้ต่ามความต่อ้งการของผ้ป้ระกอบการ  

เชน่ ด้า้นการต่ลาด้ นวตั่กรรม และมาต่รฐานการผลติ่ คลสั่เต่อรล์ะ ๗๕ ราย รวมทั�งส่ิ�น ๑๕๐ ราย จดั้การอบรมเพั่�อพัฒันา 

ศกัยภาพัด้า้นด้จิทิลัแกนั่กเร่ยน นกัศ้กษาและแรงงานในภาคอตุ่ส่าหกรรม ประกอบด้ว้ย หลกัส่ต้่รเพั่�อยกระด้บัคณุ์ภาพั 

และความเช่�ยวชาญกำลังคนและบคุลากรด้้านด้จิิทลั ม่ผ้เ้ขา้รบัการอบรมประมาณ์ ๖๐,๐๐๐ ราย ส่รา้งความต่ระหนกั 

ด้า้นความมั�นคงปลอด้ภัยทางไซึ่เบอร ์(Cybersecurity) และกฎหมาย ประมาณ์ ๗,๕๐๐ ราย และพัฒันาทกัษะความมั�นคง 

ปลอด้ภัยทางไซึ่เบอร์ขั�นส่้งเพ่ั�อเข้าส่้่ส่ายงาน ต่ำแหน่งด้้านการป้องกันระบบคอมพิัวเต่อร์ (White Hackers)  

ประมาณ์ ๒๐๐ ราย

(36) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



	 ๖.๗	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๗		ก่ารุเตรุ่ยมคันไทยส้่ศตวรุรุษัท่�	๒๑

	 	 ๖.๗.๑	 ก่ารุสรุ�างแพลัตฟื้อร์ุมก่ารุเรุ่ยนรุ้�ใหม่ในรุะบบดิจิัทัลั การด้ำเนินการท่�ส่ำคัญ เช่น โครงการ

พััฒนาส่่�อดิ้จิทัลโปรเจค ๑๔ (Project 14) เพ่ั�อพััฒนาแพัลต่ฟื้อร์มด้ิจิทัลและการนำระบบปัญญาประดิ้ษฐ์  

(Artificial Intelligence: AI) มาใชใ้นการเรย่นการส่อนกลุม่ส่าระคณ์ติ่ศาส่ต่รแ์ละกลุม่ส่าระวทิยาศาส่ต่รแ์ละเทคโนโลย่  

ระดั้บประถมศ้กษาปีท่� ๑-๖ อย่างเต็่มรป้แบบ โด้ยพัฒันาคลิปท่�ส่ามารถเรย่นร้้ได้ด้้ว้ยต่นเองทุกท่�ทุกเวลาผ่านช่องทาง 

ท่�ส่ะด้วก ได้้แก่ Website Facebook Youtube หร่อ DLTV ทั�งน่� ได้้เผยแพัร่คลิปแล้ว จำนวน ๒,๖๘๓ คลิป  

พับว่า ม่การเข้าชม จำนวน ๓๙.๗๒ ล้านครั�ง ผ่านช่องทาง Youtube จำนวน ๓๐.๓๐ ล้านครั�ง และ Website  

จำนวน ๙.๔๒ ล้านครั�ง จัด้อบรมคร้ผ้้ส่อนระด้ับประถมศ้กษา โด้ยด้ำเนินโครงการขับเคล่�อนการจัด้การเร่ยนร้้ 

ส่ะเต่็มศ้กษา (STEM Education) ในร้ปแบบออนไลน์ผ้้ส่มัครรวมทั�งส่ิ�น ๘๓๘ คน ได้้แก่ คร้ผ้้ส่อนระด้ับ 

ประถมศก้ษาปที่� ๑-๓ จำนวน ๔๓๕ คน และครผ้้ส้่อนระด้บัประถมศก้ษาปที่� ๔-๖ จำนวน ๔๐๓ คน พัฒันาขด่้ความส่ามารถ 

ด้้านทักษะภาษาและทักษะด้ิจิทัลของคร้ บุคลากรอาช่วศ้กษา และนักเร่ยน นักศ้กษา ให้เป็นไปต่ามหลักเกณ์ฑ์์ 

และมาต่รฐานของกระทรวงศ้กษาธิการ ได้้รับรองมาต่รฐาน Common European Framework of Reference  

for Languages (CEFR) ให้เกิด้การบ้รณ์าการความส่ามารถทางภาษากับทักษะในศต่วรรษท่� ๒๑

	 	 ๖.๗.๒	 ก่ารุพัฒนาโรุงเรุย่นคุัณ์ภาพ	หลักั่สต้รุออนไลัน์	แลัะคัวามเช่้�อมโยงรุะหว่างรุะบบก่ารุศก้่ษัา	

ก่ับภาคัธุุรุก่ิจั ได้้ด้ำเนินโครงการพััฒนาคุณ์ลักษณ์ะอันพั้งประส่งค์ของผ้้เร่ยนอาช่วศ้กษาเพ่ั�อต่อบส่นอง 

การเปล่�ยนแปลงในศต่วรรษท่� ๒๑ เพั่�อพััฒนาศักยภาพัด้้านการเร่ยนร้้ของนักเร่ยน นักศ้กษา ให้ม่ความร้้ ทักษะ 

ในการด้ำรงชวิ่ต่ในโลกยุคใหม่ เกิด้การขับเคล่�อนระบบการเต่ร่ยมเยาวชนอาช่วศก้ษาด้า้นทักษะช่วิต่และทักษะในการทำงาน 

ท่�เปน็แบบองคร์วม โด้ยการบร้ณ์าการทำงานและออกแบบการจดั้การเรย่นร้เ้พัิ�มเต่มิในระด้บัการปฏิบิตั่ ิมค่รแ้กนนำ 

ของส่ถานศ้กษา นักเร่ยนและนักศ้กษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน

	 	 ๖.๗.๓	 ก่ารุสรุ�างคัวามรุ้�คัวามเข้�าใจัก่ารุใช่�เทคัโนโลัย	่ดิจัทิลัั	ส้�อออนไลัน	์แลัะเคัรุอ้ข้า่ยสงัคัมออนไลัน์		

การด้ำเนินการท่�ส่ำคัญ เช่น คัด้เล่อกรายวิชาหร่อหลักส่้ต่รเพั่�อนำมาจัด้ทำหลักส่้ต่รหร่อบทเร่ยนออนไลน์  

โด้ยมค่ณ์ะทำงานจากชมุชน เคร่อขา่ย และวทิยาลยัชมุชน รวมถง้พัฒันาบคุลากรรองรบัการใชง้านบทเรย่นออนไลน์  

และจดั้การเรย่นร้ผ้า่นการเรย่นออนไลน ์ซึ่้�งมน่กัศก้ษาและประชาชนท่�ได้ร้บัการส่ง่เส่รมิการเรย่นร้ผ้า่นการเรย่นออนไลน์  

จำนวน ๑,๔๕๒ ราย พััฒนามหาวิทยาลัยไซึ่เบอร์ไทยเพั่�อการจัด้การเร่ยนการส่อนในระบบเปิด้ (Thai-MOOC)  

ผา่นทาง https://thaimooc.org บน Platform Thai MOOC LMS ท่�ส่ามารถรองรบัผ้เ้รย่นได้อ้ยา่งไมจ่ำกดั้จำนวน 

ม่ระบบฐานข้อม้ลผ้้เร่ยน ประวัต่ิการเร่ยนและหน่วยกิต่ส่ะส่ม (Credit Bank and credit transfer) พัร้อมระบบ 

การถา่ยโอนหนว่ยกติ่ และรองรับต่ามความต้่องการของผ้เ้รย่น รองรับการ Upskill และ Reskill ใหก้บัผ้้เรย่นได้เ้พัิ�มทกัษะ 

ความร้ใ้นการทำงาน ปจัจบุนัมร่ายวชิาออนไลน ์จำนวน ๕๔๙ รายวชิา แบง่ออกเปน็ ๑๒ หมวด้หม้ ่ท่�มเ่น่�อหาครอบคลมุ 

เก่อบทุกส่าขาวิชาช่พั ม่จำนวนผ้้เร่ยนมากถ้ง ๑.๔๗ ล้านคน และม่ผ้้เร่ยนจบจนได้้รับใบประกาศน่ยบัต่ร 

มากกว่า ๑.๓๕ ล้านใบ 

	 ๖.๘	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	 ๘	 	 ก่ารุแก่�ไข้ปัญหาทุจัรุิตแลัะปรุะพฤติมิช่อบในวงรุาช่ก่ารุทั�งฝั�ายก่ารุเม้อง	

แลัะฝั�ายรุาช่ก่ารุปรุะจัำ	

	 	 ๖.๘.๑	 ก่ารุป้องก่นัแลัะปรุาบปรุามก่ารุทุจัริุตแลัะพฤตมิชิ่อบในรุะบบรุาช่ก่ารุ ได้จ้ดั้ต่ั�งศน้ยป์ฏิบิตั่กิาร 

เฝุ้่าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ์ต่ามพัระราชกำหนด้เพั่�อแก้ไขปัญหาเย่ยวยา และฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจและสั่งคม  

ท่�ได้้รับผลกระทบจากการระบาด้ของโรคติ่ด้เช่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙ พั.ศ. ๒๕๖๓ หร่อ “ศ้นย์ไทยเฝุ้่าระวัง”  

เพั่�อเป็นศ้นย์กลางประส่านการด้ำเนินงานระหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง ในการเผยแพัร่ข้อม้ลการด้ำเนินงาน  

รบัเร่�องร้องเรย่น และแจ้งเบาะแส่การทุจรติ่ โด้ยต่ั�งแต่วั่นท่� ๒๒ มถุินายน ๒๕๖๓ ได้รั้บเร่�องร้องเรย่น จำนวน ๑๒๘ เร่�อง  

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(37)



อย่้ระหว่างด้ำเนินการ จำนวน ๓๘ เร่�อง และด้ำเนินการแล้วเส่ร็จ จำนวน ๙๐ เร่�อง โด้ยผลการต่รวจส่อบ 

ไม่พับการกระทำทุจริต่ทั�ง ๙๐ เร่�อง ต่ิด้ต่ามและต่รวจส่อบการด้ำเนินการทางวินัย ปกครอง อาญา และกฎหมาย 

ท่�เก่�ยวขอ้งของศน้ย์ปฏิบิตั่กิารต่อ่ต้่านการทุจรติ่ทั�ง ๔๐ หน่วยงาน รวมทั�งส่ิ�น ๒,๖๖๓ เร่�อง เป็นเร่�องรอ้งเรย่นท่�ด้ำเนนิการ 

แล้วเส่ร็จ จำนวน ๑,๖๐๐ เร่�อง และอย้่ระหว่างด้ำเนินการ จำนวน ๑,๐๖๓ เร่�อง

	 	 ๖.๘.๒	 ก่ารุนำเทคัโนโลัย่สมัยใหม่มาใช่�ในก่ารุเฝั้ารุะวังก่ารุทุจัรุิตปรุะพฤติมิช่อบอย่างจัรุิงจััง	

แลัะเข้�มงวด เช่น พััฒนาระบบส่่บค้นข้อม้ลการใช้จ่ายงบประมาณ์ภาครัฐ (Thailand Government Spending)  

ได้้เปิด้โอกาส่ให้ประชาชนเข้ามาม่ส่่วนร่วมในการพััฒนานวัต่กรรมบริการภาครัฐ โด้ยพััฒนาระบบส่่บค้นข้อม้ล 

การใช้จ่ายงบประมาณ์ภาครัฐ ในช่�อ “ภาษ่ไปไหน” เผยแพัร่บนเว็บไซึ่ต์่ภาษ่ไปไหน (govspending.data.go.th)  

ถอ่เปน็บรกิารท่�นำเส่นอขอ้มล้ในด้้านงบประมาณ์การจัด้ซึ่่�อจดั้จา้งของหนว่ยงานภาครฐั (Open Government Data)  

ผ่านส่่�ออิเล็กทรอนิกส่์ เพั่�อการเปิด้เผยและส่่งเส่ริมความโปร่งใส่ ให้อำนาจภาคประชาชนในการส่ำรวจต่รวจส่อบ 

และการต่่อต่้านการทุจริต่ โด้ยนำเทคโนโลย่ใหม่เข้ามาเพัิ�มประส่ิทธิภาพั ท่�ผ่านมาได้้เปิด้เผยโครงการจัด้ซึ่่�อจัด้จ้าง/  

การจัด้ส่รรงบประมาณ์ของภาครัฐต่ั�งแต่่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ ม้ลค่ากว่า ๖,๐๐๐ ล้านล้านบาท

	 ๖.๙	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๙		ก่ารุแก่�ไข้ปัญหายาเสพติดแลัะสรุ�างคัวามสงบสุข้ในพ้�นท่�ช่ายแดนภาคัใต�

	 	 ๖.๙.๑	 ก่ารุส่งเสรุมิก่รุะบวนก่ารุมส่ว่นรุว่มจัาก่ทุก่ภาคัส่วน เพั่�อส่รา้งชุมชนเขม้แข็งและอาส่าส่มคัร  

โด้ยมุ่งเน้นกระตุ่้นความต่่�นต่ัวของชุมชนให้เป็นพัลังจิต่อาส่าแก้ไขปัญหายาเส่พัติ่ด้ด้้วยต่นเอง โด้ยม่การด้ำเนินงาน  

เช่น จัด้เวท่ประชาคมหม้่บ้านเข้าส่้่เวท่ระด้ับต่ำบล จำนวน ๕๗๖ เวท่ จาก ๒๘๘ ต่ำบล ม่ผ้้เข้าร่วมกิจกรรม  

จำนวน ๔๖,๐๘๐ คน รบัส่มคัรอาส่าชมุชนป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเส่พัต่ดิ้ของแต่ล่ะหม้บ่า้นได้้ จำนวน ๔,๕๓๙ คน  

ส่ร้างภ้มิคุ้มกันยาเส่พัต่ิด้ในส่ถานประกอบการ เช่น จัด้กิจกรรมรณ์รงค์ให้ความร้้ในส่ถานประกอบการขนาด้ใหญ่  

จำนวน ๑๑๑ แห่ง โรงงานส่่ขาว จำนวน ๒๘ แห่ง และส่ร้างภ้มิคุ้มกันยาเส่พัต่ิด้ในส่ถานประกอบการขนาด้เล็ก 

โด้ยอาส่าส่มัครแรงงาน (อส่ร.) จำนวน ๔๖๑ แห่ง  

	 	 ๖.๙.๒	 ก่ารุฟ้ื้�นฟื้้	 ด้แลั	 รัุก่ษัาผู้้�เสพ	 ก่ารุพรุ�อมสรุ�างโอก่าส	 อาช่่พ	 แลัะรุายได�ให�สามารุถก่ลัับมา	

ใช่�ช่่วิตปก่ติในสังคัมได� ด้ำเนินการโครงการยกระดั้บการด้้แลเด็้กและเยาวชนท่�เก่�ยวข้องกับยาหร่อส่ารเส่พัติ่ด้  

เพั่�อใหเ้ด้ก็และเยาวชนในส่ถานท่�ควบคุมได้้รับการบำบัด้ แก้ไข ต่ามการจำแนกส่ภาพัปัญหาการใช้ยาหรอ่ส่ารเส่พัติ่ด้  

จำนวน ๓,๓๔๙ คน และยกระด้ับหน่วยงานเข้าส่้่มาต่รฐาน HA และด้ำเนินโครงการรณ์รงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเส่พัต่ดิ้ TO BE NUMBER ONE เพ่ั�อส่รา้งภมิ้คุม้กนัด้า้นจิต่ใจในการป้องกนัและหลก่เล่�ยงการยุง่เก่�ยวกบัยาเส่พัติ่ด้ 

ให้กับเด้็กและเยาวชนในส่ถานท่�ควบคุม ๙๖ แห่ง จำนวน ๙,๕๒๗ คน รวมถ้งด้ำเนินกิจกรรมรณ์รงค์ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเส่พัต่ิด้ในเร่อนจำและทัณ์ฑ์ส่ถาน ๑๔๒ แห่ง ม่ส่มาชิกจำนวน ๒๖๙,๒๙๗ คน

	 	 ๖.๙.๓	 ก่ารุสรุ�างคัวามสงบสุข้ในพ้�นท่�ช่ายแดนภาคัใต�	 โด้ยน้อมนำยุทธศาส่ต่ร์พัระราชทาน  

“เข้าใจ เข้าถ้ง พััฒนา” มาเป็นหลักในการด้ำเนินการ เพั่�อยกระด้ับคุณ์ภาพัช่วิต่และความเป็นอย้่ของประชาชน  

เชน่ โครงการต่ำบลมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยน่ ในจังหวัด้ชายแด้นภาคใต้่ และส่ง่เส่ริมอาชพ่ัด้้านการเกษต่รในจังหวัด้ชายแด้นภาคใต้่  

โด้ยพััฒนาเศรษฐกิจและส่่งเส่ริมศักยภาพัของพั่�นท่�ด้้วยการฝุ่ึกทักษะด้้านอาช่พั (พั่ช ประมง และปศุส่ัต่ว์)  

ใหแ้ก่เกษต่รกร จำนวน ๗,๖๓๕ ราย ปล่อยกุง้ทะเลลงส่้่แหล่งน�ำ จำนวน ๒.๔๐ ลา้นต่วั และอย้ร่ะหว่างการอนุบาลป้ทะเล  

จำนวน ๐.๓๐ ลา้นตั่ว จดั้ฝึุ่กอบรมการบริหารการเงินให้แก่ประชาชน จำนวน ๓,๕๐๐ ราย และอย้ร่ะหว่างด้ำเนินการ 

เพั่�อส่นับส่นุนการปล้กข้าวพัันธุ์พั่�นเม่องและนาร้าง จำนวน ๓,๓๙๖ ต่ัน ด้ำเนินการแล้วร้อยละ ๖๐ โครงการพััฒนา 

เศรษฐกิจและส่่งเส่ริมศักยภาพัพั่�นท่�จังหวัด้ชายแด้นภาคใต่้ โด้ยม่กลุ่มเป้าหมาย ได้้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วม 

ผ้้ก่อความไม่ส่งบในพั่�นท่�จังหวัด้ชายแด้นภาคใต้่ กลุ่มท่�ม่ความขัด้แย้ง กลุ่มม่อคติ่ต่่อภาครัฐแรงงานในพั่�นท่� 

รอบอุทยานแห่งชาต่ิบ้โด้-สุ่ไหงปาด้่ ม่ผ้้เข้ารับการฝุ่ึกอบรมทั�งส่ิ�น จำนวน ๔๖๐ คน โครงการส่่งเส่ริมส่ิทธิเส่ร่ภาพั 

(38) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	



และส่ิทธิมนุษยชนในพั่�นท่�จังหวัด้ชายแด้นภาคใต้่ โด้ยจัด้อบรมวิทยากรกระบวนการส่่งเส่ริมส่ิทธิเส่ร่ภาพั 

และสิ่ทธมินษุยชน โด้ยมก่ลุม่เป้าหมาย ประกอบด้ว้ย ผ้น้ำท้องถิ�น ผ้น้ำท้องท่� ผ้น้ำชุมชน คณ์ะกรรมการศน้ย์ยตุ่ธิรรมชมุชน  

คณ์ะทำงานบริหารประจำศ้นย์ไกล่เกล่�ยข้อพัิพัาทภาคประชาชน อาส่าส่มัครประชาชน คร้ บุคลากรทางการศ้กษา  

และองค์กรศาส่นา ในพั่�นท่�จังหวัด้ชายแด้นภาคใต่้ จำนวน ๘ รุ่น จำนวน ๑,๗๑๐ คน

	 ๖.๑๐	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๑๐	ก่ารุพัฒนารุะบบก่ารุให�บรุิก่ารุปรุะช่าช่น

	 	 ๖.๑๐.๑	ก่ารุพัฒนารุะบบจััดเก่็บแลัะเปิดเผู้ยข้�อม้ลัข้องภาคัรุัฐ	ก่ารุอนุมัติหรุ้ออนุญาตทางรุาช่ก่ารุ

ด�วยรุะบบดิจิัทัลัในอนาคัต มก่ารด้ำเนนิงาน เชน่ พัฒันาแบบจำลองมาต่รฐานและแบบจำลองขอ้มล้ (Data Model)  

ท่�ใชใ้นการแลกเปล่�ยนขอ้มล้ระหวา่งหนว่ยงานเพั่�อส่นับส่นุนศน้ยแ์ลกเปล่�ยนขอ้มล้กลางภาครฐั โด้ยได้ม้ก่ารประกาศ 

ข้อเส่นอแนะมาต่รฐานด้้านเทคโนโลย่ส่ารส่นเทศและการส่่�อส่ารท่�จำเป็นต่่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์่  

(ETDA Recommendation) ว่าด้้วยข้อกำหนด้ทางเทคนิคของชุด้ข้อม้ลร่วมส่ำหรับการเช่�อมโยงข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส่ ์

เม่�อวันท่� ๒ กนัยายน ๒๕๖๔ ให้บริการเฝุ้่าระวังภัยคุกคามไซึ่เบอร์ให้กบัโครงส่ร้างพั่�นฐานดิ้จทิลัและบริการออนไลน์ 

ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๒๕๐ หน่วยงาน โด้ยม่การต่ิด้ต่ั�งระบบทด้แทนแล้ว จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน  

พััฒนาระบบการจองคิวหร่อระบบการนัด้หมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Queue Online) ในงานทะเบ่ยน 

และบัต่รประจำต่ัวประชาชนร้ปแบบใหม่ (New Normal) ณ์ ส่ำนักทะเบ่ยนทั�วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพัมหานคร)  

ส่ำหรับระบบนัด้หมายขอรับบริการล่วงหน้า จำนวน ๑๕ งานบริการ ม่ผ้้ใช้บริการ จำนวน ๔๐๖,๕๙๘ ครั�ง  

และม่ส่ัด้ส่่วนของผ้้นัด้หมายขอรับบริการล่วงหน้ากับผ้้มาใช้บริการจริง คิด้เป็นร้อยละ ๘๓.๙๓

	 	 ๖.๑๐.๒	 ก่ารุลัดข้�อจัำก่ัดด�านก่ฎหมายท่�เป็นปัญหาอุปสรุรุคัต่อก่ารุทำธุุรุก่ิจัแลัะก่ารุดำรุงช่่วิต	

ข้องปรุะช่าช่น	แก่�ไข้ก่ฎหมายท่�ไมเ่ปน็ธุรุรุม	ลั�าสมยั	ซี้�งเปน็อุปสรุรุคัตอ่ก่ารุพฒันาปรุะเทศ โด้ยแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย 

ท่�เป็นปัญหาอุปส่รรคต่่อการประกอบธุรกิจและการด้ำรงช่วิต่ของประชาชน เช่น ร่างพัระราชบัญญัต่ิแก้ไขเพิั�มเติ่ม 

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่� ..) พั.ศ. .... (แก้ไขเกณ์ฑ์อ์ายุเด็้กในกรณ์ท่่�เด็้กกระทำความผิด้อาญา) รา่งพัระราชบัญญัต่ิ 

แก้ไขเพัิ�มเต่ิมประมวลกฎหมายแพั่งและพัาณ์ิชย์ (ฉบับท่� ..) พั.ศ. .... (แก้ไขเพัิ�มเต่ิมอัต่ราด้อกเบ่�ยในกฎหมาย)  

รา่งพัระราชบัญญัต่กิารปฏิบัิต่ริาชการทางอิเล็กทรอนิกส์่ พั.ศ. .... ต่รวจพิัจารณ์าร่างกฎหมายเพ่ั�อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

เก่�ยวกับใบอนุญาต่ จำนวน ๕๗ ฉบับ โด้ยบางฉบับได้้เพัิ�มเต่ิมบทบัญญัต่ิให้ส่ามารถด้ำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส่์ได้้  

เชน่ รา่งกฎกระทรวงการข้�นทะเบย่นและการอนญุาต่เปน็ผ้ป้ระกอบโรคศลิปะ พั.ศ. …. ต่ลอด้จนยกเลกิกฎหมายบางฉบบั 

ท่�หมด้ความจำเป็นหร่อซึ่�ำซึ่้อนกับกฎหมายอ่�น เช่น พัระราชบัญญัต่ิป้องกันและปราบปรามยาเส่พัต่ิด้ พั.ศ. ๒๕๑๙  

และพัระราชบัญญัต่ิกำหนด้วิธ่การระงับการค้ากำไรเกินส่มควรจากราชการ พั.ศ. ๒๔๙๑

	 	 ๖.๑๐.๓	ก่ารุอำนวยคัวามสะดวก่ในก่ารุปรุะก่อบธุุรุก่ิจั	 (Ease	of	Doing	Business) ได้้ให้บริการ 

ว่ซ่ึ่าประเภทพิัเศษ (SMART Visa) เพ่ั�ออำนวยความส่ะด้วกแก่บุคลากรทักษะส่้ง/ผ้้เช่�ยวชาญ (Talents)  

นกัลงทนุ (Investors) ผ้บ้ริหาร (Executives) และผ้ป้ระกอบการวสิ่าหกจิเริ�มต่น้ (Startup) ท่�ประส่งคจ์ะเขา้มาทำงาน 

หร่อลงทุนในอุต่ส่าหกรรมเป้าหมายของประเทศผ่านว่ช่าประเภทพัิเศษ SMART Visa โด้ยม่ผ้้ขอรับรองคุณ์ส่มบัต่ิ  

จำนวน ๔๗๔ คำขอ และม่ผ้้ผ่านการรับรองคุณ์ส่มบัต่ิ จำนวน ๔๐๙ คำขอ และแก้ไขปัญหาและอุปส่รรค 

ในการด้ำเนินธุรกิจของนักลงทุนต่่างชาต่ิ เช่น กำหนด้แนวทางการต่รวจลงต่ราและการเปล่�ยนวัต่ถุประส่งค์ 

เพั่�อการอย้ต่่่อในประเทศของนักลงทุนต่่างชาติ่และครอบครัว อำนวยความส่ะด้วกแก่นกัลงทุนต่า่งชาติ่ เช่น การยกเว้น 

ไม่ต่้องย่�นใบรับรองแพัทย์ (Health Certificate) ส่ำหรับบริษัทต่่างชาต่ิท่�ได้้รับการส่่งเส่ริมการลงทุน ให้บริการว่ซึ่่า 

ประเภทผ้้พัำนักอาศัยระยะยาว (Long-term Resident Visa) เพั่�อด้้งด้้ด้ชาวต่่างชาต่ิท่�ม่ศักยภาพัส่้งส่้่ประเทศไทย  

ได้แ้ก ่กลุม่ประชากรโลกผ้ม้ค่วามมั�งคั�งส่ง้ กลุม่ผ้เ้กษย่ณ์อายจุากต่า่งประเทศ กลุม่ท่�ต่อ้งการทำงานจากประเทศไทย  

และกลุ่มผ้้ม่ทักษะเช่�ยวชาญพัิเศษ กำหนด้ให้นิต่ิบุคคลต่่างด้้าวท่�ได้้รับการส่่งเส่ริมการลงทุนท่�ม่ทุนจด้ทะเบ่ยน 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

(39)



เร่ยกชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ถ่อกรรมสิ่ทธิ�ท่�ด้ินเป็นท่�ต่ั�งส่ำนักงาน ท่�พัักอาศัยส่ำหรับผ้้บริหาร  

ผ้ช้ำนาญการต่า่งชาต่ ิรวมถง้ท่�พัักคนงานได้้ เพั่�อด้้งด้้ด้นกัลงทุนต่า่งชาต่แิละอำนวยความส่ะด้วกในการประกอบกจิการ 

ในประเทศไทย ทั�งน่� หากหมด้ส่ภาพัการเป็นผ้้ได้้รับการส่่งเส่ริมจะต่้องจำหน่ายหร่อโอนท่�ด้ินภายใน ๑ ปี

	 ๖.๑๑	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	๑๑	ก่ารุจััดเตรุ่ยมมาตรุก่ารุรุองรุับภัยแลั�งแลัะอุทก่ภัย	

	 	 ๖.๑๑.๑	 ก่ารุดำเนินมาตรุก่ารุป้องก่ันแลัะบรุรุเทาสาธุารุณ์ภัยจัาก่ภัยแลั�งแลัะอุทก่ภัย	 ทั�ง	 “ก่่อน”		

เก่ิดภัย	ก่ารุให�คัวามช่่วยเหลั้อ	“รุะหว่าง”	แลัะ	“หลััง”	เก่ิดภัย	แลัะก่ารุแก่�ไข้ปัญหาในรุะยะยาว	ประกอบด้้วย  

ก่่อนเก่ดิภยั ทบทวน/จดั้ทำแผนเผชญิเหตุ่ ซึ่กัซึ่อ้มแนวทางการปฏิบิตั่ ิจดั้ต่ั�งคณ์ะทำงานต่ดิ้ต่ามส่ถานการณ์์ภยัแลง้/ 

ศน้ยบ์ญัชาการเหตุ่การณ์จั์งหวดั้ กรณ์เ่กิด้อทุกภยั/ศน้ย์พักัพังิชั�วคราวในพั่�นท่�เส่่�ยง เต่รย่มความพัร้อมกำลังเจา้หนา้ท่� 

และเคร่�องจกัรกลส่าธารณ์ภยั และส่รา้งการรบัร้ใ้หป้ระชาชน รวมทั�งมม่าต่รการรบัมอ่ฤด้ฝุ้่น ป ี๒๕๖๕ เพั่�อเต่รย่มความพัรอ้ม

รับม่อกับส่ถานการณ์์ท่�อาจเกิด้ข้�นได้้อย่างทันการณ์์ รุะหว่างแลัะหลัังเกิ่ดภัย ได้้ติ่ด้ต่ามและแก้ไขปัญหาภัยพัิบัต่ ิ

ด้้านการเกษต่ร โด้ยเฉพัาะฝุ่นทิ�งช่วง ฝุ่นแล้ง อุทกภัย และวาต่ภัย ส่ำรวจและซึ่่อมแซึ่มบ้านเร่อนท่�ประส่บวาต่ภัย  

๑,๐๗๖ หลังคาเร่อนใน ๒๒ จังหวัด้ และแจกจ่ายน�ำให้ประชาชนในพั่�นท่�ประส่บภัยแล้ง ๑๐,๐๔๔ ครัวเร่อน  

ใน ๓๙ จังหวัด้ และแก่�ไข้ปัญหาในรุะยะยาว โด้ยได้้ปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 

การบริหารจัด้การทรัพัยากรน�ำ ๒๐ ปี (พั.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และบริหารจัด้การทรัพัยากรน�ำเพั่�อเพัิ�มประส่ิทธิภาพั 

การปอ้งกนัและบรรเทาปญัหาภยัแลง้และอทุกภยั ด้ว้ยการด้ำเนนิโครงการส่ำคญั เชน่ กอ่ส่รา้งคลองระบายน�ำส่าย ๓  

ในต่ัวเม่องนครศร่ธรรมราช และขุด้ลอกคลองระบายน�ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด้อยุธยา 

	 	 ๖.๑๑.๒	ก่ารุเพิ�มปรุะสิทธิุภาพปฏิบัิตกิ่ารุฝันหลัวง ในพั่�นท่�การเกษต่รท่�ประส่บภัยแล้ง และส่นับส่นุน 

การปฏิบิตั่กิารฝุ่นหลวง โด้ยมห่น่วยปฏิบิตั่กิารฝุ่นหลวง ๑๖ หน่วย ในจงัหวดั้ต่า่ง ๆ  เช่น จงัหวดั้เชย่งใหม่ กาญจนบุร่  

และส่ระแก้ว ท่�ด้ำเนินการดั้ด้แปรส่ภาพัอากาศในพั่�นท่�เป้าหมาย จำนวน ๕๖๐ วนั ส่ง่ผลให้มฝุ่่นต่ก จำนวน ๕๔๖ วนั

	 ๖.๑๒	 นโยบายเรุ่งด่วนท่�	 ๑๒	 	 ก่ารุสนับสนุนให�ม่ก่ารุศ้ก่ษัา	 ก่ารุรัุบฟัื้งคัวามคิัดเห็นข้องปรุะช่าช่น		

แลัะก่ารุดำเนินก่ารุเพ้�อแก่�ไข้เพิ�มเติมรุัฐธุรุรุมน้ญ

  โด้ยได้้ด้ำเนินงานท่�ส่ำคัญ เช่น ด้ำเนินโครงการส่่งเส่ริมวิถ่ช่วิต่แบบประชาธิปไต่ยอันม่พัระมหากษัต่ริย ์

ทรงเป็นประมุข โด้ยจัด้ทำแนวทางขับเคล่�อนโครงการท่�เน้นการปล้กฝุ่ังความรักความส่ามัคค่กัน และการม่ส่่วนร่วม 

ต่ามหลักการหม้่บ้าน “บวร” หร่อ “บรม” และด้ำเนินกิจกรรมส่่งเส่ริมในระดั้บหม้่บ้าน ต่ำบล และจังหวัด้  

เชน่ จดั้ใหม้อ่าส่าส่มคัรต้่นแบบประชาธปิไต่ยประจำหม้บ่า้น (อส่ปช.) จดั้กจิกรรมส่ง่เส่รมิวถิช่ว่ติ่แบบประชาธปิไต่ยฯ  

รวม ๒๑๕,๑๓๔ ครั�ง มผ่้เ้ขา้รว่มกิจกรรม จำนวน ๖.๖๓ ลา้นคน นอกจากน่� ได้คั้ด้เลอ่กหม้บ้่านต้่นแบบประชาธิปไต่ยด้เ่ด่้น  

ประจำปีงบประมาณ์ พั.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๗๖ จังหวัด้ จังหวัด้ละ ๓ หม้่บ้าน ม่หม้่บ้านต่้นแบบประชาธิปไต่ยด้่เด้่น 

ได้้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน ๒๒๔ หม้่บ้าน

(40) มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
บทสรุุปสำหรุับผู้้�บรุิหารุ	
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