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 ๑.	 การแกไ้ขปัญัหาในการดำรงชีวีิติของปัระชีาชีน โดยลดข้อ้จำกัดัในกัารประกัอบอาชีีพข้องคนไทย 

กัารจัดกัารระบบกัารข้นส่่งส่าธารณะผ่่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผ่งลอย 

ในเข้ตกัรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่�อยังคงเอกัลักัษณ์ข้องเม่องหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน  

ทำให้บ้านเม่องเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่วยงาม แกั้ไข้ปัญหาหนี�ส่ินและลดภาระหนี�ส่ินข้องประชีาชีน

ในกัองทุนหมู่บ้าน กัองทุนเงินให้กัู้ย่มเพ่�อกัารศึึกัษา หนี�ส่ินนอกัระบบ กัารฉ้้อโกังหลอกัลวงประชีาชีน 

โดยครอบคลุมไปถึงกัารฉ้้อโกังหลอกัลวงผ่่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและกัารให้ส่ินเชี่�อ 

ที�เอ่�อให้ประชีาชีนส่ามารถมีที�อยู่อาศึัยเป็นข้องตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที�ดินทำกัิน 

ให้เกัษตรกัรส่ามารถเข้้าถึงได้ จัดทำแนวทางกัารกัำหนดส่ิทธิและกัารจัดกัารส่ิทธิในที�ดินข้องเกัษตรกัร

ที�เหมาะส่ม ลดอุปส่รรคในธุรกัิจประมงพาณิชีย์และประมงชีายฝัั่�ง รวมทั�งชี่วยเหล่อดูแลประมงพ่�นบ้าน 

โดยยังต้องส่อดคล้องกัับมาตรฐานด้านกัารประมงข้ององค์กัรระหว่างประเทศึ 

	 ๒.	 การปัรับปัรุงระบบสวิัสดิการและพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิตของปัระชีาชีน โดยปรับปรุงระบบ 

บัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐและเบี�ยยังชีีพข้องประชีาชีน อาทิ ผู่้สู่งอายุและคนพิกัารที�มีรายได้น้อย ผู่้ยากัไร้  

ผู้่ด้อยโอกัาส่ และพิจารณาข้ยายความครอบคลุมไปยังกัลุ่มมารดาตั�งครรภ์ เด็กัแรกัเกัิด และเด็กัวัยเรียน 

ที�ครอบครัวมีปัญหาทางเศึรษฐกิัจ และเร่งรัดกัารพัฒนาระบบบริกัารสุ่ข้ภาพ เพ่�อลดความเหล่�อมล�ำ 

ข้องคุณภาพกัารบริกัารในแต่ละระบบ ลดภาระกัารเดินทางไปส่ถานพยาบาลข้องประชีาชีน และลดความแออัด 

ในโรงพยาบาลข้นาดใหญ ่พฒันาโรงพยาบาลส่ง่เส่รมิส่ขุ้ภาพตำบล อาส่าส่มคัรส่าธารณส่ขุ้ประจำหมูบ่า้น (อส่ม.) 

ระบบกัารแพทย์ทางไกัล และภูมิปัญญาแพทย์แผ่นไทย เพ่�อให้ประชีาชีนที�อยู่ในชีุมชีนส่ามารถเข้้าถึง 

หน่วยบริกัารส่าธารณสุ่ข้ได้อย่างทั�วถึง รวดเร็ว และได้รับกัารบริกัารอย่างมีคุณภาพ 

	 ๓.	 มาตรการเศรษฐกิจเพั่�อรองรับคุวิามผัันผัวินของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกัระบวนกัารจัดทำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประส่ิทธิภาพกัารใชี้จ่ายงบประมาณ  

เพ่�อให้มีเม็ดเงินเข้้าสู่่ระบบเศึรษฐกัิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรกัารรองรับกัารกัีดกัันทางกัารค้าและมาตรกัาร

ส่นับส่นุนเพ่�อเพิ�มชี่องทางกัารส่่งออกัให้ผู่้ส่่งออกัที�ได้รับผ่ลกัระทบจากัมาตรกัารกัีดกัันทางกัารค้า  

ปรับปรุงทิศึทางกัารส่่งออกัไปยังตลาดอ่�นโดยเร็ว ข้ยายความร่วมม่อทางกัารค้าและเศึรษฐกัิจกัับประเทศึ 

ที�มศีึกััยภาพ และส่ง่เส่รมิกัารทอ่งเที�ยวภายในประเทศึ ทั�งในส่ว่นข้องเมอ่งหลกัั เมอ่งรอง และกัารทอ่งเที�ยวชีมุชีน 

เพ่�อกัระจายรายได้ในรูปแบบเศึรษฐกัิจแบ่งปัน เพ่�อส่ร้างรายได้และกัระตุ้นเศึรษฐกัิจภายในประเทศึ 

ในชี่วงที�มีข้้อจำกััดด้านกัารส่่งออกั และส่่งเส่ริมผู่้ประกัอบกัารข้นาดกัลางและข้นาดย่อม 



 ๔.	 การให้คุวิามช่ีวิยเหล่อเกษตรกรและพััฒนานวัิตกรรม โดยจัดพ่�นที�กัารเกัษตรให้ส่อดคล้อง

กัับระบบบริหารจัดกัารน�ำและคุณภาพข้องดินตาม Agri-Map กัำหนดเป้าหมายรายได้เกัษตรกัรให้ส่ามารถ 

มรีายได้จากัผ่ลผ่ลิตทางกัารเกัษตรที�มคีณุภาพในสิ่นคา้เกัษตรส่ำคัญ อาทิ ข้า้ว ยางพารา มนัส่ำปะหลัง ปาล์ม 

อ้อย และข้้าวโพด ด้วยกัารชีดเชีย กัารประกัันรายได้ ส่่งเส่ริมระบบประกัันภัยส่ินค้าเกัษตร หร่อเคร่�องม่อ 

ทางกัารเงินส่มัยใหม่ที�ไม่กั่อให้เกัิดผ่ลกัระทบทางวินัยกัารเงินกัารคลังข้องภาครัฐในระยะยาว ส่่งเส่ริม 

เกัษตรพนัธส่ญัญา และศึึกัษารปูแบบระบบแบง่ปนัผ่ลกัำไรส่นิคา้เกัษตรที�เปน็ธรรมใหแ้กัเ่กัษตรกัร แกัไ้ข้ปญัหา 

ข้้าวครบวงจร ส่่งเส่ริมกัารใชี้ยางพาราในภาคอุตส่าหกัรรมและกัารพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานข้องประเทศึ  

ส่่งเส่ริมกัารใชี้ผ่ลผ่ลิตทางกัารเกัษตรในอุตส่าหกัรรมพลังงาน ส่ร้างนวัตกัรรมและเคร่�องม่อทางกัารเกัษตร 

ในราคาที�เข้า้ถงึไดเ้พ่�อลดตน้ทนุกัารผ่ลติ ควบคมุมาตรฐานกัารใชีส้่ารเคมหีรอ่ปุ�ยเคมใีนกัารเกัษตรเพ่�อนำไปสู่่ 

กัารลด ละ เลิกักัารใช้ีส่ารเคมีหร่อปุ�ยเคมี โดยจัดหาส่ิ�งทดแทนที�มปีระสิ่ทธิภาพและเป็นที�ยอมรับข้องเกัษตรกัร 

ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ข้องปราชีญ์ชีาวบ้านในกัารส่ร้างนวัตกัรรมผ่ลิตภัณฑ์เกัษตรแปรรูป รวมทั�ง 

เร่งศึึกัษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกัารใชี้กััญชีา กััญชีง และพ่ชีส่มุนไพรในทางกัารแพทย์ อุตส่าหกัรรม 

ทางกัารแพทย์ และผ่ลิตภัณฑ์อ่�น ๆ เพ่�อส่ร้างโอกัาส่ทางเศึรษฐกัิจและกัารส่ร้างรายได้ข้องประชีาชีน  

โดยกัำหนดกัลไกักัารดำเนินงานที�รัดกุัม เพ่�อมิให้เกัิดผ่ลกัระทบทางส่ังคมตามที�กัฎหมายบัญญัติไว้ 

อย่างเคร่งครัด 

 ๕.	 การยกระดบัศกัยภาพัของแรงงาน โดยยกัระดับรายได้ค่าแรงแรกัเข้้าและกัลไกักัารปรับอตัราค่าจ้าง 

ที�ส่อดคล้องกัับส่มรรถนะแรงงานควบคู่กัับกัารพัฒนาทักัษะฝีั่ม่อแรงงานผ่่านกัลไกัคณะกัรรมกัารไตรภาคี 

เพ่�อนำไปสู่่กัารเพิ�มประส่ิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกัับกัารกัำกัับดูแลราคาส่ินค้าไม่ให้กัระทบกัับค่าครองชีีพ 

ข้องประชีาชีน และส่ามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่�อปรับเปลี�ยนทักัษะ และเปลี�ยนส่ายอาชีีพ 

ให้ตรงกัับความต้องกัารข้องตลาดแรงงาน อุตส่าหกัรรมเป้าหมาย และความกั้าวหน้าข้องเทคโนโลยี 

	 ๖.	 การวิางรากฐานระบบเศรษฐกิจของปัระเทศส่่อนาคุต โดยต่อยอดอุตส่าหกัรรมเป้าหมาย 

และวางรากัฐานกัารพัฒนาภายใต้แนวคิดเศึรษฐกัิจชีีวภาพ เศึรษฐกัิจหมุนเวียน และเศึรษฐกัิจส่ีเข้ียว ดึงดูด

กัารลงทนุข้องภาคเอกัชีนในเข้ตพฒันาพเิศึษภาคตะวนัออกั เข้ตเศึรษฐกัจิพเิศึษ เมอ่งอจัฉ้รยิะ และกัารลงทนุ

ในโครงส่ร้างพ่�นฐานที�ทนัส่มัย รวมทั�งวางรากัฐานกัารพัฒนาเทคโนโลยีส่่�อส่ารไร้ส่ายในระบบ 5G ควบคูไ่ปกับั 

กัารพัฒนาทักัษะข้องผู่้ประกัอบกัารข้นาดกัลางและข้นาดย่อม และชีุมชีน ในกัารเข้้าถึงตลาดในประเทศึ 

และตลาดโลกัผ่่านแพลตฟอร์มพาณิชีย์อิเล็กัทรอนิกัส่์ และกัารใชี้ประโยชีน์ข้องเทคโนโลยีส่่�อส่ารส่มัยใหม่ 

ในกัารใหบ้รกิัารส่าธารณส่ขุ้และกัารศึกึัษาทางไกัล กัารส่รา้งผู่ป้ระกัอบกัารอจัฉ้รยิะทั�งในส่ว่นผู่ป้ระกัอบกัาร

ข้นาดกัลางและข้นาดย่อม เกัษตรกัร รวมถึงผู่้ประกัอบกัารยุคใหม่ พร้อมทั�งส่่งเส่ริมกัารใช้ีปัญญาประดิษฐ์ 

เพ่�อเป็นฐานในกัารข้ับเคล่�อนประเทศึด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๗.	 การเตรยีมคุนไทยส่ศ่ตวิรรษที�	๒๑	โดยส่รา้งแพลตฟอรม์กัารเรยีนรูใ้หม่ในระบบดจิทิลั ปรบัปรงุ 
รูปแบบกัารเรียนรู้มุ่งสู่่ระบบกัารเรียนกัารส่อนวิทยาศึาส่ตร์ เทคโนโลยีด้านวิศึวกัรรม คณิตศึาส่ตร์ 
โปรแกัรมเมอร ์และภาษาตา่งประเทศึ ส่ง่เส่รมิกัารเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding) ตั�งแตร่ะดบัประถมศึกึัษา 
กัารพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกัตำบล ส่่งเส่ริมกัารพัฒนาหลักัสู่ตรออนไลน์ข้องส่ถาบันกัารศึึกัษาต่าง ๆ 
เพ่�อแบ่งปันองค์ความรู้ข้องส่ถาบันกัารศึึกัษาสู่่ส่าธารณะ เช่ี�อมโยงระบบกัารศึึกัษากัับภาคปฏิิบัติจริง 
ในภาคธุรกัิจ ส่ร้างนักัวิจัยใหม่และนวัตกัรเพ่�อเพิ�มศึักัยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกัรรมข้องประเทศึ  
ส่รา้งความรูค้วามเข้า้ใจกัารใช้ีเทคโนโลยีดจิทิลั ส่่�อออนไลน์ และโครงข่้ายส่งัคมออนไลน์ข้องคนไทย เพ่�อปอ้งกันั 
และลดผ่ลกัระทบในเชีิงส่ังคม ความปลอดภัย อาชีญากัรรมทางไซเบอร์ และส่ามารถใชี้เทคโนโลยี 
เป็นเคร่�องม่อในกัารกัระจายข้้อมูลข้่าวส่ารที�ถูกัต้อง กัารส่ร้างความส่มานฉ้ันท์และความส่ามัคคีในส่ังคม  
รวมทั�งปลูกัฝั่ังคุณธรรม จริยธรรมที�จำเป็นในกัารดำเนินชีีวิต 
 ๘.	 การแก้ไขปััญหาทุจริตและปัระพัฤติมิชีอบในวิงราชีการทั�งฝ่่ายการเม่องและฝ่่ายราชีการปัระจำ 
โดยเร่งรัดกัารดำเนินมาตรกัารทางกัารเม่องควบคู่ไปกัับมาตรกัารทางกัฎหมายเม่�อพบผู่้กัระทำผิ่ด 
อย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีส่มัยใหม่มาใชี้ในกัารเฝั่้าระวังกัารทุจริตประพฤติมิชีอบอย่างจริงจังและเข้้มงวด 
และเร่งรัดดำเนินกัารตามข้ั�นตอนข้องกัฎหมายเม่�อพบผู่้กัระทำผิ่ดอย่างเคร่งครัด เพ่�อให้ภาครัฐ 
ปลอดกัารทุจริตและประพฤติมิชีอบโดยเร็วที�สุ่ด พร้อมทั�งให้ภาคสั่งคม ภาคเอกัชีน และประชีาชีน 
เข้้ามามีส่่วนร่วมในกัารป้องกัันและเฝั่้าระวังกัารทุจริตประพฤติมิชีอบ
 ๙.	 การแก้ไขปัญัหายาเสพัติดและสร้างคุวิามสงบสุขในพั่�นที�ชีายแดนภาคุใต้	โดยเรง่รดักัารแกัไ้ข้
ปัญหายาเส่พติดโดยให้ความส่ำคัญกัับกัระบวนกัารมีส่่วนร่วมจากัทุกัภาคส่่วนและกัารบังคับใชี้กัฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด รวมถึงกัารร่วมม่อกัับประเทศึเพ่�อนบ้านและประเทศึทุกัภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผ่ลิต 
และเคร่อข้่ายผู่้ค้ายาเส่พติด ทั�งบริเวณชีายแดนและพ่�นที�ภายใน ฟ้�นฟูดูแลรักัษาผู่้เส่พผ่่านกัระบวนกัาร 
ทางส่าธารณสุ่ข้ ส่ร้างโอกัาส่ ส่ร้างอาชีีพ รายได้ และกัารยอมรับข้องสั่งคมส่ำหรับผู่้ที�ผ่่านกัารฟ้�นฟู  
และเร่งส่ร้างความส่งบสุ่ข้ในพ่�นที�จังหวัดชีายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศึาส่ตร์พระราชีทาน  
“เข้้าใจ เข้้าถึง พัฒนา” เป็นหลักัในกัารดำเนินกัาร ยกัระดับคุณภาพชีีวิตและความเป็นอยู่ข้องประชีาชีน  
ทั�งในด้านกัารศึึกัษา เศึรษฐกัิจ และส่ังคมที�ส่อดคล้องกัับความต้องกัารข้องประชีาชีนในพ่�นที� เร่งรัด 
กัารให้ความช่ีวยเหล่อเยียวยาผู่้ได้รับผ่ลกัระทบจากัความไม่ส่งบ รวมทั�งจัดส่วัส่ดิกัารที�เหมาะส่มส่ำหรับ 
เจ้าหน้าที�ข้องรัฐในพ่�นที� โดยให้เป็นกัารแกั้ไข้ปัญหาภายในข้องประเทศึด้วยกัฎหมายไทยและหลักักัารส่ากัล
	 ๑๐.	 การพัฒันาระบบการให้บริการปัระชีาชีน โดยมุง่สู่ค่วามเป็นรัฐบาลดิจทิลัที�โปร่งใส่ตรวจส่อบได้  
พัฒนาระบบจัดเกั็บและเปิดเผ่ยข้้อมูลข้องภาครัฐ ปรับปรุงระบบกัารอนุมัติและอนุญาตข้องทางราชีกัาร 
ที�ส่ำคญัใหเ้ปน็ระบบดจิทิลัทั�งบคุคลและนติิบคุคล เพ่�อลดกัารใชีด้ลุยพนิจิข้องเจา้หนา้ที�รฐั ลดภาระคา่ใชีจ้า่ย 
ข้องประชีาชีน ลดข้ั�นตอนที�ยุ่งยากัเกัินความจำเป็น ลดข้้อจำกััดด้านกัฎหมายที�เป็นปัญหาอุปส่รรค 
ต่อกัารทำธุรกัิจและกัารดำรงชีีวิตข้องประชีาชีน แก้ัไข้กัฎหมายที�ไม่เป็นธรรม ล้าส่มัย และเป็นอุปส่รรค 
ตอ่กัารพฒันาประเทศึ ผ่า่นกัารทดลองใชีม้าตรกัารดา้นกัฎระเบยีบตา่ง ๆ  เพ่�อใหเ้กัดิกัารเรยีนรูแ้ละข้บัเคล่�อน
กัารให้บริกัารในทิศึทางที�ตรงกัับความต้องกัารข้องประชีาชีนและภาคธุรกัิจ
 ๑๑.	 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั� งแต่กัารป้องกัันก่ัอนเกิัดภัย  
กัารให้ความชี่วยเหล่อระหว่างเกัิดภัย และกัารแกั้ไข้ปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามส่ถานกัารณ์ 
อย่างต่อเน่�องและกัำหนดมาตรกัารที�เหมาะส่มเพ่�อให้ส่ามารถบรรเทาความเด่อดร้อนข้องประชีาชีน 
ให้ได้มากัที�สุ่ดและทันท่วงที รวมทั�งพัฒนากัารปฏิิบัติกัารฝั่นหลวงให้มีประส่ิทธิภาพยิ�งข้ึ�น
 ๑๒.	 การสนับสนุนให้มีการศึกษา	 การรับฟัังคุวิามเห็นของปัระชีาชีน	 และการดำเนินการ	
เพั่�อแก้ไขเพัิ�มเติมรัฐธรรมน่ญ	โดยเฉ้พาะในส่่วนที�ว่าด้วยหลักัเกัณฑ์และวิธีกัารแกั้ไข้เพิ�มเติมรัฐธรรมนูญ
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เร่�องที�	๑		การแก้ไขปััญหาในการดำรงชีีวิิตของปัระชีาชีน	

๑.	 การลดข้อจำกัดในการปัระกอบอาชีีพั	

	 ๑.๑	 การจัดฝ่ึกอบรมแรงงานเพัิ�มโอกาสในการปัระกอบอาชีีพั	 ได้ดำเนินกัาร เช่ีน จัดฝ่ึกอบรมแรงงาน	

ผั่้ส่งอายุเพ่�อให้มีความรู้ ความส่ามารถ มีทักัษะฝีั่ม่อ มีอาชีีพ มีรายได้ เพ่�อส่ร้างความยั�งย่นในกัารประกัอบอาชีีพ  

ส่ามารถพึ�งพาตนเองได้ มผีู่เ้ข้้ารบักัารฝึั่กัอบรม จำนวน ๑๗,๐๘๘ คน  

และจัดฝึ่กอบรมแรงงานกลุ่มเป้ัาหมายเฉพัาะ โดยมีผู่้ผ่่าน 

กัารบำบัดยาเส่พติด ผู่้ต้องข้ัง เยาวชีนส่ถานพินิจ คนพิกัาร  

ผู่ด้แูลคนพิกัาร แรงงานนอกัระบบ ทหารเกัณฑ์ก่ัอนปลดประจำกัาร  

และแรงงานตามโครงกัารอันเน่�องมาจากัพระราชีดำริ  

เข้้ารับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๒๒,๑๒๐ คน 

	 ๑.๒	 การแก้ไขปััญหาคุวิามเด่อดร้อนด้านอาชีีพั ได้ให้ความชี่วยเหล่อประชีาชีนที�ได้รับความเด่อดร้อน 

อนัเน่�องมาจากัส่าธารณภยั ภยัธรรมชีาต ิวกิัฤตเศึรษฐกัจิ และผู่ว้า่งงานใหม้อีาชีพี มงีานทำ มรีายไดเ้ปน็กัารชีั�วคราว  

และมีโอกัาส่ได้รับกัารพัฒนาทักัษะในกัารประกัอบอาชีีพเพ่�อต่อยอดอาชีีพเดิมและรองรับกัารประกัอบอาชีีพใหม่ 

ในอนาคต มปีระชีาชีนวัยแรงงานเข้า้ร่วมกิัจกัรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักัษะฝีั่มอ่แรงงาน จำนวน ๑๐,๖๘๕ คน 

	 ๑.๓	 การให้บริการด้านแรงงานในพั่�นที� โดยอาส่าส่มัครแรงงานประส่านกัารให้บริกัารด้านแรงงานในพ่�นที�  

มีประชีาชีนวัยแรงงานในพ่�นที�ได้รับบริกัารด้านแรงงาน จำนวน ๒๗๙,๖๓๕ คน และให้บริกัารด้านแรงงานใน

พ่�นที� ๓ จังหวัดชีายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอ ข้องจังหวัดส่งข้ลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และส่ะบ้าย้อย)  

โดยบัณฑิตแรงงาน มีประชีาชีนวัยแรงงานได้รับบริกัารด้านแรงงาน จำนวน ๖๒,๔๘๑ คน 

๒.	 การพััฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วิยเทคุโนโลยีดิจิทัล	

	 ๒.๑	 การเตรียมคุวิามพัรอ้มสำหรบัการใชีต้ั�วิรว่ิม โดยพฒันาระบบตั�วรว่มมาตรฐาน (Europay Mastercard 

and Visa: EMV) ติดตั�งหัวอ่านบัตร EMV กัับประตูจัดเก็ับค่าโดยส่ารอัตโนมัติในทุกัส่ถานีข้องโครงกัารรถไฟฟ้า 

ส่ายเฉ้ลิมรัชีมงคล (ส่ายสี่น�ำเงิน) และส่ายฉ้ลองรัชีธรรม (ส่ายสี่ม่วง) อย่างน้อยส่ถานีละ ๑ ชีุด และเริ�มทดส่อบ 

กัารทำงานเม่�อวันที� ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยเริ�มทดลองให้บริกัารกัับผู่้โดยส่ารเฉ้พาะกัลุ่ม (Close Group Pilot)  

ในเดอ่นธนัวาคม ๒๕๖๔ และมกีัารใหบ้รกิัารกับัผู่โ้ดยส่ารเฉ้พาะกัลุม่ ในโครงกัารรถไฟฟา้มหานครส่ายเฉ้ลมิรชัีมงคล  

(ส่ายสี่น�ำเงิน) และส่ายฉ้ลองรัชีธรรม (ส่ายส่ีม่วง) แล้วเม่�อวันที� ๒๑ มกัราคม ๒๕๖๕ และทดลองเปิดให้บริกัาร 

รับชีำระค่าโดยส่ารด้วยบัตร EMV Contactless (Soft Launch) ในโครงกัารรถไฟฟ้ามหานคร ส่ายเฉ้ลิมรัชีมงคล  

และส่ายฉ้ลองรัชีธรรม เพ่�อให้ผู่้โดยส่ารได้ทดลองใช้ีบัตร EMV Contactless ประเภทบัตรเครดิต ตั�งแต่วันที�  

๒๙ มกัราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

	 ๒.๒	 การศึกษาจัดทำแผันการกำกับการบริหารจัดการระบบตั�วิร่วิม มีผ่ลกัารศึึกัษาในเบ่�องต้น  

ประกัอบด้วย (๑) แผ่นพัฒนาระบบฐานข้้อมูลกัารเดินทางและค่าโดยส่าร (๒) โครงส่ร้างอัตราค่าโดยส่ารร่วม/ 

อัตราค่าโดยส่ารเดียว และอัตราค่าธรรมเนียมทางกัารเงินในระบบตั�วร่วม ได้แกั่ กัารวิเคราะห์โครงส่ร้างอัตรา 

ค่าโดยส่ารร่วม/อัตราค่าโดยส่ารเดียว และกัารกัำหนดแนวคิดและโครงส่ร้างข้องอัตราค่าธรรมเนียมทางกัารเงิน 

ในระบบตั�วร่วม (๓) แผ่นกัารลงทุนและกัารพัฒนาระบบตั�วร่วม กัารประมาณกัารวงเงินที�ภาครัฐอาจต้องชีดเชีย 

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

จัดกัารระบบตั�วร่วม (กัองทุน) ตลอดจนทางเล่อกัในกัารระดมเงินทุน 

เข้้าสู่่กัองทุน ที�คาดว่าได้รับกัารจัดตั�งภายใต้ร่างพระราชีบัญญัติ 

กัารบริหารจัดกัารระบบตั�วร่วม พ.ศึ. …. (๔) ร่างกัฎหมายกัารบริหาร 

จัดกัารระบบตั�วร่วม จัดหาเงินทุนที�จะนำมาใชี้ในกัารชีดเชียรายได้ 

จากัค่าโดยส่ารร่วมและกัารจดัหาข้้อมลูกัารเดนิทาง และ (๕) แผ่นกัารกัำกับั 

กัารบริหารจัดกัารระบบตั�วร่วม 

๓.	 กรุงเทพัมหานคุรเม่องหลวิงสตรีทฟั่้ด	

	 ๓.๑	 การจัดระเบียบหาบเร่-แผังลอย ได้ประกัาศึกัำหนดให้ที�ส่าธารณะเป็นพ่�นที�ทำกัารค้าแล้ว  

จำนวน ๕๕ จุด และเปิดโอกัาส่ให้ผู่้ค้าที�ได้รับผ่ลกัระทบจากัส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดข้องโรคติดเช่ี�อไวรัส่ 

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่ามารถทำกัารค้าภายในตลาดที�อยูใ่นกัารกัำกับัดูแลข้องส่ำนักังานตลาดกัรุงเทพมหานคร  

จำนวน ๑๓ แห่ง 

	 ๓.๒	 การพััฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิิถีี ได้ส่่งเส่ริมให้แผ่งลอยที�จำหน่ายอาหาร 

ริมบาทวิถีได้รับกัารพัฒนาเกัณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยข้องกัรุงเทพมหานคร และมีมาตรกัารป้องกัันโควิด-๑๙  

ตามมาตรกัารข้องกัระทรวงส่าธารณสุ่ข้ จำนวน ๙๒๘ ราย ซึ�งในจำนวนนี�ผ่่านเกัณฑ์มาตรฐานฯ ระดบัด/ีเกัรดซี  

จำนวน ๗๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ และมีกัารปฏิิบัติตามมาตรกัารป้องกัันโควิด-๑๙ จำนวน ๘๐๙ ราย  

คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๘ นอกัจากันี� ได้สุ่่มตรวจประเมินคุณภาพอาหารข้องแผ่งลอยฯ ในพ่�นที�กัรุงเทพมหานคร  

ตั�งแต่เด่อนธันวาคม ๒๕๖๔-กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๑ ราย โดยใชี้ชีุดทดส่อบเบ่�องต้น (test-kit) ตรวจหา 

ส่ารเคมีอนัตราย ประเภทส่ารบอแรกัซ์ ส่ารฟอร์มาลีน ส่ารฟอกัข้าว ส่ารกันัรา กัรดแร่อสิ่ระ ส่ารโพลาร์ และยาฆ่า่แมลง  

โดยสุ่่มตรวจวิเคราะห์ทั�งหมด จำนวน ๑๑๒ ตัวอย่าง ไม่พบกัารปนเป้�อนในตัวอย่างอาหารที�สุ่่มตรวจทุกัตัวอย่าง  

และสุ่่มตรวจหากัารปนเป้�อนเชี่�อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ม่อผู่้ส่ัมผ่ัส่อาหาร และภาชีนะอุปกัรณ์  

จำนวน ๕๒๙ ตัวอย่าง ไม่พบกัารปนเป้�อน จำนวน ๔๘๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๔ และพบกัารปนเป้�อน  

จำนวน ๔๐ ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ ๗.๕๖ ซึ�งได้ให้คำแนะนำแก่ัผู้่ประกัอบกัารปรับปรุงแก้ัไข้ให้เป็นไปตามเกัณฑ์ที�กัำหนด 

๔.	 การแก้ไขปััญหาหนี�	

	 ๔.๑	 การพัักชีำระหนี�สมาชิีกกองทุนหม่่บ้านและชุีมชีนเม่องตามคุวิามสมัคุรใจ ได้กัำหนดแนวทาง 

กัารชี่วยเหล่อส่มาชีิกักัองทุนหมู่บ้านและชีุมชีนเม่องที�ได้รับผ่ลกัระทบจากัส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดโควิด-๑๙  

เพ่�อให้ส่มาชิีกักัองทุนฯ ได้ผ่่อนคลายภาระกัารเป็นหนี� ลดภาระค่าใช้ีจ่ายในส่่วนเงินต้นที�กัู้ย่มมาจากักัองทุนฯ  

และบรรเทาปัญหาความเด่อดร้อนจากักัารประกัอบอาชีีพ โดยกัารมีกัองทุนฯ เข้้าร่วมโครงกัารพักัชีำระหนี�ฯ  

จำนวน ๑๐,๙๑๓ กัองทุน จำนวนส่มาชีิกั ๘๑๔,๑๑๕ ราย รวมวงเงินกัู้ที�พักัชีำระ ๒๕,๓๙๘.๕๘ ล้านบาท 
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	 ๔.๒	 การแก้ไขปััญหากองทุนเงินให้ก่้ย่มเพ่ั�อการศึกษา	 (กยศ.) ได้มีมาตรกัารให้ความช่ีวยเหล่อจากั

ส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ ดังนี� 

	 	 ๔.๒.๑	 ลดเบี�ยปัรับหร่อคุ่าธรรมเนียม	

กรณผีัดินดัชีำระเงนิคุน่รอ้ยละ	๑๐๐ ส่ำหรบัผู่ก้ัูย้ม่ทกุัราย 

ที�ชีำระหนี�ปิดบัญชีีในครั�งเดียว มีผู่้กัู้ย่มเงินเข้้ามาใช้ีส่ิทธิ  

จำนวน ๒๒,๕๑๓ ราย รวมจำนวนเงินรับชีำระหนี� 

๑,๔๕๐.๔๑ ล้านบาท ส่่วนลดเบี�ยปรับ ๔๖๕.๕๕ ล้านบาท  

(ข้้อมลู ณ วันที� ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๕)

	 	 ๔.๒.๒	 ลดเบี�ยปัรับหร่อคุ่าธรรมเนียม	

กรณีผัิดนัดชีำระเงินคุ่นร้อยละ	 ๘๐ ส่ำหรับผู่้กัู้ย่มเงิน 

ที�ยังไม่ถูกัดำเนินคดีที�ชีำระหนี�ค้างทั�งหมดให้มีส่ถานะปกัติ  

(ไมค่า้งชีำระ) มผีู่ก้ัูย้ม่เงนิเข้า้มาใช้ีส่ทิธ ิจำนวน ๑๐๒,๓๒๔ ราย  

รวมจำนวนเงินรบัชีำระหนี� ๔๒๗.๓๙ ล้านบาท ส่่วนลดเบี�ยปรับ  

๒.๓๐ ล้านบาท (ข้้อมูล ณ วันที� ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

	 	 ๔.๒.๓	 มาตรการลดเงินต้นร้อยละ	 ๕ ส่ำหรับผู่้ กู้ัย่มเงินที�ไม่เคยผิ่ดนัดชีำระหนี�และชีำระหนี� 

ปิดบัญชีีในคราวเดียว มีผู่้กัู้ย่มเงินเข้้ามาใชี้ส่ิทธิ จำนวน ๙,๕๒๘ ราย รวมจำนวนเงินรับชีำระหนี� ๔๖๔.๔๘ ล้านบาท  

ส่่วนลดเงินต้น ๒๔.๔๔ ล้านบาท (ข้้อมูล ณ วันที� ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

	 	 ๔.๒.๔	 ลดอัตราการคิุดเบี�ยปัรับกรณีผัิดนัดชีำระหนี�เหล่อร้อยละ	 ๐.๕	 ต่อปัี ส่ำหรับผู่้กู้ัย่มเงิน 

ที�ยังไม่ถูกัดำเนินคดีและไม่ส่ามารถชีำระหนี�ได้ตามกัำหนด ได้รับส่ิทธิกัารลดเบี�ยปรับร้อยละ ๐.๕ ต่อปีทุกัราย  

โดยมีผ่ลตั�งแต่วันที� ๑ มกัราคม ๒๕๖๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

	 	 ๔.๒.๕	 ลดอัตราดอกเบี�ยคุงเหลอ่ร้อยละ	๐.๐๑	ต่อปีั ส่ำหรับผู่ก้ัูย้ม่เงินที�ไมเ่คยผิ่ดนดัชีำระหนี�ทกุัราย 

โดยมีผ่ลตั�งแต่วันที� ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

	 	 ๔.๒.๖	 ยกเลิกการกำหนดให้มผีั่คุ้�ำปัระกัน ส่ำหรบัผู่ไ้ดร้บัอนมุตัใิหก้ัูย้ม่เงนิและทำส่ญัญากัูย้ม่เงนิใหม่ 

ตั�งแต่ปีกัารศึึกัษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

	 	 ๔.๒.๗	 ชีะลอการฟั้องร้องคุดี ส่ำหรับผู่้กัู้ย่มเงินที�ผ่ิดนัดชีำระหนี�ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ยกัเว้นคด ี

ที�จะข้าดอายุความถึงวันที� ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

	 	 ๔.๒.๘	 งดการขายทอดตลาด	 ทรัพัย์สินของผั่้ก่้ย่มเงิน	 และ/หร่อผั่้คุ�ำปัระกันที�	 กยศ. ได้ข้อให ้

กัรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้ส่ำหรับผู่้กัู้ย่มที�ถูกับังคับคดี โดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังส่่อจากัผู่้กัู้ย่มเงิน 

และผู่้มีส่่วนได้เส่ีย

	 ๔.๓	 การแก้ไขปััญหาหนี�นอกระบบ 

	 	 ๔.๓.๑	 แก้ไขปััญหาหนี�นอกระบบอย่างบ่รณาการและยั�งย่น ดังนี� 

   (๑) บงัคุบัใช้ีกฎหมายอย่างเข้มงวิด ได้ดำเนินกัารจับกุัมเจ้าหนี�นอกัระบบที�กัระทำผิ่ดกัฎหมาย 

นับตั�งแต่เด่อนตุลาคม ๒๕๕๙-มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่ะส่มจำนวนทั�งส่ิ�น ๑๑,๒๙๔ ราย 

   (๒) ส่งเสริมการเข้าถีึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่ั สินเช่ี�อรายย่อยระดับจังหวิัดภายใต	้

การกำกับ	 (สินเชี่�อพัิโกไฟัแนนซ์์) ณ เด่อนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีจำนวนผู่้ได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินกัาร 

ประกัอบธุรกัิจส่ินเชี่�อพิโกัไฟแนนซ์ส่ะส่มสุ่ทธิ จำนวน ๑,๐๗๕ ราย ใน ๗๕ จังหวัด และ ณ เด่อนมิถุนายน ๒๕๖๕  

มียอดส่ินเชี่�ออนุมัติส่ะส่มรวมทั�งส่ิ�น ๒,๑๒๔,๔๒๕ บัญชีี เป็นจำนวนเงินทั�งส่ิ�น ๒๔,๐๖๓.๑๗ ล้านบาท 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๓)	 ลดภาระหนี� นอกระบบผ่ัานกลไกการ ไก ล่ เกลี� ยปัระนอมหนี� นอกระบบ	

ของคุณะอนุกรรมการไกล่เกลี�ยปัระนอมหนี�นอกระบบปัระจำจังหวัิดและปัระจำกรุงเทพัมหานคุร โดยตั�งแต ่

เดอ่นตลุาคม ๒๕๕๙-มิถนุายน ๒๕๖๕ มจีำนวนเร่�องที�ประชีาชีนข้อรับความชีว่ยเหลอ่ไกัล่เกัลี�ยประนอมหนี�นอกัระบบ 

จำนวนทั�งส่ิ�น ๑๑,๕๔๘ เร่�อง ไกัล่เกัลี�ยส่ำเร็จ จำนวน ๗,๐๓๒ เร่�อง ไกัล่เกัลี�ยไม่ส่ำเร็จ จำนวน ๓๓๐ เร่�อง  

ข้อยุติเร่�องเน่�องจากัไม่ส่ามารถติดต่อคู่กัรณีได้หร่อคู่กัรณีไม่ประส่งค์ไกัล่เกัลี�ย จำนวน ๒,๐๕๐ เร่�อง และอยู่ระหว่าง 

ดำเนินกัาร จำนวน ๒,๑๓๖ เร่�อง 

   (๔) เพัิ�มศักยภาพัของล่กหนี�นอกระบบผั่านกลไกคุณะอนุกรรมการฟั้�นฟั่และพััฒนา	

ศักยภาพัการหารายได้ของล่กหนี�นอกระบบปัระจำจังหวิัดและปัระจำกรุงเทพัมหานคุร รวมทั�งพิจารณา 

ใหค้วามช่ีวยเหล่อลูกัหนี�นอกัระบบข้องหน่วยงานที�เกัี�ยวข้อ้งผ่า่นกัลไกักัารส่ร้างเส่ริมความส่ามารถในกัารส่ร้างรายได้ 

และเพิ�มความส่ามารถในกัารชีำระหนี�ให้กัับลูกัหนี�นอกัระบบ เช่ีน ช่ีวยเหล่อด้านกัารฝึั่กัอาชีีพ พัฒนาฝีั่ม่อแรงงาน  

และส่นับส่นุนกัารมีงานทำ 

   (๕)  ลดภาระดอกเบี�ยให้สมาชีิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที�มีหนี�เงินก่้เพ่ั�อการเกษตร 

จำนวน ๙๗๓ แห่ง จำนวนส่มาชีิกัฯ ๓๕๓,๒๖๗ ราย งบประมาณ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท 

   (๖)  ส่งเสริมคุวิามร่้คุวิามเข้าใจทางการเงิน

    (๖.๑) ให้ความรู้ทางกัารเงินและให้คำปรึกัษาด้านกัารแกั้ไข้ปัญหาหนี�นอกัระบบ  

ตลอดจนเส่ริมส่ร้างและพัฒนาศึักัยภาพในกัารหารายได้ข้องลูกัหนี�นอกัระบบ ดังนี� (๑) จัดตั�งจุดให้คำปรึกัษา  

ณ ธนาคารออมส่ินส่าข้าทั�วประเทศึ และหน่วยธุรกัิจ (Business Unit) ที�ส่่วนกัลาง รับผ่ิดชีอบภารกัิจด้านกัารแกั้ไข้ 

ปัญหาหนี�นอกัระบบ (๒) รับลงทะเบียนหนี�นอกัระบบกัว่า ๖๘๑,๐๐๐ ราย โดยส่่งเร่�องเข้้ากัระบวนกัารไกัล่เกัลี�ยฯ  

แลว้กัวา่ ๓,๔๐๐ ราย (๓) อบรมใหค้วามรูท้างกัารเงนิตอ่เน่�องทกุัปกีัวา่ ๔๓๘,๐๐๐ ราย และ (๔) พฒันาเครอ่ข้า่ยองคก์ัร 

กัารเงินชีุมชีน เป็นส่ถาบันกัารเงินประชีาชีนที�มีส่ถานะเป็นนิติบุคคล เพ่�อแกั้ปัญหาหนี�นอกัระบบภายในชุีมชีน 

อยา่งเหมาะส่ม โดยเตรยีมความพร้อมส่นบัส่นนุกัารยกัระดบัองคก์ัรกัารเงนิชีมุชีนเปน็ส่ถาบันกัารเงนิประชีาชีนแลว้ 

๒๖๐ แห่ง และจัดหา/พัฒนาระบบงานรองรับกัารเปิดให้บริกัารส่ถาบันกัารเงินประชีาชีน โดยเปิดให้บริกัารแล้ว ๖ แห่ง

    (๖.๒) เผ่ยแพร่ประชีาสั่มพันธ์เพ่�อส่ร้างความรู้ความเข้้าใจเกัี�ยวกัับกัารบริหารจัดกัาร 

กัารเงนิส่่วนบคุคลและกัารแก้ัไข้ปัญหาหนี�นอกัระบบ รวมทั�งรบัเร่�องร้องเรยีน ร้องทกุัข์้ และให้คำปรกึัษาเกัี�ยวกับัปญัหา 

หนี�นอกัระบบใหแ้ก่ัประชีาชีนที�ได้รบัความเดอ่ดร้อนผ่า่นช่ีองทาง 

ข้องหน่วยงาน ดงันี� (๑) ส่ำนักังานตำรวจแห่งชีาติ : ส่ายด่วน ๑๕๙๙  

หร่อเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com  

(๒) ส่ำนักังานเศึรษฐกัิจกัารคลัง : ศึูนย์รับแจ้งกัารเงินนอกัระบบ  

ส่ายด่วน ๑๓๕๙ (๓) ศึูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด :  

ส่ายด่วน ๑๕๖๗ แอปพลิเคชีัน MOI ๑๕๖๗ หร่อเว็บไซต์  

www.damrongdhama.moi.go.th (๔) ธนาคารออมส่ิน :  

ส่ายด่วน ๑๑๕๕ เวบ็ไซต ์https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website  

หร่อส่ำนักังานส่าข้า (๕) ธนาคารเพ่�อกัารเกัษตรและส่หกัรณ์

กัารเกัษตร : หมายเลข้โทรศึัพท์ ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ หร่อส่ำนักังานส่าข้า และ (๖) ศึูนย์ชี่วยเหล่อลูกัหนี�และประชีาชีน

ที�ไม่ได้รับความเป็นธรรม กัระทรวงยุติธรรม : หมายเลข้โทรศึัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๓๓๔๔

	 	 ๔.๓.๒	 จดัตั�งศน่ย์ช่ีวิยเหลอ่ลก่หนี�และปัระชีาชีนที�ไม่ได้รบัคุวิามเป็ันธรรม โดยมผี่ลกัารดำเนนิกัาร ดงันี�

   (๑) จำนวนเร่�องเกัี�ยวกัับกัารแกั้ไข้ปัญหาหนี�นอกัระบบ ปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

จำนวน ๑๓๑ เร่�อง จำนวนผู่้ร้อง ๓๒๖ ราย ทุนทรัพย์ จำนวน ๑๕๑.๕๐ ล้านบาท

264 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



   (๒) ผู่้ร้องเรียนที�ได้รับกัารแก้ัไข้ปัญหาและข้อรับคำปรึกัษาเกัี�ยวกัับปัญหาหนี�นอกัระบบ 

และปัญหาที�ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอ่�น ๆ ผ่่านทางโทรศึัพท์ Facebook และมาพบเจ้าหน้าที�ด้วยตนเอง  

ปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๗๓ ราย 

   (๓) ให้ความช่ีวยเหล่อลูกัหนี�นอกัระบบ เช่ีน (๑) การจัดหาแหล่งเงินทุน เพ่�อช่ีวยเหล่อ 

เกัษตรกัรและผู่้ยากัจน ส่ถาบันบริหารจัดกัารธนาคารที�ดิน กัองทุนส่ตรี (๒) ด้านกฎหมาย โดยกัารประส่านงาน 

กัองทุนยุติธรรมเพ่�อข้อทุนในกัารข้อรับเงินส่นับส่นุนค่าจ้างทนายความในกัารต่อส่้คุดีกัรณีมีกัารฟ้องร้องดำเนินคดี  

(๓) ปัระสานงานการเจรจาไกล่เกลี�ยหนี� กัรณีเจ้าหนี�และหร่อลูกัหนี�มีความประส่งค์ข้อเจรจาไกัล่เกัลี�ย  

(๔) ปัระสานงานการปัราบปัรามหนี�นอกระบบในพ่�นที� 

และช่ีวยเหลอ่คุม้ครองความปลอดภยัให้กับัลกูัหนี�จากักัารถูกัข่้มขู้่ 

ทำร้ายร่ างกัาย บู รณากัารในกัารเ ข้้าตรวจค้น จับ กุัม  

กัรณีที�ไม่ได้เป็นคดีพิเศึษได้นำมาตรการทางภาษีมาบังคัุบใชี	้

กบัเจ้าหนี�นอกระบบ	โดยที�ผ่่านมาได้ดำเนนิกัารทางภาษกัีับเจ้าหนี�  

จำนวน ๕ เร่�อง มูลค่ากัว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง 

กัารพิจารณาชีั�นอัยกัาร จำนวน ๑ เร่�อง และอยูร่ะหว่างกัารพิจารณา 

ข้องกัรมส่รรพากัร จำนวน ๔ เร่�อง/ราย และ (๕) ดำเนนิโคุรงการ	

พััฒนาศักยภาพัและให้คุวิามร่้ทางกฎหมายเกัี�ยวกัับหนี� 

ให้แกั่ประชีาชีน 

	 ๔.๔	 การแก้ไขปััญหาหนี�คุรัวิเร่อน ได้ดำเนินกัาร ดังนี� 

	 	 ๔.๔.๑	 จดังานมหกรรมไกลเ่กลี�ยหนี�สนิคุรวัิเรอ่นและยตุธิรรมพับปัระชีาชีน ในทุกัภูมภิาคทั�วประเทศึ  

โดยมีวัตถุประส่งค์เพ่�อชี่วยเหล่อและแกั้ไข้ปัญหาหนี�ส่ินข้องประชีาชีนที�เป็นหนี� กัยศึ. หนี�บัตรเครดิตและส่ินเชี่�อ 

ส่ว่นบคุคล หนี�รายย่อย หนี�ครัวเรอ่น และหนี�ส่นิเชี่�อรถยนต ์โดยเปดิโอกัาส่ให้เจา้หนี�และลกูัหนี�ไดเ้จรจาไกัลเกัลี�ยหนี� 

ด้วยความส่มานฉ้ันท์และพึงพอใจกัันทั�งส่องฝั่่าย อีกัทั�งเป็นกัาร

ชีว่ยเหลอ่ประชีาชีนใหส้่ามารถเข้า้ถงึบรกิัารและความชีว่ยเหลอ่ 

ทางกัระบวนกัารยุติธรรมได้โดยง่าย ส่ะดวกั รวดเร็ว และ

ประหยดัคา่ใชีจ้า่ย ซึ�งผ่ลกัารดำเนนิกัารไกัล่เกัลี�ย จำนวน ๖๕ ครั�ง  

โดยมผีู่เ้ข้า้รว่มงาน จำนวน ๘๗,๙๐๐ ราย มลีกูัหนี�ย่�นข้อไกัลเ่กัลี�ย  

จำนวน ๕๔,๕๘๔ ราย ดำเนินกัารไกัล่เกัลี�ยส่ำเร็จ จำนวน 

๕๑,๘๗๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๔) รวมทุนทรัพย์ จำนวน 

๑๑,๐๓๒.๖๖ ล้านบาท และส่ามารถลดค่าใชี้จ่ายประชีาชีนได้ 

จำนวน ๔,๖๖๙.๗๗ ล้านบาท 

	 	 ๔.๔.๒	 ปัรับปัรุงขั�นตอนในกระบวินการยุติธรรมเพั่�อแก้ไขปััญหาหนี�สินคุรัวิเร่อน ได้ข้ับเคล่�อน 

กัระบวนกัารยตุธิรรมทางเลอ่กั โดยจดัตั�งศึนูยไ์กัลเ่กัลี�ยข้อ้พพิาทตามพระราชีบญัญตักิัารไกัลเ่กัลี�ยข้อ้พพิาท พ.ศึ. ๒๕๖๒  

จำนวน ๙๕๖ ศึูนย์ ดังนี� (๑) ศึูนย์ไกัล่เกัลี�ยข้้อพิพาทภาครัฐในส่ังกััดกัระทรวงยุติธรรม จำนวน ๘๒ ศึูนย์ (ไกัล่เกัลี�ย 

ข้้อพพิาทที�มทีนุทรพัย์ไม่เกันิ ๕ ล้านบาท) และ (๒) ศึนูย์ไกัล่เกัลี�ยข้้อพพิาทภาคประชีาชีน จำนวน ๘๗๔ ศึนูย์ (ไกัล่เกัลี�ย

ข้อ้พพิาททางแพง่ที�ทนุทรพัย ์ไมเ่กันิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ�งกัรมคุม้ครองส่ทิธแิละเส่รภีาพ พรอ้มยกัระดบักัารไกัลเ่กัลี�ย

ข้้อพิพาทโดยนำเทคโนโลยีเข้้ามาใชี้เพ่�อให้ประชีาชีนเข้้าถึงบริกัารได้อย่างส่ะดวกั รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม

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

	 ๕.๑	 การดำเนนิคุดทีี�มคีุวิามเกี�ยวิเน่�องหรอ่เกี�ยวิพันักบัฐานคุวิามผัดิแชีรล์ก่โซ์แ่ละฐานคุวิามผัดิเกี�ยวิกบั

การฟัอกเงิน ประกัอบด้วย (๑) เร่�องสบ่สวิน รบัมา จำนวน ๔๘ เร่�อง ยตุเิร่�องแล้ว จำนวน ๓๒ เร่�อง อยูร่ะหว่างดำเนินกัาร  

จำนวน ๑๖ เร่�อง และ (๒) คุดีพัิเศษ รับมา จำนวน ๔๑ เร่�อง อยู่ระหว่างดำเนินกัาร จำนวน ๑๓ เร่�อง (ฐานความผ่ิด 

ตามพระราชีกัำหนดกัารกัูย้ม่เงนิที�เปน็กัารฉ้อ้โกังประชีาชีน พ.ศึ. ๒๕๒๗ จำนวน ๗ คด ีและฐานความผ่ดิตามกัฎหมาย

ว่าด้วยกัารป้องกัันและปราบปรามกัารฟอกัเงิน จำนวน ๖ คดี) 

	 ๕.๒	 การแก้ไขปััญหาการฉ้อโกงหลอกลวิงปัระชีาชีนผ่ัานระบบออนไลน์ ได้ดำเนินกัาร เช่ีน จัดให้มี

แอปพลิเคชีัน Rootan เพ่�อให้ประชีาชีนแจ้งเบาะแส่ เผ่ยแพร่เร่�องน่ารู้และข้้อมูลกัารแจ้งเต่อนภัยรูปแบบต่าง ๆ 

ผ่่านระบบออนไลน์ รวมทั�งให้ประชีาชีนส่ามารถค้นหา เข้้าถึง รับรู้ข้้อมูลข้่าวส่ารได้อย่างง่าย ส่ะดวกั และรวดเร็ว 

และพบว่ามีแอปพลิเคชีันกัู้เงินหลายรายได้คิดอัตราดอกัเบี�ยสู่งกัว่าที�กัฎหมายกัำหนดและมีกัารติดตามทวงหนี� 

ที�ผ่ดิกัฎหมาย ซึ�งจากักัารส่บ่ส่วนส่อบส่วนพบเครอ่ข่้ายแอปพลเิคชีนั จำนวน ๑๔๔ แอปพลเิคชีนั มคีวามเชี่�อมโยง 

เป็นเคร่อข้่ายเดียวกััน และได้มีกัารตรวจค้นส่ถานที�เป้าหมายเพ่�อรวบรวมพยานหลักัฐาน และแจ้งข้้อกัล่าวหากัับ 

ผู่้ต้องส่งส่ัยกัระทำผ่ิดแล้ว จำนวน ๘ ราย โดยอยู่ระหว่างกัารดำเนินกัารตามกัฎหมาย นอกัจากันี� ได้มีกัารตรวจส่อบ 

กัารโฆ่ษณาสิ่นค้าและบริกัาร ส่ินค้าทางส่่�อต่าง ๆ ที�ละเมิดส่ิทธิผู่้บริ โภค เพ่�อแก้ัไข้ปัญหาเกีั�ยวกัับ 

กัารโฆ่ษณาสิ่นค้าและบริกัารที� เป็นกัารฝ่ั่าฝั่้นกัฎหมาย  

พรอ้มทั�งกัวาดล้างสิ่นค้าออนไลน์ไม่ได้คุณภาพ และเปิดช่ีองทาง 

ให้ประชีาชีนที�ถูกัเอารัดเอาเปรียบจากัผู่้ประกัอบธุรกัิจ 

ที�จำหน่ายสิ่นคา้ที�อาจไมป่ลอดภยัแกัผู่่บ้ริโภค ส่ามารถรอ้งเรยีน 

หรอ่แจ้งเบาะแส่ผ่่านช่ีองทางต่าง ๆ  ได้ เช่ีน ส่ายด่วน ส่คบ. ๑๑๖๖  

เว็บไซต์ข้องส่ำนักังานคณะกัรรมกัารคุ้มครองผู่้บริโภค  

และระบบร้องทุกัข้์ผู่้บริโภค OCPB Connect 

	 ๕.๓	 การปัราบปัรามการกระทำคุวิามผัิดเกี�ยวิกับหนี�นอกระบบ ได้ดำเนินกัารเกัี�ยวกัับหนี�นอกัระบบ  

รวม ๑,๔๙๘ ราย แบ่งเป็น เรียกัดอกัเบี�ยเกิันอัตราที�กัฎหมายกัำหนด จำนวน ๒๙๕ ราย ทวงถามหนี� 

โดยผ่ิดกัฎหมาย (แกั๊งหมวกักัันน็อค) จำนวน ๒๑๙ ราย เงินกัู้ออนไลน์ จำนวน ๙๕๓ ราย ข้ายฝั่ากัที�ดิน  

จำนวน ๑๐ ราย และอ่�น ๆ จำนวน ๒๑ ราย ทั�งนี� ดำเนินกัารเส่ร็จส่ิ�นแล้ว จำนวน ๑๙๒ ราย และอยู่ระหว่าง 

ดำเนินกัาร จำนวน ๑,๓๐๕ ราย 

๖.	 การปัรับปัรุงระบบภาษีและการขยายโอกาสการเข้าถีึงสินเชี่�อที�อย่่อาศัย	

	 ๖.๑	 โคุรงการสินเชี่�อเพั่�อที�อย่่อาศัยแห่งรัฐ	 (โคุรงการบ้านล้านหลัง) ชี่วยให้ประชีาชีนได้รับประโยชีน์ 

ในกัารมีที�อยู่อาศัึย จำนวน ๑๗,๗๒๙ ราย จำนวนเงินให้ส่ินเช่ี�อโครงกัาร (วงเ งินนิติกัรรมส่ะส่ม)  

จำนวน ๑๕,๔๙๔.๒๗ ล้านบาท

	 ๖.๒	 โคุรงการสินเชี่�อเพั่�อการพััฒนาที�อย่่อาศัยสำหรับผั่้มีรายได้น้อย ได้อนุมัติส่ินเชี่�อให้แกั่ผู่้มีรายได้น้อย 

ณ เด่อนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๐๕ ราย รวมวงเงิน ๙๗๕.๗๗ ล้านบาท 
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๗.	 การปัรับปัรุงระบบที�ดินทํากินให้เกษตรกร	
เข้าถีงึได้	โดยการบรหิารจดัการที�ดนิทำกนิแก่เกษตรกรรายย่อย	

และผั่้ ด้ อ ย โอกาส  ไ ด้ จั ดที� ดิ น ใ ห้ เ กัษตรกัร ไ ด้ รั บ สิ่ท ธิ 

เข้า้ทำประโยชีน์ในที�ดนิในเข้ตปฏิรูิปที�ดนิแลว้ จำนวน ๒๑,๓๑๒ ราย  

จากัเป้าหมาย ๒๓,๕๐๐ ราย วงเงิน ๑๕๕.๕๑ ล้านบาท  

มีผ่ลกัารเบิกัจ่ายงบประมาณ ๙๓.๕๒ ล้านบาท

๘.	 การลดอุปัสรรคุการปัระกอบอาชีีพัและให้คุวิามชี่วิยเหล่อปัระมงพัาณิชีย์		
ปัระมงชีายฝ่ั�ง	และปัระมงพั่�นบ้านให้สอดคุล้องกับมาตรฐานสากล	

	 ๘.๑	 การดำเนินการกับกลุ่มผ้่ักระทำผิัดกฎหมายเกี�ยวิกับการร่�อถีอนคุอกหอยผิัดกฎหมาย พิจารณา 

แนวทางกัารกัำหนดพ่�นที�ที�อนุญาตให้ทำกัารประมงพ่�นบ้านหร่อทำกัารประมงชีายฝัั่�งให้กัับประชีาชีน 

ตามความถูกัตอ้งเหมาะส่ม ดำเนินกัารกับักัลุม่ผู่ก้ัระทำผิ่ดกัฎหมายเกัี�ยวกับักัารร่�อถอนคอกัหอยผิ่ดกัฎหมายในพ่�นที�  

๕ อำเภอที�ตดิชีายฝั่ั�งทะเล ประกัอบด้วย อำเภอไชียา ทา่ฉ้าง พนุพนิ เมอ่งส่รุาษฎรธ์าน ีและกัาญจนดิษฐ ์โดยเนน้ย�ำ 

ไปยงัหน่วยงานที�เกัี�ยวข้อ้งในกัารดำเนินมาตรกัารบังคบัใชีก้ัฎหมายเกัี�ยวกับักัารทำประมงพ่�นบา้นและประมงพาณิชีย ์

บริเวณชีายฝั่ั�งตามพระราชีบัญญัติกัารประมง พ.ศึ. ๒๕๕๘ 

	 ๘.๒	 การบริหารจัดการทรัพัยากรปัระมง ดังนี� 

	 	 ๘.๒.๑	 จดัการทรพััยากรปัระมง ได้ฟ้�นฟทูรพัยากัรโดยกัารผ่ลิตลกูัพนัธุสั์่ตว์น�ำ จำนวน ๓๔๐.๑๘ ล้านตวั 

บริหารจัดกัารส่ถานแส่ดงพันธุ์ส่ัตว์น�ำ จำนวน ๑๑ แห่ง จัดส่ร้างแหล่งอาศึัยส่ัตว์ทะเล จำนวน ๑ แห่ง และฟ้�นฟู 

และบริหารจัดกัารทรัพยากัรประมงในทะเลส่าบส่งข้ลา ๒ เข้ต 

	 	 ๘.๒.๒	 จัดระเบียบการทำปัระมง ได้ดำเนินกัารควบคุมและเฝั่้าระวังกัารทำประมงในแหล่งน�ำจ่ด 

ให้เป็นไปตามกัฎหมาย จำนวน ๓๗๖ ครั�ง กัำหนดมาตรกัารและกัารอนุญาตให้เป็นไปตามพระราชีกัำหนด 

กัารประมง พ.ศึ. ๒๕๕๘ และที�แกั้ไข้เพิ�มเติม และกัฎหมายอ่�นที�เกัี�ยวข้้อง จำนวน ๑๓ ฉ้บับ ออกัหนังส่่ออนุญาต  

ใบอนุญาต และหนังส่่อรับรองตามพระราชีกัำหนดกัารประมงฯ พระราชีบัญญัติส่งวนและคุ้มครองส่ัตว์ป่า  

พ.ศึ. ๒๕๖๒ รวมทั�งระเบียบ ประกัาศึ และกัฎหมายอ่�นที�เกัี�ยวข้้อง จำนวน ๕๙,๘๗๔ ฉ้บับ 

	 	 ๘.๒.๓	 ฟั้�นฟัแ่ละอนุรกัษ์สตัว์ิน�ำหายากใกล้สญ่พันัธุ ์โดยผ่ลิตและปล่อยพันธุสั์่ตว์น�ำลงสู่แ่หล่งน�ำจด่

และทะเล จำนวน ๒๐ ชีนิด 

	 	 ๘.๒.๔	 สำรวิจและปัระเมินสภาวิะทรัพัยากรปัระมง โดยกัารประเมนิผ่ลผ่ลติส่งูส่ดุที�ยั�งยน่ Maximum 

Sustainable Yield (MSY) ข้องส่ตัวน์�ำในนา่นน�ำไทย เพ่�อกัำหนดจดุอา้งองิส่ำหรบักัารออกัใบอนญุาตทำกัารประมง 

จำนวน ๒๓๑ ครั�ง 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๘.๓	 การปัอ้งกนัและแกไ้ขปัญัหาการทำปัระมงผัดิกฎหมาย ดำเนนิกัารควบคมุ ตรวจส่อบ และรายงานผ่ล 

กัารเข้้าออกัเร่อประมงพาณิชีย์ จำนวน ๑๖๖,๙๐๕ ครั�ง ตรวจส่อบกัารนำเข้้าส่ินค้าประมงจากัเร่อประมง 

ต่างประเทศึ จำนวน ๑๖,๓๓๙ ครั�ง ควบคุมและเฝ้ั่าระวัง 

กัารทำกัารประมงในทะเล จำนวน ๓๖๘ ครั�ง ตรวจส่อบระบบ 

ตรวจส่อบยอ้นกัลบัข้องโรงงาน (Traceability) จำนวน ๘๑๑ แหง่ 

ออกัใบรับรองกัารจับส่ัตว์น�ำ และ Annex4 จำนวน ๔,๓๓๗ ฉ้บับ 

และสุ่่มตรวจชีนิดและปรมิาณวตัถดุบิส่ตัว์น�ำหน้าส่ถานประกัอบกัาร 

(Sizing) จำนวน ๑,๕๐๑ ครั�ง 

	 ๘.๔	 การจัดระเบียบเร่อปัระมงพัาณิชีย์ ได้ดำเนินกัารตรวจส่อบกัองเร่อประมงพาณิชีย์อย่างต่อเน่�อง  

ให้ทราบถึงข้้อมูลจำนวนและข้นาดเร่อประมงที�ถูกัต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนทำอัตลักัษณ์ประจำเร่อ  

(Unique Vessel Identification: UVI) แต่ละลำ เพ่�อออกัใบอนุญาตทำกัารประมงพาณิชีย์ จำนวน ๙,๕๘๘ ลำ  

รวมทั�งปรับปรุงฐานข้้อมูลให้ทันส่มัย 

	 ๘.๕	 การลดปััญหาอุปัสรรคุสำหรับเรอ่ปัระมงพั่�นบา้น ได้ออกัประกัาศึใหเ้จา้ข้องเรอ่ประมงพ่�นบา้นที�มขี้นาด

ไม่เกัินส่ิบตันกัรอส่นำเร่อมาให้กัรมเจ้าท่าตรวจส่อบและทำเคร่�องหมายที�แส่ดงอัตลักัษณ์เร่อ ตั�งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึง

เด่อนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ�งเม่�อเร่อทั�งหมดได้รับกัารตรวจส่อบและแกั้ไข้ให้มีความถูกัต้องแล้วจะถ่อว่าประเทศึไทย

มีข้้อมูลเร่อประมงครบถ้วนทั�งระบบเพ่�อนำไปใชี้บริหารจัดกัารด้านทรัพยากัรประมงต่อไป ทั�งนี� ในกัารดำเนินกัาร

ตรวจส่อบดังกัล่าวจะได้รับกัารยกัเว้นค่าธรรมเนียมตามกัฎหมายว่าด้วยเร่อไทยและกัฎหมายว่าด้วยกัารเดินเร่อ 

ในน่านน�ำไทย ซึ�งชี่วยบรรเทาภาระส่ำหรับชีาวประมงพ่�นบ้าน 

๙.	 การแก้ไขปััญหาคุวิามเด่อดร้อนและบรรเทาภาระคุ่าคุรองชีีพั	

	 ๙.๑	 การลดอัตราภาษีสรรพัสามิตน�ำมนัดีเซ์ล เพ่�อบรรเทาความเดอ่ดร้อนข้องประชีาชีนจากัราคาน�ำมันดบิ 

ที�ปรบัตวัส่งูข้ึ�น ซึ�งส่ะทอ้นไปยงัราคาข้ายปลกีัน�ำมนัดเีซลในประเทศึที�ส่งูข้ึ�น จนทำใหป้ระชีาชีนไดร้บัความเดอ่ดรอ้น 

จากัค่าครองชีพีที�ส่งูข้ึ�น รวมถึงภาคอุตส่าหกัรรมที�มภีาระต้นทุนที�เพิ�มข้ึ�นโดยเฉ้พาะต้นทุนจากักัารข้นส่ง่ โดยกัองทุน 

น�ำมันเชี่�อเพลิงได้ดำเนินกัารรักัษาระดับราคาข้ายปลีกัน�ำมันดีเซล 

ไมใ่หป้รบัตวัส่งูข้ึ�นตามราคาน�ำมันดิบในตลาดโลกัมาอย่างต่อเน่�อง  

ทำใหก้ัองทนุฯ ตอ้งใชีเ้งินอดุหนนุจำนวนมากัจนประส่บกับัปญัหา 

กัารข้าดส่ภาพคล่อง จงึจำเป็นต้องใช้ีมาตรกัารทางภาษีในระยะส่ั�น 

ประมาณ ๓ เด่อน เพ่�อรักัษาระดับราคาข้ายปลีกัข้องน�ำมันดีเซล 

ไม่ให้ปรับตัวสู่งขึ้�น จนส่่งผ่ลกัระทบต่อกัารฟ้�นฟูเศึรษฐกัิจ 

ข้องประเทศึและกัารดำรงชีีพข้องประชีาชีน ได้เส่นอกัารปรับลด 

อัตราภาษีส่ินค้าน�ำมันและผ่ลิตภัณฑ์น�ำมันประเภทน�ำมันดีเซลลง ๓ บาทต่อลิตร โดยให้อนุพันธ์ข้องน�ำมันดังกัล่าว 

มีกัารปรับลดอัตราภาษีตามสั่ดส่่วนเน่�อน�ำมันที�ผ่ส่มอยู่ มีผ่ลใช้ีบังคับในระยะเวลาประมาณ ๓ เด่อน ตั�งแต่วันที�  

๑๗ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อย่างไรกั็ตาม ระดับราคาน�ำมันดิบและเชี่�อเพลิงในตลาดโลกั 

ยังคงปรับตัวสู่งข้ึ�นและมีความผั่นผ่วนสู่ง จึงปรับลดอัตราภาษีส่รรพส่ามิตสิ่นค้าน�ำมันและผ่ลิตภัณฑ์น�ำมัน 

ประเภทน�ำมันดเีซลลง ๕ บาทต่อลติร โดยมีผ่ลใช้ีบงัคบัตั�งแต่วนัที� ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕-๒๐ กันัยายน ๒๕๖๕ และหลังจากันั�น 

ให้อัตราภาษีส่ินค้าน�ำมันและผ่ลิตภัณฑ์น�ำมันประเภทน�ำมันดีเซลกัลับสู่่อัตราเดิมกั่อนกัารปรับลดอัตราภาษี 

ลดภาษีีน้ำำ�ามััน้ำดีเซล 
๕ บาท/ลิิตร 
ต่่อเน้ำ่�อง ๔ เดืือน
ตั้้�งแต่ั้ ๒๑ พ.ค.-๒๐ ก.ย. ๖๕
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	 ๙.๒	 การลดภาระคุ่าใชี้จ่ายด้านพัลังงานชี่วิงสถีานการณ์การแพัร่ระบาดของโคุวิิด-๑๙	และสถีานการณ์

ราคุาน�ำมันดิบตลาดโลกปัรับตัวิส่งขึ�น 

	 	 ๙.๒.๑	 อุดหนุนราคุาขายปัลีกน�ำมันดีเซ์ลไม่เกัิน ๓๐ บาทต่อลิตร โดยใชี้เงินกัองทุนน�ำมันเชี่�อเพลิง

มาอุดหนุนตั�งแต่เด่อนตุลาคม ๒๕๖๔-เมษายน ๒๕๖๕ รวมวงเงิน ๕๔,๕๑๐ ล้านบาท และตั�งแต่เด่อนพฤษภาคม-

กัันยายน ๒๕๖๕ ได้ตรึงราคาข้ายปลีกัให้อยู่ในกัรอบไม่เกัิน ๓๕ บาทต่อลิตร โดยใชี้เงินกัองทุนน�ำมันเชี่�อเพลิง 

มาอุดหนุนร้อยละ ๕๐ ในส่่วนที�เกัิน ๓๕ บาทต่อลิตร รวมวงเงิน ๓๗,๕๑๕ ล้านบาท นอกัจากันี� ได้ดำเนินโครงกัาร

วินเซฟเพ่�อชี่วยบรรเทาผ่ลกัระทบจากัราคาน�ำมันกัลุ่มเบนซินที�ปรับตัวสู่งขึ้�นให้แก่ัผู่้ขั้บขี้�รถจักัรยานยนต์ส่าธารณะ 

ที�มีใบอนุญาตขั้บข้ี�ที�จดทะเบียนกัับกัรมกัารข้นส่่งทางบกั โดยให้ส่่วนลดค่าน�ำมันกัลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย 

รอ้ยละ ๕๐ ไม่เกันิ ๕๐ บาทต่อคนตอ่วนั และไม่เกันิ ๒๕๐ บาทต่อคนตอ่เดอ่น ตั�งแตเ่ดอ่นพฤษภาคม-กัรกัฎาคม ๒๕๖๕  

รวมวงเงิน ๑๘ ล้านบาท 

	 	 ๙.๒.๒	 ตรึงราคุาขายปัลีกก๊าซ์หุงต้ม	 (Liquefied	 Petroleum	Gas:	 LPG) ให้อยู่ที� ๓๑๘ บาท 

ต่อถัง ๑๕ กัิโลกัรัม โดยใชี้เงินกัองทุนน�ำมันเชี่�อเพลิงมาชีดเชีย รวมวงเงินชี่วยเหล่อตั�งแต่ปี ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕  

จำนวน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท และจากัส่ถานกัารณ์ราคาน�ำมันดิบตลาดโลกัที�ปรับตัวสู่งข้ึ�น ส่่งผ่ลให้ในปี ๒๕๖๕  

กัองทนุน�ำมนัเชี่�อเพลงิมคีวามจำเปน็ตอ้งทยอยปรบัข้ึ�นราคาเดอ่นละ ๑ บาทตอ่กัโิลกัรมั แตย่งัคงอดุหนนุราคากัา๊ซ LPG  

ตามกัรอบที�กัำหนด ตั�งแต่เด่อนเมษายน-กัันยายน ๒๕๖๕ เพ่�อลดภาระกัารชีดเชียข้องกัองทุนน�ำมันเชี่�อเพลิง  

วงเงินชี่วยเหล่อประมาณ ๗,๔๕๐ ล้านบาท 

	 	 ๙.๒.๓	 ให้สว่ินลดคุ่ากา๊ซ์	LPG จำนวน ๑๐๐ บาทตอ่คนตอ่เดอ่น แกัก่ัลุม่รา้นคา้ หาบเร ่แผ่งลอยอาหาร 

ที�มีบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐ วงเงินชี่วยเหล่อตั�งแต่ปี ๒๕๖๔-เด่อนกัรกัฎาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๙.๙๓ ล้านบาท  

(ส่ิ�นสุ่ดเด่อนกัันยายน ๒๕๖๕) และให้กัารชี่วยเหล่อกัลุ่มผู่้ม ี

รายได้นอ้ยผ่า่นบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรฐั ๑๐๐ บาทต่อคนต่อ ๓ เดอ่น 

(ปรับเพิ�มอีกั ๕๕ บาท จากัเดิม ๔๕ บาท) ตั�งแต่เด่อนเมษายน-

มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินชี่วยเหล่อประมาณ ๑๙๗.๙๑ ล้านบาท 

และไดข้้ยายกัารชีว่ยเหลอ่ตั�งแตเ่ด่อนกัรกัฎาคม-กันัยายน ๒๕๖๕ 

กัรอบวงเงิน ๒๖๘.๕๕ ล้านบาท โดยจ่ายเงินช่ีวยเหล่อไปแล้ว  

ณ เด่อนกัรกัฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘๔.๔๑ ล้านบาท 

	 	 ๙.๒.๔	 ตรึงราคุาขายปัลีกก๊าซ์ธรรมชีาติ	 (Natural	 Gas	 Vehicles:	 NGV) ส่ำหรับรถยนต์ทั�วไป 

อยู่ที� ๑๕.๕๙ บาทต่อกัิโลกัรัม วงเงินชี่วยเหล่อประมาณ ๔,๗๘๔ ล้านบาท ตั�งแต่ปี ๒๕๖๔-เด่อนกัรกัฎาคม ๒๕๖๕  

และรถโดยส่ารส่าธารณะ (รถแท็กัซี� ) ในพ่�นที�กัรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงกัารเอ็นจีวี 

เพ่�อลมหายใจเดียวกััน โดยตรึงราคาอยู่ที� ๑๓.๖๒ บาทต่อกัิโลกัรัม วงเงินชี่วยเหล่อประมาณ ๔๙๓ ล้านบาท  

(ส่ิ�นสุ่ดเด่อนกัันยายน ๒๕๖๕)

	 	 ๙.๒.๕	 ตรึงคุ่าไฟัฟัา้ผันัแปัร	(คุ่า	Ft) โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ตรึงค่า Ft เท่ากัับ -๑๕.๓๒ ส่ตางค์ต่อหน่วย

ตลอดป ีส่ง่ผ่ลให้ผู่ใ้ช้ีไฟฟ้ายังคงจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา ๓.๖๑ บาทต่อหน่วยตลอดปี ๒๕๖๔ และในปี ๒๕๖๕ เน่�องจากั

ราคาเชี่�อเพลิงปรับเพิ�มสู่งข้ึ�น ในรอบเด่อนมกัราคม-เมษายน ๒๕๖๕ ได้ปรับค่า Ft เท่ากัับ ๑.๓๙ ส่ตางค์ต่อหน่วย  

(ถ้าไม่บริหารจัดกัาร ค่า Ft อาจเพิ�มสู่งขึ้�นถึง ๔๘.๐๑ ส่ตางค์) ส่ำหรับรอบเด่อนพฤษภาคม-สิ่งหาคม ๒๕๖๕  

ไดป้รบัข้ึ�นคา่ Ft แบบข้ั�นบนัได และนำประโยชีนท์ี�เกัดิข้ึ�นจากักัารดำเนนิมาตรกัารข้องภาครฐัมาลดผ่ลกัระทบ ทำให้

คา่ Ft เท่ากับั ๒๔.๗๗ ส่ตางค์ตอ่หน่วย (ถ้าไม่บริหารจัดกัารใด ๆ  คา่ Ft อาจปรับสู่งข้ึ�นถึง ๑๒๙.๙๑ ส่ตางค์ตอ่หน่วย)  

ทั�งนี� เพ่�อชี่วยบรรเทาผ่ลกัระทบภาระค่าไฟฟ้าเพิ�มขึ้�นแก่ัประชีาชีนที�ใชี้ไฟฟ้าไม่เกัิน ๓๐๐ หน่วยต่อเด่อน  

โดยลดค่า Ft ลง ๒๓.๓๘ ส่ตางค์ต่อหน่วย ตั�งแต่เด่อนพฤษภาคม-ส่ิงหาคม ๒๕๖๕ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๙.๓	 โคุรงการพัาณิชีย์ลดราคุา	 ชี่วิยปัระชีาชีน ได้ดำเนินโครงกัารฯ มาตั�งแต่เด่อนพฤศึจิกัายน ๒๕๖๔-

กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ โดยร่วมม่อกัับผู่้ผ่ลิตส่ินค้า ผู่้ประกัอบกัาร ห้างค้าส่่งค้าปลีกั ห้างส่รรพส่ินค้า และร้านส่ะดวกัซ่�อ 

รวมทั�งร้านค้ารายย่อยตามแหล่งชุีมชีนทั�วประเทศึ ปรับลดราคาส่ินค้า เพ่�อช่ีวยลดค่าครองชีีพ และกัระตุ้นให้เกิัด

กัารใชี้จ่าย โดยรูปแบบกัารดำเนินงานปรับเปลี�ยนตามบริบท

และปญัหาในแตล่ะชีว่งเวลา เชีน่ จดังานจำหนา่ยส่นิคา้ราคาถกูั 

และลดราคาค่าบริกัารสิ่นค้า/บริกัาร เช่ีน บริกัารทางกัารแพทย์ 

และที�พักัในชี่วงเทศึกัาลปีใหม่ จัดรถโมบายและรถพุ่มพวง 

ลงพ่�นที�จำหน่ายส่ินค้าผ่ักั ผ่ลไม้ หมูเน่�อแดง และส่ินค้าอุปโภค

บริโภค เพ่�อให้คนในชุีมชีนส่ามารถหาซ่�อสิ่นค้าได้ส่ะดวกั  

และรว่มมอ่กับัแพลตฟอรม์ข้นส่่งอาหาร ลดราคาคา่ข้นส่ง่อาหาร 

รวมทั�งกัารซ่�อส่ินค้าผ่่านระบบออนไลน์ ซึ�งโครงกัารดังกัล่าว

ส่ามารถลดภาระคา่ครองชีพีประชีาชีนไดก้ัวา่ ๗,๕๗๐ ลา้นบาท 

	 ๙.๔	 โคุรงการธงฟ้ัาราคุาปัระหยัดลดคุ่าคุรองชีีพัปัระชีาชีน โดยจำหน่ายส่ินค้าที�จำเป็นต่อกัารครองชีีพ 

ในราคาประหยัดต�ำกัว่าท้องตลาดทั�วไป ร้อยละ ๒๐-๔๐ ในพ่�นที�ส่่วนกัลางและส่่วนภูมิภาค รวม ๓,๓๘๓ ครั�ง  

มปีระชีาชีนเข้า้รว่มงาน จำนวน ๘๒ ลา้นคน ส่ามารถลดภาระคา่ครองชีีพใหแ้ก่ัประชีาชีน คดิเปน็มลูคา่ ๔๘๖ ลา้นบาท 

	 ๙.๕	 โคุรงการร้านอาหารธงฟ้ัา โดยจำหน่ายอาหาร “อร่อย คุณภาพดี ส่ะอาด ประหยัด” ราคาไม่เกัิน 

๓๕ บาท/จาน/ชีาม/ถุง มีร้านเข้้าร่วมโครงกัารฯ ส่ะส่มตั�งแต่วันที� ๘ ส่ิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั�งส่ิ�น ๔,๙๙๓ ร้าน  

(กัรุงเทพมหานคร ๕๕๕ ร้าน ส่่วนภูมิภาค ๔,๔๓๘ ร้าน และ Food Truck ๔๗ ร้าน) ส่ามารถลดค่าใชี้จ่าย 

ในกัารซ่�ออาหารได้วันละ ๒.๔๓ ล้านบาท

	 ๙.๖	 ร้านคุ้าธงฟั้าพััฒนาเศรษฐกิจท้องถีิ�น รับส่มัครร้านค้าเข้้าร่วมโครงกัารธงฟ้าพัฒนาเศึรษฐกิัจท้องถิ�น  

รวม ๑๗๖,๕๕๕ ร้าน และได้รับอนุมัติให้ร้านค้าเริ�มเปิดบริกัารแล้ว จำนวน ๑๒๘,๙๑๔ ร้าน เป็นร้านค้าที�ติดตั�ง

เคร่�องรับชีำระอิเล็กัทรอนิกัส่์ (Electronic Data Capture: EDC) จำนวน ๓๑,๐๖๙ เคร่�อง และรับชีำระผ่่าน

แอปพลิเคชีัน “เป�าตัง” (ถุงเงินประชีารัฐ) จำนวน ๙๗,๘๔๕ ร้าน ทั�งนี� ผ่ลกัารจ่ายเงินส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐให้ร้านค้าฯ 

รวม ๒๔๔,๗๘๓.๑๖ ลา้นบาท แบง่เปน็ รา้นคา้ที�ติดตั�งเคร่�อง EDC จำนวน ๑๘๘,๒๕๖.๕๕ ลา้นบาท และแอปพลเิคชีนั 

“เป�าตัง” จำนวน ๕๖,๕๒๕.๖๑ ล้านบาท 

๑๐.	การให้คุวิามชี่วิยเหล่อปัระชีาชีนที�ได้รับผัลกระทบจากสถีานการณ์การระบาด	
ของโคุวิิด-๑๙	โดยให้ความชี่วยเหล่อแรงงานไทยในต่างประเทศึ เชี่น ชี่วยเหล่อแรงงานไทยที�เดินทางกัลับจากั

ประเทศึมาเลเซีย เน่�องจากัได้รับผ่ลกัระทบจากักัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ ในพ่�นที� ๓ จังหวัดชีายแดนภาคใต้  

และ ๔ อำเภอข้องจงัหวดัส่งข้ลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทว ีและส่ะบ้าย้อย) โดยบณัฑติแรงงาน จากักัารส่ำรวจจำนวนแรงงาน 

ที�ได้รับผ่ลกัระทบ จำนวน ๑๖,๙๐๑ คน ชี่วยเหล่อแล้ว จำนวน ๘,๕๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๔ และอยู่ระหว่าง

ดำเนินกัารชี่วยเหล่อ ๘,๓๕๙ คน
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๑๑.	การรับเร่�องร้องเรียน	 ร้องทุกข์ผั่านชี่องทางการร้องทุกข์	 ๑๑๑๑	 และการให	้
คุวิามชี่วิยเหล่อปัระชีาชีน	

	 ๑๑.๑	 เร่�องร้องเรียน	ร้องทุกข์ทั�วิไปั มปีระชีาชีนร้องทุกัข์้  

จำนวน ๖๐,๐๒๓  เร่�อง ซึ�งส่ามารถดำเนินกัารจนได้ข้้อยุติ 

จำนวน ๕๔,๒๖๖ เร่�อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๑ อยู่ระหว่าง 

ดำเนินกัาร จำนวน ๕,๗๕๗ เร่�อง คดิเปน็รอ้ยละ ๙.๕๙ โดยช่ีองทาง 

ที�ประชีาชีนย่�นเร่�องร้องทุกัข์้มากัที�สุ่ด ๓ ลำดับแรกั ได้แกั่  

ส่ายดว่นข้องรฐับาล ๑๑๑๑ www.1111.go.th และตู ้ปณ. ๑๑๑๑  

ตามลำดับ ส่ำหรับประเภทเร่�องที�ประชีาชีนร้องเรียนมากัที�สุ่ด 

ไดแ้กั ่เสี่ยงรบกัวน/ส่ั�นส่ะเทอ่น ไฟฟ้า กัารเส่นอและตรากัฎหมาย 

โทรศึัพท์ และน�ำประปา 

	 ๑๑.๒	 เร่�องร้องเรียน	 ร้องทุกข์อันเน่�องมาจากสถีานการณ์การระบาดของโคุวิิด-๑๙ ดังนี� (๑) ร้องทุกัข้์  

ข้อความชี่วยเหล่อ แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส่เกัี�ยวกัับกัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ จำนวน ๑๖,๒๐๘ เร่�อง ซึ�งส่ามารถ 

ดำเนินกัารเร่�องร้องทุกัข้์จนได้ข้้อยุติ จำนวน ๑๕,๒๔๒ เร่�อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ และอยู่ระหว่างดำเนินกัาร  

๙๖๖ เร่�อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๖ และ (๒) กัารส่อบถามข้้อมูลเกัี�ยวกัับกัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙  

จำนวน ๒๑๒,๗๖๘ เร่�อง ซึ�งส่ามารถดำเนินกัารตอบชีี�แจงทำความเข้้าใจจนได้ข้้อยุติ 

	 ๑๑.๓	 การแจ้งเหตุเบาะแสเกี�ยวิกับการกระทำผัิดกฎหมาย ซึ�งเป็นเหตุให้เกัิดกัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ 

ผ่่านชี่องทาง ๑๑๑๑ จำนวน ๘๔๑ เร่�อง แบ่งเป็น (๑) แจ้งเบาะแส่กัารกัระทำความผ่ิดกัรณีบ่อนกัารพนัน จำนวน 

๖๖๖ เร่�อง และ (๒) แจง้เบาะแส่กัรณกีัารไมป่ฏิบิตัติามข้อ้กัำหนดตามความในมาตรา ๙ แหง่พระราชีกัำหนดบรหิาร

ราชีกัารในส่ถานกัารณ์ฉุ้กัเฉ้ิน พ.ศึ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑๗๕ เร่�อง

๑๒.	การให้คุวิามชี่วิยเหล่อและเยียวิยาปัระชีาชีนที�ปัระสบสาธารณภัย	 ตามระเบียบ 

ส่ำนักันายกัรฐัมนตรว่ีาด้วยกัารรบับรจิาคและกัารให้ความช่ีวยเหลอ่ผู่ป้ระส่บส่าธารณภยั พ.ศึ. ๒๕๔๒ และที�แก้ัไข้เพิ�มเตมิ  

กัรณีเหตุกัารณ์ส่าธารณภัยที�จังหวัดนครราชีส่ีมา (กัรณีกัราดยิง ณ ศึูนย์กัารค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราชี)  

ในชี่วงวันที� ๘-๙ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผ่่านกัองทุนเงินชี่วยเหล่อผู่้ประส่บส่าธารณภัย ดังนี� (๑) กรณีผั่้เสียชีีวิิต  

รวม ๒๗ ราย ให้ความช่ีวยเหลอ่เป็นเงินชีว่ยเหลอ่ครอบครัว รายละ ๑ ลา้นบาท และ (๒) กรณผีั่บ้าดเจบ็ รวม ๕๗ ราย  

(ไม่รวมผู้่เกัี�ยวข้้องกัับคู่กัรณีผู่้กั่อเหตุ ๑ ราย) ให้ความชี่วยเหล่อเป็นเงินช่ีวยเหล่อกัรณีบาดเจ็บ แบ่งเป็น  

กัรณีบาดเจ็บส่าหัส่ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๑ ราย เป็นเงิน ๔.๒๐ ล้านบาท และกัรณีบาดเจ็บไม่ส่าหัส่  

ให้ความชี่วยเหล่อ รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท รวมทั�งส่ิ�น ๘๔ ราย เป็นเงิน ๓๔.๘๐ ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เร่�องที�	๒		การปัรับปัรุงระบบสวิัสดิการและพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิตของปัระชีาชีน	

๑.	 การจัดสวิัสดิการทางสังคุม	

	 ๑.๑	 บัตรสวิัสดิการแห่งรัฐ	

	 	 ๑.๑.๑	 ดำเนินโคุรงการลงทะเบียนเพ่ั�อสวิัสดิการแห่งรัฐ ได้ให้ความช่ีวยเหล่อประชีาชีน 

ผู่้มีรายได้น้อยเป็นเงินผ่่านบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐ ประกัอบด้วย (๑) ส่วัส่ดิกัารที�ให้เป็นวงเงินในบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐ  

จำนวน ๔๔,๓๖๒.๕๔ ล้านบาท และ (๒) ส่วัส่ดิกัารที�ให้ผ่่านกัระเป�าเงินอิเล็กัทรอนิกัส่์ในบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐ  

(e-Money) จำนวน ๔,๒๙๒.๒๑ ล้านบาท รวมทั�งส่ิ�น ๔๘,๖๕๔.๗๕ ล้านบาท 

	 	 ๑.๑.๒	 ดำเนินโคุรงการเพัิ�มกำลังซ์่�อให้แก่ผั่้มีบัตรสวิัสดิการแห่งรัฐ	 ระยะที�	 ๓ ส่นับส่นุนวงเงิน 

คา่ซ่�อส่นิคา้อปุโภคบริโภคที�จำเปน็จากัรา้นธงฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศึรษฐกิัจทอ้งถิ�นและคา่ซ่�อส่นิคา้หรอ่ค่าบรกิัาร 

จากัร้านค้าหรอ่ผู้่ให้บริกัารที�เข้้าร่วมโครงกัารคนละครึ�ง ระยะที� ๓ จำนวน  

๒๐๐ บาทต่อคนตอ่เดอ่น เป็นระยะเวลา ๖ เดอ่น (เดอ่นกัรกัฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๖๔) และเพิ�มวงเงินค่าซ่�อส่ินค้าอุปโภคบริโภคที�จำเป็น  

จำนวน ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเด่อน เป็นระยะเวลา ๒ เด่อน  

(เดอ่นพฤศึจกิัายน-ธนัวาคม ๒๕๖๔) ส่ง่ผ่ลใหผู้่ม้บีตัรส่วสั่ดกิัารแหง่รฐั 

จะได้รบักัารช่ีวยเหล่อเป็นวงเงินทั�งส่ิ�นไม่เกันิ จำนวน ๑,๘๐๐ บาทต่อคน  

ทั�งนี� มีมูลค่ากัารใชี้ส่ิทธิรวมทั�งส่ิ�น ๒๔,๐๐๙.๙๘ ล้านบาท 

	 	 ๑.๑.๓	 ดำเนินโคุรงการเพัิ�มกำลังซ์่�อให้แก่ผั่้มีบัตรสวิัสดิการแห่งรัฐ	 ระยะที�	 ๔ ส่นับส่นุนวงเงิน 

คา่ซ่�อสิ่นค้าอุปโภคบริโภคที�จำเป็นจากัร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศึรษฐกิัจท้องถิ�น และค่าซ่�อสิ่นค้าหรอ่ค่าบริกัาร 

จากัร้านค้าหร่อผู่้ให้บริกัารที�เข้้าร่วมโครงกัารคนละครึ�ง ระยะที� ๔ จำนวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเด่อน เป็นระยะเวลา  

๓ เด่อน (เด่อนกัุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๕) รวมทั�งส่ิ�น ๖๐๐ บาทต่อคน ทั�งนี� มีมูลค่ากัารใชี้ส่ิทธิรวมทั�งส่ิ�น  

๗,๙๑๘.๘๒ ล้านบาท 

	 ๑.๒	 การด่แลและให้คุวิามชี่วิยเหล่อกลุ่มเปัราะบาง

	 	 ๑.๒.๑	 จา่ยเงนิชีว่ิยเหลอ่พัเิศษใหแ้กผ่ั่ส้ง่อายเุพ่�อบรรเทาผ่ลกัระทบด้านเศึรษฐกิัจในช่ีวงส่ถานกัารณ์

กัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ เป็นเวลา ๖ เด่อน (เด่อนเมษายน-กัันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐,๘๙๖,๔๔๔ คน   

โดยกัลุ่มที�ได้รับเงินช่ีวยเหล่อพิเศึษต้องมีคุณส่มบัติเป็นผู่้สู่งอายุที�มีส่ิทธิรับเบี�ยยังชีีพผู่้สู่งอายุ โดยเงินช่ีวยเหล่อ 

ที�จะได้รับต่อเด่อน ดังนี� (๑) ได้รับเงิน ๑๐๐ บาท ส่ำหรับผู่้ที�ได้รับเบี�ย ๖๐๐ บาทต่อเด่อน (๒) ได้รับเงิน ๑๕๐ บาท  

ส่ำหรับผู่้ที�ได้รับเบี�ย ๗๐๐ บาทต่อเด่อน (๓) ได้รับเงิน ๒๐๐ บาท ส่ำหรับผู่้ที�ได้รับเบี�ย ๘๐๐ บาทต่อเด่อน  

และ (๔) ได้รับเงิน ๒๕๐ บาท ส่ำหรับผู่้ที�ได้รับเบี�ย ๑,๐๐๐ บาทต่อเด่อน 

	 	 ๑.๒.๒	 ปัรับเพัิ�มสวิัสดิการเบี�ยคุวิามพัิการเพัิ�มจาก	๘๐๐	บาทต่อคุนต่อเด่อน	 เปั็น	๑,๐๐๐	บาท	

ต่ อคุนต่อ เด่ อน  ส่ำหรับคนพิกัารทุกัคนที� มี บั ตรประจำตั วคนพิกัาร  จำนวน ๑ ,๑๗๗,๒๑๙ คน  

เป็นเงิน ๑๔,๑๒๖.๖๓ ล้านบาทต่อปี แบ่งเป็น (๑) คนพิกัารที�มีบัตรประจำตัวคนพิกัาร และมีบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐ  

เน่�องจากัเป็นกัลุ่มที�มีรายได้ส่่วนบุคคลน้อย จำนวน ๑,๐๗๓,๕๖๔ คน และ (๒) คนพิกัารที�มีบัตรประจำตัวคนพิกัาร  

และมีอายุต�ำกัว่า ๑๘ ปี เน่�องจากัเป็นกัลุ่มที�ไม่เข้้าเกัณฑ์กัารมีบัตรส่วัส่ดิกัารแห่งรัฐ รวมทั�งครอบครัวหร่อผู่้ดูแล 

มีภาระค่าใชี้จ่ายในกัารดูแลและฟ้�นฟูเด็กัพิกัารค่อนข้้างสู่ง จำนวน ๑๐๓,๖๕๕ คน 
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	 	 ๑.๒.๓	 สนับสนนุเงินอดุหนนุเพ่ั�อการเลี�ยงด่เดก็แรกเกิด	

ให้แกั่ครอบครัวที�มีรายได้น้อยเด่อนละ ๖๐๐ บาท ตั�งแต่แรกัเกัิด 

จนถึงอายุ ๖ ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ ได้กัำหนดเป้าหมาย 

ที�จะส่นับส่นุนเงินอุดหนุนฯ ให้แกั่เด็กั จำนวน ๒,๖๕๕,๒๗๒ คน หร่อ 

ร้อยละ ๘๘.๔๑ ข้องเป้าหมาย โดยผ่ลกัารเบิกัจ่าย ณ เดอ่นกัรกัฎาคม ๒๕๖๕  

มีผู่้ลงทะเบียน จำนวน ๒,๗๗๓,๖๗๒ คน มีผู่้มีส่ิทธิได้รับเงิน  

จำนวน ๒,๓๔๘,๕๔๗ คน และมีผู่้ได้รับเงิน จำนวน ๒,๓๔๗,๔๐๓ คน  

โดยจงัหวดัที�มผีู่ล้งทะเบยีนรบัเงนิอุดหนนุฯ ส่งูสุ่ด ได้แก่ั จงัหวดันครราชีส่มีา  

จำนวน ๑๑๐,๔๕๐ คน อุบลราชีธานี จำนวน ๙๙,๓๒๒ คน นครศึรีธรรมราชี จำนวน ๘๕,๙๐๗ คน บุรีรัมย์  

จำนวน ๘๑,๗๓๐ คน และส่งข้ลา จำนวน ๗๗,๗๙๗ คน 

	 	 ๑.๒.๔	 ดำเนินโคุรงการขับเคุล่�อนการจัดสวัิสดิการแม่เลี�ยงเดี�ยวิและคุรอบคุรัวิ ภายใต้แนวคิด 

“Strong Mom : ๔ Smarts ๔ รู้ ๔ ส่ร้างครอบครัวแม่เลี�ยงเดี�ยวเข้้มแข้็ง” ได้แกั่ Smart Mind (กัาย จิต อารมณ์) 

Smart Knowlege (องคค์วามรูท้ี�จำเปน็) Smart Job (อาชีพีครบวงจร) และ Smart Community (ชุีมชีนรว่มส่รา้ง) 

เพ่�อให้แม่เลี�ยงเดี�ยวและครอบครัวได้รับความชี่วยเหล่อ ดูแล เยียวยา หร่อบรรเทาความเด่อดร้อนให้ส่อดคล้องกัับ

ส่ภาพปัญหาและความตอ้งกัารอย่างครอบคลุมทั�งกัาย จติ อารมณ์ ส่งัคม และใหค้ำแนะนำปรกึัษาแก้ัไข้ปญัหาเบ่�องต้น  

พร้อมทั�งจัดหาแหล่งเงินทุนประกัอบอาชีีพและชุีดอุปกัรณ์เพ่�อส่ร้างโอกัาส่ในกัารประกัอบอาชีีพให้แม่เลี�ยงเดี�ยว 

และครอบครัวในดา้นตา่ง ๆ  ทั�งในประเทศึและตา่งประเทศึ เชีน่ ชีา่งตดัผ่ม/ผู่เ้ชีี�ยวชีาญดา้นทรงผ่ม และเชีฟอาหารไทย  

ซึ�งมีแม่เลี�ยงเดี�ยวและครอบครัวเข้้ารับบริกัาร จำนวน ๑,๘๙๔ ราย 

	 	 ๑.๒.๕	 สนับสนุนเงินสงเคุราะห์คุรอบคุรัวิ เพ่�อให้ความชี่วยเหล่อส่ตรีและครอบครัวที�ประส่บปัญหา

ทางส่ังคม จำนวน ๓,๑๙๒ ครอบครัว เป็นจำนวนเงิน ๖.๓๑ ล้านบาท

	 	 ๑.๒.๖	 ผัลกัดนัมาตรการสนบัสนนุสตรเีปัน็พัลงัสำคุญัทางเศรษฐกจิ โดยกัารคุม้ครองและส่นับส่นุน

มารดาในกัารลาคลอด ปรับเปลี�ยนจำนวนวันลาคลอดให้ข้้าราชีกัารหญิง (รวม ๑๘๘ วัน) เพิ�มข้ึ�นเป็น ๙๘ วัน  

และส่ามารถลาเพิ�มได้อกีัไม่เกิัน ๙๐ วนั โดยได้รบัเงินเดอ่น รอ้ยละ ๕๐ ข้องเงินเดอ่น กัารลาข้องส่ามี (ข้า้ราชีกัารชีาย)  

เพ่�อชีว่ยภรรยาดแูลบตุรหลงัคลอดมสี่ทิธลิาได ้๑๕ วนัทำกัาร เปน็ชีว่ง ๆ  ไมต่ดิตอ่กันัจนครบวนัลา และกัารจดับรกิัาร 

ศึูนย์พัฒนาเด็กัเล็กัอายุต�ำกัว่า ๓ ปี โดยข้ยายบริกัารเวลาเปิด-ปิดศึูนย์พัฒนาเด็กัเล็กัหร่อส่ถานรับเลี�ยงเด็กั 

ให้ส่อดคล้องกัับวิถีชีีวิตคนทำงานตามบริบทข้องพ่�นที� 

	 	 ๑.๒.๗	 จัดทำระบบเพั่�อนคุรอบคุรัวิ	 :	 Family	 Line	

เพ่�อเป็นชี่องทางในกัารเผ่ยแพร่องค์ความรู้และให้คำปรึกัษาออนไลน์ 

ส่ำหรับส่มาชีิกัครอบครัวที�ประส่บปัญหา ต้องกัารข้อรับคำปรึกัษา 

โดยผู้่เชีี�ยวชีาญเฉ้พาะด้าน มผีู่เ้ข้้าใช้ีบรกิัารผ่่าน www.เพ่�อนครอบครวั.com  

จำนวน ๘๘,๒๗๑ ครั�ง มีผู่้ใชี้บริกัารให้คำปรึกัษา ๘๒๖ กัระทู ้ 

โดยประเด็นที�ข้อคำปรึกัษามากัที�สุ่ด ค่อ เร่�องครอบครัว กัฎหมาย 

ด้านครอบครัว และความรุนแรงในครอบครัว ตามลำดับ 

สน้บสนุนเงิน 
เลี้้�ยงดูเด็กแรกเกิด
๖๐๐ บาท/เดืือน
ให้้ผูู้้มี้สิทธิิ
๒.๓๕ ลิ้านคน

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

ในกัารช่ีวยเหล่อกัลุม่เปราะบางให้เข้้าถงึส่ทิธแิละส่วสั่ดกิัารให้ครอบคลมุในทกุัมติแิบบองค์รวม โดยมกีัารบรูณากัาร 

ความร่วมม่อร่วมกัับ ๑๒ กัระทรวง ๑ หน่วยงาน เพ่�อให้ความชี่วยเหล่อกัลุ่มเปราะบางแบบพุ่งเป้า โดยจัดให้ม ี

ส่มดุพกัครอบครวัเป็นเคร่�องมอ่ในกัารวางแผ่นพัฒนาครวัเรอ่น 

ทั�ง ๕ มิติ ได้แกั่ ด้านสุ่ข้ภาพ ความเป็นอยู่ กัารศึึกัษา  

รายได้ และกัารเข้้าถึงบริกัารรัฐ ซึ�งในปีงบประมาณ  

พ.ศึ. ๒๕๖๔ ได้จัดเกั็บส่มุดพกัครอบครัว จำนวน 

๒๔,๔๖๖ ครัวเร่อน กัารจัดทำแผ่นพัฒนาคุณภาพชีีวิต  

จำนวน ๑๑,๖๕๔ ครัวเร่อน กัารชี่วยเหล่อเบ่�องต้น  

จำนวน ๑๑,๓๘๕ ครัวเร่อน กัารชี่วยเหล่อซ่อมแซม 

ที�อยู่อาศึัย จำนวน ๓,๓๕๙ ครัวเร่อน และกัารชี่วยเหล่อ 

ส่่ง เส่ริมประกัอบอาชีีพ จำนวน ๘๒๕ ครัว เร่อน  

และในปงีบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ ไดจ้ดัเกับ็ส่มดุพกัครวัเรอ่น  

จำนวน ๔๙๗,๔๙๖ ครัวเร่อน มีเป้าหมายกัารดำเนินงานในกัารให้ความชี่วยเหล่อและพัฒนาคุณภาพ 

ชีวีติครัวเรอ่นเปราะบาง จำนวน ๖๑๕,๗๐๖ ครวัเรอ่น และมผี่ลกัารดำเนนิงานในกัารใหค้วามชีว่ยเหลอ่กัลุม่เปราะบาง  

จำนวน ๔๒๒,๔๗๑ ครัวเร่อน ดังนี� (๑) มิติสุขภาพั	 จำนวน ๓๒,๘๙๑ ครัวเร่อน (๒) มิติคุวิามเปั็นอย่่ จำนวน  

๓๒,๐๘๓ ครัวเร่อน (๓) มิติการศึกษา จำนวน ๑๘,๑๓๗ ครัวเร่อน (๔) มิติรายได ้จำนวน ๑๕๔,๔๕๙ ครัวเร่อน  

และ (๕)	มิติการเข้าถีึงบริการของรัฐ จำนวน ๑๔๙,๙๘๘ ครัวเร่อน นอกัจากันี� ได้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบส่มุดพกั 

ครอบครวัอเิลก็ัทรอนกิัส่ ์(MSO-Logbook) เพ่�อเปน็เคร่�องมอ่จดัเกับ็ข้้อมลูครวัเรอ่น ครอบครวั และส่มาชีกิั วเิคราะห์  

และประมวลผ่ล เพ่�อชี่วยคัดกัรองและวางแผ่นกัารชี่วยเหล่อกัารจัดส่วัส่ดิกัารที�เหมาะส่มให้แกั่กัลุ่มเปราะบาง 

ควบคู่กัับกัารใชี้ฐานข้้อมูลข้นาดใหญ่ข้องรัฐบาล (TPMAP) เพ่�อให้กัลุ่มเปราะบางส่ามารถเข้้าถึงส่ิทธิส่วัส่ดิกัาร 

ที�เหมาะส่ม ซึ�งมีส่ถิติกัารบันทึกัข้้อมูลแล้ว จำนวน ๑๙๕,๒๙๙ ครัวเร่อน 

	 	 ๑.๒.๙	 ดำเนนิโคุรงการพัฒันาเพั่�อยกระดบัคุณุภาพัชีวีิติคุนไรบ้า้นในกรงุเทพัมหานคุร ไดน้ำข้อ้มลู 

เส่ียงส่ะท้อนจากักัลุ่มคนไร้บ้านไปสู่่กัารแกั้ไข้ปัญหาและออกันวัตกัรรมกัารพัฒนาคุณภาพชีีวิตแบบมีส่่วนร่วม  

และได้นำแนวคิด “โมเดลที�อย่่อาศัยคุนละคุรึ�ง” มีจุดเน้นส่ำคัญในกัารปรับวิธีกัารจัดกัารด้านที�อยู่อาศึัย 

ส่ำหรับคนไร้บ้านผ่่านกัระบวนกัารที�เน้นกัารมีส่่วนร่วม 

ข้องคนไร้บา้นในกัาร “แชีร์” คา่เช่ีาที�อยูอ่าศัึยร่วมกับักัองทุน 

ที�เคร่อข้่ายคนไร้บ้านและมูลนิธิพัฒนาที�อยู่อาศึัยจัดตั�งขึ้�น  

รวมถึงกัารส่นับส่นุนด้านอาชีีพและกัารหารายได้ที� 

ส่อดคล้องกัับความถนัดข้องแต่ละคน ปัจจุบันมีคนไร้บ้าน 

เข้า้รว่มโครงกัาร ระยะที�	๑ จำนวน ๑๗ คน จำนวน ๑๐ หอ้ง  

ระยะที�	๒ จำนวน ๑๙ คน จำนวน ๑๑ หอ้ง รวมผู่ใ้ชีบ้รกิัาร  

๓๓ คน จำนวน ๒๑ หอ้ง ซึ�งส่ามารถลดค่าใช้ีจา่ยในกัารเช่ีาบ้าน 

เฉ้ลี�ยคนละ ๘๐๐ บาท และมีเงินส่ะส่มในกัองทุนฯ  

จำนวน ๔๕,๒๐๐ บาท 

	 	 ๑.๒.๑๐	ดำเนินโคุรงการศ่นย์ชี่วิยเหล่อสังคุมตำบล ได้จัดตั�งศึูนย์ชี่วยเหล่อส่ังคมตำบลทั�วประเทศึ  

จำนวน ๗,๘๔๓ ศึูนย์ เพ่�อยกัระดับกัารทำงานเชิีงพ่�นที�แบบบูรณากัารและให้บริกัารส่วัส่ดิกัารสั่งคม  

ณ จดุเดยีวเปน็องคร์วม หรอ่กัารใหบ้รกิัารแบบจดุเดยีวเบด็เส่รจ็ (One Stop Service) และเพ่�ออำนวยความส่ะดวกั 

ประชาชน้ำกล่่มัเปราะบางกว่่า 
๔.๒๒ แสนครัวเรือน
ได้ร้บการช่่วยเห้ลี้ือ 
แลี้ะพ้ฒนาคณุภาพช้่วิตั้ ท้�งใน 
มีติั้สิุขภาพ ความีเป็็นอยู่ 
การศึึกษา รายได้  
แลี้ะการเข้าถึึงบริห้ารของร้ฐ
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แกั่ประชีาชีนอย่างทั�วถึงและรวดเร็ว มีผู่้ใชี้บริกัาร จำนวน ๔๕๕,๐๙๔ ราย รวมทั�งจัดตั�งศึูนย์ชี่วยเหล่อส่ังคมชีุมชีน 

ในพ่�นที�กัรุงเทพมหานคร (๕๐ เข้ต) โดยมีจัดตั�งศึูนย์ฯ แล้วใน ๘ เข้ต รวม ๕๙ ศึูนย์ 

	 	 ๑.๒.๑๑	ให้คุวิามชี่วิยเหล่อกลุ่มเปั้าหมายในร่ปัแบบเงินอุดหนุนหร่อเงินสงเคุราะห์เพ่�อบรรเทา 

ความเดอ่ดร้อนและแก้ัไข้ปัญหาเฉ้พาะหน้า เช่ีน ให้ความช่ีวยเหลอ่เฉ้พาะหน้าผ่่านเงนิส่งเคราะห์แก่ัเด็กัในครอบครัวยากัจน  

ในปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๔,๙๕๔ ราย เป็นเงิน ๑๗๔.๒๗ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕  

จำนวน ๙๐,๔๘๖ ราย เป็นเงิน ๙๐.๔๑ ล้านบาท และให้เงินอุดหนุนชี่วยเหล่อค่าเลี�ยงดูเด็กัในครอบครัวอุปถัมภ์ 

แกั่บุคคลที�เป็นเคร่อญาติหร่อมิใชี่เคร่อญาติที�ให้กัารดูแลเด็กักัำพร้าเส่ม่อนเป็นบิดามารดาข้องเด็กั ในปีงบประมาณ  

พ.ศึ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๒๙๗ คน เป็นเงิน ๑๒๗.๐๔ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๔๑๓ คน  

เป็นเงิน ๘๕.๖๘ ล้านบาท) 

  ๑.๒.๑๒	การชี่วิยเหล่อผั่้ที�ต้องการคุวิามชี่วิยเหล่อเปั็นพัิเศษ 

   (๑) ดำเนินโคุรงการเพิั�มกำลังซ์่�อให้แก่ผั่้ที�ต้องการคุวิามช่ีวิยเหล่อเป็ันพิัเศษ	 ระยะที�	 ๑		

ส่นับส่นุนวงเงินค่าซ่�อส่ินค้าจากัร้านธงฟ้าฯ และค่าซ่�อส่ินค้าหร่อค่าบริกัารจากัร้านค้าหร่อผู่้ให้บริกัารที�เข้้าร่วม 

โครงกัารคนละครึ�ง ระยะที� ๓ ผ่า่นบัตรประจำตัวประชีาชีน จำนวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดอ่น เป็นระยะเวลา ๖ เดอ่น  

(เด่อนกัรกัฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) และเพิ�มวงเงินค่าซ่�อส่ินค้า ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเด่อน เป็นระยะเวลา ๒ เด่อน  

(เด่อนพฤศึจิกัายน-ธันวาคม ๒๕๖๔) ส่่งผ่ลให้ผู่้ที�ต้องกัารความชี่วยเหล่อเป็นพิเศึษจะได้รับกัารชี่วยเหล่อเป็นเงิน 

ไม่เกัิน จำนวน ๑,๘๐๐ บาทต่อคน ทั�งนี� มีมูลค่ากัารใชี้ส่ิทธิรวมทั�งส่ิ�น ๒,๑๘๓.๓๐ ล้านบาท

   (๒) ดำเนินโคุรงการเพิั�มกำลังซ์่�อให้แก่ผั่้ที�ต้องการคุวิามช่ีวิยเหล่อเป็ันพิัเศษ	 ระยะที�	 ๒		

ส่นับส่นุนวงเงินค่าซ่�อส่ินค้าจากัร้านธงฟ้าฯ อุปโภคบริโภคที�จำเป็นและค่าซ่�อส่ินค้าหร่อค่าบริกัารจากัร้านค้าหร่อ 

ผู่้ให้บริกัารที�เข้้าร่วมโครงกัารคนละครึ�ง ระยะที� ๔ จำนวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเด่อน เป็นระยะเวลา ๓ เด่อน  

(เดอ่นกัมุภาพนัธ-์เมษายน ๒๕๖๕) รวมทั�งส่ิ�น ๖๐๐ บาทตอ่คน ทั�งนี� มมีลูคา่กัารใชีส้่ทิธริวมทั�งส่ิ�น ๗๐๔.๙๓ ลา้นบาท 

	 ๑.๓	 การจ่ายเงินสวิัสดิการสังคุมและเงินอ่�นผั่านระบบบ่รณาการฐานข้อม่ลสวิัสดิการสังคุม		

(e-Social	Welfare) รวมทั�งส่ิ�น ๑๕๒,๘๑๖.๗๒ ล้านบาท ประกัอบด้วย 

สวิัสดิการสังคุม วิงเงิน	(ล้านบาท)

(๑)	 ปัระเภทเงินจ่ายต่อเน่�องรายเด่อน	(๕	สวิัสดิการ)	จำนวิน	๑๔๒,๓๐๔.๑๔	ล้านบาท

 (๑.๑) เงินอุดหนุนเพ่�อกัารเลี�ยงดูเด็กัแรกัเกัิด                ๑๘,๙๙๒.๗๒

 (๑.๒) เงินเบี�ยความพิกัาร                ๒๑,๒๕๘.๕๘ 

 (๑.๓) เงินเบี�ยยังชีีพผู่้สู่งอายุ                ๘๘,๔๘๔.๐๔ 

 (๑.๔) เงนิช่ีวยเหล่อเยยีวยาครแูละบคุลากัรทางกัารศึกึัษาที�ได้รับผ่ลกัระทบ
                      จากัเหตุกัารณ์ความไม่ส่งบในจงัหวดัชีายแดนภาคใต้ 

                      ๙๖.๓๐ 

 (๑.๕) เงินค่าป่วยกัารอาส่าส่มัครส่าธารณสุ่ข้ประจำหมู่บ้าน (อส่ม.)/ 
                     อาส่าส่มัครส่าธารณสุ่ข้ (อส่ส่.) 

               ๑๓,๔๗๒.๕๐ 

(๒)	 ปัระเภทเงินจ่ายไม่ต่อเน่�อง	(๒	สวิัสดิการ)	จำนวิน	๑๐,๕๑๒.๕๘	ล้านบาท

 (๒.๑) เงินค่าตอบแทน เยียวยา เส่ี�ยงภัย อส่ม./อส่ส่.                  ๕,๑๗๖.๘๐

 (๒.๒) เงินชี่วยเหล่อพิเศึษผู่้สู่งอายุ                  ๕,๓๓๕.๗๘

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๑.๔	 การสรา้งอาชีีพัใหมภ่ายหลงัสถีานการณก์ารแพัรร่ะบาดของโคุวิดิ-๑๙	(Reskill-Upskill-Newskill)		

เป็นกัารส่่งเส่ริมกัารประกัอบอาชีีพให้แกั่กัลุ่มเป้าหมายที�ได้รับผ่ลกัระทบจากัส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาด 

ข้องโควิค-๑๙ ให้มีอาชีีพและมีรายได้ ส่ามารถพึ�งพาตนเองได้ โดยกัารจัดให้มีกัิจกัรรมส่่งเส่ริมและส่ร้างอาชีีพต่าง ๆ   

เชี่น พัฒนาทักัษะกัารประกัอบอาชีีพเชีฟ จำนวน ๒,๒๑๒ คน พัฒนาทักัษะอาชีีพชี่างในรูปแบบต่าง ๆ  

จำนวน ๖,๗๒๙ คน เชี่น ชี่างซ่อมกัระเป�า/ส่ปากัระเป�า “Luxury Brand” ชี่างตัดผ่ม/ผู่้เชีี�ยวชีาญด้านทรงผ่ม  

และชี่างอาส่าในชีุมชีน ในพ่�นที�โครงกัารบ้านมั�นคง/บ้านพอเพียง ส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนนักัศึึกัษาจบใหม่และผู่้ที�ม ี

ความส่นใจในงานบรกิัารเพ่�อประกัอบอาชีพีบตัเลอรห์รอ่ผู่ช้ีว่ยส่ว่นบคุคลข้องผู่บ้รหิารหรอ่กัลุม่ V.I.P. ระดบัประเทศึ  

และระดบันานาชีาติ จำนวน ๖๖ คน ยกัระดบักัารผ่ลติและจำหน่ายผ่ลิตภณัฑ์เทยีนหอมให้มมีลูค่าส่งูข้ึ�น จำนวน ๓๐๕ คน 

๒.	 การเร่งรัดการพััฒนาระบบบริการสุขภาพัเพั่�อลดคุวิามเหล่�อมล�ำของคุุณภาพั	
การบริการทั�งระบบ	

	 ๒.๑	 การดำเนินนโยบายเจ็บปั่วิยฉุกเฉินวิิกฤต	 มีสิทธิทุกที�	 (Universal	 Coverage	 for	 Emergency	

Patients:	 UCEP) เพ่�อให้บริกัารผู่้ป่วยฉุ้กัเฉ้ินวิกัฤตได้เข้้ารับกัารรักัษาในโรงพยาบาลทุกัแห่งที�ใกัล้ที�สุ่ดได้  

โดยไม่ต้องเส่ียค่าใชี้จ่ายจนพ้นวิกัฤตและส่ามารถเคล่�อนย้ายได้อย่างปลอดภัยภายใน ๗๒ ชีั�วโมง โดยส่ถาบัน 

กัารแพทย์ฉุ้กัเฉ้ินแห่งชีาติได้เบิกัจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒.๑๖ ล้านบาท ดำเนินกัาร ๑.๙๙ ล้านบาท ดังนี� 

	 	 ๒.๑.๑ มผีู่ป่้วยฉ้กุัเฉ้นิที�เข้า้ระบบบันทึกัและประเมนิผู่ป้ว่ย UCEP จำนวน ๘๙๔,๓๖๗ ราย จำแนกัเปน็

ผู่ท้ี�เข้า้เกัณฑ์ UCEP จำนวน ๑๐๗,๐๐๙ ราย คดิเปน็รอ้ยละ ๑๑.๙๖ และไม่เข้า้เกัณฑ์ UCEP จำนวน ๗๘๗,๓๕๘ ราย  

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๔

	 	 ๒.๑.๒ เร่�องร้องเรียนที�รับเข้้าสู่่ระบบส่ามารถดำเนินกัารได้แล้วเส่ร็จภายใน ๙๐ วัน เร่�องร้องเรียน 

ที�มีเอกัส่ารครบถ้วน จำนวน ๑๗๓ เร่�อง คณะทำงานร้องเรียนพิจารณาแล้วเส่ร็จ จำนวน ๑๒๕ เร่�อง และอยู่ระหว่าง

ดำเนินกัาร จำนวน ๕๑ เร่�อง  

	 ๒.๒	 การพััฒนาคุุณภาพัโรงพัยาบาลส่งเสริมสุขภาพัระดับตำบลติดดาวิ โดยพัฒนาคุณภาพ 

ข้องโรงพยาบาลส่่งเส่ริมสุ่ข้ภาพตำบล (รพ.ส่ต.) ให้ได้ตามเกัณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่่งเส่ริมสุ่ข้ภาพตำบลติดดาว  

มกีัารกัำหนดเกัณฑ์ คอ่ ๕ ดาว ๕ ด ีประกัอบด้วย (๑) บริหารดี (๒) ประส่านงานดีภาคีเครอ่ข่้ายมีส่ว่นร่วม (๓) บคุลากัรที�ดี  

(๔) บริกัารดี และ (๕) ประชีาชีนมีสุ่ข้ภาพดี และได้ดำเนินกัารออกัคู่ม่อแนวทางกัารพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ส่่งเส่ริมสุ่ข้ภาพระดับตำบลติดดาว เพ่�อพัฒนาโรงพยาบาลส่่งเส่ริมสุ่ข้ภาพระดับตำบล จำนวน ๙,๘๖๓ แห่ง  

ให้มีคุณภาพจนได้รับกัารประเมินเป็นโรงพยาบาลส่่งเส่ริมสุ่ข้ภาพระดับตำบลติดดาว 
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เร่�องที�	๓		มาตรการเศรษฐกิจเพั่�อรองรับคุวิามผัันผัวินของเศรษฐกิจโลก	

๑.	 การเร่งรัดจัดทำงบปัระมาณรายจ่ายปัระจำปีังบปัระมาณ	พั.ศ.	 ๒๕๖๕	 เพ่�อเป็นกัลไกั 

กัารพฒันาประเทศึและช่ีวยเหลอ่ผู่ท้ี�ได้รบัผ่ลกัระทบจากัส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดข้องโควดิ-๑๙ ตลอดจนฟ้�นฟกูัจิกัรรม

ทางเศึรษฐกิัจและสั่งคมให้กัลับเข้้าสู่่ส่ภาวะปกัติ โดยกัารจัดทำยุทธศึาส่ตร์กัารจัดส่รรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ เพ่�อให้หน่วยรับงบประมาณใช้ีเป็นแนวทางในกัารจัดทำงบประมาณให้ส่อดคล้อง 

และตอบส่นองตอ่เปา้หมายข้องยทุธศึาส่ตรช์ีาต ิแผ่นแมบ่ทภายใตย้ทุธศึาส่ตรช์ีาตแิละแผ่นยอ่ย แผ่นพฒันาเศึรษฐกัจิ 

และส่ังคมแห่งชีาติ ฉ้บับที� ๑๒ นโยบายและแผ่นระดับชีาติว่าด้วยความมั�นคงแห่งชีาติ แผ่นแม่บทเฉ้พาะกัิจ 

ภายใต้ยทุธศึาส่ตร์ชีาตอินัเป็นผ่ลมาจากัส่ถานกัารณ์โควดิ-๑๙ พ.ศึ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ แผ่นกัารปฏิรูิปประเทศึ (ฉ้บับปรับปรงุ)  

และนโยบายส่ำคัญข้องรัฐบาล รวมทั�งให้ความส่ำคัญกัับกัารจัดทำงบประมาณในลักัษณะบูรณากัารทั�ง ๓ มิติ  

ได้แกั่ มิติกัระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิตินโยบาย (Agenda) และมิติพ่�นที� (Area) โดยมีกัารดำเนินกัาร เชี่น  

(๑) จดัทำร่างพัระราชีบัญญัตงิบปัระมาณรายจ่ายปัระจำปีังบปัระมาณ	พั.ศ.	๒๕๖๕ ตามแนวทางและหลักัเกัณฑ์ 

ที�ไดร้บัความเหน็ชีอบจากัคณะรฐัมนตรแีละอยูภ่ายในกัรอบพระราชีบญัญตัวินิยักัารเงนิกัารคลงัข้องรฐั พ.ศึ. ๒๕๖๑  

และพระราชีบัญญัติวิธีกัารงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๑ (๒) จัดสรรงบปัระมาณให้แก่หน่วิยรับงบปัระมาณ		

จำนวิน	๓,๐๔๑,๕๖๘.๙๘	ล้านบาท หร่อคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒ ข้องงบประมาณทั�งส่ิ�น ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

(๓) หน่วิยรับงบปัระมาณสามารถีดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเน่�อง ภายใต้กัรอบระยะเวลาเพ่�อให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามตัวชีี�วัดที�ส่อดคล้องและตอบส่นองต่อยุทธศึาส่ตร์ชีาติและนโยบายส่ำคัญข้องรัฐบาล และ (๔) จัดทำรายงาน	

ผัลสัมฤทธิ�หร่อปัระโยชีน์ที�ได้รับจากการใช้ีจ่ายงบปัระมาณ โดยเช่ี�อมโยงยุทธศึาส่ตร์ชีาติ และแผ่นแม่บท 

ภายใต้ยุทธศึาส่ตร์ชีาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ 

๒.	 มาตรการรองรบัการกดีกนัทางการคุ้าและมาตรการสนบัสนนุเพั่�อเพัิ�มช่ีองทางการส่งออก

 ๒.๑	 การเรง่รดัขยายตลาดสง่ออกเชีงิรกุ โดยกัำหนดกัลยทุธก์ัารตลาดที�ส่อดคลอ้งกับัตลาดเปา้หมาย ไดแ้กั่ 

(๑) เจาะตลาดเชิีงลึกเข้าส่เ่ม่องหลักและเมอ่งรองที�มศัีกยภาพัทางเศรษฐกิจ มผีู่ป้ระกัอบกัารไทยไดร้บักัารส่ง่เส่รมิ 

จำนวน ๑,๑๒๓ ราย ส่ามารถส่ร้างมูลค่ากัารค้า จำนวน ๓,๙๙๑.๘๑ ลา้นบาท (๒) จดัคุณะผั่แ้ทนการคุา้และจบัคุ่ธ่รุกจิ

เยอ่นตลาดกลุม่เปัา้หมาย เพ่�อเส่ริมส่รา้งพันธมิตรทางกัารค้า มผีู่ป้ระกัอบกัารไทยไดร้บักัารส่ง่เส่รมิ จำนวน ๔๒ ราย  

ส่ามารถส่ร้างมูลค่ากัารค้า จำนวน ๑๐.๕๐ ล้านบาท (๓) ส่งเสริมตลาดพัาณิชีย์ดิจิทัลผั่าน	 Thaitrade.com  

เพ่�อใหเ้กัดิกัารตดิตอ่ซ่�อข้ายกัับผู่ซ้่�อจากัทั�วโลกั มคีวามตอ้งกัารซ่�อผ่า่นระบบ Buying Request จำนวน ๒๘๖ รายกัาร  

เกัิดมูลค่ากัารซ่�อข้ายผ่่านระบบ จำนวน ๑๓,๖๘๔.๖๐ ล้านบาท และมูลค่ากัารซ่�อข้ายผ่่าน Thaitrade.com  

และเคร่อข้่ายพันธมิตรออนไลน์ จำนวน ๒,๐๖๕.๓๖ ล้านบาท และ (๔) ส่งเสริมการส่งออกสินคุ้าไทย	

ผ่ัานช่ีองทางพัาณชิีย์อเิลก็ทรอนกิส์ข้ามพัรมแดน	(Cross-Border	E-Commerce) ได้จดักัจิกัรรมจบัคูธ่รุกัจิออนไลน์กับั 

ผู่้นำเข้้าต่างชีาติ เกัิดกัารจับคู่ธุรกัิจ จำนวน ๗,๕๔๗ คู่ มูลค่ากัารซ่�อข้าย จำนวน ๒๐,๘๐๕.๕๘ ล้านบาท

 ๒.๒	 การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคุลัสเตอร์ โดยส่่งเส่ริมและพัฒนาสิ่นค้าและบริกัารที�ประเทศึไทย 

มีศึักัยภาพ เชี่น (๑) สินคุ้าเกษตรและอาหาร ได้จัดกัิจกัรรมจับคู่เจรจาธุรกัิจส่ินค้าเกัษตร/ส่ินค้าผ่ลไม้ และกัิจกัรรม 

ส่ง่เส่ริมกัารข้ายสิ่นค้าผ่ลไม้ในต่างประเทศึ มผีู่ป้ระกัอบกัารไทยได้รบักัารส่ง่เส่ริม จำนวน ๑,๙๐๗ ราย เกิัดกัารจับคูธุ่รกิัจ  

จำนวน ๑,๐๕๘ คู่ ส่ร้างมูลค่ากัารค้ารวม ๙๓,๘๒๓.๕๐ ล้านบาท (๒) สินคุ้าฮาลาล ได้จัดกัิจกัรรมจับคู่เจรจาธุรกัิจ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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และกัิจกัรรมส่่งเส่ริมกัารข้ายส่ินค้าฮาลาลในต่างประเทศึ มีผู่้ประกัอบกัารไทยได้รับกัารส่่งเส่ริม จำนวน ๒๘๑ ราย  

ส่ร้างมลูค่ากัารค้ารวม ๙,๕๖๕ ล้านบาท (๓) สนิคุ้าอตุสาหกรรม ได้ส่นบัส่นนุผู่ป้ระกัอบกัารไทยเข้้าร่วมงานแส่ดงสิ่นค้าส่ำคญั 

ทั�งในและต่างประเทศึ จำนวน ๔๕ ราย เกัิดกัารจับคู่ธุรกัิจ ๑๘๒ คู่ ส่ร้างมูลค่ากัารค้ารวม ๒๕๗.๖๖ ล้านบาท  

และ (๔) สินคุ้าไลฟั์สไตล์	 อัญมณีและเคุร่�องปัระดับ ได้จัดงานแส่ดงสิ่นค้า เช่ีน งานแส่ดงส่ินค้าอัญมณี 

และเคร่�องประดับรูปแบบออนไลน์ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) STYLE Bangkok Pop-up Pavilion  

ในงานแส่ดงส่นิคา้ HD Expo Las Vegas 2021 งาน The Marche by STYLE Bangkok และกัจิกัรรม Mini Exhibition  

ส่ินค้าอัญมณีและเคร่�องประดับ มีผู่้ประกัอบกัารไทยได้รับกัารส่่งเส่ริม จำนวน ๘๕๑ ราย เกัิดกัารจับคู่ธุรกัิจ  

จำนวน ๑๐๑ คู่ ส่ร้างมูลค่ากัารค้ารวม ๗๓๑.๒๗ ล้านบาท

	 ๒.๓	 การส่งเสริมสินคุ้าธุรกิจบริการ	 ๔	 สาขาหลัก ประกัอบด้วย ธุรกัิจบริกัารสุ่ข้ภาพและความงาม  

ธุรกัิจบริกัารดิจิทัลคอนเทนต์ ธุรกัิจบริกัารส่นับส่นุนและธุรกัิจบริกัารเกัี�ยวเน่�อง และธุรกัิจบริกัารโลจิส่ติกัส่์กัารค้า  

มีผู่้ประกัอบกัารไทยได้รับกัารส่่งเส่ริม จำนวน ๒,๘๙๑ ราย เกัิดกัารจับคู่ธุรกัิจ จำนวน ๑,๗๓๒ คู่ ส่ร้างมูลค่ากัารค้า 

รวม ๖,๐๗๖.๔๗ ล้านบาท 

 ๒.๔	 การยกระดับผั่้ปัระกอบการของไทยให้มีคุวิามพัร้อมในการส่งออกและรับม่อกับเศรษฐกิจยุคุใหม่	

ได้อย่างเปั็นระบบและคุรบวิงจร โดยจัดกัิจกัรรมที�น่าส่นใจอย่างต่อเน่�อง เชี่น กัารพัฒนาผู่้ประกัอบกัารสู่่เศึรษฐกัิจ

ยุคใหม่ From Gen Z to be CEO กัารพัฒนาผู่้ส่่งออกัรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) 

มีผู่้ประกัอบกัารได้รับกัารพัฒนารวม ๒๔,๖๑๐ ราย 

๓.		 การส่งเสริมการท่องเที�ยวิเม่องหลัก	เม่องรอง	และการท่องเที�ยวิชีุมชีน

	 ๓.๑	 การส่งเสริมและพััฒนาที�พัักนักเดินทาง	 (Home	 Lodge) ได้จัดทำหลักัเกัณฑ์คุณภาพข้องที�พักั 

นักัเดินทางเพ่�อพัฒนายกัระดับศึักัยภาพธุรกัิจกัารให้บริกัารที�พักัให้มีคุณภาพมากัขึ้�น และเปิดโอกัาส่ให้ชุีมชีน  

ผู่้ประกัอบกัารข้นาดเล็กัและข้นาดกัลางมีรายได้เส่ริมจากักัารท่องเที�ยว โดยกัารดำเนินโครงกัารพัฒนาส่ถาน 

ประกัอบกัารและผู่้ประกัอบกัารในด้านที�พักันักัเดินทาง จัดกัิจกัรรมส่ร้างความเข้้าใจหลักัเกัณฑ์คุณภาพข้องที�พักั 

นกััเดนิทางในพ่�นที�ภาคเหน่อ ภาคตะวันออกัเฉ้ยีงเหน่อ ภาคกัลาง และภาคใต ้เพ่�อส่รา้งความเข้้าใจหลกััเกัณฑค์ณุภาพ

ข้องที�พักันักัเดินทาง ซึ�งกัารดำเนินกัารดังกัล่าวมีผู่้ประกัอบกัาร 

ข้นาดเล็กัและข้นาดกัลาง รวมถึงชุีมชีน ส่นใจเข้้าร่วม 

รบักัารตรวจประเมินคณุภาพที�พกัันกััเดนิทาง จำนวน ๑,๑๔๔ แห่ง 

รวม ๓,๐๙๑ ห้อง ที�มีคุณภาพครบตามหลักัเกัณฑ์องค์ประกัอบ 

ทั�ง ๕ ด้าน ได้แกั่ ด้านความส่ะอาด ด้านความส่ะดวกั  

ดา้นความปลอดภัย ดา้นความเป็นธรรม และด้านรักัษ์สิ่�งแวดล้อม  

รวมทั�งส่ิ�น ๑๔ ตัวชีี�วัด

	 ๓.๒	 การส่งเสริมการท่องเที�ยวิเชีิงวิัฒนธรรม 

	 	 ๓.๒.๑	 จัดแผันงานท่องเที�ยวิเชีิงวิัฒนธรรม รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดพ่�นที�รับนักัท่องเที�ยวต่างชีาติ

ข้องจังหวัดภูเก็ัตและจังหวัดนำร่อง เพ่�อฟ้�นฟูกัารท่องเที�ยวข้องประเทศึและกัระตุ้นเศึรษฐกิัจที�ได้รับผ่ลกัระทบ 

จากัโควิด-๑๙ จึงได้จัดแผ่นงานเพ่�อรองรับกัารเปิดพ่�นที�รับนักัท่องเที�ยวต่างชีาติข้องจังหวัดภูเกั็ต และจังหวัดนำร่อง  

รวมถึงจังหวัดอ่�นทั�วประเทศึไว้ ๔๕ แผ่นงาน ได้แก่ั จังหวัดภูเก็ัต จัดโครงกัารเที�ยวชุีมชีน ยลวิถี เพ่�อยกัระดับ 

มลูค่าทางเศึรษฐกิัจข้องวฒันธรรมอาหารภเูกัต็สู่เ่มอ่งอาหารระดบัโลกั ส่อดคล้องกับักัารที�ยเูนส่โกัประกัาศึให้จงัหวดัภเูกัต็ 
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เป็นเม่องส่ร้างส่รรค์ด้านวิทยากัารอาหาร เกัาะส่มุย จังหวัดสุ่ราษฎร์ธานี จัดกัิจกัรรมบวร On Tour จังหวัดกัระบี�  

จัดโครงกัารส่่งเส่ริมกัารท่องเที�ยววิถีใหม่ด้วยมิติประวัติศึาส่ตร์และวิถีชีีวิต เม่องพัทยา จังหวัดชีลบุรี จัดกัิจกัรรม 

ถนนส่ายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม และโครงกัารเส้่นทางท่องเที�ยวแส่วงบุญ โดยในพ่�นที�จงัหวัดอ่�น ๆ  ได้จดักิัจกัรรม 

กัารท่องเที�ยววิถีชีุมชีนในพ่�นที� ๒๓ จังหวัด เช่ีน ถนนส่ายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม กัารท่องเที�ยวทางศึาส่นา  

งานเทศึกัาลประเพณีประจำท้องถิ�น รวมถึงกัารต่อยอดผ่ลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

	 	 ๓.๒.๒	 ดำเนินโคุรงการ	 “เที�ยวิชีุมชีน	 ยลวิิถีี” ต่อเน่�องมาตั�งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยนำชีุมชีนคุณธรรม

นอ้มนำหลกััปรชัีญาข้องเศึรษฐกัจิพอเพยีงนำพลังบวรขั้บเคล่�อนส่งัคมไทยกัวา่ ๒๕,๐๐๐ ชีมุชีน ทั�วประเทศึ มาพฒันา

ต่อยอดสู่่กัารท่องเที�ยวเชีิงวัฒนธรรม จำนวน ๑,๐๐๐ ชีุมชีน หร่อที�เรียกัว่า “เที�ยวชีุมชีน ยลวิถี” ซึ�งเป็นชีุมชีนที�ใชี้  

“พลังบวร” เป็นกัลไกัในกัารข้ับเคล่�อนกัารพัฒนา โดยนำเส่น่ห์แห่งวิถีชีีวิตข้องชีุมชีนมาส่่งเส่ริมกัารท่องเที�ยว 

และต้อนรับนักัท่องเที�ยวผู่้มาเย่อน ทั�งนี� ได้มีกัารคัดเล่อกัชุีมชีนที�มีศึักัยภาพและความพร้อมด้านกัารท่องเที�ยว 

ในทุกัมิติข้องจังหวัด ๗๖ จังหวัด รวม ๒๒๘ ชีุมชีน ให้ได้รับรางวัล ๑๐ สุ่ดยอดชีุมชีนต้นแบบ “เที�ยวชีุมชีน ยลวิถี” 

ได้แกั่ (๑) ชีุมชีนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จังหวัดกัาฬสิ่นธุ์ (๒) ชีุมชีนคุณธรรมฯ บ้านศึรีดอนชัีย จังหวัดเชีียงราย  

(๓) ชีุมชีนคุณธรรมฯ บ้านโคกัเม่อง จังหวัดบุรีรัมย์ (๔) ชีุมชีนคุณธรรมฯ บ้านส่ามชี่องเหน่อ จังหวัดพังงา  

(๕) ชีมุชีนคณุธรรมฯ วดัศึรดีอนคำ จงัหวดัแพร่ (๖) ชีมุชีนคณุธรรมฯ บ้านผ่าบ่อง 

จงัหวดัแม่ฮ่องส่อน (๗) ชีมุชีนคณุธรรมฯ บ้านเก่ัารมิน�ำประแส่ จงัหวดัระยอง  

(๘) ชีุมชีนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จังหวัดลำปาง (๙) ชีุมชีนคุณธรรมฯ 

วดับางใบไม้ จงัหวัดส่รุาษฎร์ธานี และ (๑๐) ชีมุชีนคุณธรรมฯ เมอ่งลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ�งผ่ลกัารข้ับเคล่�อนงาน “เที�ยวชีุมชีน ยลวิถี” ส่ามารถ 

ปลกุักัระแส่กัารทอ่งเที�ยวเชีงิวฒันธรรมและวถีิชีมุชีนไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม 

ทำใหม้นีกััทอ่งเที�ยวกัวา่ ๙๖๐,๐๐๐ คน เกิัดรายได้เงินหมนุเวยีนจากัคา่ที�พกัั  

อาหาร เคร่�องด่�ม พาหนะเดินทาง ค่าซ่�อข้องฝั่ากั และข้องที�ระลึกักัว่า 

๗๖๘ ลา้นบาท และมเีปา้หมายนกััทอ่งเที�ยวและรายไดเ้พิ�มข้ึ�นในป ี๒๕๖๕ 

ไม่น้อยกัว่าร้อยละ ๒๓ 

	 	 ๓.๒.๓	 ร่วิมจดังาน	“เที�ยวิทั�วิไทย	สไตล์พัรเีมี�ยม	คุรั�งที�	๒๗” หรอ่ Thai International Travel Fair 2021  

(TITF#27) ระหว่างวันที� ๒๓-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ�งเป็นงานที�เปิดโอกัาส่ให้ประชีาชีนได้เล่อกัซ่�อบริกัาร

กัารท่องเที�ยวโดยตรงกัับผู่้ประกัอบกัาร อีกัทั�งยังได้เข้้าถึงบริกัารทางกัารท่องเที�ยวที�หลากัหลาย โดยปัจจุบัน 

กัารท่องเที�ยวมีหลากัหลายมิติ ซึ�งนักัท่องเที�ยวนิยมที�จะเดินทางไปยังท้องถิ�นหร่อในชีุมชีนต่าง ๆ  มากัข้ึ�น เพ่�อชี่�นชีม 

ความงามข้องแหล่งท่องเที�ยวควบคู่ไปกัับกัารส่ัมผั่ส่วิถีชีีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกัลักัษณ์ข้องแต่ละชีุมชีน  

เพ่�อให้เกัิดกัารเรียนรู้ เข้้าใจ และส่ร้างประส่บกัารณ์กัารท่องเที�ยวที�มีคุณค่า และเพ่�อเป็นกัารประชีาส่ัมพันธ์ชีุมชีน 

ที�มีเอกัลักัษณ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นที�รู้จักัแพร่หลาย ชี่วยกัระตุ้นให้เกัิดกัารเดินทางท่องเที�ยวภายในประเทศึ อีกัทั�ง 

ยังเป็นกัารตอบส่นองต่อความนิยมข้องนักัท่องเที�ยวที�ชี่�นชีอบกัารท่องเที�ยวเชีิงวัฒนธรรม เพ่�อส่ร้างแรงบันดาลใจ 

ใหน้กััทอ่งเที�ยวไปท่องเที�ยวช่ี�นชีมความส่วยงามข้องศิึลปวัฒนธรรมไทย รวมทั�งเส่น่หว์ถิชีีวีติแบบไทย และส่ร้างรายได้ 

ให้ชีุมชีนท้องถิ�นในประเทศึ

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๓.๒.๔	 จัดงานแสดงศิลปัวัิฒนธรรม	 เช่ีน	 งานแผั่นดินสมเด็จพัระนารายณ์มหาราชี	 คุรั�งที�	 ๓๔	

ปัระจำปัี	๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑส่ถานแห่งชีาติ ส่มเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี เพ่�อเทิดพระเกัียรติและย้อนรำลึกั 

ถึงประวัติศึาส่ตร์ในส่มัยส่มเด็จพระนารายณ์มหาราชีที�ทรงมีพระมหากัรุณาธิคุณต่อแผ่่นดินไทย อีกัทั�งยังเป็น 

กัารส่่งเส่ริมกัารท่องเที�ยวข้องจังหวัดลพบุรี โดยกัารจัดแส่ดงโข้น กัารแส่ดงกัระบี�กัระบอง กัารแส่ดงมวยคาดเชี่อกั  

และกัารรำบวงส่รวงส่มเด็จพระนารายณ์มหาราชี ณ บริเวณด้านหน้าพระที�นั�งดุส่ิตส่วรรค์ธัญญมหาปราส่าท  

และเปิดให้ประชีาชีนเข้้ าชีมพิพิธภัณฑส่ถานแห่งชีาติ  

ส่มเด็จพระนารายณ์ โดยไม่เส่ียค่าใชี้จ่ายในชี่วงเวลาดังกัล่าว  

รวมทั�งจดัแสดงสงัคุตีวิฒันธรรม	ณ	อทุยานปัระวิตัศิาสตรพ์ัมิาย		

จังหวิัดนคุรราชีสีมา เม่�อวันที� ๑๗ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมี

กัารแส่ดงโข้น เร่�อง รามเกัียรติ� ตอน ศึึกัโรมคัล ทศึกััณฐ์พ่าย  

เผ่ยแพร่มรดกัทางศึิลปวัฒนธรรมด้านกัารแส่ดงข้องไทย 

ที�ส่วยงามและทรงคุณค่าข้องชีาติ ตลอดจนเพ่�อส่่งเส่ริม 

กัารท่องเที�ยวในพ่�นที� ซึ�งมนีกััท่องเที�ยวและประชีาชีนให้ความส่นใจ 

เข้้าร่วมรับชีมกัารแส่ดงเป็นจำนวนมากั

	 	 ๓.๒.๕	 ขบัเคุล่�อนชุีมชีนคุณุธรรมน้อมนำหลกัปัรชัีญาของเศรษฐกจิพัอเพัยีงขบัเคุล่�อนดว้ิยพัลงับวิร		

เพั่�อส่งเสริมการท่องเที�ยวิชุีมชีน ภายใต้แผ่นแม่บทส่่งเส่ริมคุณธรรมแห่งชีาติ ฉ้บับที� ๑ (พ.ศึ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕)  

เพ่�อส่่งเส่ริมส่ังคมคุณธรรมในทุกัภาคส่่วนทั�งระดับชีุมชีน องค์กัร อำเภอ และจังหวัด เพ่�อส่ร้าง “สั่งคมไทย 

เปน็ส่งัคมคณุธรรมที�มคีวามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยน่” โดยชีมุชีนคณุธรรมฯ วดัป่าใตไ้ดร้บักัารคดัเลอ่กัจากัคณะกัรรมกัาร 

ส่่งเส่ริมคุณธรรมแห่งชีาติให้เป็น ๑ ใน ๒๓๕ แห่ง ที�เป็นชีุมชีน องค์กัร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  

ประจำป ี๒๕๖๔ ส่ง่เส่รมิชีมุชีนคณุธรรมฯ วดัปา่ใต ้ใหเ้ปน็แหลง่ทอ่งเที�ยวเชีงิวฒันธรรมที�มคีวามโดดเดน่อกีัแหง่หนึ�ง 

ในพ่�นที�อำเภอเชียีงคาน เพ่�อให้คนไทยและนักัท่องเที�ยวต่างชีาติเข้้ามาเที�ยวชีมวิถีชีีวิต วฒันธรรม และประเพณีท้องถิ�น  

ส่รา้งงาน ส่รา้งรายได ้เส่รมิส่รา้งเศึรษฐกัจิฐานรากัใหช้ีมุชีนเข้ม้แข้ง็อยา่งยั�งยน่ เปน็ไปตามโมเดลเศึรษฐกัจิใหม ่BCG  

และผ่ลักัดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ�มมูลค่าเศึรษฐกัิจส่ร้างส่รรค์ 

	 	 ๓.๒.๖	 ส่งเสริมและยกระดับเทศกาลปัระเพัณีไปัส่่ระดับชีาติและนานาชีาติ ได้ดำเนินกัาร เชี่น  

จดัทำส่่�อประชีาสั่มพนัธแ์นะนำเส้่นทางท่องเที�ยวศึาส่นิกัส่มัพนัธใ์นมติศิึาส่นาข้องจังหวัดตา่ง ๆ  ผ่ลกััดนั “Soft Power”  

ความเปน็ไทยเพิ�มมลูคา่เศึรษฐกัจิส่รา้งส่รรค ์ส่รา้งรายได ้และภาพลกััษณท์ี�ดดีา้นกัารทอ่งเที�ยวอยา่งยั�งยน่ โดยคดัเลอ่กั 

งานเทศึกัาล/ประเพณีที�มีความโดดเด่นข้องจังหวัดต่าง ๆ เพ่�อส่่งเส่ริมและยกัระดับเทศึกัาลประเพณีไปสู่่ระดับชีาติ 

และนานาชีาติ โดยที�ผ่่านมามีกัารจัดงานประเพณี เชี่น งานปัระเพัณีส่บสานวิัฒนธรรมสี�เผั่าไทศรีสะเกษ ในงาน 

เทศึกัาลทเุรยีนภเูข้าไฟศึรสี่ะเกัษ ประจำป ี๒๕๖๕ จงัหวดัศึรสี่ะเกัษ ระหวา่งวนัที� ๙-๑๕ มถินุายน ๒๕๖๕ กัอ่ใหเ้กัดิ 

กัารส่ร้างงาน ส่ร้างอาชีพี ส่รา้งรายได้จากักัารจำหน่ายผ้่าพ่�นเมอ่ง 

และผ่ลติภณัฑท์างวฒันธรรม จำนวน ๒.๙๐ ลา้นบาท และจำหน่าย 

ทุเรียนภูเข้าไฟศึรีส่ะเกัษ ผ่ลไม้ต่าง ๆ และเคร่�องจักัรกัล 

ทางเกัษตร รวมกัวา่ ๓๐ ลา้นบาท งานมหกรรมวินัสนุทรภ่	่กวิเีอก	

ของโลก	จังหวิดัระยอง	ปัระจำปีั	๒๕๖๕ ระหว่างวันที� ๒๕-๒๗  

มถินุายน ๒๕๖๕ มผีู่เ้ข้้าร่วมงาน ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และมรีายได้ 

จากักัารจำหน่ายส่ินค้าและบริกัาร จำนวน ๑๖.๘๕ ล้านบาท  

และงานปัระเพัณีเวิียนเทียนทางน�ำกลางกวิ๊านพัะเยา  

จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที� ๑๓-๑๕ กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ 

280 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



๔.	 การส่งเสริมผั่้ปัระกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ๔.๑	 การเสริมสร้างคุวิามเข้มแข็งส่่วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินกัาร ดังนี� (๑) เผัยแพัร	่

กฎหมายฟั้�นฟั่กิจการของล่กหนี�ที�เปั็นวิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้้อ  

กัารฟ้�นฟกูัจิกัารข้องลกูัหนี�ที�เป็นวสิ่าหกัจิข้นาดกัลางและข้นาดย่อม กัระบวนกัารย่�นคำข้อฟ้�นฟกูัจิกัารตามพระราชีบญัญตัิ 

ล้มละลาย (ฉ้บับที� ๙) พ.ศึ. ๒๕๕๙ และแผ่นฟ้�นฟูกัิจกัารส่ำเร็จรูป และกัฎหมายที�เกัี�ยวข้้องกัับกัารค�ำประกััน จำนำ  

จำนอง หลักัประกัันทางธุรกัิจ ในพ่�นที�จังหวัดภูเกั็ต เชีียงราย อุบลราชีธานี ลำปาง และตรัง มีผู่้เข้้ารับกัารอบรม  

จำนวน ๔๒๕ ราย และ (๒) จดักิจกรรมไกล่เกลี�ยข้อพิัพัาทชีั�นบังคัุบคุดี ใหแ้ก่ักัลุม่วิส่าหกัจิข้นาดกัลางและข้นาดยอ่ม  

เพ่�อเปิดโอกัาส่ให้เจ้าหนี�และลูกัหนี�ได้มีกัารเจรจาไกัล่เกัลี�ยหนี�ในพ่�นที�จังหวัดอุบลราชีธานีและลำปาง มีเร่�องเข้้าสู่่

กัระบวนกัารไกัล่เกัลี�ย จำนวน ๒๑๓ เร่�อง ทุนทรัพย์รวม ๒๕.๑๒ ล้านบาท ไกัล่เกัลี�ยส่ำเร็จ รวมจำนวน ๑๘๕ เร่�อง 

ทุนทรัพย์ ๒๑.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นผ่ลส่ำเร็จร้อยละ ๘๖.๘๕ ข้องเร่�องที�เข้้าสู่่กัระบวนกัารไกัล่เกัลี�ย และส่ามารถ 

ลดค่าใชี้จ่ายประชีาชีนจำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท 

	 ๔.๒	 โคุรงการ	 SME	 ปัรับตัวิรับม่อ	 VUCA	World เพ่�อยกัระดับความส่ามารถในกัารแข้่งข้ันทางธุรกัิจ 

ใหแ้กัผู่่ป้ระกัอบกัารผ่า่นโปรแกัรม SME VUCA PROACTIVE โดยส่ง่เส่รมิและพฒันาผู่ป้ระกัอบกัารวสิ่าหกัจิข้นาดกัลาง 

และข้นาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ภาคบริกัารในกัลุม่ธุรกัจิโรงแรม รา้นอาหาร กัารท่องเที�ยว  

กัารแพทยว์ถิใีหม ่กัารดแูลผู่ส้่งูอาย ุและธรุกัจิข้นส่่ง ใหเ้ข้้ารบักัารฝั่กึัอบรมตามโปรแกัรมฯ และมทีี�ปรกึัษาผู่เ้ชีี�ยวชีาญ 

เฉ้พาะดา้น ลงพ่�นที�ใหค้ำปรกึัษาเชีงิลกึั ณ ส่ถานประกัอบกัารเพ่�อส่รา้งความแตกัตา่งและความไดเ้ปรยีบในกัารแข้ง่ข้นั 

ด้วยกัารใชี้เทคโนโลยีดิจิทัล กัารส่ร้างนวัตกัรรมกัารบริกัาร และกัารส่ร้างโมเดลธุรกิัจบริกัารใหม่ (New Service 

Business Model) ให้ส่อดคล้องกัับกัระแส่นิยมข้องโลกั และพฤติกัรรมกัารดำเนินชีีวิต จำนวน ๗๖ กัิจกัาร 

๕.	 การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟั้�นฟั่เศรษฐกิจของปัระเทศในองคุ์รวิม

	 ๕.๑	 โคุรงการคุนละคุรึ�ง	 ระยะที�	 ๓ เป็นโครงกัารเพ่�อฟ้�นฟูเศึรษฐกิัจระดับฐานรากัผ่่านกัารเพิ�มอุปส่งค์ 

กัารบริโภคภายในประเทศึ โดยประชีาชีนกัลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๘ ล้านคน ที�เข้้าร่วมโครงกัารจะได้รับสิ่ทธิ 

ภาครัฐรว่มจ่ายร้อยละ ๕๐ ส่ำหรบัค่าอาหาร เคร่�องด่�ม ส่นิคา้ทั�วไป และคา่บรกิัาร (นวด ส่ปา ทำผ่ม ทำเลบ็ คา่เดนิทาง 

โดยบริกัารรถโดยส่ารส่าธารณะ ข้นส่่งส่าธารณะ หร่อข้นส่่งมวลชีนส่าธารณะ) รวมถึงกัารซ่�ออาหารและเคร่�องด่�ม 

ผ่า่น Food Delivery Platform (ตั�งแตว่นัที� ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔) แตไ่มร่วมส่ลากักันิแบง่รฐับาล เคร่�องด่�มแอลกัอฮอล์  

ยาสู่บ บัตรกัำนัล (Gift voucher/Gift card) บัตรเงินส่ด (Cash card) และส่ินค้าหร่อบริกัารอ่�น ๆ ที�เป็นกัารชีำระ 

คา่ส่นิคา้หรอ่บรกิัารลว่งหนา้ (Prepaid) วงเงนิไมเ่กันิ ๑๕๐ บาท 

ต่อคนต่อวัน หร่อไม่เกัิน ๔,๕๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา

โครงกัารตั�งแต่วันที� ๑ กัรกัฎาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

โดย ณ วันส่ิ�นสุ่ดโครงกัาร มีผู่้ประกัอบกัารเข้้าร่วมโครงกัาร 

จำนวน ๑,๓๐๕,๙๒๘ ราย ประชีาชีนเข้้าร่วมโครงกัาร จำนวน 

๒๖,๓๔๗,๐๘๘ คน มียอดใชี้จ่ายรวม ๒๒๓,๙๒๑.๘๐ ล้านบาท  

แบ่งเป็นยอดใช้ีจ่ายข้องประชีาชีน จำนวน ๑๑๓,๙๓๒.๓๐ ล้านบาท 

และเงินจากัภาครัฐ จำนวน ๑๐๙,๙๘๙.๕๐ ล้านบาท 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๕.๒	 โคุรงการคุนละคุรึ�ง	ระยะที�	๔ เปน็โครงกัารเพ่�อฟ้�นฟเูศึรษฐกัจิระดบัฐานรากัอยา่งตอ่เน่�องผ่า่นกัารเพิ�ม 

อุปส่งค์กัารบริโภคภายในประเทศึ โดยประชีาชีนกัลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๙ ล้านคน ที�เข้้าร่วมโครงกัารจะได้รับส่ิทธ ิ

เชีน่เดยีวกับัโครงกัารคนละครึ�ง ระยะที� ๓ วงเงนิไมเ่กันิ ๑๕๐ บาทตอ่คนตอ่วนั หรอ่ไมเ่กันิ ๑,๒๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา 

โครงกัารตั�งแต่วันที� ๑ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดย ณ วันส่ิ�นสุ่ดโครงกัารมีผู่้ประกัอบกัารเข้้าร่วม

โครงกัาร จำนวน ๑,๓๕๕,๑๓๕ ราย ประชีาชีนเข้้าร่วมโครงกัาร จำนวน ๒๖,๒๖๙,๖๓๔ คน มียอดใช้ีจ่ายรวม 

๖๑,๘๓๕.๑๐ ล้านบาท แบ่งเป็นยอดใชี้จ่ายข้องประชีาชีน จำนวน ๓๑,๔๙๐.๕๐ ล้านบาท และเงินจากัภาครัฐ  

จำนวน ๓๐,๓๔๔.๖๐ ล้านบาท

เร่�องที�	๔		การให้คุวิามชี่วิยเหล่อเกษตรกรและพััฒนานวิัตกรรม	

๑.	 การจัดพั่�นที�การเกษตรให้สอดคุล้องกับระบบบริหารจัดการน�ำและคุุณภาพัดิน	
ตาม	Agri-Map

	 ๑.๑	 การสง่เสรมิเกษตรเชีงิรกุดา้นการปัระมง ไดส้่ง่เส่รมิเกัษตรกัรในพ่�นที�ที�ไมเ่หมาะส่มในกัารปลกูัข้้าวหรอ่

พ่ชีเศึรษฐกัิจเชีิงเดี�ยวปรับเปลี�ยนกัิจกัรรมสู่่กัารเพาะเลี�ยงส่ัตว์น�ำ โดยกัารถ่ายทอดความรู้ด้านกัารเพาะเลี�ยงส่ัตว์น�ำ 

ให้แกั่เกัษตรกัร จำนวน ๑,๐๐๐ ราย ส่นับส่นุนปัจจัยกัารผ่ลิต จำนวน ๘๐๗ ราย ให้คำแนะนำ แกั้ไข้ปัญหา  

และติดตามและประเมินเกัษตรกัรรายเกั่า จำนวน ๑,๘๘๕ ราย 

	 ๑.๒	 การคุวิบคุมุปัริมาณการผัลิต โดยส่ง่เส่ริมและส่นบัส่นนุใหเ้กัษตรกัรมกีัารปลกูัพช่ีแทน เช่ีน ปรบัเปลี�ยน

ไปปลูกัยางพันธุ์ดี จำนวน ๓๒,๖๘๒.๑๕ ไร่ และปลูกัไม้ย่นต้นชีนิดอ่�น จำนวน ๔๕,๔๗๖.๓๕ ไร่ 

	 ๑.๓	 การบ่รณาการระบบขอ้ม่ลทะเบยีนเกษตรกรและจดัทำขอ้ม่ลทางดา้นการเกษตรแบบเปัดิเชี่�อมโยง	

กับศ่นย์กลางข้อม่ลเปัิดภาคุรัฐ พัฒนาระบบเช่ี�อมโยงข้้อมูลด้านกัารเกัษตรที�เกัี�ยวข้้องกัับความเป็นเกัษตรกัร  

โดยบรูณากัารเชี่�อมโยงข้อ้มูลจากัหนว่ยรบัข้ึ�นทะเบียนเกัษตรกัร ไดแ้ก่ั กัรมส่ง่เส่ริมกัารเกัษตร กัรมประมง กัรมปศึสุ่ตัว์  

และกัรมหมอ่นไหม อยา่งเปน็ระบบ เพ่�อใหบ้รกิัารดา้นข้อ้มลูกัารเกัษตรที�มปีระส่ทิธภิาพ ประกัอบดว้ย ข้อ้มลูเกัษตรกัร  

ข้้อมูลครัวเร่อน ข้้อมูลกัิจกัรรมกัารเกัษตร ข้้อมูลพ่�นที�ทำกัารเกัษตรและเอกัส่ารส่ิทธิ� และข้้อมูลเคร่�องจักัรกัล 

กัารเกัษตร ส่ำหรับกัารพัฒนาระบบให้บริกัารตรวจส่อบข้้อมูลบุคคลและข้้อมูลที�เกีั�ยวข้้อง นำไปสู่่กัารจัดทำข้้อมูล 

ทะเบยีนเกัษตรกัรแบบเปดิ (Open Data) ซึ�งมกีัำหนดจะเปดิใหบ้รกิัารแบบส่าธารณะประมาณเดอ่นกันัยายน ๒๕๖๕ 

๒.	 การสร้างหลักปัระกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร

	 ๒.๑	 การแก้ไขปััญหาราคุาสินคุ้าเกษตรตกต�ำ

	 	 ๒.๑.๑	 ข้าวิ 

   (๑) ส่่งเส่ริมกัารผ่ลิตและจำหน่ายข้าวิพัันธุ์ด ีได้ดำเนินกัาร ดังนี� 

    (๑.๑) พัฒนาและส่่ ง เส่ริมกัารเกัษตร โดยส่่ ง เส่ริมกัารผ่ลิต ข้้าวเจ้ าพ่� นนุ่ ม  

จำนวน ๒๐,๓๓๐ ไร ่ไดแ้กั ่ข้า้วพนัธุ ์กัข้ ๔๓ จำนวน ๕๕๔ ไร ่ข้้าวพนัธุ ์กัข้ ๗๙ จำนวน ๑๐,๖๘๕ ไร ่และข้้าวพนัธุ ์กัข้ ๘๗  

จำนวน ๕,๐๙๑ ไร่ 

    (๑.๒) ส่่งเส่ริมและพัฒนากัารผ่ลิตเมล็ดพันธุ์ข้้าวคุณภาพดี (ชัี�นพันธุ์คัด/พันธุ์หลักั) 

จำนวน ๓,๐๓๐ ตัน 
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    (๑.๓) ส่ง่เส่รมิกัารพฒันาระบบตลาดภายในส่ำหรบัส่นิคา้เกัษตรในพ่�นที�รองรบัผ่ลผ่ลติ

ข้า้วอินทรียข์้องโครงกัารส่ง่เส่ริมกัารผ่ลิตข้า้วอินทรียแ์ละข้้าวจากักัารปฏิบัิตทิางกัารเกัษตรที�ด ี(Good Agricultural 

Practices: GAP) จำนวน ๓๑๙ กัลุ่ม 

    (๑.๔) ผ่ลติและกัระจายเมลด็พนัธุข์้ยายและจำหนา่ย โดยปรบัปรงุส่ภาพไดเ้มลด็พนัธุด์ี 

จำนวน ๔๖,๑๖๕ ตัน และส่ามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน ๔๘,๗๒๔ ตัน 

    (๑.๕) เพิ�มศึักัยภาพกัารผ่ลิตเมล็ดพันธุ์ข้้าวข้องศึูนย์ข้้าวชีุมชีน จำนวน ๗๙๗ แห่ง 

    (๑.๖) พัฒนาเคร่อข้่ายกัารผ่ลิตและกัระจายเมล็ดพันธุ์ข้้าว โดยจัดประชีุมเคร่อข้่าย

ส่มาชีิกัส่มาคมผู่้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้้าว ๑ ส่มาคม ๕๐ ชีมรม และตรวจติดตามร้านค้าเพ่�อต่ออายุ 

ใบรับรองร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้้าวคุณภาพดี Good Rice 

Seed Shop จำนวน ๑๖๔ ร้านค้า 

	 	 	 (๒)	 โคุรงการปัระกันภัยข้าวินาปีั		

ปัีการผัลิต	 ๒๕๖๕ เพ่�อให้เกัษตรกัรมีเคร่�องม่อในกัารบริหาร

จัดกัารความเส่ี�ยงจากัภัยธรรมชีาติและภัยจากัศัึตรูพ่ชี  

หรอ่โรคระบาด มเีกัษตรกัรเข้้าร่วมโครงกัารส่่วนประกันัภัยข้ั�นพ่�นฐาน  

จำนวน ๑.๙๑๒ ล้านราย พ่�นที� ๒๖.๗๖ ล้านไร่ ส่่วนประกัันภัย 

ภาคส่มัครใจ จำนวน ๗,๑๖๑ ราย พ่�นที� ๙๔,๐๒๕.๗๕ ไร่  

เบี�ยประกัันภัยรับรวมทั�ง ๒ ส่่วน จำนวน ๒,๘๙๑.๒๒ ล้านบาท

	 	 	 (๓)	 โคุรงการปัระกันรายได้สินคุ้าเกษตร	 ปัี	 ๒๕๖๔/๖๕ มีเกัษตรกัรได้รับประโยชีน์ 

จากักัารประกัันรายได้ส่ินค้าข้้าว ซึ�งธนาคารเพ่�อกัารเกัษตรและส่หกัรณ์กัารเกัษตร (ธ.กั.ส่.) ได้โอนเงินชีดเชีย 

ให้เกัษตรกัรแล้ว จำนวน ๔.๖๗๕ ล้านครัวเร่อน วงเงิน ๘๖,๑๖๗.๖๒ ล้านบาท

   (๔) มาตรการคุ่่ขนานรักษาเสถีียรภาพัราคุาข้าวิ	 ปัีการผัลิต	 ๒๕๖๔/๖๕ โดยม ี

กัารดำเนินโครงกัารส่ินเชี่�อชีะลอกัารข้ายข้้าวเปล่อกันาปี มีผู่้เข้้าร่วมโครงกัารฯ จำนวน ๓๐๙,๒๔๐ ราย กัู้แล้ว 

๑๙,๗๔๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นข้้าวเปล่อกั ๑.๙๖๘ ล้านตัน โครงกัารส่ินเชี่�อเพ่�อรวบรวมข้้าวและส่ร้างมูลค่าเพิ�ม 

โดยส่ถาบันเกัษตรกัร โดยส่ถาบันเกัษตรกัรจ่ายเงินกัู้ ให้เกัษตรกัรแล้ว จำนวน ๖,๒๕๐.๖๘ ล้านบาท  

เป็นข้้าวเปลอ่กั ๐.๖๒๑ ล้านตัน และโครงกัารชีดเชียดอกัเบี�ยให้ผู้่ประกัอบกัารค้าข้้าวในกัารเกับ็ส่ตอ็กั มผู้ี่เข้้าร่วมโครงกัารฯ  

๒๑๓ ราย จากั ๔๖ จังหวัด โรงส่ีเกั็บส่ต็อกัแล้ว ๒.๖๙๕ ล้านตัน 

  ๒.๑.๒	 ยางพัารา ได้ดำเนินโครงกัารประกันัรายได้ 

เกัษตรกัรชีาวส่วนยาง ระยะที�	๒ ให้แกั่เจ้าข้องส่วนยางกัรีดเอง 

จำนวน ๑,๑๐๔,๑๔๑ ราย เจ้าข้องส่วน จำนวน ๑๔๖,๓๕๓ ราย  

และคนกัรีดยาง จำนวน ๑๔๐,๔๖๙ ราย (จากัเป้าหมาย 

เจา้ข้องส่วนยางทั�งหมด จำนวน ๑,๕๖๑,๓๕๔ ราย และคนกัรดียาง  

๒๗๒,๗๓๓ ราย รวมทั�งส่ิ�น ๑,๗๑๑,๒๕๒ ราย) (ข้้อมูล 

ณ วันที� ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔) วงเงิน ๗,๕๓๙.๐๘ ล้านบาท และระยะที�	 ๓ ให้แกั่เจ้าข้องส่วนยางกัรีดเอง  

จำนวน ๔๑๔,๕๗๗ ราย เจ้าข้องส่วน จำนวน ๖๐,๒๙๖ ราย และคนกัรีดยาง จำนวน ๖๐,๔๐๓ ราย (จากัเป้าหมาย

ประกันัรายไดเ้กัษตรกัรชีาวส่วนยางและแจง้ข้้อมลูพ่�นที�ปลกูัยางกัับกัารยางแหง่ประเทศึไทย จำนวน ๑,๘๘๐,๔๕๘ ราย  

พ่�นที�ส่วนกัรีดยาง จำนวน ๑๙,๑๖๓,๕๗๒ ไร่) วงเงิน ๒,๓๓๕.๓๗ ล้านบาท 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๒.๑.๓	 อ้อย ได้ดำเนินโคุรงการชี่วิยเหล่อเกษตรกรชีาวิไร่อ้อยตัดสดอ้อยเพั่�อลดฝุ่่น	 PM2.5		

ฤด่การผัลิตปัี	๒๕๖๓/๒๕๖๔ กัรอบวงเงิน ๕,๓๙๔ ล้านบาท เพ่�อชี่วยเหล่อเกัษตรกัรชีาวไร่อ้อยทุกัรายที�ตัดอ้อยส่ด 

คุณภาพดีส่่งโรงงานผ่ลิตน�ำตาลทราย โรงงานผ่ลิตเอทานอล 

โรงงานผ่ลติน�ำตาลทรายแดง ในอตัรา ๑๒๐ บาทตอ่ตนั ณ วนัที� 

๓๐ กัันยายน ๒๕๖๔ มีเกัษตรกัรชีาวไร่อ้อยได้รับกัารชี่วยเหล่อ 

จำนวน ๑๒๒,๖๑๓ ราย วงเงินที�จ่ายช่ีวยเหล่อรวมทั�งส่ิ�น 

๕,๙๓๓.๘๓ ล้านบาท ปริมาณอ้อยส่ดที�ได้รับกัารชี่วยเหล่อ  

จำนวน ๔๙.๔๕ ล้านตัน ผ่ลจากักัารดำเนินโครงกัารทำให้

ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเหล่อร้อยละ ๒๖.๔๒ จากัปีก่ัอน 

ที�ร้อยละ ๔๙.๖๕ และมีพ่�นที�อ้อยไฟไหม้เพียง ๒.๕๗ ล้านไร่  

จากัพ่�นที�ทั�งหมด ๑๐.๘๖ ล้านไร่ 

	 	 ๒.๑.๔	 ข้าวิโพัด 

	 	 	 (๑)	 โคุรงการปัระกนัภยัข้าวิโพัดเลี�ยงสตัว์ิ		

ปัีการผัลิต	 ๒๕๖๕ เพ่�อให้เกัษตรกัรมีเคร่�องม่อในกัารบริหาร 

จัดกัารความเส่ี�ยงจากัภัยธรรมชีาติและภัยจากัศึัตรูพ่ชี  

หร่อโรคระบาด มีเกัษตรกัรเข้้าร่วมโครงกัารส่่วนประกัันภัย 

ขั้�นพ่�นฐาน จำนวน ๗๐,๕๗๔ ราย พ่�นที� ๑.๒๙ ล้านไร่  

ส่่วนประกัันภัยภาคส่มัครใจมี ๗ ราย พ่�นที� ๑๒๗.๕ ไร่  

เบี�ยประกัันภัยรับรวมทั�ง ๒ ส่่วน จำนวน ๒๒๑.๘๕ ล้านบาท

   (๒) มาตรการคุ่่ขนานรักษาเสถีียรภาพัราคุาข้าวิโพัดเลี�ยงสัตวิ์	 ปัีการผัลิต	 ๒๕๖๔/๖๕  

โดยมีกัารดำเนินโครงกัารสิ่นเช่ี�อเพ่�อรวบรวมข้า้วโพดเลี�ยงสั่ตว์และส่ร้างมูลค่าเพิ�มโดยส่ถาบันเกัษตรกัร ธ.กั.ส่. จา่ยเงินกัู้ 

ให้ส่ถาบันเกัษตรกัรแล้ว ๖ ส่ัญญา วงเงิน ๔๙.๑๐ ล้านบาท และโครงกัารชีดเชียดอกัเบี�ยในกัารเกั็บส่ต็อกั 

ข้้าวโพดเลี�ยงส่ตัว ์อนมุติัผู่เ้ข้า้ร่วมโครงกัารฯ จำนวน ๒๙ ราย ใน ๑๓ จงัหวดั ทั�งนี� มผีู่ป้ระกัอบกัารย่�นข้อรบักัารชีดเชีย 

ดอกัเบี�ยฯ แล้ว ๒๓ ราย ใน ๑๑ จังหวัด ซึ�งคณะทำงานตรวจส่อบเอกัส่ารหลักัฐานต้องพิจารณาเอกัส่ารกั่อนเส่นอ

คณะอนุกัรรมกัารพิจารณาชีดเชียดอกัเบี�ยให้แกั่ผู่้ประกัอบกัารค้าข้้าวโพดเลี�ยงส่ัตว์ในกัารเกั็บส่ต็อกัพิจารณาต่อไป

	 	 ๒.๑.๕	 มนัสำปัะหลัง ไดด้ำเนนิมาตรการคุ่่ขนาน

รักษาเสถีียรภาพัราคุามันสำปัะหลัง	 ปีัการผัลิต	 ๒๕๖๔/๖๕ 

โดยมีกัารดำเนินโครงกัารเพิ�มประสิ่ทธิภาพกัารเพาะปลูกั 

มันส่ำปะหลัง โดย ธ.กั.ส่. จ่ายเงินกู้ัให้เกัษตรกัรแล้ว จำนวน 

๑,๙๖๓ ส่ญัญา เปน็เงนิ ๓๓๔.๐๙ ลา้นบาท โครงกัารสิ่นเชี่�อเพ่�อ 

รวบรวมมันส่ำปะหลังและส่ร้างมูลค่าเพิ�ม โดยส่ถาบันเกัษตรกัร  

ธ.กั.ส่. จ่ายเงินกัู้ให้ส่ถาบันเกัษตรกัรแล้ว จำนวน ๑๑ ส่ัญญา  

วงเงิน ๑๒๙.๗๐ ลา้นบาท ซึ�งส่ิ�นส่ดุระยะเวลากัารจา่ยเงนิกัู้แลว้ 

เม่�อวันที� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้ณะนี�อยูร่ะหว่างกัารชีำระค่นเงินกัู ้ 

และโครงกัารชีดเชียดอกัเบี�ยในกัารเก็ับส่ต็อกัมันส่ำปะหลัง  

มี ผู้่ เ ข้้าร่วมโครงกัารฯ จำนวน ๑๑๐ ราย (นับรายซ�ำ)  

วงเงินส่ินเชี่�อ ๑๔,๙๙๙.๙๒ ล้านบาท 
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	 	 ๒.๑.๖	 ปัาล์มน�ำมัน ได้ดำเนินมาตรการคุ่่ขนานรักษาเสถีียรภาพัราคุาปัาล์มน�ำมัน	 ปัี	 ๒๕๖๔  

โดยมีกัารดำเนินโคุรงการผัลักดันการส่งออกน�ำมันปัาล์มเพั่�อลดผัลผัลิตส่วินเกิน	 ปัี	 ๒๕๖๕ เป้าหมาย จำนวน 

๑๕๐,๐๐๐ ตัน ภายในเด่อนกัันยายน ๒๕๖๕ กัรอบวงเงินดำเนินกัาร ๓๐๙ ล้านบาท รวมทั�งได้กัำหนดหลักัเกัณฑ ์

กัารข้อรบักัารส่นบัส่นนุค่าบรหิารจดักัารกัารส่่งออกัน�ำมนัปาล์มดบิ 

ตามโครงกัารฯ ภายใต้ ๒ เง่�อนไข้ ได้แก่ั ระดับส่ต็อกัน�ำมันปาล์มดิบ 

ในประเทศึสู่งกัว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตัน และราคาน�ำมันในประเทศึ 

สู่งกัว่าราคาตลาดโลกั อย่างไรก็ัตาม ได้มีกัารชีะลอกัารจัดส่รร

งบประมาณค่าบริหารจัดกัารกัารส่ง่ออกัน�ำมนัปาลม์ดบิ ส่ำหรบั

กัารส่่งออกัระหว่างวันที� ๕-๓๑ กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ เน่�องจากั 

ระดบัส่ตอ็กัน�ำมนัปาลม์ดิบคงเหลอ่ในประเทศึ ณ เดอ่นมถินุายน 

๒๕๖๕ ต�ำกัว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ซึ�งเป็นไปตามเง่�อนไข้ที�กัำหนด 

	 ๒.๒	 การส่งเสริมโรงไฟัฟั้าชีุมชีนเพั่�อเศรษฐกิจฐานราก เพ่�อส่่งเส่ริมเศึรษฐกัิจฐานรากัให้แกั่กัลุ่มเกัษตรกัร

ผู่้ปลูกัพ่ชีพลังงานให้มีรายได้ที�แน่นอนจากักัารข้ายเชี่�อเพลิงในรูปแบบเกัษตรพันธส่ัญญาและร่วมรับผ่ลประโยชีน์ 

ตอบแทนจากัโรงไฟฟา้ รวมถงึใหโ้รงไฟฟา้มสี่ว่นส่นบัส่นนุกัารพฒันาชีมุชีนและส่วสั่ดกิัารส่งัคมข้องชีมุชีนรอบโรงไฟฟา้  

โดยได้เปิดรับซ่�อไฟฟ้าจากัพลังงานหมุนเวียนโครงกัารโรงไฟฟ้าชีุมชีนเพ่�อเศึรษฐกัิจฐานรากั (โครงกัารนำร่อง)  

ปี  ๒๕๖๔ เป้าหมายรวม ๑๕๐ เมกัะวัตต์  ๒ ประเภทเช่ี�อ เพลิง  ได้แกั่  ชีีวมวลและกั๊าซชีีวภาพ  

(พ่ชีพลังงาน ผ่ส่มน�ำเส่ีย/ข้องเส่ียปริมาณไม่เกัินร้อยละ ๒๕) อย่างละ ๗๕ เมกัะวัตต์ และได้ประกัาศึผ่ลผู่้ได้รับ 

คดัเล่อกัเข้า้รว่มโครงกัาร จำนวน ๔๓ ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้เส่นอข้ายรวม ๑๔๙.๕๐ เมกัะวตัต ์แบง่เป็นโรงไฟฟา้ชีวีมวล  

จำนวน ๑๖ ราย และโรงไฟฟ้ากั๊าซชีีวภาพ จำนวน ๒๗ ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเส่นอข้าย ๗๔.๕๐ เมกัะวัตต์  

(เป้าหมายกัารรับซ่�อเชี่�อเพลิงชีีวมวล ๗๕ เมกัะวัตต์ และเชี่�อเพลิงกั๊าซชีีวภาพ ๗๕ เมกัะวัตต์) ปัจจุบันอยู่ในข้ั�นตอน

กัารลงนามส่ญัญาซ่�อข้ายไฟฟา้ระหวา่งกัารไฟฟา้ส่ว่นภมูภิาคกับัผู่ผ้่า่นกัารคดัเลอ่กัเข้้ารว่มโครงกัาร ทั�ง ๔๓ โครงกัาร 

๓.	 การทำการเกษตรยุคุใหม่โดยใชี้นวิัตกรรมเพั่�อลดต้นทุนการผัลิต

	 ๓.๑	 การส่งเสริมการใช้ีเทคุโนโลยีขั�นส่งในการผัลิตพ่ัชี โดยพัฒนาระบบกัารแส่ดงข้้อมูลกัารจัดระบบ 

กัารปลูกัข้้าวโดยใช้ีเทคโนโลยีเกัษตรอัจฉ้ริยะ ๒ เทคโนโลยี ได้แกั่ เทคโนโลยีกัารจัดกัารน�ำอย่างประหยัดโดยใช้ี 

ท่อน�ำอัจฉ้ริยะ และเทคโนโลยีกัารจัดกัารระบบผ่ลิตข้้าวเพ่�อลดต้นทุนโดยใชี้เทคโนโลยีเกัษตรอัจฉ้ริยะ 

	 ๓.๒	 โคุรงการขยายผัลและถ่ีายทอดเทคุโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	 (Smart	 Farm) ให้แกั่เกัษตรกัรแกันนำ  

เพ่�อส่ร้างความเช่ี�อมโยง เผ่ยแพร่ และส่่งต่อความรู้และเทคโนโลยีให้กัับส่มาชิีกัในกัลุ่มหร่อผู่้ที�มีความส่นใจ  

ให้ส่ามารถพึ�งพาตนเองในกัารประกัอบอาชีีพกัารเกัษตรได้อย่างถาวร ซึ�งมีเกัษตรกัรแกันนำได้รับกัารถ่ายทอด

เทคโนโลยี จำนวน ๔,๑๒๙ ราย มีเทคโนโลยีที�นำไปใช้ีในกัารถ่ายทอด ได้แก่ั (๑) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ 

แบบเครอ่ข่้ายไร้ส่ายเพ่�อกัารจัดกัารและควบคุมอัตโนมัต ิ(Wireless sensor network for Management And Remote  

Control: WiMaRC) (๒) กัารใชี้โดรนเพ่�อเพิ�มประส่ิทธิภาพในกัารเกัษตร (๓) เทคโนโลยีโรงเร่อนเพาะปลูกัพ่ชี 

และกัารบริหารจัดกัารแบบครบวงจร (๔) กัารใชี้แอปพลิเคชัีนเพ่�อกัารเกัษตร และ (๕) เทคโนโลยีกัารใช้ีพลังงาน 

แส่งอาทิตย์เพ่�อจัดกัารน�ำ นอกัจากันี� ได้ส่ร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีโรงเร่อน 

เพาะปลูกัพ่ชีและกัารบริหารจัดกัารแบบครบวงจรให้แกั่ผู่้ประกัอบกัารนวัตกัรรมด้านกัารเกัษตร จำนวน ๔๔ ราย 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๓.๓	 โคุรงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ เพ่�อพัฒนาแปลงปลูกั/โรงเร่อนเกัษตรอัจฉ้ริยะ (Smart Farming)  

ต้นแบบส่ำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบสู่เ่กัษตรกัร ทำให้เกัษตรกัรส่ามารถเข้้าถึงเทคโนโลยีกัารเพาะปลูกัในราคาถูกัลง  

และมีแหล่งเรียนรู้ส่ำหรับกัารเพาะปลูกัแบบเกัษตรอัจฉ้ริยะ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างทดลองกัารใชี้งาน 

โปรแกัรมควบคมุส่ภาวะแวดล้อมในโรงเรอ่น เช่ีน กัารควบคมุอณุหภมูแิละความชี่�นในโรงเรอ่น กัารปิดเปิดไฟแส่งส่ว่างในโรงเร่อน 

๔.	 การส่งเสริมการใชี้ผัลผัลิตทางการเกษตรเพั่�อแก้ไขปััญหาสินคุ้าเกษตรล้นตลาด 

	 ๔.๑	 การส่งเสริมการใชี้ยางพัาราในหน่วิยงานภาคุรัฐ 

	 	 ๔.๑.๑	 ดำเนินโคุรงการส่งเสริมการใช้ียางพัาราในหน่วิยงานภาคุรัฐเพ่�อซ่อมแซมและปรับปรุง 

คันคลองชีลประทาน มีปริมาณกัารใช้ียางข้้น จำนวน ๕๐๓.๖๓ ตัน (เป้าหมายปริมาณกัารใช้ียางข้้น ๘๙๘ ตัน)  

ในปี ๒๕๖๕ มีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓ กัระทรวง มีเป้าหมายใช้ีน�ำยางส่ด รวมทั�งส่ิ�น ๓,๔๓๖.๔๕ ตัน  

ส่ามารถใชี้น�ำยางส่ดรวมทั�งส่ิ�น ๑,๖๐๕.๕๕ ตัน

	 	 ๔.๑.๒	 ส่งเสริมการใชี้ยางพัาราในโคุรงสร้างพั่�นฐานของปัระเทศ เชี่น (๑) นำยางพารามาใชี้ในงาน

กัอ่ส่รา้งและซอ่มบำรงุโดยกัารทำผ่วิทาง โดยกัรมทางหลวง งบประมาณโครงกัาร ๑๙,๒๖๕ ลา้นบาท ปรมิาณยางดบิ  

จำนวน ๒๐,๗๓๔ ตัน และกัรมทางหลวงชีนบท งบประมาณโครงกัาร ๙,๖๔๗ ล้านบาท ปริมาณยางดิบ  

จำนวน ๘,๒๐๐ ตัน และ (๒) นำยางพารามาใชี้ปรับปรุง 

เพ่�อเพิ�มความปลอดภัยทางถนนโดยใชี้แผั่นยางธรรมชีาติ	

คุรอบกำแพังคุอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB)  

โดยกัรมทางหลวง ระยะทาง ๑๕๔.๔๖ กัโิลเมตร งบประมาณ  

๖๔๕.๔๗ ล้านบาท และกัรมทางหลวงชีนบท ระยะทาง ๗๘.๘๘ กัโิลเมตร 

งบประมาณ ๓๓๐.๐๗ ลา้นบาท และหลกันำทางยางธรรมชีาต ิ 

(Rubber Guide Post: RGP) โดยกัรมทางหลวง จำนวน  

๒๒๔,๐๘๗ ต้น งบประมาณ ๔๙๓.๖๗ ล้านบาท และ 

กัรมทางหลวงชีนบท จำนวน ๒๐๐,๗๑๔ ต้น งบประมาณ ๔๒๓.๐๙ ล้านบาท รวมปริมาณยางดิบที�ใชี้ในงาน RFB  

และ RGP กัรมทางหลวง จำนวน ๑๗,๔๙๑ ตัน และกัรมทางหลวงชีนบท จำนวน ๑๔,๕๖๔ ตัน 

	 ๔.๒	 โคุรงการสนับสนนุสนิเช่ี�อเพั่�อเปัน็เงนิทนุหมนุเวิยีนแกส่ถีาบนัเกษตรกรเพ่ั�อรวิมยางพัารา มสี่หกัรณ/์ 

กัลุ่มเกัษตรกัรย่�นข้อกัู้ จำนวน ๓๙๑ แห่ง เป็นเงิน ๗,๗๗๑.๕๙ ล้านบาท ส่่งชีำระเงินกัู้ให้กัับ ธ.กั.ส่. แล้ว เป็นเงิน  

๗,๗๘๕.๐๙ ล้านบาท ส่่งชีำระเงินกัู้ให้กัับ ธ.กั.ส่. แล้ว เป็นเงิน ๖,๑๑๒.๓๘ ล้านบาท ส่หกัรณ์/กัลุ่มเกัษตรกัร 

ที�ตอ้งชีำระเงนิกัูค้งเหลอ่ ๑๓๔ แหง่ เปน็เงนิ ๑,๖๗๒.๗๒ ลา้นบาท ส่ามารถย่�นข้อกัูไ้ดอ้กีัเปน็วงเงนิ ๘,๓๒๗ ลา้นบาท  

(วงเงินส่ินเชี่�อคงเหล่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท)

๕.	 การเร่งศึกษาวิิจัยและพััฒนาเทคุโนโลยีสำหรับกัญชีา	 กัญชีง	 และพั่ชีสมุนไพัร	
เพั่�อนำมาใชี้ปัระโยชีน์ในอุตสาหกรรมทางการแพัทย์

	 ๕.๑	 การส่งเสริมและผัลักดันพั่ชีสมุนไพัร	 กัญชีา	 กัญชีง	 เพ่ั�อสุขภาพัและเศรษฐกิจ ได้ดำเนินกัาร เชี่น 

(๑) จัดทำคู่ม่อกัารย่�นแบบเส่นอยาจากัส่มุนไพรเข้้าสู่่บัญชีียาหลักัแห่งชีาติด้านส่มุนไพร ปี ๒๕๖๕ (๒) จัดทำข้้อมูล 

ประกัอบกัารพิจารณาบัญชีียาหลักัแห่งชีาติด้านส่มุนไพร (๓) วิเคราะห์ชี่องว่างระหว่างผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพร 

ที�มีความจำเป็นส่ำหรับกัารใช้ีในส่ถานพยาบาลข้องรัฐ และแนวทางปัจจุบันที�ใช้ีคัดเล่อกัยาจากัส่มุนไพร 

286 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



เข้้าสู่่บัญชีียาหลักัแห่งชีาติด้านส่มุนไพร และวิเคราะห์ข้้อบกัพร่องส่ำหรับแจ้งผู่้เส่นอยาที�ไม่ผ่่านกัารคัดเล่อกั 

เข้้าบัญชีียาหลักัแห่งชีาติ (๔) ปรับปรุงกัฎระเบียบ หลักัเกัณฑ์กัารอนุญาตให้ได้มาตรฐานและเหมาะส่ม 

กัับความพร้อมข้องผู่้ประกัอบกัารและความเส่ี�ยงข้องผ่ลิตภัณฑ์ ได้แก่ั หลักัเกัณฑ์ในกัารพัฒนาและข้ออนุญาต 

ผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพรประเภทผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพรเพ่�อสุ่ข้ภาพ น�ำใบกัระท่อม ประกัาศึกัระทรวงส่าธารณสุ่ข้  

(ฉ้บับที� ๔๓๐) พ.ศึ. ๒๕๖๔ ออกัตามความในพระราชีบัญญัติอาหาร พ.ศึ. ๒๕๒๒ เร่�อง แก้ัไข้เพิ�มเติม 

ประกัาศึกัระทรวงส่าธารณสุ่ข้ (ฉ้บับที� ๔๒๔) พ.ศึ. ๒๕๖๔  

ออกัตามความในพระราชีบัญญั ติอาหาร พ.ศึ. ๒๕๒๒  

เร่�อง กัำหนดอาหารที�ห้ามผ่ลิต นำเข้้า หร่อจำหน่าย  

หลักัเกัณฑ์และข้้อกัำหนดในกัารจดแจ้งกััญชีาและกััญชีง 

ในผ่ลติภัณฑ์เคร่�องส่ำอางเพ่�ออำนวยความส่ะดวกัต่อผู่ป้ระกัอบกัาร  

ประกัาศึกัระทรวงส่าธารณสุ่ข้ เร่�อง หลักัเกัณฑ์ วธิกีัาร และเง่�อนไข้ 

เกัี�ยวกัับกัารผ่ลิตผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพรตามพระราชีบัญญัต ิ

ผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพร พ.ศึ. ๒๕๖๒ พ.ศึ. ๒๕๖๔ ประกัาศึ 

กัระทรวงส่าธารณสุ่ข้ เร่�อง ชี่�อ ประเภท ชีนิด หร่อลักัษณะข้องผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพร ที�ห้ามนำเข้้า พ.ศึ. ๒๕๖๕  

ประกัาศึกัระทรวงส่าธารณสุ่ข้ เร่�อง รายกัารตำราที�เกัี�ยวข้้องกัับผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพร พ.ศึ. ๒๕๖๕ ประกัาศึกัระทรวง 

ส่าธารณสุ่ข้ เร่�อง หลักัเกัณฑ์ วธิกีัาร และเง่�อนไข้เกัี�ยวกับักัารแจ้ง กัารอนุญาต และกัารผ่ลิต หรอ่นำเข้า้ผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพร  

เพ่�อกัารศึึกัษาวิจัย พ.ศึ. ๒๕๖๕ และประกัาศึส่ำนักังานคณะกัรรมกัารอาหารและยา เร่�อง หลักัเกัณฑ์ วิธีกัาร  

และเง่�อนไข้ข้องกัารแจ้งชี่�อผู่้ปฏิิบัติกัารแทนผู่้มีหน้าที�ปฏิิบัติกัารในส่ถานที�ผ่ลิต นำเข้้า หร่อข้ายผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพร 

พ.ศึ. ๒๕๖๕ (๕) จัดทำคู่ม่อกัารข้ออนุญาตตามกัฎระเบียบที�ได้รับกัารปรับปรุงในรูปแบบไฟล์อิเล็กัทรอนิกัส่์  

โดยจัดทำคำแนะนำกัารพัฒนาและข้ออนุญาตผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพรประเภท ผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพรเพ่�อสุ่ข้ภาพ  

น�ำใบกัระท่อม ๑ ฉ้บับ (๖) พัฒนาคู่ม่อแนวปฏิิบัติในกัารส่่งออกัผ่ลิตภัณฑ์ส่มุนไพรไปยังต่างประเทศึ  

(๗) ได้ออกัใบรับจดแจ้งกัารปลูกักัญัชีา จำนวน ๑,๐๕๔,๐๔๔ ใบ และ (๘) อนุญาตปลูกักัญัชีา กัญัชีง จำนวน ๓,๔๓๐ แห่ง  

รวมพ่�นที� ๑๐,๙๗๔,๘๐๓ ตารางเมตร จำนวน ๑๘๐,๒๙๙ ต้น 

	 ๕.๒	 การขบัเคุล่�อนกญัชีา	กญัชีง	กระทอ่มทางการแพัทยแ์ผันไทยและการแพัทยท์างเลอ่ก ได้ดำเนนิกัาร 

เชีน่ (๑) จดัทำแนวทางบรูณากัารกัารดูแลผู่ป่้วยระยะประคบัประคองดว้ยกัญัชีาทางกัารแพทยแ์ผ่นไทย และแนวทาง

กัารข้ับเคล่�อนชีุดส่ิทธิประโยชีน์/บัญชีียาหลักัแห่งชีาติ (๒) พัฒนากัารผ่ลิตยาส่มุนไพร ตำรับยากััญชีาและผ่ลิตภัณฑ์

ส่มุนไพร และตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ข้องโรงพยาบาลที�เข้้าร่วมโครงกัารพัฒนาผ่ลิตภัณฑ์จากักััญชีง ๓ ชีนิด  

ชีนิดละ ๓ สู่ตร ได้แกั่ ผ่ลิตภัณฑ์ผ่งโรยข้้าวผ่ส่มใบกััญชีง  

(ส่ตูรรส่ชีาตต้ิมยำกัุง้ ส่ตูรรส่ชีาตแิบบญี�ปุน่ และส่ตูรไม่มีเน่�อส่ตัว์)  

ผ่ลิตภณัฑค์รมีมาส่ก์ัหนา้ผ่ส่มส่ารส่กัดักัญัชีง (ส่ตูร Peeling mask  

ทาแล้วรอแห้ง ลอกัออกัเป็นแผ่่น สู่ตร Sleeping mask  

ไม่ต้องล้างออกั และสู่ตร Clay mask ทาแห้งแล้วล้างออกั)  

และผ่ ลิตภัณฑ์ ส่ เปรย์ ผ่่ อนคลายผ่ส่มส่ารส่กัั ดกััญชีง  

สู่ตรมีแอลกัอฮอล์ เป็นส่่วนผ่ส่ม สู่ตรไม่มีแอลกัอฮอล ์

เป็นส่่วนผ่ส่ม และชีนิดน�ำมันนวด (๓) บูรณากัารกัารแพทย์ 

แผ่นไทยในหน่วยบริกัารปฐมภูมิ พัฒนาบุคลากัรให้มีความรู้เกัี�ยวกัับกัารใชี้ยาส่มุนไพร และพัฒนารูปแบบกัารดูแล 

ผู่้ป่วยระยะประคับประคอง (๔) จัดทำข้้อเส่นอและข้ับเคล่�อนกััญชีาไทยให้เป็นรายกัารตัวแทนมรดกัภูมิปัญญา 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ทางวัฒนธรรมข้องไทยและมวลมนุษยชีาติ ซึ�งอยู่ระหว่างขั้�นตอนกัารลงพ่�นที�เพ่�อเกับ็ข้้อมลูเชีงิลกึัดา้นกัารใช้ีประโยชีน์ 

จากักัญัชีาไทยทางกัารแพทย์ ในมติขิ้องกัารนำมาใช้ีในกัารดแูลส่ขุ้ภาพที�มคีวามเชี่�อมโยงกับัวฒันธรรมท้องถิ�นข้องชีมุชีน  

(๕) จัดทำตำรับยาที�มีกััญชีารองรับใชี้ในหน่วยบริกัารส่ังกััดกัรมกัารแพทย์แผ่นไทยและกัารแพทย์ทางเล่อกั  

จำนวน ๑๗ ตำรับ (๖) จัดทำข้้อมูลทางวิชีากัารในกัารใช้ีประโยชีน์จากักัระท่อมทางกัารแพทย์แผ่นไทยที�ถูกัต้อง 

ตามหลักัวิชีากัารและความปลอดภัย รวมทั�งมีกัารส่่�อส่ารและส่ร้างความรอบรู้ กัารใชี้ประโยชีน์จากักััญชีา  

กัระท่อมทางกัารแพทย์แผ่นไทยในกัารดูแลสุ่ข้ภาพ และ (๗) จัดบริกัารคลินิกักััญชีาทางกัารแพทย์แบบบูรณากัาร  

จำนวน ๘๙๒ แห่ง ให้บริกัารผู่้ป่วยแล้ว จำนวน ๒๑,๘๔๔ ราย 

	 ๕.๓	 โคุรงการพััฒนากัญชีาทางการแพัทย์ เพ่�อจัดทำ

มาตรฐานตำรบัยา ไดด้ำเนนิกัาร ดงันี� (๑) ศึกึัษา DNA barcode 

ข้องกััญชีาส่ายพันธุ์ไทย โดยกัารเก็ับตัวอย่างพันธุ์กััญชีาไทย 

เพ่�อทำกัารพัฒนาพันธุ์ ซึ�งแตกัต่างจากักััญชีาพันธุ์ไทย ๔ พันธุ์  

ที�ไดขึ้้�นทะเบยีนไปแลว้ (๒) คดัเลอ่กัตน้พนัธุ ์GG1 จำนวน ๒๐ ตน้  

ที�มีคุณลักัษณะช่ีอดอกัและส่ารส่ำคัญที�ดีมาเป็นต้นแม่พันธ์ุ 

เพ่�อผ่ลิตเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันอยู่ในกัระบวนกัารปักัชีำทำให้เกิัด 

กัารผ่ส่มและติดเมล็ดเพ่�อใช้ีในกัารปลูกัทดส่อบพันธุท์ี�มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชีมงคลอีส่าน วิทยาเข้ตส่กัลคร และมหาวิทยาลัยเกัษตรศึาส่ตร์ (๓) จัดเตรียมส่ารส่กััดใบกััญชีาพันธุ์ 

ตะนาวศึรีกั้านแดง RD1 จำนวน ๑๒ กัรัม เพ่�อดำเนินกัารศึึกัษาข้้อมูลทางเคมี ฤทธิ�ทางเภส่ัชีวิทยา และพิษวิทยา  

(๔) พฒันาส่ตูรตำรบัยาพ่�น ๗ ตำรบั (๕) กัารศึกึัษาพษิวทิยาข้องกัญัชีาส่ารส่กัดัส่กัดัใบกัญัชีาพนัธุต์ะนาวศึรกีัา้นแดง  

RD1 มีค่ายับยั�งกัารเจริญเติบโตร้อยละ ๕๐ ข้องเซลล์ Chang-Liver, HEK-293และ SV-80 (IC50) เท่ากัับ 

๓.๙๗.±๐.๗๓, ๑๐.๘๖±๑.๑๖ และ ๒๗.๔๙±๒.๐๓ ug/ml ตามลำดับ (๖) ปลูกัต้นกััญชีาพันธุ์ตะนาวศึรีกั้านแดง 

ด้วยวธิกีัารกัิ�งปักัชีำและเพาะเมลด็ จำนวน ๑๑๒ ต้น เพ่�อเปรยีบเทยีบกัารเจรญิเตบิโตในช่ีวง ๒ เดอ่น และ (๗) ศึกึัษาฤทธิ� 

ต้านกัารอักัเส่บข้องส่ารส่กััดใบกััญชีาพันธุ์ตะนาวศึรีกั้านแดง ด้วยกัลไกัยับยั�งกัารส่ร้าง Nitric oxide metabolites 

	 ๕.๔	 โคุรงการพััฒนาพั่�นที�เพั่�อรองรับการวิิจัยและถี่ายทอดเทคุโนโลยีและนวิัตกรรมการผัลิตกัญชีา  

ในพ่�นที�ศึูนย์วิจัยพ่ชีส่วนเชีียงราย เพ่�อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธ์ุ รวบรวมและจำแนกักััญชีาส่ายพันธ์ุไทย  

รวมถึงพัฒนาพันธุ์ โดยกัารปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ส่ายพันธุ์ลูกัผ่ส่มที�มีความเหมาะส่มส่ำหรับเพาะปลูกัในประเทศึไทย  

และให้ส่าร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ในปริมาณสู่ง มีความส่ม�ำเส่มอ  

เพ่�อใชี้ประโยชีน์ทางกัารแพทย์ 

	 ๕.๕	 โคุรงการปัระยุกต์เทคุนิคุทางรังสีเพั่�อพััฒนาสายพัันธุ์และคัุดเล่อกเพัศของพ่ัชีกัญชีงและกัญชีา	

ในการสนับสนุนใหเ้ปัน็พัช่ีเศรษฐกิจใหมข่องปัระเทศ เพ่�อศึกึัษากัญัชีาและกัญัชีงพนัธุก์ัลายที�ให้ส่ารสํ่าคัญสู่งข้ึ�น ได้แก่ั  

ส่าร THC และส่าร CBD โดยกัารฉ้ายรังส่ีแกัมมา รวมถึงกัารคัดเล่อกัส่ายพันธุ์และทํานายกัารผ่ลิตส่ารส่ําคัญที�พ่ชี 

จะส่ามารถผ่ลิตข้ึ�นในอนาคตได้อย่างมีประส่ิทธิภาพ และศึึกัษาส่ภาวะที�เหมาะส่มในกัารส่กััด THC และ CBD  

เพ่�อใหไ้ดส้่ารส่าํคญัปรมิาณส่งูส่ดุ เพ่�อส่รา้งมลูค่าเพิ�มทางเศึรษฐกัจิและส่งัคม ซึ�งองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักัรรม 

ที�ถกูัส่ร้างข้ึ�น เพ่�อส่่งเส่ริมกัารพัฒนาเศึรษฐกิัจชีวีภาพ เศึรษฐกิัจ หมุนเวียน และเศึรษฐกิัจสี่เขี้ยว [Bio-Circular-Green  

(BCG) Economy] ในด้านเกัษตรและอาหาร สุ่ข้ภาพและกัารแพทย์ 
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เร่�องที�	๕		การยกระดับศักยภาพัของแรงงาน	

๑.	 การยกระดับรายได้หร่อคุ่าแรงขั�นต�ำให้สอดคุล้องกับการพััฒนาทักษะฝ่ีม่อแรงงาน
ผั่านกลไกคุณะกรรมการไตรภาคุี	

	 ๑.๑	 การจัดทำข้อเสนอเพ่ั�อกำหนดอัตราคุ่าจ้างขั�นต�ำ	 เพ่�อกัำหนดอัตราค่าจ้างข้ั�นต�ำข้องประเทศึให้เป็น 

อัตราค่าจ้างที�เพียงพอส่ำหรับแรงงานทั�วไปแรกัเข้้าทำงาน ให้ส่ามารถดำรงชีีพอยู่ได้ตามส่มควรแก่ัส่ภาพเศึรษฐกิัจ 

และส่ังคม โดยมีมาตรฐานกัารครองชีีพที�เหมาะส่มตามความส่ามารถข้องธุรกัิจในท้องถิ�นนั�น โดยจัดส่ัมมนา  

เร่�อง กัารจดัทำโครงส่รา้งคา่จา้งเงนิเด่อนในภาคเอกัชีน กัารส่ำรวจคา่ใชีจ้า่ยที�จำเปน็ข้องแรงงานทั�วไปแรกัเข้า้ทำงาน 

ในภาคอุตส่าหกัรรมทั�วประเทศึ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖,๔๐๗ ตัวอย่าง และจัดประชีุมคณะอนุกัรรมกัารพิจารณา 

อัตราค่าจ้างข้ั�นต�ำจังหวัดและคณะอนุกัรรมกัารพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ั�นต�ำกัรุงเทพมหานคร เพ่�อพิจารณา 

เส่นอแนะอัตราค่าจ้างข้ั�นต�ำจังหวัด จำนวน ๗๗ คณะ เพ่�อใชี้เป็นข้้อมูลประกัอบกัารพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ั�นต�ำ 

ข้องคณะกัรรมกัารค่าจ้างและคณะอนุกัรรมกัารวิชีากัารและกัลั�นกัรอง 

	 ๑.๒	 การจดัทำขอ้เสนอเพั่�อกำหนดอตัราคุา่จา้งตามมาตรฐานฝ่มีอ่ เพ่�อคุม้ครองลกูัจา้งที�ผ่า่นกัารทดส่อบ 

มาตรฐานฝั่มีอ่แรงงานแหง่ชีาตใินแตล่ะส่าข้าอาชีพีในแตล่ะระดบัใหไ้ดค้า่จา้งที�เหมาะส่มและเปน็ธรรม ส่อดคลอ้งกับั 

ทักัษะฝั่ีม่อ ความรู้ ความส่ามารถ มีส่ภาพบังคับตามกัฎหมาย โดยดำเนินกัาร ดังนี�

	 	 ๑.๒.๑	 จัดทำข้อเสนอเพั่�อกำหนดอัตราคุ่าจ้างตามมาตรฐานฝ่ีม่อ	ปัี	๒๕๖๔ คณะกัรรมกัารค่าจ้าง 

ได้ออกัประกัาศึคณะกัรรมกัารค่าจ้าง เร่�อง อตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีั่มอ่ (ฉ้บบัที� ๑๑) ลงวนัที� ๑๑ กัมุภาพนัธ์ พ.ศึ. ๒๕๖๕  

เพ่�อกัำหนดอตัราคา่จา้งตามมาตรฐานฝั่มีอ่ ส่าข้าอาชีพีชีา่งกัอ่ส่รา้ง ส่าข้าอาชีพีชีา่งอตุส่าหกัรรมศึลิป ์และส่าข้าอาชีีพ 

ภาคบริกัาร รวม ๑๖ ส่าข้า โดยให้มีผ่ลใช้ีบังคับเม่�อพ้นกัำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกัาศึในราชีกิัจจานุเบกัษา  

ค่อ ตั�งแต่วันที� ๗ กัันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

	 	 ๑.๒.๒	 จัดทำข้อเสนอเพั่�อกำหนดอัตราคุ่าจ้างตามมาตรฐานฝ่ีม่อ	ปัี	๒๕๖๕ คณะกัรรมกัารค่าจ้าง 

ชีุดที� ๒๑ มีมติเห็นชีอบให้ดำเนินกัารกัำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝั่ีม่อปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ ส่าข้า  

ใน ๓ กัลุม่ส่าข้าอาชีพี ได้แกั ่(๑) ส่าข้าอาชีพีช่ีางอุตส่าหกัาร (๒) ส่าข้าอาชีพีช่ีางเคร่�องกัล และ (๓) ส่าข้าอาชีพีภาคบริกัาร  

และแต่งตั�งคณะอนุกัรรมกัารค่าจ้างตามมาตรฐานฝั่ีม่อ จำนวน ๓ คณะ ตามกัลุ่มส่าข้าอาชีีพดังกัล่าว เพ่�อทำหน้าที� 

ในกัารจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝั่ีม่อ เส่นอคณะกัรรมกัารค่าจ้างพิจารณา 

๒.	 การสนับสนุนการปัรับเปัลี�ยนทักษะและเปัลี�ยนสายอาชีีพัให้ตรงกับคุวิามต้องการ
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเปั้าหมายและคุวิามก้าวิหน้าของเทคุโนโลยี

	 ๒.๑	 การฝ่ึกอบรมฝ่ีม่อแรงงาน เพ่�อปรับทักัษะเปลี�ยนส่ายอาชีีพให้ตรงกัับความต้องกัารข้องตลาดแรงงาน

เป้าหมายและความกั้าวหน้าข้องเทคโนโลยี ดังนี�

	 	 ๒.๑.๑	 	 ดำเนินโคุรงการฝ่ึกอบรมคุวิามเปั็นเลิศด้านเทคุโนโลยีชีั�นส่ง เพ่�อพัฒนากัำลังแรงงาน 

หรอ่พฒันาผู่ป้ระกัอบกัารใหม้คีวามรู้และทกััษะฝั่มีอ่ส่อดคลอ้งกัับอตุส่าหกัรรม ๖ กัลุม่เปา้หมาย (ดจิทิลั ระบบอตัโนมตัิ  

อิเล็กัทรอนิกัส่์อัจฉ้ริยะ ชีีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์) ส่ามารถใชี้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐาน 

เพ่�อกัารต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกัรรม โดยมีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๕,๖๗๑ คน 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๒.๑.๒	 ดำเนินโคุรงการยกระดับเพั่�อเพัิ�มศักยภาพัฝ่ีม่อและสมรรถีนะแรงงาน เพ่�อพัฒนาศึักัยภาพ 

แรงงานใหม่ให้มีทักัษะองค์ความรู้ส่อดคล้องกัับความต้องกัารข้องตลาดแรงงานและความก้ัาวหน้าทางเทคโนโลยี 

และนวัตกัรรม และเพ่�อ Upskill และ Reskill แรงงานใหส้่ามารถทำงานที�ส่อดคลอ้งกับัความตอ้งกัารข้องตลาดแรงงาน  

เตรยีมความพรอ้มรองรบักัารเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยขี้องภาคอตุส่าหกัรรม/บริกัาร และรองรบักัารปรบัเปลี�ยนอาชีพี  

โดยมีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๒๘,๓๐๔ คน 

	 	 ๒.๑.๓	 ดำเนินโคุรงการเพัิ�มปัระสิทธิภาพั/ผัลิตภาพั โดยจัดฝั่ึกัอบรมเพ่�อเพิ�มข้ีดความส่ามารถ 

ในกัารแข้ง่ข้นัใหแ้กัผู่่ป้ระกัอบ SMEs กัลุม่ OTOP กัลุม่วสิ่าหกัจิชีมุชีน หรอ่ส่หกัรณผ์่า่นกัระบวนกัารเพิ�มผ่ลติภาพแรงงาน  

ผ่ลกััดนัใหเ้กัดิความคดิริเริ�มส่รา้งส่รรค์ นวตักัรรมแปลกัใหม ่และกัารประยกุัตใ์ช้ีประโยชีนจ์ากัเทคโนโลยเีพ่�อรองรบั 

กัารพัฒนาสู่่ SME 4.0 โดยมีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๑๗,๙๐๗ คน 

	 	 ๒.๑.๔	 ดำเนินโคุรงการพััฒนาผ้่ัปัระกอบกิจการสมัยใหม่เพัิ�มม่ลคุ่าสินคุ้าหร่อบริการในชีุมชีน  

เพ่�อยกัระดบัส่มรรถนะข้องแรงงานและวสิ่าหกัจิรายยอ่ยใหส้่ามารถประกัอบธรุกัจิอยา่งมอ่อาชีพี และผ่ลกััดนัใหเ้กัดิ 

ความคิดริเริ�มส่ร้างส่รรค์ในกัารทำธุรกัิจแนวใหม่และกัารประยุกัต์ใชี้ประโยชีน์จากัเทคโนโลยีนวัตกัรรมแปลกัใหม่  

โดยมีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๑,๓๓๐ คน 

	 	 ๒.๑.๕	 ดำเนินโคุรงการเพัิ�มทกัษะกำลังแรงงานในพ่ั�นที�เขตพััฒนาเศรษฐกิจพิัเศษ เพ่�อเตรยีมความพร้อม 

และยกัระดับทักัษะแรงงานในพ่�นที�เข้ตพัฒนาเศึรษฐกัิจพิเศึษ รองรับในพ่�นที�และรองรับความต้องกัารลงทุน 

ข้องผู่้ประกัอบกิัจกัารและ SMEs ในพ่�นที�สู่่กัารจ้างงานตามกัลุ่มอุตส่าหกัรรมเป้าหมายข้องแต่ละจังหวัด 

ในเข้ตเศึรษฐกัิจพิเศึษ โดยมีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๑๖,๓๖๕ คน 

	 	 ๒.๑.๖	 ดำเนินโคุรงการพััฒนาทักษะแรงงานในพั่�นที�เขตพััฒนาพัิเศษภาคุตะวิันออก เพ่�อยกัระดับ 

ทักัษะฝีั่ม่อกัำลังแรงงานรองรับกัารลงทุนในอุตส่าหกัรรมและบริกัารที�ใช้ีเทคโนโลยีชีั�นสู่ง มีผู่้ได้รับกัารฝึั่กัอบรม  

จำนวน ๑,๙๐๖ คน 

	 	 ๒.๑.๗	 ดำเนินโคุรงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝี่ม่อแรงงานเพ่ั�อรองรับการแข่งขัน 

ได้พัฒนาศึักัยภาพแรงงานให้มีทักัษะ ความรู้ เข้้าสู่่เกัณฑ์มาตรฐานฝั่ีม่อแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงาน 

มีมาตรฐานฝั่ีม่อเพ่�อเข้้าสู่่เกัณฑ์ตามประกัาศึอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีั่ม่อ มีผู่้ได้รับกัารฝึั่กัอบรม จำนวน  

๒๘,๓๐๔ คน 

	 	 ๒.๑.๘	 ดำเนินโคุรงการการพัฒันาทักษะแรงงานด้านการท่องเที�ยวิและบรกิาร เพ่�อพฒันาศึกััยภาพ

แรงงานใหม่ให้มีทักัษะ องค์ความรู้ส่อดคล้องกัับความต้องกัารข้องตลาดแรงงานด้านกัารท่องเที�ยว และเพ่�อ  

Upskill และ Reskill แรงงานให้ส่ามารถทำงานที�ส่อดคล้องกัับความต้องกัารข้องตลาด เตรียมความพร้อมรองรับ 

กัารเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีข้องภาคกัารท่องเที�ยวและบริกัาร มีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๔,๗๙๙ คน 
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	 	 ๒.๑.๙	 ดำเนินโคุรงการการพััฒนาบุคุลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพ่�อเพิ�มทักัษะบุคลากัร 

ด้านโลจิส่ติกัส่์ในทุกัส่าข้าอาชีีพ ให้มีความรู้ความส่ามารถและจริยธรรมในกัารปฏิิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  

มีความปลอดภัยและส่ามารถแข้่งข้ันได้ มีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๖,๔๗๒ คน 

	 	 ๒.๑.๑๐	พััฒนาและขับเคุล่�อนคุวิามร่วิมม่อเคุร่อข่ายและส่งเสริมการพััฒนาฝี่ม่อแรงงาน  

เพ่�อพัฒนาองค์ความรู้ ทักัษะ และวิธีกัารคิดด้านเทคโนโลยีส่มัยใหม่ นวัตกัรรม ดิจิทัล อิเล็กัทรอนิกัส่ ์

ให้มีความชีำนาญในกัารปฏิิบัติงาน กัารบำรุงรักัษาและกัารปรับปรุงแก้ัไข้ปัญหาเบ่�องต้น ส่่งเส่ริมและวางรากัฐาน 

ให้มีทักัษะในกัารคิดส่ร้างส่รรค์ส่ร้างนวัตกัรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพ่�อนำมาใช้ีประกัอบกัารพัฒนาวิชีาชีีพ  

มีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๒,๐๗๓,๑๓๔ คน 

	 	 ๒.๑.๑๑	ดำเนินโคุรงการเสริมสมรรถีนะแรงงานด้านเทคุโนโลยีรองรับการทำงานในศตวิรรษที�	๒๑  

เพ่�อยกัระดบัศัึกัยภาพ ทกััษะ และส่มรรถนะข้องคนในชีว่งวยัทำงานใหม้คีณุภาพมาตรฐานส่อดคลอ้งกับัความส่ามารถ 

เฉ้พาะบุคคลและความต้องกัารข้องตลาดแรงงาน รวมทั�งเทคโนโลยีส่มัยใหม่ ส่ำหรับเป็นฐานในกัารต่อยอดความรู้ 

ไปสู่่กัารส่ร้างส่รรค์งานใหม่ ๆ อันจะชี่วยส่ร้างโอกัาส่และทางเล่อกัในกัารทำงานให้มากัข้ึ�นให้แกั่นักัศึึกัษา ผู่้ว่างงาน  

และแรงงานในส่ถานประกัอบกัิจกัาร มีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๑๕,๐๔๕ คน 

	 	 ๒.๑.๑๒	ดำเนินโคุรงการยกระดับผัลิตภาพัและพัฒันากำลังคุนเพ่ั�อสร้างคุวิามสามารถีในการแขง่ขัน	

ภาคุอุตสาหกรรม เพ่�อพัฒนาศึูนย์ทดส่อบมาตรฐานคุณวุฒิวิชีาชีีพข้องส่ถาบันกัารอาชีีวศึึกัษา ส่ร้างเคร่อข้่าย 

ความร่วมมอ่ข้องภาครัฐและเอกัชีนในกัารยกัระดับทกััษะกัารทำงาน (Competencies) ข้องกัำลงัคนในส่ถานประกัอบกัาร 

ใหม้สี่มรรถนะวิชีาชีพีที�ส่งูข้ึ�น และได้รบักัารประเมินรบัรองส่มรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพีในกัลุม่อุตส่าหกัรรม 

และบริกัารแห่งอนาคต โดยพัฒนาศึูนย์ส่อบมาตรฐานคุณวุฒิวิชีาชีีพข้องส่ถาบันกัารอาชีีวศึึกัษา จำนวน ๒๓ ศึูนย์  

จัดตั�งศึูนย์ทดส่อบมาตรฐานคุณวุฒิวิชีาชีีพข้องส่ถาบันกัารอาชีีวศึึกัษา จำนวน ๑๑ แห่ง มีส่ถานประกัอบกัารตกัลง 

ความร่วมมอ่กับัส่ถาบันคุณวุฒวิชิีาชีพี จำนวน ๑๗๙ แห่ง และพัฒนาหลักัสู่ตรวิชีาชีพีที�ส่อดคล้องกับัมาตรฐานอาชีพี 

และคุณวุฒิวิชีาชีีพในกัลุ่มอุตส่าหกัรรมเป้าหมาย ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๒ หลักัสู่ตร 

	 	 ๒.๑.๑๓	ดำเนนิโคุรงการผัลติและพัฒันากำลงัคุนสนบัสนนุเขตพัฒันาพัเิศษภาคุตะวินัออก เพ่�อผ่ลติ 

และพัฒนากัำลังคนอาชีีวศึึกัษาที�มีคุณภาพและมาตรฐานส่ากัลรองรับกัารพัฒนาเข้ตพัฒนาพิเศึษภาคตะวันออกั  

ดังนี� (๑) พัฒนาทักัษะผู่้เรียนอาชีีวศึึกัษาด้านวิชีากัารและวิชีาชีีพและฝึั่กัประส่บกัารณ์จริงในส่ถานประกัอบกัาร  

จำนวน ๔,๒๑๑ คน (๒) พัฒนาส่มรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่รองรับอุตส่าหกัรรมกัลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๕๖ คน  

และ (๓) ผ่ลิตและพัฒนากัำลังคนอาชีีวศึึกัษาในรูปแบบ EEC Model Type A ร่วมกัับภาคเอกัชีน จำนวน ๒๗๗ คน

	 ๒.๒	 การเตรียมคุวิามพัร้อมด้านแรงงาน

	 	 ๒.๒.๑	 ดำเนินโคุรงการเตรียมคุวิามพัร้อมแก่กำลังแรงงาน ได้ดำเนินกัาร เชี่น (๑) แนะแนวอาชีีพ 

กั่อนเข้้าสู่่ตลาดแรงงานให้แกั่นักัเรียน นักัศึึกัษา แนะแนวอาชีีพและส่่งเส่ริมอาชีีพให้เด็กัและเยาวชีนในส่ถานพินิจ  

ผู่ถ้กูัคมุประพฤต ิและผู่ต้อ้งข้งั และส่รา้งเครอ่ข้า่ยกัารแนะแนวอาชีีพ (๒) แนะแนวอาชีีพเพ่�อกัารมงีานทำใหผู้่ป้ระกันัตน 

กัรณีว่างงานและประชีาชีนทั�วไป และส่่งเส่ริมกัารมีงานทำให้ทหารกัองประจำกัารที�จะปลดเป็นทหารกัองหนุน  

และ (๓) แนะแนวอาชีีพผู้่ที�ไม่อยู่ในระบบกัารจ้างงาน ผู่้ถูกัเลิกัจ้าง ผู่้ที�รอฤดูกัาล ผู่้ประส่บภัยธรรมชีาติ  

แรงงานนอกัระบบ และคนพิกัารหร่อผู่้ดูแลคนพิกัารให้ส่ามารถประกัอบอาชีีพหลักัหร่ออาชีีพเส่ริม มีงานทำ  

มีรายได้ผ่่านกัิจกัรรมเพิ�มอาชีีพ เพิ�มรายได้ และส่่งเส่ริมกัารรับงานไปทำที�บ้าน มีผู่้รับบริกัารได้รับกัารแนะแนว 

และส่่งเส่ริมอาชีีพ จำนวน ๓๔๘,๒๗๔ คน 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๒.๒.๒	 ให้บริการจัดหางานเพ่ั�อเพัิ�มโอกาสการมีงานทำ เพ่�อให้ประชีาชีนกัลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีีพ  

มีงานทำ และมีรายได้ที�มั�นคง โดยได้ให้บริกัารจัดหางานในประเทศึ จำนวน ๑.๑๔ ล้านคน และให้บริกัารจัดหางาน 

ในต่างประเทศึ จำนวน ๑.๑๔ ล้านคน 

	 	 ๒.๒.๓	 ดำเนินโคุรงการวิันมหกรรมอาชีีพั (จังหวัดนครนายกั สุ่รินทร์ ข้อนแกั่น แพร่ สุ่โข้ทัย ราชีบุรี  

และนครศึรีธรรมราชี) ให้แกั่ประชีาชีน นักัเรียน นักัศึึกัษา ได้รับทราบข้้อมูลข่้าวส่ารตลาดแรงงาน ข้้อมูล 

ด้านกัารประกัอบอาชีีพที�หลากัหลาย ข้้อมูลด้านกัารศึึกัษาเพ่�อกัารวางแผ่น/ใชี้เป็นแนวทางในกัารเล่อกัศึึกัษาต่อ  

ส่ามารถเล่อกัประกัอบอาชีีพได้อย่างเหมาะส่ม โดยมีผู่้ร่วมกัิจกัรรมผ่่านระบบกัารใชี้ส่่�อออนไลน์ต่าง ๆ เชี่น  

ประชีุมส่ัมมนาทางไกัลและส่าธิตประกัอบอาชีีพผ่่านกัารไลฟ์ส่ด จำนวน ๗๖,๔๘๗ คน 

	 	 ๒.๒.๔	 ออกใบอนุญาตทำงานให้ผั่้เชีี�ยวิชีาญ เพ่�อให้กัารพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่ัคนต่างด้าว 

โดยเฉ้พาะผู่้เชีี�ยวชีาญที�เข้้ามาทำงานในประเทศึเป็นไปตามกัฎระเบียบ ข้้อบังคับ กัฎเกัณฑ์ที�กัำหนด ส่อดคล้องกัับ 

นโยบายข้องรัฐ มีกัารถ่ายทอดเทคโนโลยีที�ทันส่มัยให้กัับคนไทย โดยไม่ให้กัระทบต่อความมั�นคง เศึรษฐกิัจ ส่ังคม  

และส่าธารณสุ่ข้ ตลอดทั�งจัดทำทะเบียน ข้้อมูล ส่ถิติ เพ่�อประโยชีน์ในวางแผ่นบริหารจัดกัาร กัำหนดมาตรกัาร 

ควบคุมกัารทำงานข้องคนต่างด้าวให้เกัิดประสิ่ทธิภาพและประสิ่ทธิผ่ล โดยมีคนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

ตามกัฎหมายว่าดว้ยกัารส่ง่เส่ริมกัารลงทนุ กัฎหมายวา่ดว้ยกัารปิโตรเลยีม หรอ่กัฎหมายที�เกีั�ยวข้้อง จำนวน ๒๐,๘๕๒ คน  

และจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน ๕๒,๖๖๙ ครั�ง 

	 	 ๒.๒.๕	 จัดฝึ่กอบรมหลักส่ตรที�สอดคุล้องกับคุวิามต้องการของตลาดแรงงาน เพ่�อพัฒนาทักัษะ 

แรงงานใหส้่อดคลอ้งกับัความตอ้งกัารข้องตลาดแรงงานและส่ถานประกัอบกัจิกัารในแตล่ะพ่�นที� มผีู่เ้ข้้ารบักัารฝั่กึัอบรม

หลักัสู่ตรต่าง ๆ จำนวน ๑๑๘,๑๗๙ คน เชี่น หลักัสู่ตรชี่างเข้ียนแบบเคร่�องกัลด้วยคอมพิวเตอร์ ๓ มิติ (CAD3D)  

กัารควบคุมกัารเชี่�อมชีิ�นส่่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ กัารเข้ียนโปรแกัรมส่ำหรับงานประมวลผ่ลภาพและเทคโนโลยี 

ปัญญาประดิษฐ์ กัารควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตส่าหกัรรม กัารพัฒนาระบบส่มองกัลฝั่ังตัวในงานแอปพลิเคชีัน 

ประมวลผ่ลภาพ และในปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ มีผู่้เข้้ารับ 

กัารฝึั่กัอบรม จำนวน ๗๖,๓๑๙ คน เชี่น หลักัสู่ตรกัารพัฒนา 

ศึักัยภาพผู่้ประกัอบกัิจกัาร กัารเข้ียนโปรแกัรมส่ำหรับงาน 

ประมวลผ่ลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กัารใชี้หุ่นยนต์ 

อุตส่าหกัรรมส่ำหรับงานเชี่�อม : พ่�นฐาน กัารผ่ลิตส่่�อโฆ่ษณา 

และหนังส่ั�นดว้ยส่มารท์โฟน กัารออกัแบบและพฒันาระบบ IoT  

ในกัารควบคุมระบบบ้านอัจฉ้ริยะ ระดับ ๑ และกัารประยุกัต์ใชี ้

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบส่มองกัลฝั่ังตัวในอุตส่าหกัรรม 

	 	 ๒.๒.๖	 ดำเนนิโคุรงการสง่เสรมิเดก็ทนุไทยสรา้งชีาตดิว้ิยเทคุโนโลย	ีBig	Data ได้ดำเนินกัารยกัระดับ 

ทักัษะบุคลากัรด้าน Big Data ให้ตอบส่นองต่อความต้องกัารในภาครัฐและเอกัชีน แกั้ไข้กัารข้าดแคลนกัำลังคน 

ด้าน Data Science และ Data Engineering ข้องประเทศึ จำนวน ๒,๔๐๑ ราย พร้อมทั�งประชีาส่ัมพันธ์โครงกัาร 

และประชีมุรว่มกับัหนว่ยงานที�เกัี�ยวข้อ้ง เพ่�อหาแนวทางในกัารยกัระดบัทกััษะบคุลากัรดา้น Big Data ใหต้อบส่นอง 

ต่อความต้องกัารในภาครัฐและเอกัชีน 
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	 ๒.๓	 การสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงาน

	 	 ๒.๓.๑	 ดำเนินโคุรงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผั่้จบการศึกษาใหม่โดยภาคุรัฐและเอกชีน  

เพ่�อส่นับส่นุนกัารจ้างงานส่ำหรับผู่้จบกัารศึึกัษาใหม่ให้มีรายได้ มีคุณภาพชีีวิตที�ดีขึ้�น เพิ�มทักัษะและประส่บกัารณ์ 

ในกัารทำงาน รวมถึงเพ่�อช่ีวยเหล่อนายจ้างหร่อเจ้าข้องส่ถานประกัอบกัารให้ส่ามารถดำเนินธุรกิัจได้อย่างต่อเน่�อง  

ซึ�งจะช่ีวยกัระตุ้นให้เกัิดกัารใชี้จ่ายในกัิจกัารครัวเร่อน เป็นส่่วนชี่วยในกัารข้ับเคล่�อนเศึรษฐกัิจในภาพรวม 

ข้องประเทศึได้ โดยให้นายจ้างหร่อส่ถานประกัอบกัารจ้างงานผู่้จบกัารศึึกัษาใหม่ วุฒิกัารศึึกัษาระดับปริญญาตร ี

หร่อประกัาศึนียบัตรวิชีาชีีพชีั�นสู่ง (ปวส่.) หร่อประกัาศึนียบัตรวิชีาชีีพ (ปวชี.) และมัธยมศึึกัษาปีที� ๖ และรัฐบาล 

ให้กัารอดุหนนุเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๕๐ ข้องเงนิเดอ่นตามวฒุกิัารศึกึัษาข้องผู่จ้บกัารศึกึัษาใหม่ ทั�งนี� นายจ้างจะต้องจ่าย 

ค่าจ้างรายเด่อนในอัตราไม่น้อยกัว่าค่าจ้างข้ั�นต�ำที�กัำหนด ตั�งแต่วันที� ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  

และนายจ้างหร่อเจ้าข้องส่ถานประกัอบกัารจะต้องอยู่ในระบบประกัันส่ังคม โดยมีผู่้จบกัารศึึกัษาได้รับอนุมัติ 

เข้้าร่วมโครงกัาร จำนวน ๕๖,๔๙๒ คน 

	 	 ๒.๓.๒	 ดำเนินโคุรงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ	 SMEs เพ่�อเส่ริมส่ภาพคล่อง 

ฟ้�นฟแูละส่ร้างความแข็้งแรงในธุรกัจิ SMEs ให้ดำเนนิกัจิกัารได้ตอ่เน่�อง และรักัษาระดับกัารจ้างงานลูกัจ้างส่ญัชีาตไิทย 

ใหม้งีานทำ มรีายไดอ้ยา่งตอ่เน่�อง และไมถู่กัเลกิัจา้ง โดยรฐับาลจา่ยอดุหนนุเงนิคา่ส่ง่เส่รมิและรกััษาระดบักัารจา้งงาน 

ใหแ้กัน่ายจา้งตามจำนวนลกูัจา้งส่ญัชีาตไิทย จำนวนไมเ่กันิ ๒๐๐ คน ในอตัรา ๓,๐๐๐ บาทตอ่คนตอ่เดอ่น ระยะเวลา  

๓ เด่อน (เด่อนพฤศึจิกัายน ๒๕๖๔-มกัราคม ๒๕๖๕) โดยมีเง่�อนไข้ให้นายจ้างต้องรักัษาระดับกัารจ้างงานไม่ต�ำกัว่า 

ร้อยละ ๙๕ ในระหว่างเข้้าร่วมโครงกัาร และกัรณีที�มี 

กัารจ้างงานใหม่เพิ�มขึ้�นโดยเปรียบเทียบข้้อมูลกัับวันที�  

๑๖ พฤศึจิกัายน ๒๕๖๔ จะจ่ายเงินอุดหนุนเพิ�มข้ึ�น 

ตามจำนวนกัารจ้างงานที� เพิ�มข้ึ�นไม่เกิันร้อยละ ๕  

ข้องจำนวนลูกัจ้างส่ัญชีาติไทยทั�งหมดที�เป็นเป้าหมาย 

ข้องโครงกัาร ทั�งนี� ตั�งแต่เริ�มโครงกัารในเดอ่นตลุาคม ๒๕๖๔  

จนถงึส่ิ�นส่ดุในวันที� ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๕ ได้จา่ยเงินอดุหนนุ 

ให้แกั่นายจ้าง ๒๗,๐๒๐.๖๑ ล้านบาท ประกัอบด้วย  

กัารรักัษาระดับกัารจ้างงานลูกัจ้างสั่ญชีาติไทย จำนวน ๒๔๐,๗๖๙ แห่ง ลกูัจ้างสั่ญชีาติไทย จำนวน ๓,๒๕๘,๑๓๖ คน  

และ กัารส่่งเส่ริมกัารจ้างงานใหม่ จำนวน ๖๕,๗๑๗ แห่ง ลูกัจ้างส่ัญชีาติไทย ๑๗๗,๐๖๓ คน 

	 	 ๒.๓.๓	 สำรวิจข้อม่ลคุวิามต้องการแรงงานของสถีานปัระกอบการ ที�มีแรงงานต�ำกัว่า ๕๐ คนลงมา  

และบันทึกัข้้อมูลเข้้าสู่่ระบบฐานข้้อมูลอุปส่งค์และอุปทานกัำลังคนเพ่�อรองรับอุตส่าหกัรรมเป้าหมาย จำนวน  

๑๗,๓๕๙ แห่ง และได้จดัทำรายงานผ่ลกัารวิเคราะห์ข้อ้มูลอุปส่งค์และอุปทานแรงงาน พ.ศึ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๘ เล่ม  

ประกัอบด้วย ระดับประเทศึ ๑ เล่ม และระดับจังหวัด ๗๗ เล่ม เผ่ยแพร่ผ่่านระบบฐานข้้อมูลอุปส่งค์และอุปทาน 

กัำลังคนเพ่�อรองรับอุตส่าหกัรรมเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินกัารส่ำรวจและบันทึกัข้้อมูล 

ความตอ้งกัารแรงงานข้องส่ถานประกัอบกัาร จำนวน ๑๑,๘๓๙ แหง่ ซึ�งอยูร่ะหวา่งจัดทำรายงานวเิคราะหข้์้อมลูอุปส่งค์ 

และอุปทานแรงงาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศึ 

ให้้เงิน้ำอุดห้น้ำ่น้ำลีู้กจ้้างส้ญช่าตั้ิไทย  
๓,๐๐๐ บาท/คน/เดืือน  
แก่นายจ้้างเพ่่อร้กษาการจ้้างงาน 

ในธิุรกิจ้ SMEs  
เป็น้ำเว่ลา ๓ เดืือน  

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

293



	 	 ๒.๓.๔	 ดำเนินโคุรงการรัฐร่วิมเอกชีนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่	เรียนจบ	ไม่ตกงาน ได้ดำเนินงาน ดังนี�  

(๑) จดัแคมเปญ “หางานให้นอ้ง” เพ่�อส่นับส่นุนและส่ร้างโอกัาส่ให้บณัฑติจบใหม่ในส่าข้าเทคโนโลยีดจิทิลัได้มโีอกัาส่ 

หางานที�ตรงกับัส่ายงานที�ศึกึัษามา (๒) ยกัระดับทกััษะนกััศึกึัษา/ผู่ส้่ำเร็จกัารศึกึัษา ในส่าข้า IT ให้มคีวามรูค้วามส่ามารถ 

ตรงตามความต้องกัารข้องตลาดแรงงานและรองรับอุตส่าหกัรรมข้องประเทศึ ในส่าข้า Advance Programming,  

Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Cloud Computing, Cyber Security, Data Analytics  

โดยมีเป้าหมาย จำนวน ๒๐ ราย (๓) พัฒนาทักัษะดิจิทัลส่ำหรับนักัศึึกัษา/ผู่้ส่ำเร็จกัารศึึกัษาในส่าข้าทั�วไป (Non-IT)  

เพ่�อเตรียมความพร้อมเข้้าสู่่ส่ายงานดิจิทัล ในส่าข้า  

Digital Marketing, Digital Content, Digital Media,  

Digital Management, Digital Transformation  

และงานอ่�น ๆ ที�มีกัารประยุกัต์ใชี้เทคโนโลยีดิจิทัล  

จำนวน ๑๐๐ ราย และ (๔) ร่วมกัับมหาวิทยาลัยพัฒนา 

ทกััษะดา้นดจิทิลัใหต้รงกับัความตอ้งกัารข้องภาคเอกัชีน  

เชี่น AI, ML, IoT, Cloud computing, และ Digital  

Marketing จำนวน ๓๐๐ ราย 

	 	 ๒.๓.๕	 การจัดทำและวิิเคุราะห์ข้อม่ล	Skill	Mapping วิเคราะห์ตำแหน่งงานที�กัำลังเป็นที�ต้องกัาร 

ในปัจจุบันและอนาคตอันใกัล้ และวิเคราะห์ทักัษะที�จำเป็นส่ำหรับแต่ละตำแหน่งงาน เพ่�อให้ส่ถาบันอุดมศึึกัษา 

หรอ่ผู่ท้ี�ส่นใจนำข้อ้มูลไปใช้ีจัดทำ/ปรับหลักัสู่ตร เพ่�อพัฒนาทักัษะข้องผู่เ้รียนให้ตรงกับัความต้องกัารข้องตลาดแรงงาน  

นำไปสู่ก่ัระบวนกัารพฒันาหลกััส่ตูรกัารจดักัารเรยีนกัารส่อนที�ยั�งย่น และเป็นกัารพฒันาคนให้มคีณุภาพ ม ีKnowledge Skill  

และ Attitude ตามความต้องกัารข้องผู่้ใชี้กัำลังคนต่อไป โดยดำเนินกัารจัดทำและวิเคราะห์ข้้อมูล Skill Mapping  

โดยนำร่องใน ๔ ส่ายงาน ไดแ้กั ่ส่ายงานเกัษตรกัร (Smart  Farmers) ส่ายงาน Smart SME (เนน้ทกััษะดา้น Digital  

Marketing) ส่ายงานวทิยาศึาส่ตรส์่ขุ้ภาพ (Health Science) และส่ายงานดา้นกัารทอ่งเที�ยวรปูแบบใหม ่(Tourism)  

ซึ�งข้อ้มูลดงักัล่าวจะเผ่ยแพร่เพ่�อให้ส่ถาบันอดุมศึึกัษาหรอ่ผู่ที้�เกัี�ยวข้้องส่ามารถนำไปใช้ีประกัอบกัารออกัแบบหลักัส่ตูร 

กัารเรียนกัารส่อน เพ่�อพัฒนาทักัษะข้องผู่้เรียนให้ตอบส่นองความต้องกัารข้องตลาดแรงงานอย่างแท้จริง  

ชี่วยในกัารวางแผ่นทรัพยากัรบุคคลข้องประเทศึ และต่อยอดสู่่กัารเชี่�อมโยงข้้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปส่งค์ 

กัับหลักัสู่ตรกัารศึึกัษาและหลักัสู่ตรฝั่ึกัอบรม 

	 	 ๒.๓.๖	 โคุรงการพัฒันาทักษะกำลังคุนของปัระเทศ เพ่�อพฒันาบณัฑติและแรงงานให้เป็น “แรงงานทกััษะส่งู”  

ส่อดคล้องกับัความต้องกัารข้องภาคอุตส่าหกัรรมและภาคบริกัารที�มคีวามต้องกัารบุคลากัรที�มคีวามรู ้มทีกััษะแบบใหม่ 

เข้้าทำงาน โดยยกัระดับทักัษะฝีั่ม่อแรงงานข้องประเทศึให้มีคุณส่มบัติตรงตามความต้องกัารข้องตลาดแรงงาน 

ในปัจจุบัน ผ่่านโคุรงการเรียนร่้ตลอดชีีวิิตและพััฒนาทักษะเพ่ั�ออนาคุต	 (Reskill/Upskill) โดยพัฒนาหลักัสู่ตร 

ระยะส่ั�นเพ่�อส่นับส่นุนกัารเรียนรู้ตลอดชีีวิตและพัฒนาทักัษะเพ่�ออนาคต (Reskill/Upskill) จำนวน ๖๐ หลักัสู่ตร  

และโคุรงการพััฒนาทักษะกำลังคุนของปัระเทศ	 (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่�อเพิ�มผ่ลิตภาพข้องแรงงานให ้

ภาคอุตส่าหกัรรมและภาคบริกัาร รวมถึงกัารฟ้�นฟูประเทศึภายหลังกัารระบาดข้องโควิด-๑๙ โดยพัฒนาหลักัสู่ตร 

ประกัาศึนียบัตร (Non-Degree) จำนวน ๑๒ หลักัสู่ตร ร่วมกัันส่ถาบันอุดมศึึกัษา ๑๗ แห่ง ภาคอุตส่าหกัรรม  

และภาคบริกัาร เพ่�อให้บัณฑิตที�กัำลังส่ำเร็จกัารศึึกัษาและแรงงานมีกัารเรียนรู้ตลอดชีีวิต (Lifelong Learning)  

เพิ�มพูนทักัษะใหม่ (Upskill) เส่ริมส่ร้างทักัษะที�มีอยู่เดิม (Reskill) เพิ�มเติมทักัษะใหม่ ๆ (Newskill) ให้รองรับกัับ 

กัารทำงานในอนาคต
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เร่�องที�	๖		การวิางรากฐานระบบเศรษฐกิจของปัระเทศส่่อนาคุต	

๑.	 การสนับสนุนการลงทุนในเขตพััฒนาพัิเศษภาคุตะวิันออก	 เขตเศรษฐกิจพัิเศษ		
เม่องอัจฉริยะ	และการลงทุนในโคุรงสร้างพั่�นฐานที�ทันสมัย	

	 ๑.๑	 การสง่เสรมิการลงทนุในพั่�นที�เขตพััฒนาพัเิศษภาคุตะวินัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)		

เพ่�อให้เกัิดกัารลงทุนในกัิจกัารเป้าหมายในพ่�นที� EEC มากัยิ�งข้ึ�น และกัระตุ้นให้ภาคเอกัชีนมีส่่วนร่วมในกัารพัฒนา 

ทรัพยากัรมนุษย์ ได้มีกัารข้ยายระเวลากัารดำเนินมาตรกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุนในพ่�นที� EEC ให้กัิจกัารเป้าหมาย 

ได้รับส่ิทธิประโยชีน์ตามประกัาศึคณะกัรรมกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุน ที� ๒/๒๕๖๓ เร่�อง มาตรกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุน 

ในพ่�นที�เข้ตพัฒนาพิเศึษภาคตะวันออกั (EEC) ออกัไปจนถึงวันทำกัารสุ่ดท้ายข้องปี ๒๕๖๕ ยกัเว้นโครงกัาร 

ที�ตั�งในเข้ตส่ง่เส่รมิเพ่�อกัจิกัารพเิศึษทั�ง ๕ แหง่ ได้แกั ่เมอ่งกัารบนิภาคตะวันออกั (EECa) เข้ตนวตักัรรมระเบยีงเศึรษฐกัจิ 

พเิศึษภาคตะวันออกั (EECi) เข้ตส่ง่เส่ริมอุตส่าหกัรรมและนวัตกัรรมดิจทิลั (EECd) ศึนูย์นวัตกัรรมกัารแพทย์ครบวงจร  

ธรรมศึาส่ตร ์(พทัยา) (EECmd) และกัารแพทยจ์โีนมกิัส่ ์มหาวทิยาลยับูรพา (บางแส่น) (EECg) ที�ส่ามารถย่�นคำข้อรบั 

กัารส่่งเส่ริมกัารลงทุนตามมาตรกัารนี�ได้โดยไม่กัำหนดระยะเวลาส่ิ�นสุ่ด ทั�งนี� ตั�งแต่วันที� ๑ ส่ิงหาคม ๒๕๖๔  

มีกัารย่�นข้อรับกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุนในเข้ตพ่�นที� EEC (จังหวัดฉ้ะเชีิงเทรา ชีลบุรี และระยอง) แล้ว จำนวน ๔๔๓  

โครงกัาร มูลค่าเงินลงทุนทั�งส่ิ�น ๒๒๑,๑๖๘ ล้านบาท 

	 ๑.๒	 การส่งเสริมการลงทุนในพั่�นที�เขตพััฒนาพัิเศษ ได้กัำหนดหลักัเกัณฑ์และมาตรกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุน 

ในเข้ตเศึรษฐกัิจพิเศึษ (Special Economic Zone: SEZ) ใน ๑๐ จังหวัด ได้แกั่ จังหวัดกัาญจนบุรี เชีียงราย ตราด  

ตากั นครพนม มุกัดาหาร ส่งข้ลา ส่ระแกั้ว หนองคาย และนราธิวาส่ เพ่�อให้กัิจกัารทั�วไปและกัิจกัารเป้าหมาย 

ที�ตั�งในเข้ตเศึรษฐกัิจพิเศึษได้รับส่ิทธิประโยชีน์เพิ�มเติม เชี่น ได้รับยกัเว้นอากัรข้าเข้้าส่ำหรับเคร่�องจักัร ได้รับยกัเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่ิทธิและประโยชีน์ที�มิใชี่ภาษีอากัร 

	 ๑.๓	 การพััฒนาเม่องอัจฉริยะ 

	 	 ๑.๓.๑	 มาตรการส่งเสรมิและสนับสนนุกจิการพัฒันาเมอ่งอัจฉรยิะ ไดป้รบัปรงุหลกััเกัณฑก์ัารส่่งเส่รมิ 

กัารลงทนุกัจิกัารนคิมหรอ่เข้ตอสุ่าหกัรรมอจัฉ้รยิะ โดยผู่ป้ระกัอบกัารในพ่�นที�จะตอ้งจดัใหม้บีรกิัารระบบอจัฉ้รยิะ ๕ ดา้น  

ได้แกั่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart Economy และบริกัารระบบอัจฉ้ริยะด้านอ่�น ๆ  

อย่างน้อยอีกั ๑ ใน ๓ ด้าน ดังนี� Smart Good Corporate Governance, Smart Living และ Smart Workforce  

พร้อมทั�งยกัเลิกัเง่�อนไข้ห้ามตั�งในพ่�นที�กัรุงเทพมหานครและจังหวัดส่มุทรปรากัาร ทั�งนี� โครงกัารที�ได้รับกัารส่่งเส่ริม 

อยูเ่ดมิทั�งที�ส่ทิธปิระโยชีนภ์าษเีงนิไดย้งัไมส่่ิ�นส่ดุและส่ิ�นส่ดุแลว้ และโครงกัารที�ไมเ่คยไดร้บักัารส่ง่เส่รมิ ส่ามารถข้อรบั 

ส่ิทธิประโยชีน์เพิ�มเติมหร่อข้อรับกัารส่่งเส่ริมเพ่�อยกัระดับเป็นนิคมหร่อเข้ตอุตส่าหกัรรมอัจฉ้ริยะได้เชี่นกััน เชี่น  

ได้รับยกัเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี หากัตั�งอยู่ในพ่�นที� EEC จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐  

เป็นระยะเวลา ๕ ปี เพิ�มเติม 

	 	 ๑.๓.๒	 ยกระดับเม่องน่าอย่่เม่องทันสมัยเพ่ั�อคุนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน ได้ส่่งเส่ริมให้เกัิด 

กัารประยุกัต์ใช้ีเทคโนโลยีนวัตกัรรมดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มและวิเคราะห์ข้้อมูลข้องเม่องน่าอยู่และเม่องทันส่มัย  

(City Data Platform) เชีน่ (๑) พฒันาต้นแบบเมอ่งอัจฉ้รยิะดา้นกัารจราจรอจัฉ้รยิะและมีกัารพฒันาระบบเช่ี�อมโยง 

ข้้อมูลสุ่ข้ภาพข้องผู่้สู่งอายุหร่อผู่้ป่วยที�มีภาวะพึ�งพิงในพ่�นที�เทศึบาลตำบลศึรีมหาโพธิ อำเภอศึรีมหาโพธิ  

จังหวัดปราจีนบุรี (๒) ประยุกัต์ใช้ีแพลตฟอร์มข้้อมูลข้นาดใหญ่เพ่�อกัารพัฒนาเม่องน่าอยู่และเม่องทันส่มัยในพ่�นที� 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เทศึบาลเมอ่งแส่นสุ่ข้ จงัหวัดชีลบุรี และอำเภอเมอ่งภูเกัต็ จงัหวัดภเูกัต็ และ (๓) พฒันา Smart City ที�ทา่เรอ่แหลมฉ้บัง 

เพ่�อมุ่งสู่่กัารเป็นเม่องอัจฉ้ริยะ โดยกัารนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกัต์ใช้ีในกัารเพิ�มประสิ่ทธิภาพกัารข้นส่่ง  

ยกัระดับกัารบริหารจัดกัารส่ภาพกัารจราจรในพ่�นที�ท่าเร่อแหลมฉ้บังเพ่�อข้ับเคล่�อนสู่่ท่าเร่อที�ได้มาตรฐานระดับโลกั 

	 	 ๑.๓.๓	 ดำเนินการด้านโคุรงข่ายโทรคุมนาคุม กัำหนดเป้าหมายในกัารข้ยายโครงข้่ายโทรคมนาคม 

เพ่�อกัารประกัอบกิัจกัารและบริกัารโทรคมนาคมที�ครอบคลุมพ่�นที�เม่องศูึนย์กัลางทางเศึรษฐกิัจข้องประเทศึ 

ในเข้ตส่ง่เส่รมิเศึรษฐกัจิพเิศึษ ครอบคลมุไมน่อ้ยกัวา่ รอ้ยละ ๕๐ ข้องพ่�นที�ดงักัลา่ว ภายใน ๑ ป ีนบัแตว่นัที�ไดร้บัอนญุาต  

และเม่องศูึนย์กัลางทางเศึรษฐกิัจ ได้แก่ั กัรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชีียงใหม่ นครราชีสี่มา ข้อนแก่ัน  

ส่งข้ลา และภูเก็ัต ครอบคลุมไม่น้อยกัว่า ร้อยละ ๕๐ ข้องจำนวนประชีากัรทั�งหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน ๔ ปี  

นับแต่วันที�ได้รับอนุญาต ทั�งนี� ผ่ลกัารจัดให้มีโครงข้่ายโทรคมนาคมเพ่�อให้บริกัารโทรคมนาคมเคล่�อนที�ส่ากัล  

ยา่นความถี� 2600 MHz ข้อง AWN และ TUC ครอบคลมุพ่�นที�ใหบ้รกิัารในเข้ตส่ง่เส่ริมเศึรษฐกัจิพเิศึษภาคตะวนัออกั  

รอ้ยละ ๙๕.๗๐ ข้องพ่�นที� และ ๙๔.๔๖ ข้องพ่�นที� ตามลําดบั ส่ว่นพ่�นที�เมอ่งศูึนยก์ัลางทางเศึรษฐกิัจจะมีกัารติดตามผ่ล 

กัารดำเนินกัารเม่�อครบกัำหนดตามเง่�อนไข้กัารอนุญาตในชี่วงปี ๒๕๖๗ 

	 ๑.๔	 การพััฒนาด้านโคุรงสร้างพั่�นฐานเขตพััฒนาพัิเศษภาคุตะวิันออก 

	 	 ๑.๔.๑	 ดำเนินโคุรงการรถีไฟัคุวิามเร็วิสง่เชี่�อมสามสนามบิน ภายใตโ้ครงกัารโครงส่รา้งพ่�นฐานส่ำคญั 

ตาม EEC Project List มีความค่บหน้าในกัารดำเนินงาน ดังนี� (๑) งานส่งมอบพั่�นที�ชี่วิงสุวิรรณภ่มิ-อ่่ตะเภา		

และงานเวินคุ่นที�ดิน โดยกัารรถไฟแห่งประเทศึไทยได้ส่ิทธิครอบครองพ่�นที�ตามกัฎหมายว่าด้วยกัารเวนค่นทั�งหมด 

เม่�อวันที� ๙ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๒) งานร่�อย้ายสาธารณ่ปัโภคุภายหลังการส่งมอบพั่�นที� จำนวน ๑๓๕ งาน  

ดำเนินกัารแล้ว จำนวน ๑๑๓ งาน ซึ�งคาดว่าจะส่ามารถดำเนินกัารร่�อย้ายแล้วเส่ร็จภายในเด่อนตุลาคม ๒๕๖๕  

และเอกัชีนส่ามารถเริ�มดำเนินกั่อส่ร้าง ระยะที� ๑ (Notice to Proceed: NTP) ประมาณเด่อนมกัราคม ๒๕๖๖  

และ (๓) งานเข้าพั่�นที�เตรียมการเพั่�อออกแบบและก่อสร้างโคุรงการเกัี�ยวกัับรถไฟกั่อนวันที�เริ�มต้นนับระยะเวลา 

โครงกัารดำเนนิกัารแลว้เส่รจ็ ไดแ้กั ่งานกัอ่ส่รา้งถนนและส่ะพานชัี�วคราว งานกัอ่ส่รา้งส่ำนกัังานส่นาม บา้นพกััคนงาน  

งานเจาะส่ำรวจดิน งานทดส่อบเส่าเข็้ม และงานก่ัอส่ร้างโรงหล่อชีิ�นส่ว่นคอนกัรีตหล่อส่ำเร็จส่ำหรับโครงส่ร้างส่ะพาน 

และโครงส่ร้างทางวิ�งยกัระดับ 

	 	 ๑.๔.๒	 ดำเนินโคุรงการพััฒนาสนามบินอ่่ตะเภาและเม่องการบินภาคุตะวิันออก มีความค่บหน้า 

กัารดำเนินงาน ดังนี�

   (๑) งานที�อย่่ในคุวิามรับผัิดชีอบของภาคุรัฐ	 โดยงานปัรับพ่ั�นที�สำหรับก่อสร้างทางขับ	

ระยะที�	๑	และลานจอดของศน่ย์ซ์อ่มบำรุงอากาศยาน สนามบินนานาชีาติอ่ต่ะเภา มคีวามกัา้วหนา้ในกัารดำเนนิงาน  

ร้อยละ ๘๖.๙๓ โดยคณะกัรรมกัารส่ิ�งแวดล้อมแห่งชีาติได้เห็นชีอบกัารจัดทำรายงานกัารประเมินผ่ลกัระทบ 

ส่ิ�งแวดล้อมส่ำหรับโครงกัาร กัจิกัาร หรอ่กัารดำเนินกัารที�อาจมีผ่ลกัระทบตอ่ทรัพยากัรธรรมชีาติ คณุภาพส่ิ�งแวดล้อม  

ส่ขุ้ภาพ อนามยั คณุภาพชีวีติข้องประชีาชีนในชีมุชีนอยา่งรนุแรง  

(รายงาน EHIA) แล้วเม่�อวันที� ๑๗ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ�งคาดว่า 

จะเริ�มจัดให้มีกัระบวนกัารรับฟังความคิดเห็นข้องประชีาชีน  

ตามมาตรา ๕๘ ข้องรฐัธรรมนูญแห่งราชีอาณาจกััรไทยไดภ้ายใน 

เด่อนสิ่งหาคม ๒๕๖๕ และจะเส่นอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ใหค้วามเหน็ชีอบรายงาน EHIA ไดภ้ายในเดอ่นกันัยายน ๒๕๖๕  

ส่ำหรับกัารชีดเชียเยียวยาประชีาชีนที�ได้รับผ่ลกัระทบจากั 

กัารดำเนินโครงกัารฯ ได้มีกัารศึึกัษาระดับเสี่ยงและกัฎหมาย 
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ที�เกัี�ยวข้อ้งกับักัารชีดเชีย จดัทำแผ่นบรูณากัารชีดเชียผ่ลกัระทบ และจดัทำหลกััเกัณฑแ์ละวธิกีัารที�เหมาะส่มส่ำหรบั 

ลดผ่ลกัระทบด้านเส่ียง รวมถึงกัารส่่�อส่ารประชีาส่ัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากัผู้่ได้รับผ่ลกัระทบด้านเส่ียง  

และได้เตรียมกัารชีดเชียประชีาชีนที�ได้รับผ่ลกัระทบด้านส่ิ�งแวดล้อมจากัโครงกัารฯ รวมทั�งจัดตั�งกัองทุนเยียวยา 

และส่่งเส่ริมคุณภาพชีีวิตข้องชีุมชีนโดยรอบพ่�นที�ส่นามบิน 

   (๒) งานที�อย่่ในคุวิามรับผัิดชีอบของภาคุเอกชีน โดยงานระบบไฟัฟั้าและน�ำเย็น  

ได้เริ�มกั่อส่ร้างโรงไฟฟ้าและพลังงานแส่งอาทิตย์ (Solar Farm) มีความก้ัาวหน้าในกัารดำเนินงานร้อยละ ๗๒.๑๒  

งานระบบปัระปัาและบำบดัน�ำเสีย ไดเ้ริ�มปรบัพ่�นที�กัารปรบัระดบัและงานข้ดุถมดนิ มคีวามกัา้วหนา้ในกัารดำเนนิงาน  

ร้อยละ ๙๐.๔๖ งานระบบบริหารน�ำมนัเชี่�อเพัลงิอากาศยาน เพ่�อประกัอบกัารวางระบบบรกิัารน�ำมนัเชี่�อเพลงิอากัาศึยาน  

ส่นามบนิอูต่ะเภาและเมอ่งกัารบนิภาคตะวนัออกั โดยไดป้รบัระดบัพ่�นดนิแลว้เส่รจ็ และอยูร่ะหวา่งเตรยีมกัารกัอ่ส่รา้ง  

โดยมีความกั้าวหน้ากั่อส่ร้างโครงกัาร ร้อยละ ๖.๕๕ และงานก่อสร้างทางเข้า-ออกสนามบิน	เชี่�อมทางหลวิงพัิเศษ	

ระหวิา่งเมอ่งหมายเลข	๗ ส่ว่นตอ่ข้ยายเชี่�อมตอ่ส่นามบนิอูต่ะเภา ระยะทางรวม ๑.๙๒ กัโิลเมตร คาดวา่จะกัอ่ส่รา้ง 

แล้วเส่ร็จภายในปี ๒๕๖๗ และเปิดให้บริกัารภายในปี ๒๕๖๘ 

   (๓) งานพัฒันาพั่�นที�อตุสาหกรรมการบนิ	(Aviation	Technical	Zone:	ATZ) ไดด้ำเนนิกัาร 

ออกัแบบเบ่�องต้น (Preliminary Design) ในพ่�นที�อุตส่าหกัรรมกัารบิน ซึ�งมีกัารกัำหนดระดับพ่�นที�โครงกัาร  

ออกัแบบระบบส่าธารณูปโภคพ่�นฐาน ออกัแบบแนวถนน กัำหนดหลุมจอดอากัาศึยานในพ่�นที�เข้ตกัารบิน (Airside)  

กัารวางผ่ังเพ่�อจัดส่รรแบ่งแปลงที�ดิน กัารจัดวางอาคารและส่ิ�งกั่อส่ร้างรองรับกิัจกัรรมซ่อมบำรุงอากัาศึยาน 

และกัิจกัรรมอ่�นที�เกัี�ยวข้้อง 

	 	 ๑.๔.๓	 ดำเนนิโคุรงการพัฒันาท่าเรอ่อตุสาหกรรมมาบตาพุัด	ระยะที�	๓ โดยความคบ่หน้ากัารดำเนิน 

โครงกัารฯ ระยะที�	๓	ช่ีวิงที�	๑ ไดด้ำเนนิกัารกัอ่ส่รา้งโครงส่รา้งพ่�นฐาน (ถมทะเล) และกัอ่ส่รา้งเข้่�อนกันัทราย ระยะทาง  

๑,๓๐๐ เมตร มีความกั้าวหน้ากัารดำเนินงาน ร้อยละ ๗.๘๔ คาดว่าจะกั่อส่ร้างแล้วเส่ร็จภายในปี ๒๕๖๗  

และกัารออกัแบบโครงส่ร้างพ่�นฐานอยูร่ะหว่างดำเนนิกัาร คาดว่าจะส่ามารถออกัแบบแล้วเส่ร็จภายในเด่อนส่งิหาคม ๒๕๖๕  

รวมทั�งไดจ้ดัตั�งมลูนธิกิัองทนุหลกััประกันัความเสี่ยหายฉ้กุัเฉ้นิและพฒันาคณุภาพชีวีติข้องประชีาชีนข้ึ�นตามรายงาน 

กัารประเมินผ่ลกัระทบส่ิ�งแวดล้อมและสุ่ข้ภาพ (รายงาน EHIA) ในส่่วนกัารดำเนินโครงกัารฯ ระยะที�	๓	ชี่วิงที�	๒  

อยู่ระหว่างกัระบวนกัารคัดเล่อกัเอกัชีนผู่้ร่วมลงทุน 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๑.๔.๔	 ดำเนินโคุรงการพััฒนาท่าเร่อแหลมฉบัง	 ระยะที�	 ๓	 ในส่วินของท่าเร่อ	 F มีความค่บหน้า 

กัารดำเนินงาน ดังนี� 

   (๑) งานที�อย่ใ่นคุวิามรบัผัดิชีอบของภาคุรฐั โดยงานกอ่สรา้งงานทางทะเลสำหรบัทา่เรอ่	F  

เริ�มดำเนินกัารเม่�อวันที� ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีความกั้าวหน้าในกัารดำเนินงาน ร้อยละ ๐.๙๑ และงานก่อสร้าง	

อาคุาร	ท่าเทียบเร่อชีายฝ่ั�ง	ระบบถีนน	และระบบสาธารณ่ปัโภคุ อยู่ระหว่างกัระบวนกัารจัดซ่�อจัดจ้าง ซึ�งคาดว่า 

จะส่ามารถเริ�มดำเนินกัารกั่อส่ร้างได้ภายในเด่อนตุลาคม ๒๕๖๕ 

   (๒) งานที�อย่่ในคุวิามรับผิัดชีอบของภาคุเอกชีน ได้เริ�มดำเนินกัารออกัแบบ ท่าเทียบเร่อ 

ตั�งแต่เด่อนมกัราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างกัารจัดทำรายงาน EHIA ข้องโครงกัารฯ ซึ�งคาดว่าจะมีกัารจัดประชีุม 

รับฟังความคิดเห็นข้องประชีาชีน ครั�งที� ๓ ประมาณเด่อนกัันยายน ๒๕๖๕

	 	 ๑.๔.๕	 ด้านการชีกัจง่นกัลงทุน	คุวิามร่วิมม่อระหว่ิางปัระเทศ	และยทุธศาสตร์การลงทนุ มคีวามคบ่หน้า 

กัารส่่งเส่ริมกัารลงทุนในอุตส่าหกัรรมเป้าหมายในกัารลงนามบันทึกัความเข้้าใจร่วมกัันระหว่างส่ำนักังาน 

คณะกัรรมกัารนโยบายเข้ตพัฒนาพิเศึษภาคตะวันออกัและเทศึบาลนครโอซากัา ประเทศึญี�ปุ่น ในด้านกัารพัฒนา 

กัารปลอ่ยก๊ัาซคาร์บอนไดออกัไซดส์่ทุธเิปน็ศูึนย์ เพ่�อข้บัเคล่�อนนโยบายประเทศึไทย ๔.๐ และเส่รมิส่รา้งความรว่มมอ่ 

ในกัารส่ร้างส่ังคมคาร์บอนต�ำผ่่านระบบออนไลน์เม่�อวันที� ๒๔ กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๒.	 การวิางรากฐานการพััฒนาเทคุโนโลยีส่�อสารไร้สายในระบบ	 5G	 เพั่�อพััฒนาทักษะ
ของผั่้ปัระกอบการ	ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข	และการศึกษาทางไกล

	 ๒.๑	 โคุรงการนำร่องโรงพัยาบาลอัจฉริยะ	 (Smart	 Hospital) ภายใต้ช่ี�อโครงกัาร “ศึิริราชีต้นแบบ 

โรงพยาบาลอจัฉ้ริยะระดบัโลกัด้วยเทคโนโลยเีครอ่ข่้าย 5G (Siriraj World Class 5G Smart Hospital)” เป็นกัารประยกุัต์ใช้ี 

เทคโนโลยี 5G และ Critical Technology เพ่�อพัฒนาบริกัารส่าธารณสุ่ข้ในรูปแบบใหม่ ตั�งแต่กัระบวนกัาร 

พยากัรณ์ความเสี่�ยง กัารป้องกัันโรคและกัารรักัษา ทั�งกัารบริกัารกัารแพทย์ฉุ้กัเฉิ้น ผู่้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร่�อรัง  

ไปจนถงึกัารบรหิารจดักัารทรพัยากัรโรงพยาบาลข้องคณะแพทยศึาส่ตรศ์ึริริาชีพยาบาล ชีว่ยเพิ�มคณุภาพกัารใหบ้ริกัาร  

เพิ�มความปลอดภยั  ลดตน้ทนุกัารรกััษาพยาบาลข้องประเทศึได ้ประกัอบดว้ย (๑) พฒันาระบบกัารแพทยฉ์้กุัเฉ้นิอจัฉ้รยิะ 

ด้วยเทคโนโลยี เคร่อข้่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์  

(๒) พัฒนาระบบห้องฉุ้กัเฉ้ินอัจฉ้ริยะด้วยเทคโนโลยีเคร่อข้่าย 5G  

และระบบปัญญาประดิษฐ์ (๓) พฒันาระบบกัารวินจิฉั้ยทางพยาธิวทิยา 

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่่านเคร่อข่้าย 5G (ดำเนินกัารแล้วเส่ร็จ)  

(๔) พัฒนาระบบผู่้ช่ีวยกัารดูแลและส่ร้างเส่ริมสุ่ข้ภาพรายบุคคล  

(แอปพลิเคชีัน) ส่ำหรับผู่้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร่�อรังด้วยระบบปัญญา 

ประดิษฐ์ผ่่านเครอ่ข่้าย 5G (NCD) (๕) พฒันาระบบทำนายปริมาณกัารใช้ี 

เพ่�อกัารบริหารกัารจัดกัารสิ่นค้าคงคลัง ผ่ลิตภัณฑ์ทางกัารแพทย์  

และผ่ลิตภัณฑ์ที� ไม่ ใชี่ทางกัารแพทย์ ส่ำหรับโรงพยาบาล  

โดยใชี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่่านเคร่อข่้าย 5G  

(๖) พัฒนาระบบเวชีระเบียนกัลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกัเชีน  

(ดำเนินกัารแล้วเส่ร็จ) (๗) จัดหาอุปกัรณ์ระบบข้นส่่งกัลาง 

ดว้ยรถไรค้นข้บั 5G และ (๘) จดัหาอปุกัรณต์ดิตั�งระบบ Multi-Access  

Edge computing (MEC) เพ่�อเพิ�มประส่ิทธิภาพข้องระบบ 5G 
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	 ๒.๒	 การขับเคุล่�อนการพัฒันาเศรษฐกิจและสงัคุมของปัระเทศในด้านเทคุโนโลย	ี5G	ภายใต้คุณะกรรมการ	

ขับเคุล่�อน	 5G	 แห่งชีาติ เพ่�อนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ีประโยชีน์ในกัารพัฒนาเศึรษฐกิัจและสั่งคมให้เห็นผ่ล 

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั�งชี่วยยกัระดับและปฏิิรูปประเทศึสู่่ยุคดิจิทัล ได้ดำเนินโครงกัารนำร่องกัารใชี้ประโยชีน์ 

จากัเทคโนโลยี 5G โดยมีโครงกัารที�ดำเนินกัารแล้วเส่ร็จ ได้แกั่ กัารนำร่องเกัษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G  

ณ ศึนูยฝ์ั่กึัอบรมผ่าหมี จงัหวดัเชียีงราย และโครงกัารนำรอ่งโรงพยาบาลอจัฉ้รยิะ (Smart Hospital) ณ ศึริริาชีพยาบาล  

และมีโครงกัารที�อยู่ระหว่างดำเนินกัาร ได้แก่ั (๑) โครงกัาร 5G Use Case ระบบในกัารคัดกัรองและแจ้งเต่อน  

เตรยีมความพรอ้มในกัารเปดิเศึรษฐกัจิทอ่งเที�ยวจงัหวดัภเูกัต็ (๒) โครงกัารนำรอ่งกัารพฒันายา่นเทคโนโลย ี5G ตน้แบบ 

ส่ำหรบักัารใหบ้รกิัารประชีาชีน (5G District) จงัหวดัเชียีงใหม ่ส่ว่น 5G Smart Health (๓) โครงกัารตดิตั�งเทคโนโลย ี5G  

ส่ำหรับระบบบริหารจัดกัารเม่องอัจฉ้ริยะ (กัารนำร่องบ้านฉ้าง 5G ส่มาร์ทซิตี� (5G Smart City) ในพ่�นที� 

เทศึบาลนครบ้านฉ้าง จังหวัดระยอง) (๔) โครงกัารนำร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G (๕) โครงกัารนำร่อง 

ในกัารต่อยอดกัารใช้ีประโยชีน์ 5G ข้องประเทศึไทยด้านกัารส่ง่เส่ริมส่ถานีอจัฉ้ริยะ (Smart Station) ส่ถานีกัลางบางซ่�อ  

(๖) โครงกัารพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพ่�อกัารเกัษตร ณ โครงกัารร้อยใจรักัษ์ จังหวัดเชีียงใหม่ (๗) โครงกัารจัดทำ 

มาตรกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุนและกัารใชี้ประโยชีน์เทคโนโลยี 5G และ (๘) โครงกัารกัระตุ้นระบบนิเวศึ 5G  

ให้เกัิดกัารประยุกัต์ใชี้เทคโนโลยี 5G เชีิงพาณิชีย์ 

๓.	 การพััฒนาทักษะของผ้่ัปัระกอบการอัจฉริยะทั�งในส่วินผั่้ปัระกอบการขนาดกลาง		
ขนาดย่อม	ชีุมชีน	เกษตรกร	รวิมถีึงผั่้ปัระกอบการยุคุใหม่ในการเข้าถีึงตลาดในปัระเทศ		
และตลาดโลกผั่านแพัลตฟัอร์มพัาณิชีย์อิเล็กทรอนิกส์

	 ๓.๑	 โคุรงการพััฒนาและยกระดับคุลัสเตอร์ต้นแบบส่่คุวิามเป็ันเลิศ เป็นกัารดำเนินงานต่อเน่�อง 

จากัป ี๒๕๖๔ โดยส่ง่เส่รมิและพฒันาผู่ป้ระกัอบกัาร SMEs เฉ้พาะกัลุม่ ซึ�งมคีวามตอ้งกัารความชีว่ยเหลอ่ที�แตกัตา่งกันั  

ตลอดจนกัระบวนกัารตั�งแต่ต้นน�ำ กัลางน�ำ ปลายน�ำ โดยเน้นกัารนำเทคโนโลยีและนวัตกัรรมมาเป็นแนวทางหลักั 

ในกัารดำเนินธุรกัิจ รวมถึงกัารบริหารจัดกัารข้้อมูล และกัารวางแผ่นทรัพยากัรทางธุรกัิจข้องคลัส่ตอร์  

เพ่�อให้เกัิดกัารใช้ีประโยชีน์ได้อย่างสู่งสุ่ดข้องทรัพยากัร พัฒนาและยกัระดับไปสู่่กัารเป็นคลัส่เตอร์ต้นแบบ  

และส่ามารถข้ยายผ่ลไปยังกัลุ่มคลัส่เตอร์ SMEs อ่�น ๆ ได้ โดยพัฒนาศึักัยภาพผู่้ประกัอบกัารใน ๒ กัลุ่มคลัส่เตอร์  

ไดแ้ก่ั (๑) คุลสัเตอร์ธรุกิจอาหารแปัรรป่ั มกีัลุม่เป้าหมาย คอ่ กัลุม่วิส่าหกิัจ กัลุม่เกัษตรกัร กัลุม่โรงงานอุตส่าหกัรรม 

แปรรูปอาหาร กัลุม่อาหาร คาเฟ ่และโรงแรม และ (๒) คุลสัเตอร์สมุนไพัรเพ่ั�อสุขภาพักัญชีา-กัญชีง มกีัลุม่เป้าหมาย  

คอ่ กัลุม่วสิ่าหกัจิ กัลุม่เพาะปลกูั กัลุม่ธรุกัจิเพ่�อส่ขุ้ภาพ เคร่�องส่ำอาง อาหารเส่ริม ยา และกัลุม่คลนิกิั กัารแพทยแ์ผ่นปจัจบุนั 

และแผ่นไทย มผีู่ไ้ดร้บักัารพัฒนาศึกััยภาพเชิีงลกึัตามความต้องกัารข้องผู่ป้ระกัอบกัาร เช่ีนทางดา้นกัารตลาด นวัตกัรรม  

และมาตรฐานกัารผ่ลิต คลัส่เตอร์ละ ๗๕ ราย รวมทั�งส่ิ�น ๑๕๐ ราย 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๓.๒	 การส่งเสริมและพััฒนาทักษะให้แก่ผั่้ปัระกอบการสินคุ้าสิ�งบ่งชีี�ทางภ่มิศาสตร์	 (Geographical		

Indications:	 GI) ได้แกั่ (๑) สร้างองคุ์คุวิามร่้ให้ผั่้ปัระกอบการ	 GI	 พัร้อมขยายตลาดส่่ชี่องทางออนไลน์  

โดยจัดกิัจกัรรมอบรมเชิีงปฏิิบัติกัารเส่ริมส่ร้างความรู้และเทคนิคด้านกัารตลาดทั�งออนไลน์และออฟไลน์  

กัารนำเส่นอสิ่นค้าทั�งภาพนิ�งและภาพเคล่�อนไหว เพ่�อให้ผู่้ประกัอบกัารส่ามารถเข้้าสู่่ช่ีองทางกัารตลาดและใช้ีเป็น 

เคร่�องม่อในกัารจำหน่าย มีผู่้ประกัอบกัารส่ินค้า GI เชี่น ทุเรียนภูเข้าไฟศึรีส่ะเกัษ (จังหวัดศึรีส่ะเกัษ) ชีามไกั่ลำปาง  

(จังหวัดลำปาง) และลูกัหยียะรัง (จังหวัดปัตตานี) เข้้าร่วมไม่น้อยกัว่า  

๑๐๐ ราย พร้อมทั�งมีกัารประชีาส่ัมพันธ์ส่ินค้า GI ข้องผู่้ประกัอบกัาร 

ดังกัล่าวผ่่านชี่องทางออนไลน์ เช่ีน Facebook: GI-Thailand  

และ (๒) พััฒนาผั่้ เกี�ยวิข้องในแวิดวิง	 GI	 ไทยให้มีคุวิามร่้		

คุวิามสามารถีในการผัลักดันสินคุ้า	 GI	 ไทยให้เกิดการจำหน่าย	

ในม่ลคุ่าที�เพัิ�มส่งขึ�น โดยจัดทำส่่�อวีดิทัศึน์ ผู่้ประกัอบกัารสิ่นค้า GI  

ที�เปน็ตน้แบบความส่ำเรจ็ “Zero to hero” จำนวน ๔ ราย ใน ๔ ส่นิคา้  

ไดแ้กั ่ผ่า้หมอ้หอ้มแพร่ (จังหวดัแพร)่ ส่ม้โอนครชัียศึรี (จังหวัดนครปฐม)  

ชีาเชีียงราย (จังหวัดเชีียงราย) และพริกัไทยจันท์ (จังหวัดจันทบุรี)  

เพ่�อส่ร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประส่บกัารณ์ ซึ�งมีกัารเผ่ยแพร่ 

ผ่า่นชีอ่งทางส่่�อออนไลน ์เชีน่ Facebook: GI-Thailand และ Youtube:  

GI Thailand OFFICIAL Channel 

	 ๓.๓	 การขับเคุล่�อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคุตและการใช้ีปััญญาปัระดิษฐ์ ได้พัฒนาศึักัยภาพด้านดิจิทัล 

แกั่นักัเรียน นักัศึึกัษา และแรงงานในภาคอุตส่าหกัรรม เพ่�อเพิ�มข้ีดความส่ามารถในกัารแข้่งข้ัน พัฒนาอุตส่าหกัรรม 

และนวัตกัรรมดิจิทัลในประเทศึ ทั�งนี� ตั�งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่ามารถส่ร้างมูลค่าทางเศึรษฐกัิจและส่ังคม 

ให้กัับประเทศึ คิดเป็นมูลค่ารวมกัว่า ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท นอกัจากันี� ได้เปิดหลักัสู่ตรเพ่�อยกัระดับคุณภาพ 

และความเชีี�ยวชีาญกัำลังคนและบุคลากัรด้านดิจทิลั ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย ส่ร้างความตระหนักัด้านความมั�นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และกัฎหมายประมาณ ๗,๕๐๐ ราย กัารพัฒนาทักัษะความมั�นคงปลอดภัย 

ทางไซเบอร์ข้ั�นส่งูเพ่�อเข้า้สู่ส่่ายงาน ตำแหน่งดา้นกัารป้องกันัระบบคอมพิวเตอร ์(White Hackers) ประมาณ ๒๐๐ ราย  

พัฒนาศึูนย์กัารเรียนรู้ด้าน Coding แห่งศึตวรรษที� ๒๑ (Coding School Champion) ประมาณ ๑๐๐ โรงเรียน  

พัฒนาเยาวชีนทั�วประเทศึด้าน Coding และส่เต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics  

Education: STEM Education) ประมาณ ๑๗,๐๐๐ รายต่อปี ซึ�งจากักัารดำเนินงานดังกัล่าวส่่งผ่ลให้ทั�งนักัเรียน  

นักัศึึกัษา และประชีาชีน ส่ามารถเข้้าถึงกัารเรียนรู้ผ่่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ส่ะดวกัและตลอดเวลา ทำให้มีความรู้ 

ความส่ามารถในกัารประยุกัต์ใชี้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่�อยกัระดับคุณภาพชีีวิตและพัฒนาทักัษะใหม่ ๆ ในกัารส่ร้างงาน  

ส่ร้างอาชีีพ นำไปสู่่กัารต่อยอด หร่อริเริ�มธุรกัิจบริกัารด้านดิจิทัล ส่ร้างกัารแข่้งข้ันกัับนานาประเทศึได้  

รวมถงึส่รา้งเครอ่ข่้ายระหว่างผู่บ้ริหารองค์กัรรฐัและเอกัชีน เกิัดผ่ลกัระทบทางเศึรษฐกิัจและสั่งคม คดิเป็นมลูคา่รวม 

๑,๒๕๐ ล้านบาท

300 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



เร่�องที�	๗		การเตรียมคุนไทยส่่ศตวิรรษที�	๒๑	

๑.	 การสร้างแพัลตฟัอร์มการเรียนร่้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพั่�อส่งเสริมให้เด็กไทยยุคุใหม่	
เกง่วิิชีาวิทิยาศาสตร	์เทคุโนโลย	ีวิศิวิกรรม	คุณติศาสตร	์โปัรแกรมเมอร	์ภาษาตา่งปัระเทศ		
ภาษาคุอมพัิวิเตอร์	(Coding)	ตั�งแต่ระดับปัระถีมศึกษา

	 ๑.๑	 โคุรงการพััฒนาส่�อดิจิทัลโปัรเจคุ	๑๔	(Project	14)	เพ่�อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและกัารนำระบบ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ีในกัารเรียนกัารส่อนอย่างเต็มรูปแบบ ได้มีกัารพัฒนา 

คลิปกัารเรียนรู้กัลุ่มส่าระคณิตศึาส่ตร์และกัลุ่มส่าระวิทยาศึาส่ตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึึกัษาปีที� ๑-๖  

เพ่�อส่นองต่อความต้องกัารข้องโรงเรียนและสั่งคมในกัารใชี้เป็น 

ห้องเรียนออนไลน์ที�เรียนฟรีไม่มีค่าใช้ีจ่าย โดยปรับปรุงเน่�อหา 

แต่ละบทเรียนให้ทันส่มัย เน้นความเข้้าใจ เช่ี�อมโยงชีีวิตจริง  

ส่อดคล้องกัับหลักัสู่ตรแกันกัลางกัารศึึกัษาข้ั�นพ่�นฐาน  

ส่ามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกัที�ทุกัเวลาผ่่านชี่องทางที�ส่ะดวกั  

ไดแ้กั ่Website Facebook Youtube หรอ่ DLTV ทั�งนี� ไดเ้ผ่ยแพร ่

คลิปกัารส่อนวิชีาวิทยาศึาส่ตร์ คณิตศึาส่ตร์ และเทคโนโลยี 

ทุกัระดับชีั�นแล้ว จำนวน ๒,๖๘๓ คลิป พบว่า มีกัารเข้้าชีม  

จำนวน ๓๙,๗๒๒,๐๙๐ ครั�ง ผ่่านช่ีองทาง Youtube จำนวน  

๓๐,๓๐๑,๗๘๐ ครั�ง และ Website จำนวน ๙,๔๒๐,๓๑๐ ครั�ง 

	 ๑.๒	 การส่งเสริมการเรียนภาษาคุอมพิัวิเตอร์	 (Coding) ได้จัดอบรมออนไลน์หลักัสู่ตรกัารจัดกัารเรียนรู ้

วิทยากัารคำนวณส่ำหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่นที� ๒ ให้แกั่ครูระดับประถมศึึกัษาและมัธยมศึึกัษา 

ที�รบัผิ่ดชีอบส่อนรายวิชีาวิทยากัารคำนวณหรอ่ในรายวิชีาอ่�น ๆ  ที�มคีวามส่นใจผ่า่น https://teacherpd.ipst.ac.th  

เพ่�อมุง่เน้นกัารเรียนกัารส่อนให้นกััเรียนมีทักัษะที�ส่ำคัญในกัารดำรงชีวิีตในศึตวรรษที� ๒๑ ทั�งพ่�นฐานความคิดเชิีงคำนวณ  

(Computational Thinking) พ่�นฐานความรูด้า้นเทคโนโลยีดจิทิลั  

(Digital Technology) และพ่�นฐานกัารรูเ้ทา่ทันส่่�อและข่้าวส่าร  

(Media and Information Literacy) มีผู้่เข้้ารับกัารอบรม  

จำนวน ๑๙๗,๔๑๘ คน และผ่่านกัารอบรม จำนวน ๑๔๑,๓๕๔ คน  

ทั�งนี� ผู่้เข้้ารับกัารอบรม ๑ คน ส่ามารถเข้้ารับกัารอบรม 

ได้มากักัว่า ๑ หลักัสู่ตร นอกัจากันี� ได้จัดอบรมเชีิงปฏิิบัติกัาร 

กัารจัดกัารเรียนรู้วิทยากัารคำนวณ (Coding) ครูผู่้ส่อนวิชีา 

เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ มีผู่้ส่มัครทั�งส่ิ�น จำนวน ๘๑๐ คน  

ประกัอบดว้ย ครผูู่ส้่อนกัลุม่ส่าระเทคโนโลย ี(วทิยากัารคำนวณ)  

ระดับประถมศึึกัษาตอนปลาย (ชีั�นประถมศึึกัษาปีที� ๔-๖)  

จำนวน ๖๐๖ คน และครผูู่ส้่อนกัลุม่ส่าระเทคโนโลย ี(วทิยากัารคำนวณ)  

ระดบัมัธยมศึึกัษาตอนต้น (ชีั�นมัธยมศึกึัษาปีที� ๑-๓) จำนวน ๒๐๔ คน

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

และเทคุโนโลยี	ในการพััฒนาผั่้เรียนให้มีทักษะในศตวิรรษที�	๒๑ ดำเนินกัารจัดอบรมครูผู่้ส่อนระดับประถมศึึกัษา  

โดยดำเนินโครงกัารข้ับเคล่�อนกัารจัดกัารเรียนรู้ส่ะเต็มศึึกัษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ มีผู่้ส่มัคร 

รวมทั�งส่ิ�น ๘๓๘ คน ได้แกั่ ครูผู่้ส่อนระดับประถมศึึกัษาปีที�  ๑-๓ จำนวน ๔๓๕ คน และครูผู่้ส่อน 

ระดับประถมศึึกัษาปีที� ๔-๖ จำนวน ๔๐๓ คน

	 ๑.๔	 โคุรงการเพัิ�มศักยภาพัคุร่ให้มีสมรรถีนะของคุร่ยุคุใหม่สำหรับการเรียนร่้ศตวิรรษที�	 ๒๑ จัดอบรม 

ครผูู้่ส่อนวชิีาวทิยาศึาส่ตร ์คณติศึาส่ตร ์และวทิยากัารคำนวณ ระดบัประถมศึกึัษาตอนปลายและมธัยมศึกึัษาตอนตน้  

(ประถมศึกึัษาปทีี� ๔-มธัยมศึกึัษาปทีี� ๓) รวม ๓ หลกััสู่ตร คอ่ หลกััสู่ตรกัารจดักัารเรยีนส่อนฐานส่มรรถนะ ส่าระกัารเรยีนรู้ 

วทิยาศึาส่ตร์ หลักัสู่ตรกัารจัดกัารเรียนส่อนฐานส่มรรถนะ ส่าระกัารเรียนรูค้ณิตศึาส่ตร์ และหลักัสู่ตรกัารจัดกัารเรียน 

ส่อนฐานส่มรรถนะ ส่าระกัารเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีโดยจดัอบรมออนไลน์ให้แก่ัวทิยากัรแกันนำจากัมหาวทิยาลยัราชีภฏัิ จำนวน  

๙๐๔ คน และร่วมม่อกัับมหาวิทยาลัยราชีภัฏิ ๓๘ แห่ง จัดอบรมออนไลน์ให้แกั่ครูประจำกัาร จำนวน ๑๖,๓๕๓ คน 

	 ๑.๕	 โคุรงการการพััฒนาคุวิามสามารถีด้านเทคุโนโลยีดิจิทัลแก่คุร่และเยาวิชีนในพั่�นที�เขตพััฒนาพัิเศษ	

ภาคุตะวิันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC) เพ่�อพัฒนาความส่ามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ัคร ู

และเยาวชีนในพ่�นที� EEC โดยดำเนินกัารร่วมกัับส่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัารศึึกัษาข้ั�นพ่�นฐาน (ส่พฐ.) ในกัารจัดทำ 

เน่�อหาและคูม่่อที�เหมาะส่มและส่อดคลอ้งกับัวชิีาวทิยากัารคำนวณที�กัำหนดโดยส่ถาบนัส่ง่เส่รมิกัารส่อนวทิยาศึาส่ตร์ 

และเทคโนโลยี และจดทะเบียนหลักัสู่ตรเพ่�อพัฒนาครูและบุคลากัรทางกัารศึึกัษากัับ ส่พฐ. และจัดกัิจกัรรมอบรม 

ความรู้และส่่งมอบอุปกัรณ์ให้ครูระดับประถมศึึกัษาจนถึงระดับอาชีีวศึึกัษาที�ส่ังกััดโรงเรียนในเข้ตพ่�นที� EEC  

โดยมีกัลุ่มเป้าหมาย ค่อ ครูและนักัเรียน โดยได้ดำเนินกัารพัฒนาทักัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ัครูแล้ว  

จำนวน ๙๐๘ คน ผ่า่นกัารจัดอบรมและกิัจกัรรม ได้แก่ั กัารใช้ีงาน KidBright พ่�นฐานผ่า่น Simulator (ครูประถมศึกึัษา)  

และ KidBright อุตุน้อย (ครูมัธยมศึึกัษา) 

	 ๑.๖	 การพััฒนาสถีานศกึษาขั�นพั่�นฐานเพั่�อรองรบัเขตพััฒนาพัเิศษภาคุตะวินัออกดา้นภาษา	วิทิยาศาสตร	์

และเทคุโนโลยี	 และการปัระกอบอาชีีพั	 ๑๐	 อุตสาหกรรม ดำเนินกัารส่่งเส่ริมกัารเรียนรู้ด้านวิทยาศึาส่ตร์ 

และเทคโนโลยใีหก้ับัโรงเรยีนในพ่�นที� EEC เกัี�ยวกับัหลกััส่ตูรกัจิกัรรมนำรอ่งที�ส่อดคลอ้งกับักัลุม่อตุส่าหกัรรมเปา้หมาย 

ให้กัับส่ถานศึึกัษาบางแห่งที�มีระบบอินเทอร์เน็ตที�ไม่ส่ามารถรองรับกัารประชุีมออนไลน์ และจัดกัารฝั่ึกัอบรม 

และพัฒนาครูด้านวิทยาศึาส่ตร์และเทคโนโลยีให้กัับส่ถานศึึกัษาในเข้ตพ่�นที� EEC จำนวน ๔ หลักัสู่ตร ได้แก่ั  

หลกััส่ตูรอาหารและอาหารเพ่�ออนาคต หลกััสู่ตรยานยนต์และข้นส่่งส่มยัใหม่ หลกััส่ตูรเคมชีีวีภาพ “จากัทรพัยากัรชีวีภาพ 

สู่่กัารวิจัยเพ่�อนำไปใชี้ประโยชีน์” และหลักัสู่ตรอุตส่าหกัรรมเกัษตรและเทคโนโลยีชีีวภาพ

	 ๑.๗	 โคุรงการการส่งเสริมการเรียนร่้ด้านวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยี	 และพััฒนาโคุรงสร้างพ่ั�นฐาน	

เพ่ั�อบ่มเพัาะเยาวิชีนให้กับโรงเรียนในพั่�นที�เขตพััฒนาพัิเศษภาคุตะวิันออก โดยพัฒนาความรู้และทักัษะด้าน  

STEM Education ใหแ้กัค่รแูละนกััเรยีน จำนวน ๘๔๐ คน และอบรมครูหลักัส่ตูรเคมชีีีวภาพ เร่�อง “จากัทรพัยากัรชีีวภาพ 

สู่่กัารวิจัยเพ่�อนำไปใชี้ประโยชีน์” และจัดกัิจกัรรม เชี่น ค่ายหนึ�งวัน (One Day Camp) ตอน วิทยาศึาส่ตร์รอบตัว  

คา่ยวทิยาศึาส่ตรอ์ตุส่าหกัรรมเชี่�อเพลงิชีวีภาพและเคมชีีวีภาพ กัจิกัรรม “กัา๊ซชีวีภาพ ข้มุทรพัยพ์ลงังานจากัเศึษข้ยะ  

(From Trash to Gas: Biogas Energy)” ค่ายวิทยาศึาส่ตร์ อุตส่าหกัรรมกัารแปรรูปอาหาร กัิจกัรรม “มหัศึจรรย ์

เม็ดเยลลี�ส่ร้างภูมิ (Amazing Jelly Beads)” ค่ายออนไลน์ “The Science Champions” “ส่นุกัคิดพิชีิตยานยนต ์

ไร้คนข้ับ” และ “ส่ร้างเคร่�องจ่ายเจลแอลกัอฮอล์อัตโนมัติ” และได้พัฒนาทักัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แกั่ครู 

ระดับประถมศึึกัษาและมัธยมศึึกัษา และเยาวชีนในพ่�นที� EEC กัว่า ๙๐๐ คน 
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	 ๑.๘	 โคุรงการยกระดับและพััฒนาขีดคุวิามสามารถีด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพั่�อพััฒนากำลังคุน	

ให้มีสมรรถีนะส่งสอดรับกับมาตรฐานสากล เพ่�อพัฒนาข้ีดความส่ามารถด้านทักัษะภาษาและทักัษะดิจิทัลข้องครู  

บุคลากัรอาชีีวศึึกัษา และนักัเรียน นักัศึึกัษา ให้เป็นไปตามหลักัเกัณฑ์และมาตรฐานข้องกัระทรวงศึึกัษาธิกัาร  

ไดร้บัรองมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ใหเ้กัดิกัารบรูณากัาร 

ความส่ามารถทางภาษากัับทักัษะในศึตวรรษที� ๒๑ ยกัระดับกัารจัดกัารอาชีีวศึึกัษาสู่่ความเป็นมาตรฐานนานาชีาติ  

ตอบโจทยก์ัารพฒันาศึกััยภาพกัำลงัคนในอนาคต โดยมนีกััเรยีน นกััศึกึัษา ไดร้บักัารพฒันาทกััษะ จำนวน ๓๔๒,๖๓๙ คน  

และมีครูที�ได้รับกัารพัฒนา จำนวน ๙,๗๙๐ คน 

	 ๑.๙	 โคุรงการพััฒนาทุนมนุษย์ในศตวิรรษที�	 ๒๑	 (RF	21)	ด้านเยาวิชีนสัมมาชีีพั เป็นกัารพัฒนาทักัษะ 

ทางด้านอาชีีพและทักัษะที�จำเป็นให้แกั่เยาวชีนให้มีคุณลักัษณะข้องกัารเป็นคนดีกั่อนคนเกั่ง โดยกัารจัดฝั่ึกัอบรม 

ให้มีความส่อดคล้องกับัความต้องกัารตลาดแรงงานและตำแหน่งงานว่างในพ่�นที� มกีัลุม่เป้าหมายเป็นเยาวชีนอาย ุ๑๕-๒๕ ปี  

แบง่ออกัเป็น ๓ กัลุม่เป้าหมาย ดงันี� (๑) เยาวชีนที�จบกัารศึกึัษาระดับมธัยมศึกึัษาปีที� ๓ หลุดออกัจากัระบบกัารศึกึัษา/ 

ไมต่อ้งกัารศึึกัษาตอ่ ที�มคีวามส่นใจ Reskill-Upskill (๒) เยาวชีนที�จบกัารศึกึัษาระดบัมธัยมศึกึัษาปทีี� ๓ ที�มคีวามส่นใจ 

จะศึึกัษาต่อในระดับอาชีีวะ และ (๓) เยาวชีนที�กัำลังศึกึัษาอยูใ่นระดับประกัาศึนียบัตรวิชีาชีพี ประกัาศึนียบัตรวิชีาชีพีชีั�นส่งู  

และระดับอุดมศึึกัษา ชีั�นปีที� ๓ ที�มีความส่นใจ Reskill-Upskill เพิ�มเติม โดยคัดเล่อกัพ่�นที�จังหวัดพิษณุโลกั 

เป็นพ่�นที�นำร่องในกัารดำเนินโครงกัาร ซึ�งได้มีกัารส่ำรวจคัดกัรองข้้อมูลกัลุ่มเป้าหมายและส่ำรวจความต้องกัาร 

โดยกัารจับคู่กัับความต้องกัารข้องตลาดแรงงานในพ่�นที�

	 ๑.๑๐	 การพััฒนาศักยภาพัเด็กและเยาวิชีนไทยส่่การเปั็นผั่้นำในศตวิรรษที�	 ๒๑ เป็นกัารพัฒนาทักัษะ 

ทางด้านอาชีพี ดนตรี กัฬีา และภาษา และขั้บเคล่�อนกิัจกัรรมด้านกัารพัฒนาสั่งคมและกัารแก้ัไข้ปัญหาสั่งคมข้องส่ภาเด็กั 

และเยาวชีน จำนวน ๙,๕๑๓ กัิจกัรรม ซึ�งมีเด็กัและเยาวชีนที�ได้รับกัารพัฒนาศึักัยภาพ จำนวน ๕๓๗,๕๔๒ คน 

	 ๑.๑๑	 โคุรงการพัฒันาศกัยภาพัเดก็และเยาวิชีนส่ก่ารเปัน็นกัวิทิยาศาสตรร์ุน่เยาวิ	์(RF	21) ณ ส่ถาบันเพาะกัลา้ 

คณุธรรม จงัหวัดกัาญจนบุร ีซึ�งเป็นพ่�นที�ปฏิบัิตกิัารและนำร่องโครงกัารฯ ได้มกีัารจัดทำรูปแบบและหลักัส่ตูร RF 21  

ในมตินิกััวทิยาศึาส่ตร์ (Scientist) ที�เหมาะส่มตามวัย มเีปา้หมายเด็กัและเยาวชีน ได้รบักัารพฒันาตามแนวทาง RF 21  

ด้าน Scientist จำนวน ๑๘๐ คน 

	 ๑.๑๒	 การจดัตั�งสถีาบนัเพัาะกลา้คุณุธรรมเพัิ�ม จำนวน ๓ แหง่ ไดแ้กั ่จงัหวดัพษิณโุลกั ลำพนู และนราธวิาส่  

เพ่�อให้กัารชี่วยเหล่อและแกั้ไข้ปัญหากัลุ่มเด็กัและเยาวชีนที�อยู่ในภาวะเส่ี�ยงและยากัลำบากัในพ่�นที�ที�จำเป็น 

ต้องให้กัารดูแลเป็นกัรณีเฉ้พาะ โดยเน้นจุดเด่นแต่ละแห่ง ได้แก่ั ส่ถาบันเพาะกัล้าคุณธรรม จงัหวัดพิษณุโลกั เด่นด้านอาชีวีะ  

(Technician) ส่ถาบันเพาะกัล้าคุณธรรม จังหวัดลำพูน มุ่งเน้นให้เด่นด้านอุตส่าหกัรรมส่ีเข้ียว (Green Industry)  

และส่ถาบันเพาะกัล้าคุณธรรม จังหวัดนราธิวาส่ มุ่งเน้นให้เด่นด้านอุตส่าหกัรรมบริกัาร (Service Industry)  

เชี่น Butler เชีฟ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๒.	 การพััฒนาโรงเรียนคุุณภาพั	 หลักส่ตรออนไลน์	 และคุวิามเชี่�อมโยงระหวิ่าง	
ระบบการศึกษากับภาคุธุรกิจ ได้ดำเนินโครงกัารพัฒนาคุณลักัษณะอันพึงประส่งค์ข้องผู่้เรียนอาชีีวศึึกัษา 

เพ่�อตอบส่นองกัารเปลี�ยนแปลงในศึตวรรษที� ๒๑ เพ่�อพัฒนาศัึกัยภาพด้านกัารเรียนรู้ข้องนักัเรียน นักัศึึกัษา  

ให้มีความรู้ ทักัษะในกัารดำรงชีีวิตในโลกัยุคใหม่ เกัิดกัารข้ับเคล่�อนระบบกัารเตรียมเยาวชีนอาชีีวศึึกัษา 

ด้านทักัษะชีวิีตและทักัษะในกัารทำงานที�เป็นแบบองค์รวม โดยกัารบูรณากัารทำงานและออกัแบบกัารจัดกัารเรียนรูเ้พิ�มเติม 

ในระดับกัารปฏิิบัติ มีครูแกันนำข้องส่ถานศึึกัษา และนักัเรียน นักัศึึกัษา เข้้าร่วมโครงกัาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน 

๓.	 การสร้างคุวิามร้่คุวิามเข้าใจการใช้ีเทคุโนโลยีดิจิทัล	 ส่�อออนไลน์	 และเคุร่อข่าย	
สังคุมออนไลน์	 เพั่�อปั้องกันผัลกระทบในเชิีงสังคุม	 สร้างคุวิามปัลอดภัย	 ด่แลปััญหา	
อาชีญากรรมทางไซ์เบอร	์และสามารถีใชีเ้ทคุโนโลยเีปัน็เคุร่�องมอ่ในการกระจายขา่วิสาร	
ที�ถีก่ต้อง	เกดิคุวิามสามัคุคุใีนสงัคุม	รวิมทั�งปัลก่ฝ่งัคุณุธรรม	จรยิธรรมในการดำเนนิชีวีิติ 

	 ๓.๑	 การพััฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์

	 	 ๓.๑.๑	 พััฒนาและส่งเสริมการเรียนร่้ผ่ัานการเรียนออนไลน์ ได้คัดเล่อกัรายวิชีาหร่อหลักัสู่ตร  

นำมาจดัทำหลกััส่ตูรหรอ่บทเรยีนออนไลน ์โดยมคีณะทำงานจากัชีมุชีน เครอ่ข้า่ย และวทิยาลยัชีมุชีน รวมถงึพฒันา 

บุคลากัรรองรับกัารใชี้งานบทเรียนออนไลน์ และจัดกัารเรียนรู้ผ่่านกัารเรียนออนไลน์ ซึ�งมีนักัศึึกัษาและประชีาชีน 

ที�ได้รับกัารส่่งเส่ริมกัารเรียนรู้ผ่่านกัารเรียนออนไลน์ จำนวน ๑,๔๕๒ ราย 

	 	 ๓.๑.๒	 พัฒันามหาวิทิยาลัยไซ์เบอร์ไทยเพ่ั�อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิัด	(Thai-MOOC)  

ผ่่านทาง https://thaimooc.org บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC LMS มีวัตถุประส่งค์เพ่�อพัฒนาระบบจัดกัารเรียน 

กัารส่อนออนไลน์ในระบบเปิดที�ส่ามารถรองรับผู่้เรียนได้อย่างไม่จำกััดจำนวนที�มีระบบฐานข้้อมูลผู่้เรียน  

ประวัติกัารเรียนและหน่วยกิัตส่ะส่ม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบกัารถ่ายโอนหน่วยกิัต  

และรองรับตามความต้องกัารข้องผู่้เรียน รองรับกัาร Upskill และ Reskill ให้กัับผู้่เรียนได้เพิ�มทักัษะความรู ้

ในกัารทำงาน และพฒันาคนไทยทกุัคนใหม้คีวามพรอ้มไปสู่ศ่ึตวรรษใหมแ่หง่กัารเปลี�ยนแปลง โดยไดร้บัความรว่มมอ่ 

จากัหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกัชีน ส่ถาบันกัารศึึกัษา ซึ�งมีองค์ความรู้ ความเชีี�ยวชีาญจำนวนกัว่า ๑๒๐ แห่ง  

ในกัารพัฒนารายวิชีาออนไลน์เพ่�อใชี้บริกัารบน Thai MOOC ปัจจุบันมีรายวิชีาออนไลน์ จำนวน ๕๔๙ รายวิชีา  

แบ่งออกัเป็น ๑๒ หมวดหมู่ ที�มีเน่�อหาครอบคลุมเกั่อบทุกัส่าข้าวิชีาชีีพ มีจำนวนผู่้เรียนมากัถึง ๑,๔๖๕,๒๗๙ คน  

และมีผู่้เรียนจบจนได้รับใบประกัาศึนียบัตรมากักัว่า ๑,๓๕๔,๘๘๐ ใบ 
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	 ๓.๒	 การสนับสนุนการใช้ีปัระโยชีน์จากเทคุโนโลยีดิจทิลัอย่างปัลอดภัย ไดด้ำเนนิโครงกัารศึนูยป์ระส่านงาน 

และแก้ัไข้ปัญหาข่้าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) เพ่�อแก้ัไข้ปัญหาข่้าวปลอม ข้า่วบิดเบ่อนที�มจีำนวนมากั 

ในส่่�อส่ังคมออนไลน์ ซึ�งได้ส่ร้างความตระหนกั ความเสี่ยหายทั�งทางด้านเศึรษฐกิัจและส่ังคม และได้เปิด  

“ศึูนย์ต่อต้านข้่าวปลอม” ตั�งแต่วันที� ๑ พฤศึจิกัายน ๒๕๖๒ เพ่�อให้ประชีาชีนส่ามารถติดตามและตรวจส่อบ 

ข้่าวปลอมผ่่านทางชี่องทางต่าง ๆ ได้แกั่ (๑) Line: @antifakenewscenter มีผู่้ติดตาม จำนวน ๒,๔๒๒,๒๗๓ บัญชีี  

(๒) www.antifakenewscenter.com มีผู่้รับชีม จำนวน ๑๒.๐๑ ล้านครั�ง (๓) Facebook: Anti-Fake News  

Center Thailand มีผู่้ติดตาม จำนวน ๙๙,๕๐๘ บัญชีี และ (๔) Twitter: @AFNCTHAILAND มีผู่้ติดตาม  

จำนวน ๑๕,๒๕๑ บัญชีี โดยผ่ลกัารดำเนินงานคัดกัรองและเผ่ยแพร่ข้้อมูลข้่าวส่าร ตั�งแต่วันที� ๑ กัรกัฎาคม ๒๕๖๔  

มข้ี้อความข่้าวที�ต้องคัดกัรอง จำนวน ๖๔๒,๕๘๓,๔๐๖ ข้้อความ มข้ี้อความข่้าวที�เข้้าเกัณฑ์กัารทำงานข้องศูึนย์ AFNC  

จำนวน ๑๑,๙๒๐ ข้้อความ ซึ� งเป็นข้้อความ 

ที�ตอ้งตรวจส่อบทั�งหมด ๖,๕๑๔ เร่�อง โดยศูึนย ์AFNC  

ได้ส่่งต่อข้้อมูลที�ต้องตรวจส่อบ จำนวน ๖,๕๑๔ เร่�อง  

ให้หน่วยงานที�รับผิ่ดชีอบดำเนินกัาร ซึ�งได้รับผ่ล 

กัารตรวจส่อบ จำนวน ๓,๕๒๔ เร่�อง เป็นข้่าวปลอม  

จำนวน ๘๑๘ เร่�อง ข้่าวจริง จำนวน ๒,๓๒๗ เร่�อง  

และข้่าวบิดเบ่อน จำนวน ๓๗๙ เร่�อง 

สถีิติผัลการตรวิจสอบและเผัยแพัร่ข่าวิ	AFNC

ข่าวิจริง	(เร่�อง) ข่าวิบิดเบ่อน	(เร่�อง) ข่าวิปัลอม	(เร่�อง)

กัรกัฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔๕ ๓๓ ๘๒

ส่ิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔๐ ๔๒ ๗๘

กัันยายน ๒๕๖๔ ๑๒๘ ๒๙ ๖๖

ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๙๓ ๓๖ ๗๕

พฤศึจิกัายน ๒๕๖๔ ๑๒๕ ๓๒ ๕๙

ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๑๒ ๒๙ ๓๑

มกัราคม ๒๕๖๕ ๑๙๘ ๒๑ ๕๐

กัุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖๗ ๒๒ ๔๕

มีนาคม ๒๕๖๕ ๒๒๒ ๓๓ ๔๙

เมษายน ๒๕๖๕ ๒๒๓ ๒๖ ๕๑

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒๑๙ ๒๔ ๖๓

มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๙๗ ๒๔ ๔๙

กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ ๒๕๘ ๒๘ ๑๒๐

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เร่�องที�	๘		การแกไ้ขปัญัหาทจุรติและปัระพัฤตมิชิีอบในวิงราชีการทั�งฝ่า่ยการเมอ่ง	
และฝ่่ายราชีการปัระจำ	

๑.	 การปั้องกันและปัราบปัรามการทุจริตและพัฤติมิชีอบในระบบราชีการ	

	 ๑.๑	 การเฝ้่าระวิงัการใช้ีจ่ายงบปัระมาณตามพัระราชีกำหนดให้อำนาจกระทรวิงการคุลงัก้่เงนิเพั่�อแก้ไขปััญหา		

เยียวิยา	 และฟ้ั�นฟั่เศรษฐกิจและสังคุม	 ที�ได้รับผัลกระทบจากการระบาดของโรคุติดเช่ี�อไวิรัสโคุโรนา	 ๒๐๑๙		

พั.ศ.	 ๒๕๖๓	ตามกัลไกั ๔ ด้าน ประกัอบด้วย (๑) กัารเฝั่้าระวังและแจ้งเบาะแส่ (๒) กัารป้องกัันและลดโอกัาส่ 

กัารทุจริต (๓) กัารตรวจส่อบ และ (๔) กัารดำเนินมาตรกัารทางปกัครอง วินัย อาญา เพ่�อตรวจส่อบและติดตาม 

กัารใชีจ้า่ยงบประมาณข้องแผ่นงานหร่อโครงกัารตามพระราชีกัำหนดดงักัลา่ว ใหม้คีวามคุม้คา่ โปร่งใส่ มปีระส่ทิธภิาพ  

และบรรลุตามวัตถุประส่งค์ โดยได้ดำเนินงาน ดังนี� 

	 	 ๑.๑.๑	 จดัตั�งศน่ย์ปัฏิบิตักิารเฝ้่าระวิงัการใช้ีจ่ายงบปัระมาณตามพัระราชีกำหนดฯ หรอ่ “ศูึนย์ไทยเฝ้ั่าระวัง”  

เพ่�อเป็นศึูนย์กัลางประส่านกัารดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที�เกัี�ยวข้้อง ในกัารเผ่ยแพร่ข้้อมูลกัารดำเนินงาน  

รบัเร่�องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส่กัารทุจรติ โดยตั�งแต่วนัที� ๒๒ มถินุายน ๒๕๖๓ ได้รบัเร่�องร้องเรียน จำนวน ๑๒๘ เร่�อง  

อยู่ระหว่างดำเนินกัาร จำนวน ๓๘ เร่�อง และดำเนินกัารแล้วเส่ร็จ จำนวน ๙๐ เร่�อง โดยผ่ลกัารตรวจส่อบไม่พบ 

กัารกัระทำทุจริตทั�ง ๙๐ เร่�อง ดังนี�

ที� โคุรงการ/หน่วิยงานเจ้าของโคุรงการ
จำนวิน	(เร่�อง)

รับ อย่่ระหวิ่าง	
ดำเนินการ เสร็จ

๑ โครงกัารพัฒนาและเส่ริมส่ร้างความเข้้มแข้็งข้อเศึรษฐกัิจ
ฐานรากั ภายใต้กัลุ่มแผ่นงาน/โครงกัารฟ้�นฟูเศึรษฐกัิจท้องถิ�น 
และชีมุชีนบนพ่�นฐานข้องโอกัาส่และศึกััยภาพข้องท้องถิ�น : ระดบัพ่�นที� 
วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท

๙๐ ๒๖ ๖๔

๒ โครงกัารพัฒนาตำบลแบบบูรณากัาร (Tambon Smart Team) 
ข้องกัรมกัารปกัครอง กัระทรวงมหาดไทย (มท.)

๙ ๑ ๘

๓ โครงกัารพัฒนาพ่�นที�ต้นแบบกัารพัฒนาคุณภาพชีีวิต 
ตามหลักัทฤษฎีใหม่ ประยุกัต์สู่่ “โคกั หนอง นา โมเดล”  
ข้องกัรมกัารพัฒนาชีุมชีน มท.

๑๑ ๑ ๑๐

๔ โครงกัาร ๑ ตำบล ๑ กัลุ่มเกัษตรทฤษฎีใหม่  
ข้องส่ำนักังานปลัดกัระทรวงเกัษตรและส่หกัรณ์ 

๔ ๓ ๑

๕ โครงกัารเราชีนะ ข้องส่ำนักังานเศึรษฐกัิจกัารคลัง  
กัระทรวงกัารคลัง (กัค.) 

๓ ๒ ๑

๖ โครงกัารเราไม่ทิ�งกััน ข้อง กัค. ๑ ๑ ๐

๗ โครงกัารยกัระดับเศึรษฐกัิจและส่ังคมรายตำบลแบบบูรณากัาร 
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ข้องส่ำนักังานปลัดกัระทรวง 
กัารอุดมศึึกัษา วิทยาศึาส่ตร์ วิจัยและนวัตกัรรม

๒ ๐ ๒
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ที� โคุรงการ/หน่วิยงานเจ้าของโคุรงการ
จำนวิน	(เร่�อง)

รับ อย่่ระหวิ่าง	
ดำเนินการ เสร็จ

๘ โครงกัารยกัระดับแปลงใหญ่ด้วยเกัษตรส่มัยใหม่
และเชี่�อมโยงตลาด ข้องกัรมกัารข้้าว กัระทรวงเกัษตรและส่หกัรณ์

๕ ๑ ๔

๙ โครงกัารเราเที�ยวด้วยกััน ข้องส่ำนักังานเศึรษฐกัิจกัารคลัง กัค. ๑ ๑ ๐

๑๐ โครงกัารให้ความชี่วยเหล่อบรรเทาภาระค่าใชี้จ่ายด้านกัารศึึกัษา 
ในชี่วงกัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ ข้องกัระทรวงศึึกัษาธิกัาร

๒ ๒ ๐

รวิม	๑๐	โคุรงการ ๑๒๘ ๓๘ ๙๐

	 	 ๑.๑.๒	 ผัลการดำเนินการตามกลไกเฝ่้าระวิังการใชี้จ่ายงบปัระมาณตามพัระราชีกำหนดฯ	๔	ด้าน  

ส่รปุได ้ดงันี� (๑) การเฝ่า้ระวิงัและแจ้งเบาะแส เชีน่ เผ่ยแพรข้่้อมลูเกัี�ยวกับัโครงกัารตามพระราชีกัำหนดฯ ที�เชี่�อมโยง 

ข้้อมูลกัับเว็บไซต์ ThaiME ผ่่าน www.ไทยเฝั่้าระวัง.com และเคร่อข้่ายโทรทัศึน์ เคร่อข้่ายวิทยุกัรมประชีาส่ัมพันธ์  

และวทิยชุีมุชีน ประมาณ ๔,๐๐๐ ส่ถาน ีรวมทั�งจดัทำช่ีองทางรบัเร่�อง 

รอ้งเรยีน แจง้เบาะแส่กัารทจุรติในโครงกัารตามพระราชีกัำหนดฯ  

เป็นกัารเฉ้พาะ ทางเว็บไซต์ไทยเฝั่้าระวัง ที�ตั�งส่ำนักังาน ป.ป.ท.  

ทั�งส่่วนกัลางและเข้ตพ่�นที� โดยประส่านเช่ี�อมโยงข้้อมูลเร่�องร้องเรียน 

กับัส่ายดว่น ๑๑๑๑ เวบ็ไซตภ์าษไีปไหน เวบ็ไซตศ์ึนูยด์ำรงธรรม  

และศึูนย์ดำรงธรรมทุกัจังหวัด (๒) การปั้องกันและลดโอกาส	

การทุจริต เชี่น วิเคราะห์ความเส่ี�ยงและจัดทำมาตรกัารป้องกััน 

กัารทจุรติในโครงกัาร ไดร้บัอนมุตังิบประมาณ จำนวน ๑๖ โครงกัาร วงเงนิ ๖๔,๗๗๕.๔๒ ลา้นบาท เผ่ยแพรจ่ดุเส่ี�ยง 

ที�อาจเกัิดกัารทุจริตให้ประชีาชีนได้ทราบและร่วมเฝั่้าระวัง และตรวจติดตามกัารดำเนินงานตามแผ่นบริหาร 

ความเส่ี�ยงกัารทุจริตอย่างน้อย ๒ แห่งต่อเด่อน (๓) การตรวิจสอบ ได้แต่งตั�งคณะทำงานและชุีดปฏิิบัติกัาร  

จำนวน ๑๕ ชีดุ เพ่�อตรวจส่อบเร่�องรอ้งเรยีนฯ ใหค้รอบคลมุทกุัพ่�นที�ที�มกีัารดำเนนิงานโครงกัาร โดยจะเริ�มดำเนนิกัาร 

ภายใน ๓ วัน และตรวจส่อบเบ่�องต้นให้แล้วเส่ร็จภายใน ๓๐ วัน รวมทั�งได้เปิดใชี้งานระบบรับเร่�องร้องเรียน 

ทางอเิลก็ัทรอนกิัส่เ์พ่�อใชีใ้นกัารส่ง่ตอ่และตดิตามผ่ลกัารตรวจส่อบแบบทนัท ี(ระบบปฏิบิตักิัารแบบ Real-time) ดว้ย  

และ (๔) การดำเนนิมาตรการทางปักคุรอง	วินิยั	และอาญา ได้กัำหนดแนวทางกัรณีตรวจส่อบข้อ้ร้องเรียนเจ้าหน้าที�

ข้องรัฐกัระทำกัารทุจรติประพฤติมชิีอบที�เกัี�ยวข้้องกัับกัารดำเนินงานตามโครงกัารตามพระราชีกัำหนดฯ โดยหากัพบมูล 

กัารกัระทำความผ่ิดจะดำเนินตามกัระบวนกัารทางวินัย ปกัครอง อาญา หร่อกัฎหมายที�เกีั�ยวข้้องโดยเร็ว  

อย่างไรกั็ตาม จากักัารตรวจส่อบยังไม่พบมูลกัารกัระทำทุจริตข้องเจ้าหน้าที�ข้องรัฐ 

   นอกัจากันี� ยงัได้จัดทำคูม่อ่รายงานกัารประเมินความเส่ี�ยงกัารทุจริตโครงกัารยกัระดับแปลงใหญ่ 

ด้วยเกัษตรส่มัยใหม่และเช่ี�อมโยงตลาด และโครงกัารปรับโครงส่ร้างกัารผ่ลิต กัารรวบรวม และกัารแปรรูป 

ข้องส่ถาบนัเกัษตรกัรรองรบัผ่ลผ่ลติทางกัารเกัษตร และบรูณากัารรว่มกันัระหวา่งหนว่ยงานที�เกีั�ยวข้้องและเครอ่ข้า่ย 

ภาคประชีาชีนในกัารลงพ่�นที�เฝ้ั่าระวงักัารใช้ีจ่ายงบประมาณข้องโครงกัารต่าง ๆ  รวม ๑๒ โครงกัาร เป็นเงนิ ๓๘,๗๔๐ ล้านบาท  

โดยลงพ่�นที�เฝั่้าระวัง แจ้งเต่อน ๒๓๐ ครั�ง ๖๗ จังหวัด ทั�งนี� มีโครงกัารที�ส่ามารถเข้้าถึงประชีาชีนอย่างแท้จริง ได้แกั่  

(๑) โครงกัาร ๑ ตำบล ๑ กัลุม่เกัษตรทฤษฎีใหม ่(๒) โครงกัารพฒันาธรุกิัจบรกิัารดนิและปุ�ยเพ่�อชีมุชีน (One Stop Service)  

(๓) โครงกัารอาส่าส่มคัรบริบาลทอ้งถิ�นเพ่�อดแูลผู่ส้่งูอายทุี�มภีาวะพึ�งพงิ (๔) โครงกัารพฒันาศึกััยภาพแหลง่ท่องเที�ยว 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เรียนรู้ด้านสั่ตว์ป่า (๕) โครงกัารเฝ้ั่าระวังส่ร้างแนวกัันไฟ 

ส่ร้างรายได้ชีุมชีน (๖) โครงกัารพัฒนาตำบลแบบบูรณากัาร  

(Tambon Smart Team) (๗) โครงกัารพัฒนาพ่�นที�ตน้แบบกัาร 

พัฒนาคุณภาพชีีวิตตามหลักัทฤษฎีใหม่ประยุกัต์สู่่ “โคกั หนอง  

นา โมเดล” (๘) โครงกัารพัฒนาป่าไม้ ส่ร้างงาน ส่ร้างรายได้  

เพ่�อกัระตุ้นเศึรษฐกัิจชีุมชีน (๙) โครงกัารยกัระดับเกัษตร 

แปล ง ให ญ่ด้ ว ย เ กัษตรส่ มั ย ใหม่ แ ละ เ ช่ี� อ ม โ ย งตล าด  

(๑๐) โครงกัาร Gastronomy Tourism: LANNA Gastronomy  

“คิดถึงเชีียงใหม่” (๑๑) โครงกัารยกัระดับเศึรษฐกัิจและส่ังคมรายตำบลแบบบูรณากัาร (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  

และ (๑๒) โครงกัารพ่�นที�ท่องเที�ยวปลอดภัยส่ําหรับนักัท่องเที�ยว (Safety Zone) 

	 ๑.๒	 การดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที�ของรัฐกระทำการทุจริตและปัระพัฤติมิชีอบ ได้ติดตาม 

และตรวจส่อบกัารดำเนนิกัารทางวนิยั ปกัครอง อาญา และกัฎหมายที�เกัี�ยวข้อ้งข้องศึนูยป์ฏิบิตักิัารตอ่ตา้นกัารทจุรติ 

ทั�ง ๔๐ หน่วยงาน ประกัอบด้วย ส่ว่นราชีกัาร ๓๖๕ หนว่ยงาน รฐัวสิ่าหกิัจ ๕๓ หน่วยงาน และองค์กัารมหาชีน ๒๖ หน่วยงาน  

รวมทั�งสิ่�น ๔๔๔ หนว่ยงาน โดยตั�งแตว่นัที� ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มจีำนวน ๒,๖๖๓ เร่�อง เปน็เร่�องรอ้งเรยีนที�ดำเนนิกัาร 

แล้วเส่ร็จ ๑,๖๐๐ เร่�อง และอยู่ระหว่างดำเนินกัาร ๑,๐๖๓ เร่�อง

๒.		 การนำเทคุโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ีในการเฝ้่าระวัิงการทุจรติปัระพัฤติมชิีอบอย่างจริงจงั	
และเข้มงวิด 

	 ๒.๑	 การพััฒนาระบบส่บคุน้ข้อม่ลการใชีจ่้ายงบปัระมาณภาคุรฐั	(Thailand	Government	Spending)  

ได้เปิดโอกัาส่ให้ประชีาชีนเข้้ามามีส่่วนร่วมในกัารพัฒนานวัตกัรรมบริกัารภาครัฐ โดยพัฒนาระบบส่่บค้นข้้อมูล 

กัารใช้ีจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในช่ี�อ “ภาษีไปไหน” เผ่ยแพร่บนเว็บไซต์ภาษีไปไหน (govspending.data.go.th)  

ถอ่เปน็บรกิัารที�นำเส่นอข้อ้มลูในดา้นงบประมาณกัารจดัซ่�อจดัจา้งข้องหนว่ยงานภาครฐั (Open Government Data)  

ผ่่านส่่�ออิเล็กัทรอนิกัส่์ เพ่�อกัารเปิดเผ่ยและส่่งเส่ริมความโปร่งใส่ ให้อำนาจภาคประชีาชีนในกัารส่ำรวจตรวจส่อบ 

และต่อต้านกัารทจุรติ โดยนำเทคโนโลยใีหม่เข้้ามาเพิ�มประส่ทิธภิาพ ที�ผ่่านมาได้เปิดเผ่ยโครงกัารจดัซ่�อจัดจ้าง/กัารจดัส่รร 

งบประมาณข้องภาครัฐตั�งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้ว กัว่า ๒๑ ล้านโครงกัาร มูลค่ากัว่า ๖,๐๐๐ ล้านล้านบาท

	 ๒.๒	 การตรวิจพัิส่จน์ทางนิติวิิทยาศาสตร์เพั่�อสนับสนุนการปั้องกันและปัราบปัรามการทุจริตในภาคุรัฐ  

โดยส่ามารถนำผ่ลกัารตรวจพิสู่จน์ทางพยานเอกัส่ารไปใช้ีประกัอบส่ำนวนกัารส่่บส่วนส่อบส่วนและดำเนินกัาร 

เอาผ่ิดข้้าราชีกัารหร่อหน่วยงานที�เกัี�ยวข้้องกัับกัารทุจริตได้อย่างมีประส่ิทธิภาพ ทั�งนี� ได้ดำเนินกัารตรวจพิสู่จน์ 

และวิเคราะห์ด้านเอกัส่ารเพ่�อส่นับส่นุนกัารป้องกัันและปราบปรามกัารทุจริตในภาครัฐ จำนวน ๑๐๔ คดี 

๓.	 การมีส่วินร่วิมของภาคุปัระชีาสังคุมในการปั้องกันและเฝ่้าระวิังการทุจริตมิชีอบ	
ในโคุรงการขนาดใหญ่ของรฐั ได้ยกัระดบัความเข้้มแข้ง็ให้ภาคประชีาชีนรวมตวักันัและส่่งเส่รมิให้ภาคประชีาชีน 

เป็นกัลไกัเฝั่้าระวังกัารทุจริต โดยจัดให้มีศึูนย์ประส่านงานเคร่อข้่ายภาคประชีาชีนทั�งในส่่วนกัลางและเข้ตพ่�นที� ๑-๙  

จำนวน ๑๐ ศึนูย์ และมีกัารดำเนินโครงกัารส่ำคัญ เช่ีน (๑) โคุรงการคุา่ยรณรงคุต่์อตา้นการทจุรติ มผีู่เ้ข้า้ร่วมกิัจกัรรม 

ค่ายรณรงค์ต่อต้านกัารทุจริต จำนวน ๔๓๐ คน และผู่้เข้้าร่วมกิัจกัรรมมีความรู้ ความเข้้าใจ เกิัดความตระหนักัรู ้

308 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



ในภยัข้องกัารทจุรติ ส่ามารถแยกัแยะผ่ลประโยชีน์ส่่วนตนและผ่ลประโยชีน์ส่่วนรวมได้ คดิเป็นร้อยละ ๘๑.๘๖ (๒) โคุรงการ	

เสริมสร้างและพััฒนาศักยภาพัเคุร่อข่ายภาคุปัระชีาสังคุมในการต่อต้านการทุจริต มีเคร่อข่้ายภาคประชีาสั่งคม 

เข้้ารับกัารอบรมในแต่ละหลักัสู่ตร จำนวน ๒,๐๐๘ คน และผ่่านกัารประเมินความรู้ความเข้้าใจตามหลักัสู่ตร  

คดิเป็นร้อยละ ๘๖.๗๔ (๓) โคุรงการสร้างระบบเฝ้่าระวิงัและป้ัองกนัการทุจรติเชีงิรกุในหน่วิยงานภาคุรฐั เพ่�อข้ยายผ่ล 

ในกัารส่่งเส่ริมธรรมาภิบาลต่อต้านกัารทุจริตจังหวัด และส่ร้างกัารรับรูก้ัารป้องกันักัารทุจริตข้องส่ำนักังาน ป.ป.ท. เข้ต ๑-๙  

เพิ�มข้ึ�น จำนวน ๑๗ จังหวัด มีผู่้เข้้าร่วมประชีุม จำนวน ๑,๗๓๔ คน และส่่วนกัลาง ได้ดำเนินโคุรงการปัระเมิน	

คุวิามเสี�ยงการทุจริตในหน่วิยงานภาคุรัฐ	ปัระจำปัีงบปัระมาณ	พั.ศ.	๒๕๖๔ จำนวน ๗๖ จังหวัด (ทั�วประเทศึ)  

มผีู่เ้ข้้าประชีมุ จำนวน ๔๐๐ คน ทำกัารเฝ้ั่าระวงัป้องกันักัารทจุรติในหน่วยงานภาครฐั จำนวน ๒๕๗ เร่�อง และเจ้าหน้าที�ภาครฐั  

จำนวน ๗๖ จังหวัด (ทั�วประเทศึ) เข้้ามามีส่่วนร่วมเป็นเคร่อข่้ายเฝ้ั่าระวังกัารทุจริต และ (๔) ขับเคุล่�อน	

การรณรงคุ์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา	๖๓	ของรัฐธรรมน่ญแห่งราชีอาณาจักรไทย	ด้านการเสริมสร้างคุวิามร่้  

โดยเส่ริมส่ร้างความรู้แกั่ประชีาชีนถึงอันตรายที�เกัิดจากักัารทุจริต และเส่ริมส่ร้างความเข้้มแข็้งให้กัับประชีาชีน 

ในพ่�นที� เจา้หนา้ที�ภาครัฐ จำนวน ๕๙๓ คน และเครอ่ข้า่ยภาคประชีาส่งัคม จำนวน ๑,๑๖๐ คน ทั�งนี� เจา้หนา้ที�ภาครัฐ  

รอ้ยละ ๘๐ ข้องผู่เ้ข้า้ร่วมกิัจกัรรมผ่า่นกัารประเมินความรูค้วามเข้้าใจ รอ้ยละ ๙๑.๒๕ และเครอ่ข่้ายภาคประชีาสั่งคม 

ร้อยละ ๘๐ ข้องผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรมผ่่านกัารประเมินความรู้ความเข้้าใจ ร้อยละ ๘๑.๕๐ 

๔.	 การปั้องกันและปัราบปัรามการฟัอกเงิน 

	 ๔.๑		 การปั้องกันการฟัอกเงิน ได้ดำเนินกัาร เชี่น (๑) จัดตั�งศึูนย์รับเร่�องราวร้องเรียน ร้องทุกัข้์ แจ้งเบาะแส่  

และ “ส่ายด่วน ปปง. ๑๗๑๐” เกัี�ยวกับักัารกัระทำความผิ่ดเกัี�ยวกับักัารฟอกัเงินและกัารก่ัอกัารร้าย โดยมีกัารรับเร่�อง 

ร้องเรียนฯ จำนวน ๑,๕๐๑ เร่�อง และมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที� มาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชีบัญญัติป้องกััน 

และปราบปรามกัารฟอกัเงิน พ.ศึ. ๒๕๔๒ จำนวน ๑๐๒ เร่�อง (๒) จัดทำบันทึกัความเข้้าใจหร่อบันทึกัข้้อตกัลง 

เพ่�อประโยชีน์ในกัารประส่านงานและกัารดำเนินคดีตามกัฎหมายว่าด้วยกัารป้องกัันและปราบปรามกัารฟอกัเงิน 

กัับหน่วยงานภายในประเทศึ จำนวน ๔๔ ฉ้บับ และกัับหน่วยงานต่างประเทศึ จำนวน ๕๕ ฉ้บับ และ (๓) ส่่งเส่ริม 

และประส่านความร่วมมอ่กับัภาคประชีาชีนในกัารดำเนินกัารตามพระราชีบัญญตัดิงักัล่าว เช่ีน จดัให้มสี่ายลับ ปปง.  

จำนวน ๗๕,๔๔๖ คน เพ่�อใหข้้อ้มูลข้า่วส่ารในกัารส่อบส่วนดำเนนิคดกีับัผู่ก้ัระทำความผ่ดิ นอกัจากันี� ไดเ้ผ่ยแพรค่วามรู้ 

เกีั�ยวกัับกัฎหมายว่าด้วยกัารป้องกัันและปราบปรามกัารฟอกัเงินและกัฎหมายว่าด้วยกัารป้องกัันและปราบปราม 

กัารส่นับส่นุนทางกัารเงินแกั่กัารกั่อกัารร้ายและกัารแพร่ข้ยายอาวุธที�มีอานุภาพทำลายล้างสู่ง เพ่�อให้ประชีาชีน 

มีความรู้ ความเข้้าใจ ตระหนักัรู้ถึงพิษภัยข้องกัารฟอกัเงิน และมีส่่วนร่วมในกัารแจ้งเบาะแส่ผู่้กัระทำความผ่ิดด้วย

	 ๔.๒		 การปัราบปัรามการฟัอกเงิน 

	 	 ๔.๒.๑	 ดำเนินการตรวิจสอบ	 ส่บสวิน	 สอบสวินและรวิบรวิมพัยานหลักฐานเพั่�อดำเนินการ	

กบัทรพััยส์นิผ้่ักระทำคุวิามผิัด โดยออกัคำส่ั�งยดึหรอ่อายดัทรพัยส์่นิ จำนวน ๒๑๙ คำส่ั�ง ๑๗๓ รายคด ีมลูคา่ทรพัยส์่นิ  

๓,๐๗๖.๓๒ ล้านบาท คุ้มครองส่ิทธิผู่้เส่ียหาย จำนวน ๓๙ เร่�อง มูลค่าทรัพย์ส่ิน ๖๒๐.๙๙ ล้านบาท และดำเนินกัาร 

ที�เกีั�ยวข้้องกับัมูลฐานทุจรติต่อตำแหน่งหน้าที�ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชีบัญญตัป้ิองกันัและปราบปรามกัารฟอกัเงินฯ  

โดยออกัคำส่ั�งมอบหมายพนักังานเจ้าหน้าที�ตรวจส่อบธุรกัรรมหร่อทรัพย์ส่ิน จำนวน ๒๘ คำส่ั�ง และออกัคำสั่�งยึด 

หรอ่อายดัทรัพยส์่นิ จำนวน ๘ คำส่ั�ง ๖ รายคด ีมลูคา่ทรพัยส์่นิ ๓๗.๕๒ ลา้นบาท และคุม้ครองผู่เ้ส่ยีหาย จำนวน ๒ เร่�อง  

มูลค่าทรัพย์ส่ิน จำนวน ๗.๐๔ ล้านบาท

	 	 ๔.๒.๒	 นำส่งทรัพัย์สินที�เกี�ยวิกับการกระทำคุวิามผัิดเปั็นของแผั่นดิน จำนวน ๘๑๗ รายกัาร  

มูลค่าทรัพย์ส่ิน จำนวน ๑,๔๓๒.๓๘ ล้านบาท 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๔.๒.๓	 พัฒันาระบบเทคุโนโลยสีารสนเทศเพั่�อการปัราบปัรามการฟัอกเงนิ เช่ีน จดัทำระบบบรกิัาร 

บนเวบ็ไซต์เพ่�อตรวจส่อบรายชี่�อบคุคลที�มคีวามเส่ี�ยงส่งูด้านกัารฟอกัเงินและรายช่ี�อบคุคลที�ถกูักัำหนด จำนวน ๒๓ รายกัาร  

พฒันาระบบบรูณากัารฐานข้อ้มลูประชีาชีนและกัารบรกิัารภาครัฐข้องส่ำนกัังานปอ้งกันัและปราบปรามกัารฟอกัเงนิ  

(AMLink Center) โดยเช่ี�อมโยงระบบบูรณากัารฐานข้้อมูลประชีาชีนและกัารบริกัารภาครัฐ (Linkage Center)  

จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ๒๒ ฐานข้้อมูล เพ่�อลดกัารข้อเอกัส่ารจากัประชีาชีนที�ซ�ำซ้อน และพัฒนาระบบคุ้มครองส่ิทธิ 

ผู่เ้ส่ยีหายเพ่�อรองรบักัารย่�นคำรอ้งข้อคุ้มครองส่ทิธจิากักัารกัระทำความผ่ดิมลูฐานข้องผู่เ้ส่ยีหาย โดยมรีายคดทีี�เปดิรบั 

คำร้องกัารคุม้ครองส่ทิธผิู่เ้ส่ยีหายผ่่านระบบดงักัล่าว จำนวน ๗ รายคด ีและมผีู่เ้ส่ยีหายย่�นคำร้องผ่่านระบบ ๒๑,๑๔๙ ราย

	 ๔.๓	 การยกระดับมาตรฐานในการปัฏิิบัติด้านการปั้องกันและปัราบปัรามการฟัอกเงิน	 และการต่อต้าน	

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 (Anti-Money	 Laundering/Combating	 the	 Financing	 of		

Terrorism:	AML/CFT) ได้ดำเนินกัาร ดังนี�

	 	 ๔.๓.๑ ยกระดับผัลการปัระเมินการปัฏิิบัติด้าน	AML/CFT	และด้านกรอบกฎหมาย	(Technical	

Compliance	Assessment)	เพัิ�มขึ�น จำนวน ๕ ข้้อ จากัระดับส่อดคล้องบางส่่วน (Partially Compliant: PC)  

เป็นระดับส่อดคล้องส่่วนใหญ่ (Largely Compliant: LC) จำนวน ๔ ข้้อ ได้แก่ั (๑) มาตรกัารในกัารกัำกัับดูแล 

ส่ถาบันกัารเงินตัวแทน (๒) ข้้อกัำหนดในกัารโอนเงินทางอิเล็กัทรอนิกัส์่ (๓) ข้้อกัำหนดในกัารรายงานธุรกัรรม 

ที�มเีหตอุนัควรส่งส่ยั และ (๔) กัารดำเนนิกัารกับัประเทศึที�มคีวามเส่ี�ยงดา้นกัารฟอกัเงนิและกัอ่กัารรา้ย และจากัระดบั LC  

เป็นระดับส่อดคล้องอย่างส่มบูรณ์ (Compliant: C) จำนวน ๑ ข้้อ ในเร่�องความร่วมม่อภายในประเทศึ  

ทั�งนี� ระดบัที�เพิ�มข้ึ�นจากั PC เปน็ LC จำนวน ๔ ข้อ้ ส่ง่ผ่ลใหม้รีะดบัความส่อดคลอ้งตามมาตรฐานส่ากัลดขี้ึ�นจากั ๒๗ ข้อ้  

เป็น ๓๑ ข้้อ จากัทั�งหมด ๔๐ ข้้อ 

	 	 ๔.๓.๒ สมัคุรเขา้เปัน็สมาชีกิของคุณะทำงานเฉพัาะกจิเพั่�อดำเนนิมาตรการทางการเงนิ	(Financial	

Action	Task	Force:	FATF) ซึ�งอยูร่ะหวา่งกัารพจิารณาข้อง FATF ซึ�งกัารเข้้าเปน็ส่มาชีกิั FATF จะเปน็กัารยกัระดบั 

บทบาทกัารทำงานด้าน AML/CFT ข้องไทยในเวทีระหว่างประเทศึ ส่่งเส่ริมภาพลักัษณ์ที�ดีในฐานะประเทศึที�มี 

กัารดำเนนิงานตามมาตรฐานส่ากัล อกีัทั�งยงัเส่รมิส่รา้งความเข้ม้แข้ง็ข้องระบบกัารเงนิข้องไทย ส่รา้งความนา่เชี่�อถอ่ 

ด้านกัารค้ากัารลงทุนระหว่างประเทศึ และเกัิดความร่วมม่อกัันระหว่างประเทศึส่มาชีิกั 

	 	 ๔.๓.๓ กำหนดเปัน็เจ้าภาพัจัดการปัระชุีม	BIMSTEC	Sub-Group	on	Anti-Money	Laundering	

and	Combating	the	Financing	of	Terrorism	คุรั�งที�	๑๒ ในวันที� ๑๖ ส่ิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีประเทศึส่มาชีิกั  

ประกัอบดว้ย ส่าธารณรฐัประชีาชีนบงักัลาเทศึ ราชีอาณาจกััรภฏูิาน ส่าธารณรฐัอนิเดยี ส่าธารณรฐัแหง่ส่หภาพเมยีนมา  

ส่หพันธ์ส่าธารณรัฐประชีาธิปไตยเนปาล ส่าธารณรัฐส่ังคมนิยมประชีาธิปไตยศึรีลังกัา และราชีอาณาจักัรไทย  

โดยมวีตัถปุระส่งค์เพ่�อทราบส่ถานกัารณ์ด้านกัารฟอกัเงินและกัารส่นับส่นนุทางกัารเงินแก่ักัารกัอ่กัารร้าย กัารไหลเวียน 

ข้องกัระแส่เงินผ่ิดกัฎหมายระหว่างประเทศึส่มาชีิกั และจัดทำแผ่นปฏิิบัติกัารต่อต้านกัารไหลเวียนกัระแส่เงิน 

ผ่ดิกัฎหมายในกัลุม่ประเทศึส่มาชีกิั รวมทั�งเป็นกัารพฒันาศึกััยภาพและส่ร้างข้ดีความส่ามารถข้องเจ้าหน้าที�ผู่ป้ฏิบิตังิาน

	 	 ๔.๓.๔ จัดทำ	(ร่าง)	แผันยุทธศาสตร์ด้านการปั้องกันและปัราบปัรามการฟัอกเงินและการต่อต้าน	

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 (Anti-Money	 Laundering/Combating	 the	 Financing		

of	 Terrorism:	 AML/CFT)	 พั.ศ.	 ๒๕๖๕-๒๕๗๐ เพ่�อให้กัารดำเนินกัารด้าน AML/CFT ข้องไทยเป็นไปอย่าง 

มปีระสิ่ทธิภาพและเกิัดประสิ่ทธิผ่ล ส่อดคล้องกับัยุทธศึาส่ตร์ชีาติ นโยบายรัฐบาล มาตรฐานส่ากัล รวมถึงส่ถานกัารณ์ 

กัารเปลี�ยนแปลงความท้าทายใหม่ ๆ  ความเส่ี�ยงและภยัคุกัคามจากัอาชีญากัรรมกัารฟอกัเงนิและกัารส่นบัส่นนุทางกัารเงนิ 

แกั่กัารกั่อกัารร้ายและกัารแพร่ข้ยายอาวุธที�มีอานุภาพทำลายล้างสู่ง

310 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



เร่�องที�	๙		การแก้ไขปััญหายาเสพัติดและสร้างคุวิามสงบสุขในพั่�นที�ชีายแดนภาคุใต้

๑.	 การเร่งรัดการแก้ไขปััญหายาเสพัติด

	 ๑.๑	 การส่งเสริมกระบวินการมีส่วินร่วิมจากทุกภาคุส่วิน เพ่�อส่ร้างชุีมชีนเข้้มแข็้งและอาส่าส่มัคร  

โดยมุ่งเน้นกัระตุ้นความต่�นตัวข้องชีุมชีนให้เป็นพลังจิตอาส่าแกั้ไข้ปัญหายาเส่พติดด้วยตนเอง ได้ดำเนินกัาร ดังนี� 

	 	 ๑.๑.๑	 ขับเคุล่�อนมวิลชีนญาลันนันบาร่ เชี่น (๑) จัดกัิจกัรรมฝั่ึกัอบรมมวลชีนญาลันนันบารูในพ่�นที� 

จังหวัดชีายแดนภาคใต้ เพ่�อส่ร้างฐานมวลชีนให้มีส่่วนร่วมในกัารแก้ัไข้ปัญหายาเส่พติดระดับหมู่บ้าน/ชีุมชีน  

จำนวน ๕๕ รุน่ รวม ๔,๔๐๐ คน (๒) ฝั่กึัอบรมวิทยากัรญาลันนันบารู โดยมีกัลุม่เป้าหมายเป็นมวลชีนที�เคยผ่า่นกัารฝึั่กัอบรม 

จากัฐานมวลชีน เพ่�อยกัระดับเป็นวทิยากัรกัระบวนกัารให้เกัดิชีมุชีนเข้้มแข็้งและนำความรูไ้ปขั้บเคล่�อนงานกัารป้องกันั 

แกัไ้ข้ปญัหายาเส่พตดิในพ่�นที�หมูบ้่าน เปา้หมาย ๑,๕๓๒ หมูบ่า้น จำนวน ๓๐ รุน่ รวม ๒,๔๐๐ คน และ (๓) จดักัจิกัรรม 

ส่่งเส่ริมเศึรษฐกัิจพอเพียงยกัระดับคุณภาพชีีวิตตามรอยศึาส่ตร์พระราชีา จำนวน ๑๔ รุ่น รวม ๑,๔๐๐ คน 

	 	 ๑.๑.๒	 ขับเคุล่�อนโคุรงการเยาวิชีนญาลันนันบาร่ เช่ีน (๑) จัดกิัจกัรรมค่ายเยาวชีนญาลันนันบารู  

เพ่�อป้องกัันภัยยาเส่พติดในกัลุ่มเยาวชีนอายุ ๑๕ ปี ข้ึ�นไป จำนวน ๕๐ รุ่น ผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรม จำนวน ๓,๖๐๐ คน  

(๒) จดักัจิกัรรมคา่ยเยาวชีนญาลนันนับารจูเูนยีร ์เพ่�อปอ้งกันัภยัยาเส่พตดิในกัลุม่เยาวชีนอายุ ๑๐-๑๔ ป ีจำนวน ๖๐ ครั�ง  

ผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรม จำนวน ๓,๖๐๐ คน และ (๓) จัดกิัจกัรรมครอบครัวส่ัมพันธ์ญาลันนันบารูต้านภัยยาเส่พติด  

เพ่�อให้ความรู้ ความเข้้าใจเกัี�ยวกัับโทษพิษภัยยาเส่พติด จำนวน ๘ รุ่น ผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรม จำนวน ๘๐๐ คน

	 	 ๑.๑.๓	 จัดเวิทีปัระชีาคุมหม่่บ้านเข้าส่่เวิทีระดับตำบล จำนวน ๕๗๖ เวที จากั ๒๘๘ ตำบล  

มีผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรม จำนวน ๔๖,๐๘๐ คน รับส่มัครอาส่าชีุมชีนป้องกัันและแกั้ไข้ปัญหายาเส่พติดข้องแต่ละหมู่บ้าน  

จำนวน ๔,๕๓๙ คน

	 	 ๑.๑.๔	 สร้างภ่มิคุุ้มกันยาเสพัติดในสถีานปัระกอบการ เช่ีน จัดกิัจกัรรมรณรงค์ให้ความรู้ 

ในส่ถานประกัอบกัาร จำนวน ๘๒ แหง่ โรงงานส่ขี้าว จำนวน ๖๔ แหง่ และส่รา้งภมูคิุม้กันัยาเส่พตดิในส่ถานประกัอบกัาร 

ข้นาดเล็กัโดยอาส่าส่มัครแรงงาน (อส่ร.) จำนวน ๔๖๑ แห่ง ลูกัจ้าง จำนวน ๑,๐๗๕ คน และแรงงานนอกัระบบ  

จำนวน ๑,๖๓๓ คน 

	 ๑.๒	 การปัราบปัรามยาเสพัติดและการบังคุับใชี้กฎหมายอย่างเคุร่งคุรัด ได้บูรณากัารกัารทำงานร่วมกััน 

ข้องหน่วยงานที�เกัี�ยวข้้องทั�งภาครัฐและภาคเอกัชีนในในกัารส่กััดกัั�นและปราบปรามยาเส่พติดอย่างต่อเน่�อง  

โดยได้จบักัมุผู่ก้ัระทำผิ่ด จำนวน ๒๘๑,๘๖๙ ครั�ง ผู่ต้อ้งหา ๒๗๑,๗๒๔ คน ยดึข้องกัลางยาบา้ จำนวน ๕๓๒,๐๐๒,๒๘๖ เม็ด  

เฮโรอนี จำนวน ๔,๙๖๕.๓๐ กัโิลกัรัม ไอซ ์จำนวน ๑๓,๘๓๑.๐๑ กัโิลกัรัม กัญัชีาแหง้ จำนวน ๗๒,๔๗๖.๔๖ กัโิลกัรัม  

ฝั่ิ�น จำนวน ๘๐.๘๓ กัิโลกัรัม ยาอี จำนวน ๕๔๓,๕๒๕ เม็ด และเคตามีน จำนวน ๒,๔๗๓.๓๐ กัิโลกัรัม 

	 ๑.๓	 การฟ้ั�นฟั	่ดแ่ล	รักษาผั่เ้สพั	การสร้างโอกาส	อาชีพีั	และรายได้ให้สามารถีกลับมาใช้ีชีวีิติปักติในสังคุมได้	

	 	 ๑.๓.๑	 ฟั้�นฟั่	 ด่แล	 รักษาผั่้เสพั ได้ดำเนินกัารโครงกัารยกัระดับกัารดูแลเด็กัและเยาวชีนที�เกัี�ยวข้้อง 

กัับยาหร่อส่ารเส่พติด เพ่�อให้เด็กัและเยาวชีนในส่ถานที�ควบคุมได้รับกัารบำบัด แกั้ไข้ ตามกัารจำแนกัส่ภาพปัญหา 

กัารใช้ียาหรอ่ส่ารเส่พติด จำนวน ๓,๓๔๙ คน และยกัระดับหน่วยงานเข้้าสู่่มาตรฐาน กัารพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล 

และบริกัารสุ่ข้ภาพ (Hospital Accreditation: HA) และดำเนินโครงกัารรณรงค์ป้องกัันและแกั้ไข้ปัญหายาเส่พติด  

TO BE NUMBER ONE เพ่�อส่รา้งภูมิคุ้มกันัดา้นจติใจในกัารปอ้งกันัและหลีกัเลี�ยงกัารยุง่เกัี�ยวกับัยาเส่พตดิใหก้ับัเด็กั 

และเยาวชีนในส่ถานที�ควบคุม ๙๖ แห่ง จำนวน ๙,๕๒๗ คน 

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

311



	 	 ๑.๓.๒	 ด ำ เ นิ น โ คุ ร ง ก า ร ส ร้ า ง ภ่ มิ คุุ้ ม กั น	

และปั้องกันปััญหายาเสพัติดในเร่อนจำในกิจกรรมรณรงคุ์	

ปั้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพัติดในเร่อนจำ ซึ�งเร่อนจำ 

และทัณฑส่ถาน จำนวน ๑๔๒ แห่ง ได้จัดกัจิกัรรมรณรงค์ปอ้งกันั 

และแกั้ไข้ปัญหายาเส่พติด ให้เร่อนจำ/ทัณฑส่ถานมีส่มาชีิกั  

จำนวน ๒๖๙,๒๙๗ คน 

	 	 ๑.๓.๓	 ดำเนินโคุรงการพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิต	

ผั่้ผั่านการบำบัดรักษาและฟั้�นฟั่สมรรถีภาพัผ่ั้ติดยาเสพัติด	

ในพั่�นที�จงัหวิดัชีายแดนภาคุใต้ โดยจัดฝึั่กัอบรมและเพิ�มทกััษะอาชีพี 

ให้กัับผู่้ผ่่านกัารบำบัดรักัษาจากักัารติดยาเส่พติดจากัทุกัระบบ ทั�งระบบส่มัครใจบำบัด ระบบบังคับบำบัด  

ระบบต้องโทษ และระบบอ่�น ๆ เน้นอาชีีพที�ตลาดแรงงานมีความต้องกัาร ซึ�งมีผู่้ผ่่านหลักัสู่ตรกัารฝั่ึกัอบรมวิชีาชีีพ 

และได้รับใบประกัาศึนียบัตรจากัส่ถาบันพัฒนาฝีั่ม่อแรงงาน จำนวน ๒๐๙ คน ส่่งผ่ลให้บุคคลดังกัล่าวมีทักัษะ 

ในกัารประกัอบอาชีพี มงีานทำ มรีายได้ ส่ามารถเลี�ยงดตูนเองและครอบครวั อกีัทั�งส่ามารถใช้ีชีวีติอยูใ่นส่งัคมได้อย่างปกัตสิ่ขุ้ 

	 	 ๑.๓.๔	 บำบัดรักษาผั่้ติดยาเสพัติด ส่ามารถนำผู่้ เส่พเข้้าบำบัดฟ้�นฟู จำนวน ๔,๔๔๐ คน  

(ระบบส่มัครใจ จำนวน ๒,๓๐๖ คน ระบบบังคับบำบัด จำนวน ๑,๖๒๕ คน ระบบต้องโทษ จำนวน ๕๐๙ คน)  

(ร้อยละ ๒๙.๖๗ จากัเป้าหมาย ๑๔,๙๖๕ คน) และติดตามพัฒนาคุณภาพชีีวิตโดยส่ามารถติดตามผู่้ผ่่านกัารบำบัด  

รวมจำนวน ๔,๖๕๑ ราย และให้กัารชี่วยเหล่อผู่้ผ่่านกัารบำบัดได้ จำนวน ๙๖ ราย 

๒.	 การสรา้งคุวิามสงบสขุในพั่�นที�ชีายแดนภาคุใต ้โดยนอ้มนำยทุธศึาส่ตรพ์ระราชีทาน “เข้้าใจ เข้้าถึง  

พัฒนา” มาเป็นหลักัในกัารดำเนินกัาร เพ่�อยกัระดับคุณภาพชีีวิตและความเป็นอยู่ข้องประชีาชีน 

	 ๒.๑	 โคุรงการตำบลมั�นคุง	 มั�งคุั�ง	 ยั�งย่น	 ในจังหวิัดชีายแดนภาคุใต้	 และส่งเสริมอาชีีพัด้านการเกษตร	

ในจงัหวิดัชีายแดนภาคุใต ้มุง่เน้นบูรณากัารกัารทำงานข้องภาครัฐและเครอ่ข่้าย กัารเพิ�มรายได้และลดความเหล่�อมล�ำ 

ผู่้ยากัจนและผู่้ด้อยโอกัาส่ โดยกัารพัฒนาเศึรษฐกัิจและส่่งเส่ริมศึักัยภาพข้องพ่�นที�ด้วยกัารฝั่ึกัทักัษะด้านอาชีีพ  

(พ่ชี ประมง และปศึุส่ัตว์) ให้แกั่เกัษตรกัร จำนวน ๗,๖๓๕ ราย ปล่อยกัุ้งทะเลลงสู่่แหล่งน�ำ จำนวน ๒.๔๐ ล้านตัว  

และอยู่ระหว่างกัารอนุบาลปูทะเล จำนวน ๐.๓๐ ล้านตัว จัดฝั่ึกัอบรมกัารบริหารกัารเงินให้แก่ัประชีาชีน  

จำนวน ๓,๕๐๐ ราย และอยูร่ะหว่างดำเนินกัารเพ่�อส่นับส่นุนกัารปลูกัข้า้วพันธุพ์่�นเมอ่งและนาร้าง จำนวน ๓,๓๙๖ ตนั  

ดำเนินกัารแล้ว ร้อยละ ๖๐ 

	 ๒.๒	 การสร้างระบบหลักปัระกันทางสังคุมผั่านโคุรงการกองทุนหลักปัระกันสุขภาพัแห่งชีาต ิดำเนินกัาร 

จัดหน่วยบริกัารออกัให้บริกัารประชีาชีนในพ่�นที�กัันดาร/เส่ี�ยงภัย และในพ่�นที� ๓ จังหวัดชีายแดนภาคใต้  

จำนวน ๒๒๕ หน่วย จากัเป้าหมาย ๒๐๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๗๐ 

	 ๒.๓	 การปั้องกันและแก้ไขปััญหายาเสพัติด โดยมีนักัเรียนโรงเรียนเอกัชีนเข้้ารับกัารอบรมทักัษะชีีวิต 

ส่ร้างภูมิคุ้มกัันยาเส่พติด จำนวน ๕๐๐ คน และมีโรงเรียนที�ได้รับกัารพัฒนาให้ส่ามารถจัดกัิจกัรรมในกัารป้องกััน 

และแกั้ไข้ปัญหายาเส่พติดได้ จำนวน ๑๒ แห่ง 

	 ๒.๔	 โคุรงการบ่รณาการขับเคุล่�อนการแก้ไขปััญหาจังหวิัดชีายแดนภาคุใต้ ดำเนินกัารส่่งเส่ริมกัารจัด 

กัารเรียนกัารส่อนอิส่ลามศึึกัษาในโรงเรียนข้องรัฐในจังหวัดชีายแดนภาคใต้ และส่นับส่นุนทุนกัารศึึกัษาภูมิทายาท  

ส่ง่ผ่ลใหส้่ถานศึกึัษาส่ามารถจดัส่อนหลกััส่ตูรอสิ่ลามศึึกัษาที�ส่อดคลอ้งกับัความตอ้งกัารข้องชีมุชีนและมคีวามเชี่�อมโยง 

312 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



ตั�งแต่ระดับประถมศึึกัษาและมัธยมศึึกัษา และนักัเรียนด้อยโอกัาส่ที�เรียนดี ประพฤติดี หร่อมีความส่ามารถพิเศึษ 

ไดม้โีอกัาส่ได้รบักัารศึกึัษา นอกัจากันี� ยงัมีกัารบรหิารจดักัารทุนกัารศึกึัษารายปีตอ่เน่�องข้องทายาทผู่ไ้ด้รบัผ่ลกัระทบ 

จากัส่ถานกัารณ์ความไม่ส่งบในจังหวัดชีายแดนภาคใต้ มีผู่้ข้อรับทุนกัารศึึกัษา จำนวน ๖๖๘ ราย 

	 ๒.๕	 โคุรงการพั่�นฐานเพั่�อการพัฒันาการศึกษาในเขตพัเิศษเฉพัาะกจิจงัหวิดัชีายแดนภาคุใต ้ไดด้ำเนนิกัาร 

กั่อส่ร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกัอบ ส่่งผ่ลให้โรงเรียนได้รับกัารพัฒนาคุณภาพ 

และส่ามารถรองรับนักัเรยีนเข้า้ศึกึัษาได้เพิ�มข้ึ�น นกััเรยีนที�ครอบครวัมรีายไดน้อ้ย ไมม่ผีู่อ้ปุกัาระ และได้รบัผ่ลกัระทบ 

จากัเหตุกัารณ์ความไม่ส่งบได้รับบริกัารทางกัารศึึกัษา จำนวน ๕,๖๒๙ ราย ครูและบุคลากัรทางกัารศึึกัษาในเข้ต

พัฒนาพิเศึษเฉ้พาะกัิจจังหวัดชีายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ทำให้ครูและบุคลากัรมีข้วัญ กัำลังใจในกัารปฏิิบัติ

หน้าที�อันเป็นกัารพัฒนาคุณภาพกัารศึึกัษา 

	 ๒.๖	 โคุรงการเสรมิสรา้งปัระสทิธภิาพัดา้นการบงัคุบัคุด	ีการไกลเ่กลี�ยขอ้พัพิัาท	และการลดคุวิามเหล่�อมล�ำ	

ในพั่�นที�จังหวิัดชีายแดนภาคุใต้ ได้ดำเนินกัิจกัรรม ได้แกั่ (๑) กัิจกัรรมเส่ริมส่ร้างความรู้ด้านกัฎหมายให้แกั่คู่ความ  

ประชีาชีนทั�วไป ผู่้นำชีุมชีน ผู่้นำศึาส่นา และผู่้ที�เกัี�ยวข้้องในพ่�นที�จังหวัดชีายแดนภาคใต้ เน้นกัารเส่ริมส่ร้างความรู้ 

เกัี�ยวกัับกัฎหมายที�เกัี�ยวข้้องในชีีวิตประจำวัน กัฎหมายด้านกัารบังคับคดีแพ่ง กัารบังคับคดีล้มละลาย กัารไกัล่เกัลี�ย 

ข้อ้พพิาทชีั�นบงัคบัคด ีกัารวางทรพัย ์และกัารฟ้�นฟกูัจิกัารข้องลกูัหนี� จดักัจิกัรรมในพ่�นที�จงัหวดัส่งข้ลา มผีู่เ้ข้า้รว่มอบรม  

จำนวน ๘๐ คน และภายหลังกัารอบรมมีความรู้ความเข้้าใจร้อยละ ๘๕ และ (๒) กัิจกัรรมกัารไกัล่เกัลี�ยข้้อพิพาท 

และให้คำปรึกัษาทางกัฎหมายในพ่�นที�จังหวัดส่งข้ลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส่ มีผู่้เข้้าร่วม จำนวน ๙๖๒ ราย  

แบง่เปน็ผู่เ้ข้า้รว่มกัารใหค้ำปรกึัษาทางกัฎหมาย จำนวน ๕๓๒ ราย และผู่เ้ข้้ารว่มกัารไกัลเ่กัลี�ยข้้อพพิาท จำนวน ๔๓๐ ราย  

มีเร่�องเข้้าสู่่กัระบวนกัารไกัล่เกัลี�ย รวมจำนวน ๔๓๐ เร่�อง ทุนทรัพย์ ๑๔๑.๒๗ ล้านบาท ไกัล่เกัลี�ยส่ำเร็จ  

จำนวน ๔๑๔ เร่�อง ทนุทรพัย ์๑๓๗.๕๗ ลา้นบาท คดิเปน็ผ่ลส่ำเร็จ รอ้ยละ ๙๖.๒๘ ข้องเร่�องที�เข้า้สู่ก่ัระบวนกัารไกัล่เกัลี�ย 

และส่ามารถลดค่าใชี้จ่ายข้องประชีาชีนได้ จำนวน ๕.๑๖ ล้านบาท 

	 ๒.๗	 การดำเนินงานแก้ไขปััญหาจังหวิัดชีายแดนภาคุใต้ตามแผันปัฏิิบัติการด้านการปั้องกันและแก้ไข	

ปััญหาคุวิามไม่สงบในจังหวัิดชีายแดนภาคุใต้	 พั.ศ.	 ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เชี่น (๑) จัดตั�งศ่นย์กลางในการรวิบรวิม	

ข้อม่ลผั่้ต้องขังคุดีคุวิามมั�นคุงในพั่�นที� โดยให้เร่อนจำกัลางส่งข้ลาเป็นผู้่จัดเกั็บและรวบรวมข้้อมูลผู่้ต้องข้ัง 

คดคีวามมั�นคงในพ่�นที�จงัหวดัชีายแดนภาคใตใ้หเ้ปน็ระบบเพ่�อใชีว้างแผ่นกัารพฒันากัารดำเนนิงานเกัี�ยวกับัผู่ต้อ้งข้งั 

คดคีวามมั�นคงในจังหวดัชีายแดนภาคใต้ (๒) จดัทำโปัรแกรมแกไ้ขฟั้�นฟัผ่ั่ต้อ้งขงัคุดคีุวิามมั�นคุง (๔ ดา้น คอ่ กัารศึกึัษา  

อาชีีพ ครอบครัว และนันทนากัาร) ส่ำหรับผู่้ต้องขั้งคดีความมั�นคง จำนวน ๒๖๓ คน ติดตามผู่้ถูกัคุมประพฤติ 

คดีความมั�นคงและคดียาเส่พติดให้ได้รับความชี่วยเหล่อในกัารประกัอบอาชีีพและดำเนินชีีวิต จำนวน ๙๘๕ ราย  

(๓) เพิั�มทักษะพัหุวิัฒนธรรมและการเรียนร่้ การอย่่ร่วิมกันอย่างสันติวิิธีแก่ัเด็กัและเยาวชีนในส่ถานที�ควบคุม  

จำนวน ๔๗๒ คน (๔)	 ส่งเสริมการมีส่วินร่วิมของปัระชีาชีนผั่านกลไกศ่นย์ยุติธรรมชีุมชีนภาคุปัระชีาชีน  

จำนวน ๑๐๖ แห่ง ในกัารจัดกัิจกัรรมให้ความรู้กัฎหมายเบ่�องต้นแกั่เด็กัและเยาวชีนในชีุมชีนและส่ถานศึึกัษา  

จำนวน ๒๖,๖๓๑ คน (๕)	ชีว่ิยเหลอ่ทางกฎหมายเบ่�องตน้แกป่ัระชีาชีน จำนวน ๙,๘๕๐ เร่�อง มทีนายอาส่าให้คำปรกึัษา 

กัฎหมายและชีว่ยเหลอ่ทางคด ีจำนวน ๙,๒๔๕ ราย ส่ง่เส่รมิใหค้วามรูก้ัฎหมายบงัคบัคดแีกัป่ระชีาชีน จำนวน ๔๐๓ ราย  

(๖) ใหบ้รกิารเยี�ยมญาต	ิ(ผ้่ัตอ้งขงั)	ผัา่นระบบทางไกลแกัป่ระชีาชีนที�อยูห่า่งไกัล จำนวน ๑๓,๑๖๗ ราย (๗) สง่เสรมิ	

สตรีมุสลิมให้มีบทบาทในการทำหน้าที�ผั่้ชี่วิยผั่้ไกล่เกลี�ย ส่ามารถชี่วยเหล่อกัารไกัล่เกัลี�ยได้ จำนวน ๑,๐๑๑ เร่�อง  

ตลอดจนให้ความรูเ้ร่�องสิ่ทธิมนุษยชีนในส่ถานศึกึัษา จำนวน ๓,๖๑๐ ราย และ (๘) จดัทำคุ่ม่อ่การใชีช้ีวีิติในเรอ่นจำ	

ของผั่้ต้องขังไทย (ภาษามลายูถิ�น-มลายูกัลาง) เพ่�อจัดส่่งให้เร่อนจำจังหวัดชีายแดนภาคใต้แจกัจ่ายให้ผู่้ต้องข้ัง  

เพ่�อส่ร้างความรู้ความเข้้าใจแกั่ผู่้ต้องข้ังเข้้าใหม่ที�ไม่ส่ามารถอ่าน-เข้ียนภาษาไทยได้ 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๒.๘	 การให้คุวิามช่ีวิยเหล่อผั่้ได้รับผัลกระทบจากสถีานการณ์คุวิามไม่สงบในพั่�นที�ชีายแดนภาคุใต้  

จำนวน ๕,๒๒๗ ราย รวมทั�งส่ิ�น ๑๓๗.๙๔ ล้านบาท 

	 ๒.๙	 การส่งเสริมการพััฒนาพั่�นที�ระเบียงเศรษฐกิจภาคุใต้และการพััฒนาจังหวิัดชีายแดนภาคุใต ้ 

ดำเนินโครงกัารพัฒนาเศึรษฐกิัจและส่ง่เส่ริมศัึกัยภาพพ่�นที�จงัหวัดชีายแดนภาคใต้ โดยมีกัลุม่เป้าหมาย ได้แก่ั แรงงาน 

กัลุ่มแนวร่วมผู้่กั่อความไม่ส่งบในพ่�นที�จังหวัดชีายแดนภาคใต้ กัลุ่มที�มีความข้ัดแย้ง กัลุ่มมีอคติต่อภาครัฐ  

แรงงานในพ่�นที�รอบอทุยานแหง่ชีาตบิโูด-ส่ไุหงปาด ีผู่เ้ข้า้รว่มโครงกัารพาคนกัลบับา้นและแรงงานทั�วไป จำนวน ๓๖๐ คน  

ทั�งนี� มีผู่้เข้้ารับกัารฝั่ึกัอบรมทั�งส่ิ�น จำนวน ๔๖๐ คน 

	 ๒.๑๐	 โคุรงการสง่เสรมิสทิธเิสรีภาพัและสทิธมินษุยชีนในพั่�นที�จงัหวิดัชีายแดนภาคุใต ้โดยจดัอบรมวทิยากัร 

กัระบวนกัารส่่งเส่ริมส่ิทธิเส่รีภาพและสิ่ทธิมนุษยชีน โดยมีกัลุ่มเป้าหมาย ประกัอบด้วย ผู่้นำท้องถิ�น ผู่้นำท้องที�  

ผู่้นำชีุมชีน คณะกัรรมกัารศึูนย์ยุติธรรมชีุมชีน คณะทำงานบริหารประจำศึูนย์ไกัล่เกัลี�ยข้้อพิพาทภาคประชีาชีน  

อาส่าส่มัครประชีาชีน ครู บุคลากัรทางกัารศึึกัษา และองค์กัรศึาส่นาในพ่�นที�จังหวัดชีายแดนภาคใต้ รวม ๘ รุ่น  

จำนวน ๑,๗๑๐ คน และข้ยายผ่ลกัารส่ง่เส่ริมความรูสิ้่ทธเิส่รภีาพและสิ่ทธมินษุยชีน (บ้าน วดั โรงเรียน) และประเมิน 

ความรู้ ความเข้้าใจด้านส่ิทธิเส่รีภาพและส่ิทธิมนุษยชีน รวมจำนวน ๖,๖๙๒ คน 

	 ๒.๑๑	 โคุรงการส่งเสริมมาตรฐานการคุุ้มคุรองพัยานในคุดีคุวิามมั�นคุงในพั่�นที�จังหวิัดชีายแดนภาคุใต ้ 

โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที�ที�มีภารกัิจด้านกัารคุ้มครองพยานในคดีความมั�นคงในพ่�นที�จังหวัดชีายแดนภาคใต้ 

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่่านโปรแกัรม Cisco Webex Meetings เพ่�อเส่ริมส่ร้างความรูค้วามเข้้าใจในกัระบวนกัารคุม้ครองพยาน 

และส่ามารถปฏิิบัติงานด้านคุ้มครองพยานให้มีประส่ิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน รวม ๔ รุ่น จำนวน ๒๔๐ คน 

	 ๒.๑๒	 การให้คุวิามชี่วิยเหล่อปัระชีาชีนในพั่�นที�	 ๕	 จังหวิัดชีายแดนใต้ ได้ดำเนินกัาร ดังนี� (๑) ไกัล่เกัลี�ย 

ข้้อพิพาทและได้ข้้อยุติ จำนวน ๒๔ คดี ส่ามารถลดต้นทุนค่าใชี้จ่ายภาครัฐและประชีาชีนได้ ๒.๙๔ ล้านบาท  

(๒) เยยีวยาผู่เ้ส่ยีหายและจำเลยในคดอีาญาตามพระราชีบญัญตัคิา่ตอบแทนผู่เ้ส่ยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใชีจ้า่ย 

แกั่จำเลยในคดีอาญา พ.ศึ. ๒๕๔๔ และที�แกั้ไข้เพิ�มเติม (ฉ้บับที� ๒) พ.ศึ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๔๒ ราย เบิกัจ่ายแล้ว  

๒๓.๖๘ ล้านบาท (๓) คุ้มครองพยานตามพระราชีบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศึ. ๒๕๔๖ จำนวน ๓๗ ราย  

และ (๔) ชี่วยเหล่อประชีาชีนทางกัฎหมาย จำนวน ๑,๖๑๗ ราย 

	 ๒.๑๓	 โคุรงการเพัิ�มปัระสิทธิภาพัการให้บริการด้านแรงงานในจังหวิัดชีายแดนภาคุใต ้โดยกัารจ้างผู่้ส่ำเร็จ 

กัารศึึกัษาระดับปริญญาตรีที�ว่างงานในพ่�นที� ๓ จังหวัดชีายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส่ และปัตตานี)  

และ ๔ อำเภอในจังหวัดส่งข้ลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และส่ะบ้าย้อย) รวม ๓๘๐ คน ประส่านข้ับเคล่�อนภารกัิจ 

ข้องกัระทรวงแรงงานลงสู่่ประชีาชีนในพ่�นที� และดำเนินงานศูึนย์แรงงานประจำอำเภอ ตามวิถีข้องชุีมชีน 

สู่่ความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งย่น 

	 ๒.๑๔	 โคุรงการพััฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพัพั่�นที�จงัหวัิดชีายแดนภาคุใต้ โดยฝึั่กัทักัษะด้านอาชีพี 

และพัฒนาฝั่ีม่อในส่าข้าต่าง ๆ ให้แกั่แรงงานกัลุ่มที�มีความข้ัดแย้งกัลุ่มอคติต่อภาครัฐ กัลุ่มผู่้กั่อความไม่ส่งบในพ่�นที� 

จังหวัดชีายแดนภาคใต้ แรงงานทั�วไป และแรงงานที�ยากัจนที�อยู่ในจังหวัดนราธิวาส่ ปัตตานี ยะลา และ ๔ อำเภอ 

ข้องจังหวัดส่งข้ลา มีผู่้ได้รับกัารฝั่ึกัอบรม จำนวน ๑,๕๘๐ คน
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เร่�องที�	๑๐		การพััฒนาระบบการให้บริการปัระชีาชีน

๑.	 การพััฒนาระบบจัดเก็บและเปัิดเผัยข้อม่ลของภาคุรัฐ	 การอนุมัติหร่ออนุญาต	
ทางราชีการด้วิยระบบดิจิทัลในอนาคุต

	 ๑.๑	 โคุรงการพัฒันาแพัลตฟัอรม์ดิจทิลัของรฐั เพ่�อพฒันาและจัดทำมาตรฐานข้อ้มูลและกัารบริหารจัดกัาร 

ภาครัฐในด้านต่าง ๆ เช่ีน (๑) พััฒนาแบบจำลองมาตรฐานและแบบจำลองข้อม่ล	 (Data	 Model) ที�ใชี ้

ในกัารแลกัเปลี�ยนข้้อมลูระหว่างหน่วยงานเพ่�อส่นบัส่นนุศึนูย์แลกัเปลี�ยนข้้อมลูกัลางภาครฐั โดยได้ประกัาศึข้้อเส่นอแนะ 

มาตรฐานด้านเทคโนโลยีส่ารส่นเทศึและกัารส่่�อส่ารที�จำเป็นต่อ 

ธุรกัรรมทางอิเล็กัทรอนิกัส่์ (ETDA Recommendation)  

ว่าด้วยข้้อกัำหนดทางเทคนคิข้องชีดุข้้อมลูร่วมส่ำหรบักัารเชี่�อมโยง 

ข้อ้มูลอเิลก็ัทรอนกิัส่แ์ลว้เม่�อวนัที� ๒ กันัยายน ๒๕๖๔ (๒) จดัทำ

มาตรฐานที�เกี�ยวิขอ้งกบัการใชีเ้อกสารอเิล็กทรอนกิส์	Digital	ID		

และการใช้ีลายม่อช่ี�ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วิยงานภาคุรัฐ  

โดยได้ปรับปรุง (ร่าง) เอกัส่าร Consultation Paper  

เร่�อง รายงานกัารศึกึัษาระบบจดักัารกัญุแจเข้้ารหสั่แบบกัระจายศึนูย์  

(Decentralized Key Management System: DKMS) เส่ร็จส่ิ�นแล้ว (๓) สร้างคุวิามพัร้อมและคุวิามตระหนัก	

ของบุคุลากรภาคุรัฐ เชี่น ได้ซักัซ้อมเพ่�อรับม่อภัยคุกัคามด้านความมั�นคงปลอดภัยส่ารส่นเทศึข้องบริกัารธุรกัรรม 

ทางอิเล็กัทรอนิกัส่์ มีผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรมรวม ๙๐ คน จากั ๙๐ หน่วยงาน (๔) ให้บริการโคุรงสร้างพั่�นฐานสำคุัญ	

สำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แกั่ ระบบกัารประทับรับรองเวลาอิเล็กัทรอนิกัส่์ (e-Timestamping)  

มีปริมาณกัารใชี้งาน จำนวน ๑๓,๔๖๖,๓๗๖ ฉ้บับ (ข้้อมูลส่ะส่มจนถึงเด่อนกัันยายน ๒๕๖๔) ระบบกัารจัดทำ 

และนำส่ง่ใบกัำกับัภาษอีเิลก็ัทรอนิกัส่ใ์หก้ับัคูค่า้ทาง e-Mail ผ่า่นกัารประทบัรบัรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail)  

จำนวน ๕๒๑,๔๑๒ ฉ้บบั (ข้อ้มลูส่ะส่มจนถงึเดอ่นกัรกัฎาคม ๒๕๖๕) ระบบบรกิัารออกัใบรบัรองอเิลก็ัทรอนกิัส่แ์หง่ชีาติ  

(National Root CA: NRCA) จดัทำรายงานข้้อมูล NRCA Transaction ครั�งที� ๓ แล้วเส่ร็จ โดยมีจำนวน Transaction  

ข้องระบบจำนวน ๕,๕๑๑ ครั�ง (ข้้อมูล ณ เด่อนเมษายน-กัันยายน ๒๕๖๔) และ (๕) ให้บริการเฝ่้าระวิังภัยคุุกคุาม	

ไซ์เบอร์ให้กับโคุรงสร้างพั่�นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วิยงานภาคุรัฐ จำนวน ๒๕๐ หน่วยงาน  

โดยมกีัารตดิตั�งระบบทดแทนแล้ว จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน (ข้้อมลู ณ เดอ่นกันัยายน ๒๕๖๔) และวเิคราะห์ส่ถติกิัารแจ้งเตอ่น 

และดำเนินกัารเพ่�อระงับหร่อป้องกัันกัารโจมตีที�อาจส่่งผ่ลกัระทบรุนแรงกัับระบบที�มีกัารเฝั่้าระวังโดยศูึนย์ประส่าน 

กัารรักัษาความมั�นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศึไทย (ThaiCERT) ภายใน ๑ ชีั�วโมง ค่อ ร้อยละ ๙๘ 

	 ๑.๒	 โคุรงการพััฒนาบริการโคุรงสร้างพั่�นฐานและคุวิามมั�นคุงปัลอดภัยด้านดิจิทัล [กัิจกัรรม : ให้บริกัาร 

เฝ้ั่าระวังภัยคุกัคามไซเบอร์ให้กัับบริกัารออนไลน์ภาครัฐ และจัดกัารเหตุกัารณ์ภัยคุกัคามไซเบอร์ให้กัับโครงส่ร้าง 

พ่�นฐานส่ำคญัทางส่ารส่นเทศึ (Critical Information Infrastructure: CII)] ไดจ้ดัตั�งศึนูย ์ThaiCERT เพ่�อรบัแจง้เหต ุ

และประส่านงานกับัหน่วยงานต่าง ๆ  ในกัารตอบส่นองและจัดกัารต่อเหตุกัารณ์ดา้นความมั�นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์  

รวมถึงให้กัารส่นับส่นุนข้้อมูลต่าง ๆ  ที�จำเป็นต่อหน่วยงานเพ่�อดำเนินกัารแกั้ไข้เหตุกัารณ์ที�ได้รับแจ้ง โดยดำเนินกัาร 

วเิคราะห ์เฝั่า้ระวงั และตรวจจบัภยัคุกัคามทางไซเบอรใ์หก้ับัหนว่ยงานภาครฐัและหนว่ยงานโครงส่รา้งพ่�นฐานส่ำคญั 

ทางส่ารส่นเทศึ ตลอด ๒๔ ชีั�วโมง จำนวน ๒๘๐ หน่วยงาน และดำเนินกัารวิเคราะห์ส่ถิติร้อยละข้องกัารแจ้งเต่อน 

และดำเนินกัารเพ่�อระงับหร่อป้องกัันกัารโจมตีที�อาจส่่งผ่ลกัระทบรุนแรงกัับระบบที�มีกัารเฝ้ั่าระวังโดย ThaiCERT 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ภายใน ๑ ชีั�วโมง กัว่า ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ รวมไปจนถึงกัารป้องกัันกัารโจมตีเว็บไซต์ส่ำคัญผ่่านกัารตรวจส่อบชี่องโหว่ 

ข้องระบบส่ำคัญ จำนวน ๔๐๓ ระบบ และให้บริกัารคุ้มครองเว็บไซต์เพ่�อป้องกัันกัารโจมตี DDoS Government  

Website Protection (GWP) ซึ�งส่ามารถส่กััดกัั�นได้ทั�งหมด ๕๖.๐๑ กัิกัะไบต์ 

	 ๑.๓	 การพััฒนาระบบการให้บริการปัระชีาชีน เพ่�อเพิ�มประส่ิทธิภาพและอำนวยความส่ะดวกั 

ในกัารให้บริกัารแกั่ประชีาชีน เชี่น

	 	 ๑.๓.๑	 พััฒนาระบบการจองคุิวิหร่อระบบการนัดหมายล่วิงหน้าแบบออนไลน์	(Queue	Online)		

ในงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชีาชีนรูปแบบใหม่ (New Normal) ณ ส่ำนักัทะเบียนทั�วประเทศึ  

(ยกัเว้นกัรุงเทพมหานคร) ส่ำหรับระบบนัดหมายข้อรับบริกัารล่วงหน้า จำนวน ๑๕ งานบริกัาร มีผู่้ใช้ีบริกัาร  

จำนวน ๔๐๖,๕๙๘ ครั�ง และมีส่ดัส่ว่นข้องผู่นั้ดหมายข้อรับบริกัารล่วงหน้ากับัผู่ม้าใช้ีบริกัารจริง คดิเป็นร้อยละ ๘๓.๙๓  

และระบบกัารข้อคัดและรับรองเอกัส่ารล่วงหน้า จำนวน ๑๔ เอกัส่าร มีผู่้ใช้ีบริกัาร จำนวน ๓,๐๓๗ ครั�ง  

โดยมีส่ัดส่่วนข้องผู่้ข้อคัดและรับรองเอกัส่ารล่วงหน้าผู่้มาใชี้บริกัารจริง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕ 

	 	 ๑.๓.๒	 พัฒันาระบบเฝ่า้ระวิงัภยัพับิตั	ิ(โทรมาตร)	เพิั�มเตมิ งบประมาณ ๑๕๘.๕๗ ลา้นบาท เปน็กัารตดิตั�ง 

ชีดุอุปกัรณ์โทรมาตรในพ่�นที�เส่ี�ยงภัย จำนวน ๒๑๕ แห่ง รวมกัับที�มอียูท่ำให้มจีดุติดตั�งอุปกัรณ์โทรมาตรทั�งส่ิ�น ๕๘๕ แห่ง  

ทั�วประเทศึ เพ่�อใช้ีประมวลผ่ลและแส่ดงผ่ลส่ภาพอากัาศึโดยใช้ีโปรแกัรมแบบจำลองพยากัรณ์ส่ภาพอากัาศึ 

เป็นข้้อมูลส่ำหรับใชี้วิเคราะห์ คาดกัารณ์ แจ้งเต่อนอุทกัภัย น�ำป่าไหลหลากั และดินโคลนถล่ม หมอกัควัน  

รวมถึงให้หน่วยงานที�เกัี�ยวข้้องและประชีาชีนส่ามารถเข้้าถึงข้้อมูลกัารตรวจวัดได้ผ่่านแพลตฟอร์ม “DPM Alert”  

ระบบส่ามารถแส่ดงผ่ลข้้อมูลทางด้านลกััษณะอากัาศึและข่้าวส่าร แจ้งเตอ่นภัย ๕ หมวดหมู ่ดงันี� (๑) ข้อมล่ลกัษณะอากาศ  

ส่ามารถคาดกัารณ์ล่วงหน้าได้ ๗ วัน (๒) ข้อม่ลโทรมาตร (ความกัดอากัาศึ ความช่ี�นสั่มพัทธ์ ปริมาณน�ำฝั่น  

อณุหภมู ิความเรว็และทศิึทางลม คณุภาพอากัาศึ คา่ฝัุ่น่ละอองในอากัาศึ PM2.5 PM10) (๓) ขอ้มล่ปัรมิาณน�ำในเข่�อน  

(๔) ข้อม่ลพัยากรณ์อากาศ และ (๕) ข้อม่ลข่าวิสารเต่อนภัย

	 	 ๑.๓.๓	 ตดิตั�งหอเตอ่นภยัในพั่�นที�เสี�ยงภยั มหีอเตอ่นภยัในพ่�นที�เสี่�ยงภยัทั�งหมด ๓๒๘ แห่ง เพ่�อเป็นเคร่�องมอ่ 

ในกัารแจ้งเต่อนภัยให้ประชีาชีนได้อย่างทั�วถึงและทันท่วงที ส่ามารถลดความสู่ญเสี่ยต่อชีีวิตและทรัพย์ส่ิน 

ข้องประชีาชีนและส่ร้างความเช่ี�อมั�นให้กัับประชีาชีนชีาวไทยและชีาวต่างประเทศึในเร่�องความปลอดภัยเม่�อเกิัดภัย 

พบิตัทิางธรรมชีาติ โดยมีพ่�นที�ดำเนนิกัารตดิตั�งเพิ�มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ แห่ง รวมทั�งซอ่มแซม 

หอเต่อนภัยให้มีส่ภาพพร้อมใชี้งาน จำนวน ๒๖๒ แห่ง 

	 	 ๑.๓.๔	 พััฒนาแอปัพัลิเคุชัีน	 “DPM	 Reporter”  

เพ่�อแจ้งข้่าวส่ารและความเคล่�อนไหวเกัี�ยวกัับภัยพิบัติให้แกั่ 

ประชีาชีน รวมทั�งชีว่ยส่นบัส่นนุกัารตดัส่นิใจในกัารเตรยีมความพรอ้ม 

รับม่อป้องกัันและแกั้ไข้ปัญหาส่าธารณภัยและจัดกัารส่าธารณภัย 

	 	 ๑.๓.๕	 ให้บริการข่ายส่�อสารกลางและให้บริการ	

รับแจ้งเหตุสาธารณภัย (ส่ายด่วน “นิรภัย ๑๗๘๔” และโครงกัาร 

จา้งเหมาบรกิัาร Call Center หมายเลข้ ๑๙๒) เพ่�อใหค้วามชีว่ยเหลอ่  

ส่อบถามข้้อมูล และร้องเรียนจากัประชีาชีนเพ่�อประส่านหน่วยงาน 

ที�เกัี�ยวข้้อง 
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นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



	 	 ๑.๓.๖	 พััฒนาระบบสารสนเทศเกี�ยวิกับงานที�ดิน เช่ีน เพิั�มปัระสิทธิภาพัระบบให้บริการคุ้นหา	

ตำแหน่งร่ปัแปัลงที�ดินด้วิยระบบภ่มิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)	ดำเนินโคุรงการ	“บอกดิน	๓”  

เพ่�อชีว่ยเหลอ่ประชีาชีนที�ไมม่โีทรศึพัทเ์คล่�อนที�แบบส่มารท์โฟน ในกัารแจง้ตำแหนง่ที�ดนิส่ำหรบัใชีใ้นกัารตรวจส่อบ 

และบริหารจัดกัารที�ดินให้ถูกัต้องตามกัฎหมาย โดยมีประชีาชีนแจ้งตำแหน่งที�ดินตั�งแต่วันที� ๑ กัุมภาพันธ์- 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๖,๕๔๓ ราย 

	 	 ๑.๓.๗	 พััฒนางานบริการด้านไฟัฟั้าในรูปแบบบริกัารดิจิทัล เชี่น (๑) พััฒนาระบบบริการออนไลน์	

บนเวบ็ไซตข์้องกัารไฟฟ้านครหลวง เช่ีน กัารลงทะเบียนคน่เงินหลกััประกันั กัารข้อใช้ีไฟฟา้ใหม ่(ส่ำหรับบคุคลธรรมดา 

และนติบิคุคล) กัารข้อใช้ีบรกิัารส่ำหรบัผู่ป้ระกัอบกัารบ้านจดัส่รร/คอนโดมเินยีม กัารข้อใช้ีไฟฟ้าชีั�วคราวใหม่ กัารข้อต่ออาย ุ

ไฟฟ้าชีั�วคราวและกัารข้อเพิ�มหร่อลดข้นาดกัารใชี้ไฟฟ้า และส่่งใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าใบเส่ร็จรับเงิน/ใบกัำกัับภาษี  

และหนงัส่อ่เตอ่นใหช้ีำระคา่ไฟฟา้ในรปูแบบออนไลน ์(MEA e-Bill) ผ่า่นชีอ่งทางรบั-ส่ง่ข้้อความแบบส่ั�น (Short message  

mobile-originated: SMS) และไปรษณีย์อิเล็กัทรอนิกัส่์ และ (๒) พััฒนาแอปัพัลิเคุชีัน	MEA	 Smart	 Life  

เพ่�อให้บริกัารตรวจส่อบค่าไฟฟ้าเด่อนปัจจุบันและประวัติกัารใชี้ไฟฟ้า ระบบแผ่นที�บริกัารค้นหาตำแหน่งส่ถานที� 

ชีำระคา่ไฟฟ้า ในกัารแจง้เหตุไฟฟ้าข้ดัข้อ้ง และกัารประกัาศึวนัปดิปรบัปรุงระบบไฟฟา้ลว่งหนา้ ทั�งนี� ในส่่วนภมูภิาค 

ได้พัฒนารูปแบบกัารให้บริกัาร เชี่น (๑) บริการรับชีำระคุ่าไฟัฟั้าและคุ่าธรรมเนียมผ่่านชี่องทางบัตรเครดิต  

ธนาคารออนไลน์ และกัระเป�าเงินอิเล็กัทรอนิกัส์่ (e-Wallet) บริกัารข้้อมูลใบแจ้งหนี�ค่าไฟฟ้า ใบกัำกัับภาษี  

ใบเส่ร็จรับเงินอิเล็กัทรอนิกัส์่ (e-Tax Invoice & e-Receipt) และกัารปรับปรุงกัระบวนงานต่าง ๆ เพ่�อรองรับ 

กัารทำธุรกัรรมออนไลน์ผ่่านแอปพลิเคชีัน PEA Smart Plus และผ่่านระบบอิเล็กัทรอนิกัส่์ โดยผ่ลกัารดำเนินงาน 

ตั�งแต่เด่อนกัรกัฎาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู่้ชีำระเงินผ่่าน PEA Smart Plus และระบบอิเล็กัทรอนิกัส์่  

จำนวน ๙๙,๔๑๔,๗๑๖ ครั�ง (๒) พัฒันากระบวินการใหบ้รกิารขอใชีไ้ฟัฟัา้ปัระเภทตดิตั�งมเิตอร์	ขนาดไมเ่กนิ	๓๐	แอมปั ์ 

ภายใต้ชี่�อโครงกัาร “ติดมิเตอร์ทันใจกัับไฟฟ้าภูมิภาค” ซึ�งเป็นกัารให้บริกัารข้อใชี้ไฟฟ้าแบบจุดเดียว ครั�งเดียว 

เบ็ดเส่ร็จ และลดระยะเวลากัารให้บริกัารจากัเดิมในเข้ตชุีมชีน (เข้ตเทศึบาล) ๒ วันทำกัาร เป็น ๑ วันทำกัาร  

และนอกัเข้ตชีุมชีน ๕ วันทำกัาร เป็น ๓ วัน มีกัารใชี้บริกัาร จำนวน ๔๑๗,๐๗๓ งาน และ (๓) พััฒนาระบบภาษี	

และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกัใบเส่ร็จรับเงิน/ใบกัำกัับภาษีในรูปแบบอิเล็กัทรอนิกัส่์ทดแทนรูปแบบ 

กัระดาษแล้ว จำนวน ๑.๑๑ ล้านฉ้บับ

	 	 ๑.๓.๘	 พััฒนางานบริการด้านปัระปัา ได้เพิ�มชี่องทางชีำระเงินค่าน�ำประปาในรูปแบบออนไลน์ 

	 	 ๑.๓.๙	 ยกระดับระบบการให้บริการภาคุรัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Biz	 Portal)  

ระบบ Biz Portal เปิดให้บริกัารด้านกัารออกัหนังส่่อรับรอง ใบอนุญาต หร่อเอกัส่ารต่าง ๆ แกั่ผู่้ประกัอบธุรกัิจ  

จำนวน ๙๔ ใบอนญุาต ๒๕ ประเภทธรุกัจิ ในพ่�นที�กัรงุเทพมหานคร และ ๑๘ ใบอนญุาต ๑๐ ประเภทธรุกัจิ ใน ๗๖ จงัหวดั  

โดยเปน็กัารใหบ้รกิัารแบบดจิทิลัแบบเตม็รปูแบบ (Fully Digital) จำนวน ๓๕ ใบอนญุาต เชีน่ บรกิัารออกัใบอนญุาต 

ประกัอบกัิจกัารส่ถานประกัอบกัารเพ่�อสุ่ข้ภาพ ใบอนุญาตข้ายอาหารส่ัตว์ควบคุมเฉ้พาะ ใบอนุญาตประกัอบ 

กัารข้นส่ง่ไมป่ระจำทางดว้ยรถบรรทกุั ใบอนญุาตประกัอบกัจิกัารที�เปน็อนัตรายตอ่ส่ขุ้ภาพ เชีน่ กัจิกัารที�เกีั�ยวกัับอาหาร 

และเคร่�องด่�ม กัิจกัารที�เกัี�ยวกัับกัารบริกัาร กัิจกัารที�เกัี�ยวกัับกัารเกัษตร และกัิจกัารที�เกัี�ยวกัับส่ิ�งทอ 

	 	 ๑.๓.๑๐	การพัฒันาระบบศน่ยก์ลางการบรกิารปัระชีาชีนในการตดิตอ่ราชีการแบบเบด็เสรจ็คุรบวิงจร		

(Citizen	Portal) แอปพลิเคชีัน “ทางรัฐ” เปิดให้บริกัารประชีาชีน จำนวน ๕๓ บริกัาร เชี่น กัารตรวจส่อบข้้อมูล 

เครดติบโูร กัารตรวจส่อบและติดตามกัารข้อรับเงนิส่งเคราะห์จากักัระทรวงกัารพัฒนาส่งัคมและความมั�นคงข้องมนุษย์  

กัารข้อรับเงินช่ีวยเหล่อทางกัารเงินแก่ัผู่้เสี่ยหายและจำเลยในคดีอาญา งานบริกัารวิเคราะห์ดิน กัารตรวจส่อบ 

และชีำระค่าปรับใบส่ั�งจราจร และกัารแจ้งเต่อนกัารชีำระภาษี ปัจจุบันมีผู่้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัีนใชี้งานแล้ว  

จำนวน ๒๗๓,๗๒๙ ครั�ง และมีปริมาณกัารใชี้งานส่ะส่มกัว่า ๒.๒ ล้านครั�ง 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๒.		 การลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที�เป็ันปัญัหาอุปัสรรคุต่อการทำธุรกิจและการดำรงชีวีิติ
ของปัระชีาชีน	แกไ้ขกฎหมายที�ไม่เปัน็ธรรม	ลา้สมยั	ซ์ึ�งเปัน็อปุัสรรคุตอ่การพัฒันาปัระเทศ

	 ๒.๑	 การลดข้อจำกดัด้านกฎหมายที�เป็ันปััญหาอปุัสรรคุ

	 	 ๒.๑.๑	 แก้ไขปัรับปัรุงกฎหมายที�เป็ันปััญหา

อปุัสรรคุต่อการปัระกอบธรุกจิและการดำรงชีวีิติของปัระชีาชีน  

เชี่น ร่างพระราชีบัญญัติแกั้ไข้เพิ�มเติมประมวลกัฎหมายอาญา  

(ฉ้บับที�  . .) พ.ศึ. .... (แกั้ไข้เกัณฑ์อายุเด็กัในกัรณีที� เด็กั 

กัระทำความผ่ิดอาญา) ร่างพระราชีบัญญัติแกั้ไข้เพิ�มเติม 

ประมวลกัฎหมายแพ่งและพาณชิีย์ (ฉ้บบัที� ..) พ.ศึ. .... (แก้ัไข้เพิ�มเตมิ 

อตัราดอกัเบี�ยในกัฎหมาย) รา่งพระราชีบัญญัตกิัารปฏิบัิตริาชีกัาร 

ทางอิเล็กัทรอนิกัส่์ พ.ศึ. .... ร่างพระราชีกัำหนดแก้ัไข้เพิ�ม

เติมประมวลกัฎหมายแพ่งและพาณิชีย์ พ.ศึ. .... (แก้ัไข้เพิ�มเติมอัตราดอกัเบี�ยในกัฎหมาย) พระราชีกัฤษฎีกัา 

ออกัตามความในประมวลรัษฎากัรว่าด้วยกัารยกัเว้นรษัฎากัร (ฉ้บับที� ๗๑๘) พ.ศึ. ๒๕๖๔ (มาตรกัารภาษีเพ่�อส่ง่เส่ริม 

และส่นบัส่นนุระบบภาษอีเิลก็ัทรอนกิัส่)์ กัฎกัระทรวง ฉ้บบัที� ๓๗๔ (พ.ศึ. ๒๕๖๔) ออกัตามความในประมวลรษัฎากัร 

ว่าด้วยกัารจำหน่ายหนี�ส่ญูจากับัญชีลูีกัหนี� และกัฎกัระทรวง ฉ้บบัที� ๓๗๓ (พ.ศึ. ๒๕๖๔) ออกัตามความในประมวลรัษฎากัร 

ว่าด้วยภาษีเงินได้ (มาตรกัารภาษีเพ่�อส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนระบบภาษีอิเล็กัทรอนิกัส่์) โดยพระราชีบัญญัติ 

ควบคุมกัารเรี�ยไร พุทธศึักัราชี ๒๔๘๗ พระราชีบัญญัติทะเบียนพาณิชีย์ พ.ศึ. ๒๔๙๙ พระราชีบัญญัติส่ัตว์พาหนะ  

พุทธศึักัราชี ๒๔๘๒ และพระราชีบัญญัติส่งเคราะห์ผู่้ประส่บภัยเน่�องในกัารรบ พุทธศึักัราชี ๒๔๘๕ อยู่ระหว่าง 

พิจารณาร่างพระราชีบัญญัติยกัเลิกักัฎหมายฉ้บับดังกัล่าว 

	 	 ๒.๑.๒	 ตรวิจพัิจารณาร่างกฎหมายและแก้ไขปัรับปัรุงกฎหมายเพั่�อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวิยา	

ผั่้ได้รับผัลกระทบจากการแพัร่ระบาดของโคุวิิด-๑๙ จำนวน ๘๗ ฉ้บับ เชี่น ร่างพระราชีกัฤษฎีกัาออกัตาม

ความในประมวลรัษฎากัรว่าด้วยกัารยกัเว้นรัษฎากัร (ฉ้บับที� ..) พ.ศึ. .... (ร่างกัฎหมายกัารยกัเว้นภาษีเงินได ้

ส่ำหรับเงินเยียวยา เงินช่ีวยเหล่อ เงินส่นับส่นุน เงินอุดหนุน และประโยชีน์อ่�นใดที�ได้รับจากัโครงกัารภาครัฐ 

อันเน่�องมาจากักัารบรรเทาผ่ลกัระทบจากักัารแพร่ระบาดข้องโรคติดเชี่�อไวรัส่โคโรนา ๒๐๑๙) และร่างกัฎกัระทรวง 

ยกัเว้นค่าธรรมเนียมส่ำหรับกัารประกัอบธุรกัิจโรงแรม พ.ศึ. .... 

	 	 ๒.๑.๓	 ตรวิจพิัจารณารา่งกฎหมายเพั่�อแกไ้ขปัรบัปัรงุกฎหมายเกี�ยวิกบัใบอนญุาต จำนวน ๕๗ ฉ้บับ  

โดยบางฉ้บับได้เพิ�มเติมบทบัญญัติให้ส่ามารถดำเนินกัารทางอิเล็กัทรอนิกัส่์ได้ เชี่น ร่างกัฎกัระทรวงกัารข้ึ�นทะเบียน 

และกัารอนุญาตเป็นผู่้ประกัอบโรคศึิลปะ พ.ศึ. …. ร่างประกัาศึกัระทรวงมหาดไทย เร่�อง กัารอนุญาตให้คนต่างด้าว 

เข้้ามาอยู่ในราชีอาณาจักัรเป็นกัรณีพิเศึษส่ำหรับคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่�อวันที� ๔ ส่ิงหาคม ๒๕๖๓  

ภายใต้ส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดข้องโควิด-๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่�อวันที� ๑๓ กัรกัฎาคม ๒๕๖๔  

ร่างกัฎกัระทรวงกัารอนุญาตเป็นผู่้จัดทำรายงานกัารประเมินผ่ลกัระทบส่ิ�งแวดล้อม พ.ศึ. …. และร่างกัฎกัระทรวง 

กัารข้อรับและกัารออกัใบอนุญาตตรวจส่อบหร่อรับรอง พ.ศึ. .... 

	 	 ๒.๑.๔	 ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที�หมดคุวิามจำเป็ันหรอ่ซ์�ำซ้์อนกับกฎหมายอ่�น เชีน่ พระราชีบญัญตั ิ

ปอ้งกันัและปราบปรามยาเส่พติด พ.ศึ. ๒๕๑๙ พระราชีบัญญัตกิัำหนดวธิกีัารระงบักัารคา้กัำไรเกันิส่มควรจากัราชีกัาร  

พ.ศึ. ๒๔๙๑ พระราชีบญัญัตกิัารผ่ลติผ่ลติภัณฑซ์ดี ีพ.ศึ. ๒๕๔๘ และพระราชีกัำหนดควบคมุและดำเนนิงานภารธรุะ 

กัารทำเหม่องแร่ทองคำ พุทธศึักัราชี ๒๔๘๓ 

318 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
	



	 	 ๒.๑.๕	 แก้ไขปัรับปัรุงกฎหมายเกี�ยวิกับใบอนุญาต จำนวน ๑ ฉ้บับ ได้แกั่ กัารข้ยายอายุใบอนุญาต 

กั่อส่ร้างหร่อดัดแปลงอาคาร เพ่�อบรรเทาผ่ลกัระทบจากัส่ถานกัารณ์กัารแพร่ระบาดข้องงโควิด-๑๙ 

	 	 ๒.๑.๖	 ทบทวินและจัดทำแนวิทางปัรับปัรงุพัระราชีบัญญตักิารอำนวิยคุวิามสะดวิกในการพิัจารณา	

อนุญาตของทางราชีการ	 พั.ศ.	 ๒๕๕๘ หลังจากัที�มีผ่ลบังคับใชี้้ครบ ๕ ปี เพ่�อให้ส่อดคล้องกัับส่ภาพส่ังคม 

และความกัา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงไป โดยมุง่ใหเ้กัดิประส่ทิธภิาพ มคีวามทนัส่มยั ชีดัเจน และเกัดิผ่ลส่มัฤทธิ� 

ในกัารนำไปปฏิิบัติยิ�งข้ึ�น มีหลักักัารและส่าระส่ำคัญในกัารปรับปรุงกัฎหมาย เชี่น กัารข้ยายข้อบเข้ตข้องกัฎหมาย 

ครอบคลุมงานบริกัารส่ำคัญที�เกัี�ยวข้้องกัับประชีาชีนนอกัเหน่อจากักัารอนุมัติ อนุญาต กัารพิจารณาความจำเป็น 

หร่อมีมาตรกัารอ่�นแทนกัารอนุญาต กัารกัำหนดระบบกัารอนุญาตหลักั (Super License) ที�รวมศึูนย์อำนาจ 

ในกัารอนญุาตตามกัฎหมายหลายฉ้บบั กัารทดลองประกัอบกัจิกัารเป็นกัารชีั�วคราวก่ัอนได้รบัใบอนญุาตกัรณไีม่มีความเส่ี�ยง 

ที�จะกั่อให้เกัิดอันตราย และกัารอนุญาตโดยปริยายกัรณีหน่วยงานพิจารณาไม่แล้วเส่ร็จตามกัำหนดเวลา 

	 	 ๒.๑.๗	 ขบัเคุล่�อนการดำเนนิการตามพัระราชีกฤษฎกีาการกำหนดให้ผั่ร้บัใบอนญุาตชีำระคุ่าธรรมเนยีม	

การต่ออายใุบอนญุาตแทนการย่�นคุำขอต่ออายใุบอนญุาต	พั.ศ.	๒๕๖๔ ทำให้ผู้่ประกัอบกัารส่ามารถชีำระค่าธรรมเนียม 

กัารต่ออายุใบอนุญาตแล้วถอ่ว่าได้รับกัารต่ออายุใบอนุญาตโดยทันที ชีว่ยให้ธรุกิัจส่ามารถดำเนินกัารไปได้อย่างต่อเน่�อง  

ลดข้ั�นตอน เวลา และค่าใชี้จ่าย มีผ่ลบังคับใชี้เม่�อวันที� ๒๒ พฤศึจิกัายน ๒๕๖๔ ครอบคลุม ๓๑ ใบอนุญาต  

เชี่น ใบรับจดแจ้งกัารผ่ลิตเพ่�อข้ายเคร่�องส่ำอาง ใบอนุญาตข้ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม และใบอนุญาตประกัอบกัิจกัาร 

ส่ถานประกัอบกัารเพ่�อสุ่ข้ภาพ 

	 ๒.๒	 การอำนวิยคุวิามสะดวิกในการปัระกอบธุรกิจ	(Ease	of	Doing	Business) ได้ดำเนินกัาร ดังนี� 

	 	 ๒.๒.๑	 ให้บริการวิีซ์่าปัระเภทพัิเศษ	(SMART	Visa) เพ่�ออำนวยความส่ะดวกัแกั่บุคลากัรทักัษะสู่ง/ 

ผู่้เชีี�ยวชีาญ (Talents) นักัลงทุน (Investors) ผู่้บริหาร (Executives) และผู่้ประกัอบกัารวิส่าหกัิจเริ�มต้น (Startup)  

ที�ประส่งค์จะเข้้ามาทำงานหร่อลงทุนในอุตส่าหกัรรมเป้าหมายข้องประเทศึผ่่านวีซ่าประเภทพิเศึษ SMART Visa  

โดยมีผู่้ข้อรับรองคุณส่มบัติ จำนวน ๔๗๔ คำข้อ และมีผู่้ผ่่านกัารรับรองคุณส่มบัติ จำนวน ๔๐๙ คำข้อ 

	 	 ๒.๒.๒	 แก้ไขปััญหาและอุปัสรรคุในการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนต่างชีาติ ดังนี� (๑) กัำหนด 

แนวทางกัารตรวจลงตราและกัารเปลี�ยนวัตถุประส่งค์เพ่�อกัารอยู่ต่อในประเทศึข้องนักัลงทุนต่างชีาติและครอบครัว  

(๒) อำนวยความส่ะดวกัแกั่นักัลงทุนต่างชีาติ เชี่น กัารยกัเว้นไม่ต้องย่�นใบรับรองแพทย์ (Health Certificate)  

ส่ำหรับบริษัทต่างชีาติที�ได้รับกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุน (๓) ให้บริกัารวีซ่าประเภทผู่้พำนักัอาศัึยระยะยาว  

(Long-term Resident Visa) เพ่�อดึงดูดชีาวต่างชีาติที�มีศึักัยภาพสู่งสู่่ประเทศึไทย ได้แก่ั กัลุ่มประชีากัรโลกั 

ผู่้มีความมั�งคั�งสู่ง กัลุ่มผู่้เกัษียณอายุจากัต่างประเทศึ กัลุ่มที�ต้องกัารทำงานจากัประเทศึไทย และกัลุ่มผู่้มีทักัษะ 

เชีี�ยวชีาญพิเศึษ รวมทั�งได้ออกัประกัาศึกัำหนดคุณส่มบัติ หลักัเกัณฑ์ และเง่�อนไข้ ส่ำหรับกัารตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยู่ชีั�วคราวเป็นกัรณีพิเศึษ ตามมาตรกัารกัระตุ้นเศึรษฐกิัจและกัารลงทุน เพ่�อดึงดูดชีาวต่างชีาติ 

ที�มีศึักัยภาพสู่งสู่่ประเทศึไทยด้วยแล้ว และ (๔) กัำหนดให้นิติบุคคลต่างด้าวที�ได้รับกัารส่่งเส่ริมกัารลงทุน 

ที�มีทุนจดทะเบียนเรียกัชีำระแล้วไม่น้อยกัว่า ๕๐ ล้านบาท ถ่อกัรรมสิ่ทธิ�ที�ดินเป็นที�ตั�งส่ำนักังาน ที�พักัอาศัึย 

ส่ำหรับผู่้บริหาร ผู่้ชีำนาญกัารต่างชีาติ รวมถึงที�พักัคนงานได้ เพ่�อดึงดูดนักัลงทุนต่างชีาติและอำนวยความส่ะดวกั 

ในกัารประกัอบกัิจกัารในประเทศึไทย ทั�งนี� หากัหมดส่ภาพกัารเป็นผู่้ได้รับกัารส่่งเส่ริมจะต้องจำหน่ายหร่อโอนที�ดิน 

ภายใน ๑ ปี

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เร่�องที�	๑๑		การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

๑.	 มาตรการปั้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้งและอุทกภัย	(ก่อนเกิดภัย)

	 ๑.๑	 การเตรียมการปั้องกันและรับม่อกับสาธารณภัย

	 	 ๑.๑.๑	 ภัยแล้ง ได้ดำเนินกัาร เช่ีน (๑) จัดตั� ง

คุณะทำงานติดตามสถีานการณ์ภายใต้กัองอำนวยกัารป้องกััน

และบรรเทาส่าธารณภัยจังหวัด ทำหน้าที�เฝ้ั่าระวัง ติดตามข้้อมูล

ส่ภาพอากัาศึ ปริมาณฝั่นที�ตกั และปริมาณน�ำตามแหล่งน�ำต่าง ๆ  

ส่ำหรับใช้ีคาดกัารณ์ วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มกัารเกัิดภัยแล้ง 

ในพ่�นที�อย่างต่อเน่�อง รวมทั�งส่ำรวจพ่�นที�หมูบ้่าน/ชีมุชีน ที�เคยเกัดิปัญหา 

กัรณีข้าดแคลนน�ำเพ่�อกัารอุปโภคบริโภคเป็นประจำ (๒) วิางแผันการบริหารจัดการน�ำ โดยใชี้กัลไกัข้อง 

คณะกัรรมกัาร/คณะอนุกัรรมกัารข้องจังหวดั ในกัารกัำหนดแนวทางกัารใช้ีน�ำในลกััษณะต่าง ๆ  ทั�งเพ่�อกัารอปุโภคบริโภค  

กัารรักัษาระบบนิเวศึ กัารเกัษตร และอุตส่าหกัรรม ตลอดจนแนวทางกัารระบายและกัักัเกั็บน�ำไว้ใชี้ประโยชีน์ 

ตามแหล่งน�ำข้นาดต่าง ๆ ให้ส่อดคล้องกัับส่ถานกัารณ์น�ำในพ่�นที� (๓) ทบทวินและจัดทำแผันเผัชิีญเหตุภัยแล้ง	

ข้องจังหวัดให้ส่อดคล้องและเหมาะส่มกับัส่ถานกัารณ์ในพ่�นที� โดยแบ่งมอบพ่�นที�และมอบหมายภารกิัจในกัารป้องกันั

และแก้ัไข้ปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมถึงระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุีมชีน (๔) จัดสรรน�ำเพั่�อการเกษตร	

ตามแผ่นป้องกัันและบรรเทาส่าธารณภัยด้านกัารเกัษตรในช่ีวงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (๕) เตรียมคุวิามพัร้อม

กำลังเจ้าหน้าที�และเคุร่�องจักรกลสาธารณภัยข้องหน่วยงานฝั่่ายพลเร่อน หน่วยทหาร องค์กัรปกัครองส่่วนท้องถิ�น  

โดยจัดชีุดปฏิิบัติกัารเคล่�อนที�เร็วเพ่�อให้ความชี่วยเหล่อประชีาชีนในพ่�นที�เส่ี�ยงภัยแล้งได้ตลอด ๒๔ ชีั�วโมง  

และ (๖) สร้างการรับร่้ให้ปัระชีาชีนภาคส่่วนต่าง ๆ มีความเข้้าใจถึงส่ถานกัารณ์น�ำในพ่�นที�และมาตรกัาร 

บริหารจัดกัารน�ำข้องภาครัฐ รวมถึงกัารมีส่่วนร่วมในกัารใชี้น�ำอย่างประหยัด 

ระดับคุวิามเสี�ยง จำนวินพั่�นที�เสี�ยงภัยแล้งทั�วิปัระเทศ

พ่�นที�เส่ี�ยงมากั ๕,๓๓๖ หมู่บ้าน/ชีุมชีน ใน ๖๑ จังหวัด ๓๖๒ อำเภอ ๙๖๙ ตำบล

พ่�นที�เส่ี�ยงปานกัลาง ๑๑,๐๗๘ หมู่บ้าน/ชีุมชีน ใน ๖๘ จังหวัด ๕๓๖ อำเภอ ๑,๘๐๒ ตำบล

พ่�นที�เฝั่้าระวัง ๖๐,๓๘๔ หมู่บ้าน/ชีุมชีน ใน ๖๙ จังหวัด ๗๙๐ อำเภอ ๕,๕๒๑ ตำบล

พ่�นที�ที�ไม่มีความเส่ี�ยง ๓,๕๒๒ หมู่บ้าน/ชีุมชีน ใน ๗ จังหวัด ๔๘ อำเภอ ๓๗๘ ตำบล

   นอกัจากันี� ไดเ้ตรยีมกัารเพ่�อแกัไ้ข้ปญัหาพ่�นที�ที�มคีวามเส่ี�ยงข้าดแคลนน�ำเพ่�อกัารอปุโภคบรโิภค  

เชีน่ กัารส่บูส่ง่น�ำ กัารเจาะ/เป่าลา้งบอ่บาดาล/บ่อน�ำต่�น กัารหาแหล่งน�ำส่ำรอง กัารส่รา้ง/ซ่อม/ขุ้ดลอกัฝั่าย กัารจดัหา/ 

ข้ยายเข้ตระบบประปา/ซอ่มประปา กัารจดัหา/ส่รา้ง/ซอ่มถงัน�ำ และกัารส่รา้งธนาคารน�ำ โดยมพี่�นที�ที�ดำเนนิกัารแลว้  

จำนวน ๗,๑๒๖ หมู่บ้าน/ชีุมชีน 

	 	 ๑.๑.๒	 อทุกภยั ไดด้ำเนนิกัาร เชีน่ (๑) จดัทำแผันเผัชิีญเหตุอทุกภัยทั�ง ๗๖ จงัหวดั รวมทั�งมกีัารซกััซอ้ม 

แนวทางกัารปฏิิบัติตามแผ่นเผ่ชีิญเหตุอุทกัภัย (๒) จัดตั�งศ่นย์บัญชีาการเหตุการณ์จังหวิัด กัรณีเกัิดอุทกัภัย 

ในทกุัจงัหวดั เพ่�อเปน็ศึนูยก์ัลางบูรณากัารกัารให้ความช่ีวยเหลอ่ประชีาชีน และจดัตั�งศน่ยพ์ักัพังิชีั�วิคุราวิในพ่�นที�เส่ี�ยง  

จำนวน ๑๓,๖๘๕ แหง่ ใน ๑๓,๐๑๑ หมูบ่า้น/ชีมุชีน ๓,๖๑๑ ตำบล ๗๔๖ อำเภอ ส่ามารถรองรบัผู่ป้ระส่บอทุกัภยัได้  
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จำนวน ๖,๑๗๐,๖๕๑ คน (๓) วิางระบบการส่�อสารที�มคีุวิามเชี่�อมโยง รวมทั�งกัารดแูลระบบโทรคมนาคมใหส้่ามารถ 

ใชี้กัารได้ตลอด ๒๔ ชีั�วโมง และมีกัารเตรียมกัารกู้ัค่นหากัได้รับผ่ลกัระทบ (๔) เตรียมคุวิามพัร้อมเคุร่�องจักรกล	

สาธารณภัยให้พร้อมปฏิิบัติกัารตามแผ่นเผ่ชิีญเหตุอุทกัภัยจังหวัด เช่ีน เคร่�องสู่บน�ำ รถยกัสู่ง เร่อ รถครัวส่นาม  

รถไฟฟา้ส่อ่งส่วา่ง รถบรกิัาร น�ำด่�ม และ (๕) ฝ่กึอบรมหลักสต่รการพัฒันาปัระสิทธภิาพัชีดุเผัชิีญสถีานการณ์วิกิฤต  

(Emergency Response Team: ERT) ด้านกัารช่ีวยเหล่อและช่ีวยชีีวิตทางน�ำที�มีกัระแส่น�ำเชีี�ยวและน�ำท่วม  

เพ่�อเตรียมความพร้อมในกัารเผ่ชิีญภยัพบิตัปิระเภทต่าง ๆ  และจัดฝึั่กัอบรมเครอ่ข่้ายอาส่าส่มัครเตอ่นภัย “มิส่เตอร์เตอ่นภัย”  

ในพ่�นที�เส่ี�ยงอุทกัภัยแล้ว ๔ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน ได้แกั่ จังหวัดนครราชีส่ีมา ตากั สุ่โข้ทัย และปัตตานี ทั�งนี�  

ในส่ว่นข้องกัรงุเทพมหานคร ได้เฝ้ั่าระวงัตดิตามข้้อมลูส่ภาพอากัาศึ ส่ถานกัารณ์น�ำ ตลอดจนกัารประส่านกัารปฏิบิตังิาน 

กับัหน่วยงานที�เกัี�ยวข้้องในกัารบรูณากัารกัารทำงานและกัารส่่�อส่ารแจ้งเตอ่นประชีาชีน ตรวจส่อบพ่�นที�เข้ตชีมุชีน พ่�นที�ส่ำคญั 

ทางเศึรษฐกิัจ และเส้่นทางคมนาคม พร้อมทั�งเร่งขุ้ดลอกัท่อระบายน�ำ ทำความส่ะอาดร่องน�ำ เพ่�อเตรียมรองรับน�ำฝั่น 

และชีว่ยเพิ�มประสิ่ทธภิาพกัารระบายน�ำ และเตรยีมพรอ้มจดัชีดุปฏิบิตักิัารเรง่เข้้าตรวจส่อบพ่�นที�เส่ี�ยงที�มกััเกัดิปญัหา 

น�ำทว่มข้งับริเวณผ่วิกัารจราจรหร่อตามเข้ตชีมุชีน พรอ้มทั�งแก้ัไข้ปญัหาที�ส่ง่ผ่ลตอ่กัารกัดีข้วางกัารระบายน�ำโดยทนัที 

	 	 ๑.๑.๓	 ดำเนินมาตรการรับม่อฤด่ฝ่น	ปัี	๒๕๖๕ ดังนี� 

   (๑) คุาดการณ์ชีี�เปัา้พั่�นที�เสี�ยงน�ำทว่ิมและฝ่นนอ้ยกวิา่คุา่ปักติ โดยประเมินพ่�นที�เส่ี�ยงน�ำท่วม 

ในชีว่งเด่อนมนีาคม-ธนัวาคม ๒๕๖๕ และประเมนิพ่�นที�เส่ี�ยงข้าดแคลนน�ำจากัภาวะฝั่นนอ้ยกัวา่คา่ปกัต ิและฝั่นทิ�งชีว่ง 

ในเดอ่นมิถนุายน-กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ เพ่�อให้หนว่ยงานนำไปกัำหนดแผ่นปฏิบัิตกิัารเพ่�อดำเนินกัารในเชิีงป้องกัันล่วงหน้า 

ในพ่�นที�เส่ี�ยง ทั�งนี� ได้คาดกัารณ์พ่�นที�เส่ี�ยงน�ำท่วมเดอ่นกันัยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๑๑๖ ตำบล ๕๕๑ อำเภอ ๖๕ จงัหวัด 

   (๒) การบริหารจัดการน�ำพั่�นที�ลุ่มต�ำเพั่�อรองรับน�ำหลาก เช่ีน จัดทำแผันกักเก็บน�ำ	

ในพ่ั�นที�น�ำท่วิม โครงกัารบางระกัำโมเดล พ.ศึ. ๒๕๖๕ พ่�นที�เป้าหมาย ๐.๒๖ ล้านไร่ ใชี้น�ำเพ่�อกัารเพาะปลูกั  

๓๑๐ ล้านลูกับาศึกั์เมตร และพ่�นที�ลุ่มต�ำเจ้าพระยา ๑๐ ทุ่ง พ่�นที�เป้าหมาย ๐.๙๖๗ ล้านไร่ ใชี้น�ำเพ่�อกัารเพาะปลูกั  

๙๔๐ ล้านลูกับาศึกั์เมตร บริหารจัดการเพ่ั�อปั้องกันและบรรเทาระดับคุวิามรุนแรงข้องน�ำท่วมให้เหมาะส่ม 

ส่อดคล้องกัับส่ถานกัารณ์ที�เกัิดข้ึ�น เชี่น กัารบริหารจัดกัารน�ำลุ่มน�ำเจ้าพระยา แบ่งพ่�นที�ออกัเป็น ๓ ส่่วน ได้แกั่  

ส่วินตอนบน	 ใชี้ยุทธศึาส่ตร์ “กัักัให้ได้มากัที�สุ่ด” โดยมีเข่้�อนข้นาดใหญ่ ๔ เข่้�อนหลักั ได้แก่ั เข้่�อนภูมิพล  

เข้่�อนส่ิริกัิติ� เข้่�อนแควน้อยบำรุงแดน และเข่้�อนป่าส่ักั ซึ�งส่ามารถรองรับน�ำได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกับาศึกั์เมตร  

ส่วินตอนกลาง ใชี้ยุทธศึาส่ตร์ “กัักัหร่อหน่วงน�ำ” ผ่่านคลองต่าง ๆ เชี่น คลองชีัยนาท-ป่าส่ักั คลองระพีพัฒน์  

และสว่ินตอนปัลาย ใช้ียทุธศึาส่ตร์ “เร่งกัารระบาย” เพ่�อสู่บน�ำออกัจากั

เข้่�อนลุม่น�ำเจ้าพระยาผ่่านคลองต่าง ๆ  ทั�งแนวดิ�งและแนวข้วางได้ไม่น้อยกัว่า

วันละ ๑๕๐ ล้านลูกับาศึกั์เมตร ลงสู่แ่ม่น�ำท่าจนีและอ่าวไทย นอกัจากันี� 

ได้ปัรับปัฏิทินิการปัลก่พัช่ีให้เกั็บเกัี�ยวภายในวันที� ๑๕ กัันยายน ๒๕๖๕ 

ทั�งนี� ในส่่วนข้องพ่�นที�กัรุงเทพมหานครได้เตรียมบ่อรองรับน�ำในพ่�นที� 

จำนวน ๐.๑๕๘ ลา้นลูกับาศึก์ัเมตร และตรวจส่อบความพร้อมข้องส่ถานี

สู่บน�ำริมแม่น�ำเจ้าพระยาให้พร้อมใชี้งาน จำนวน ๙๗ ส่ถานี 

   (๓) ทบทวิน	ปัรับปัรงุเกณฑ์์บริหารจดัการน�ำในแหล่งน�ำขนาดใหญ่-กลาง	และเข่�อนระบายน�ำ  

โดยติดตามส่ถานกัารณ์น�ำในแหล่งน�ำข้นาดใหญ่-กัลาง เพ่�อเฝ้ั่าระวังและควบคุมกัารบริหารจัดกัารน�ำ 

ใหเ้ปน็ไปตามเกัณฑป์ฏิบัิติกัารอา่งเกับ็น�ำหรอ่เกัณฑค์วบคมุ จดัทำแผ่นกัารบรหิารจดักัารน�ำแหลง่น�ำข้นาดใหญ-่กัลาง  

ในช่ีวงภาวะวิกัฤต ทั�งนี� ได้ทบทวนและปรับปรุงเกัณฑ์ปฏิิบัติกัารอ่างเก็ับน�ำ (Rule Curve) แหล่งน�ำข้นาดใหญ่  

จำนวน ๓๘ แหง่ ข้นาดกัลาง จำนวน ๓๙๗ แหง่ และปรบัปรงุเกัณฑก์ัารระบายน�ำ แหลง่น�ำข้นาดใหญ ่จำนวน ๓๕ แหง่  

ข้นาดกัลาง จำนวน ๓๙๗ แห่ง และเข้่�อนระบายน�ำ จำนวน ๓๒ แห่ง 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   (๔) ซ์่อมแซ์ม	 ปัรับปัรุงอาคุารชีลศาสตร์/	

ระบบระบายน�ำ	สถีานโีทรมาตรใหพ้ัรอ้มใชีง้าน ไดต้รวจส่อบความมั�นคง 

อาคารชีลประทานพร้อมใชี้งาน จำนวน ๑,๒๖๑ แห่ง ส่ถานีโทรมาตร 

ให้พร้อมใชี้งาน จำนวน ๙๕๐ แห่ง ตรวจส่อบระบบเรดาห์อากัาศึ จำนวน  

๒ แห่ง และตรวจส่อบความพร้อมระบบระบายน�ำ ได้แกั่ อุโมงค์ระบายน�ำ  

จำนวน ๔ แห่ง ส่ถานีส่บูน�ำ จำนวน ๑๙๐ แหง่ และบ่อส่บูน�ำ จำนวน ๓๑๖ แหง่  

และปรับปรุงส่ถานีเต่อนภัยให้พร้อมใชี้งาน จำนวน ๒,๒๓๗ ส่ถานี 

   (๕) ปัรับปัรุง	แก้ไขสิ�งกีดขวิางทางน�ำ โดยส่ำรวจ 

และจัดทำแผ่นดำเนินกัารกัำจัดส่ิ�งกัีดข้วางทางน�ำที�เกัิดจากักัารกั่อส่ร้าง 

และกัารพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐาน กัารจัดกัารพ่�นที�น�ำท่วม/พ่�นที�ชีะลอน�ำ  

และกัารปรับปรุงคคูลองเพ่�อเพิ�มพ่�นที�รับน�ำและระบายน�ำได้อย่างส่ะดวกัรวดเร็ว 

   (๖) ขดุลอกคุคุ่ลองและกำจัดผักัตบชีวิา ได้จดัทำ 

แผ่นบรูณากัารด้านเคร่�องจกััร เคร่�องมอ่/ส่ารชีวีภัณฑ ์ในกัารกัำจัดผ่กััตบชีวา 

และวัชีพ่ชี และดำเนินกัารขุ้ดลอกัคูคลอง ประชีาสั่มพันธ์และเชิีญชีวน 

ประชีาชีนในชีุมชีนชี่วยกัันจัดเกั็บหร่อกัำจัดผ่ักัตบชีวา 

   (๗) เตรียมพัร้อม/วิางแผันเคุร่�องจักร	 เคุร่�องม่อปัระจำพ่ั�นที�เสี�ยงน�ำท่วิมและฝ่นน้อย	

กวิา่คุา่ปักต ิมผี่ลกัารดำเนนิงาน เชีน่ กำหนดพั่�นที� โดยวเิคราะหพ์่�นที�เส่ี�ยงน�ำทว่มซ�ำซากัและพ่�นที�เกัษตรเส่ี�ยงน�ำทว่ม  

กำหนดผั่้รับผัิดชีอบในพ่�นที�ต่าง ๆ ทั�ง ๗๖ จังหวัด และจัดสรรทรัพัยากร เชี่น เคร่�องสู่บน�ำ จำนวน ๒,๑๙๘ เคร่�อง  

เคร่�องผ่ลักัน�ำ จำนวน ๖๑๗ เคร่�อง รถบรรทุกัน�ำ จำนวน ๓๑๕ คนั และเคร่�องจักัรกัลส่นับส่นุนอ่�น ๆ  จำนวน ๒,๒๑๙ หน่วย  

กัระจายตามพ่�นที�ตา่ง ๆ  ใน ๘ พ่�นที� จำนวน ๕,๓๘๒ หน่วย พรอ้มทั�งเจ้าหน้าที�หน่วยปฏิบัิตกิัารเร่งด่วนเคล่�อนที� (BEST)  

เพ่�อให้ความชี่วยเหล่อประชีาชีนในพ่�นที�ตลอด ๒๔ ชีั�วโมง 

   (๘) เพัิ�มปัระสิทธิภาพัการใช้ีน�ำและปัรับปัรุงวิิธีการส่งน�ำ เพ่�อวางแผ่นกัารจัดส่รรน�ำ 

ให้ส่อดคล้องกัับปริมาณน�ำต้นทุน ลดกัารสู่ญเส่ียน�ำโดยกัารปรับปรุงวิธีกัารส่่งน�ำและซ่อมแซมระบบกัารส่่งน�ำ 

เพ่�อเพิ�มศึักัยภาพกัารใชี้น�ำให้ได้ประโยชีน์สู่งสุ่ด 

   (๙) ตรวิจคุวิามมั�นคุงและปัลอดภัยคัุน/ทำนบ/พันังกั�นน�ำ เชีน่ นำระบบส่ำรวจภูมปิระเทศึ 

ด้วยแส่งเลเซอร์ (LiDAR) แบบตดิตั�งบนรถยนต์มาใช้ีในกัารส่ำรวจข้้อมูลภมูปิระเทศึในรูปแบบจดุพกัิัด ๓ มติ ิ(Point Cloud)  

และภาพถ่ายภูมิประเทศึแบบ ๓๖๐ องศึา บริเวณคันกัันน�ำหร่อคันดินในลุ่มน�ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมไม่น้อยกัว่า  

๑,๙๐๐ กัโิลเมตร ตรวจส่อบและปรบัปรงุคนั/ทำนบ/พนงักัั�นน�ำความพร้อมใช้ีงาน จำนวน ๗๗๔ แห่ง ยาว ๖,๗๑๐ กัโิลเมตร 

   (๑๐) จัดเตรียมพั่�นที�อพัยพัและซ์ักซ์้อมแผันเผัชีิญเหตุต่าง	ๆ ใน ๔ ภูมิภาค ๔ จังหวัด ดังนี�  

คุรั�งที�	๑	ภาคุใต้ เม่�อวนัที� ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศึนูยป้์องกันัและบรรเทาส่าธารณภยัเข้ต ๑๑ จงัหวดัส่รุาษฎรธ์านี  

คุรั�งที�	๒	ภาคุตะวัินออกเฉียงเหนอ่ เม่�อวนัที� ๒๔ มถินุายน ๒๕๖๕ ณ ส่ำนกัังานชีลประทานที� ๗ จงัหวัดอบุลราชีธานี  

คุรั�งที�	๓	ภาคุเหน่อ เม่�อวันที� ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศึูนย์ป้องกัันและบรรเทาส่าธารณภัยเข้ต ๙ จังหวัดพิษณุโลกั  

และคุรั�งที�	๔	ภาคุกลาง เม่�อวันที� ๕ กัรกัฎาคม ๒๕๖๕ ณ ส่ำนักังานชีลประทานที� ๑๒ จังหวัดชีัยนาท 

   (๑๑) ตั�งศ่นย์ส่วินหน้าก่อนเกิดภัย	 ได้จัดตั�งศึูนย์บริหารจัดกัารน�ำส่่วนหน้าในพ่�นที� 

เส่ี�ยงอุทกัภัย ๒ แห่ง	ในภาคุตะวิันออกเฉียงเหน่อ ณ จังหวัดอุบลราชีธานี และภาคุกลาง ณ จังหวัดชีัยนาท

   (๑๒)	สร้างการรับร่้และปัระชีาสัมพัันธ์ผ่่านศึูนย์เรียนรู้กัารเพิ�มประส่ิทธิภาพกัารผ่ลิต 

ส่ินค้าเกัษตร คณะกัรรมกัารจัดกัารชีลประทาน และกัลุ่มผู่้ใชี้น�ำ ตั�งแต่วันที� ๑ พฤษภาคม-๒๕ กัรกัฎาคม ๒๕๖๕  
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รวมทั�งส่ิ�น ๑๔,๒๙๐ ครั�ง นอกัจากันี� ได้รายงานข้่าวส่ารส่ถานกัารณ์น�ำผ่่านเว็บไซต์ศึูนย์ปฏิิบัติกัารน�ำอัจฉ้ริยะ  

“water.rid.go.th” หรอ่แอปพลิเคชัีน WMSC Facebook “เรารักัชีลประทาน” และส่ายด่วนกัรมชีลประทาน ๑๔๖๐ 

   (๑๓) ติดตาม	 ปัระเมินผัล	 และปัรับมาตรการให้สอดคุล้องกับสถีานการณ์ภัย ได้ติดตาม 

และรายงานความก้ัาวหน้ากัารแก้ัไข้ปัญหาและบริหารจัดกัารทรัพยากัรน�ำในระยะยาวและระยะเร่งด่วน 

เพ่�อเพิ�มประสิ่ทธิภาพกัารใช้ีน�ำและปรับปรุงวิธกีัารส่่งน�ำ รวมทั�งประเมินผ่ลเพ่�อปรับมาตรกัารให้ส่อดคล้องกับัส่ถานกัารณ์ภยั 

โดยใชี้ศึูนย์ปฏิิบัติกัารน�ำอัจฉ้ริยะ (Smart Water Operation Center: SWOC) เป็นกัลไกัข้ับเคล่�อน 

	 	 ๑.๑.๔	 บริหารจัดการน�ำในพั่�นที�ชีลปัระทานเดิม โดยกัารซ่อมแซม บำรุงรักัษา เพิ�มประส่ิทธิภาพ 

ระบบชีลประทานและกัารบริหารจัดกัารน�ำ 

	 ๑.๒	 การให้คุวิามชี่วิยเหล่อผั่้ปัระสบภัย	(ระหวิ่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย)

	 	 ๑.๒.๑	 ปัอ้งกนัและแก้ไขปัญัหาภัยพิับติัด้านการเกษตร ได้ดำเนนิกัารตดิตามและแกัไ้ข้ปญัหาภยัพบิตัิ 

ด้านกัารเกัษตร ดังนี� (๑) ฝ่นทิ�งชี่วิง	 ฝ่นแล้ง ชี่วงภัยวันที� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔-๓๑ ส่ิงหาคม ๒๕๖๔  

ชีว่ยเหลอ่เกัษตรกัรแลว้ ๑๐,๔๑๖ ราย วงเงนิ ๗๕.๒๘ ลา้นบาท (๒) อทุกภยั ชีว่งภยัวนัที� ๑ กันัยายน ๒๕๖๔-ปจัจบุนั  

ไดช้ีว่ยเหลอ่เกัษตรกัร ดา้นพัช่ี ๓๒๘,๓๑๐ ราย พ่�นที� ๓.๒๔ ลา้นไร ่วงเงนิ ๕,๐๖๗.๑๓ ลา้นบาท ดา้นปัระมง ๕๒,๒๑๑ ราย  

พ่�นที� ๔๕,๐๕๓ ไร ่กัระชีงั ๓๐,๙๐๔ ตารางเมตร วงเงนิ ๓๕๑.๒๗ ลา้นบาท ดา้นปัศุสตัวิ ์๕,๔๖๑ ราย ส่ตัวต์าย/ส่ญูหาย  

๒๔๘,๖๔๒ ตวั วงเงิน ๒๖.๖๔ ลา้นบาท (๓) อทุกภัยภาคุใต้ ชีว่งภยัวนัที� ๑๗ กัมุภาพนัธ ์๒๕๖๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕  

ได้ชี่วยเหล่อเกัษตรกัร ด้านพั่ชี ๖๔๘ ราย พ่�นที� ๓,๐๙๒ ไร่ วงเงิน ๖.๓๐ ล้านบาท ด้านปัระมง	 ๓๖๔ ราย  

พ่�นที� ๓๒๔ ไร่ กัระชีัง ๑,๗๑๐ ตารางเมตร วงเงิน ๑.๕๒ ล้านบาท ด้านปัศุสัตวิ ์๖๘ ราย ส่ัตว์ตาย/สู่ญหาย ๙๖๐ ตัว  

วงเงิน ๑.๕๕ ลา้นบาท และ (๔) วิาตภยั ชีว่งเดอ่นมกัราคม ๒๕๖๕-ปัจจุบนั ชีว่ยเหลอ่เกัษตรกัร ดา้นพัช่ี	๒,๒๑๘ ราย  

พ่�นที� ๕,๒๑๐ ไร่ วงเงิน ๑๒.๘๓ ล้านบาท 

	 	 ๑.๒.๒	 สำรวิจและซ์่อมแซ์มบ้านเร่อนปัระชีาชีนที�ปัระสบวิาตภัยในพั่�นที� ๒๒ จังหวัด มีบ้านเร่อน 

ได้รับความเส่ียหาย จำนวน ๑๔๘ หมู่บ้าน ๑,๐๗๖ หลังคาเร่อน ปัจจุบันดำเนินกัารซ่อมแซมเส่ร็จเรียบร้อยแล้ว  

(ข้้อมูล ณ เด่อนมิถุนายน ๒๕๖๕) 

	 	 ๑.๒.๓	 แจกจา่ยน�ำใหกั้บปัระชีาชีนในพั่�นที�ที�ปัระสบภยัแลง้ใน ๓๙ จงัหวดั ตั�งแตห่ว้งปลายป ี๒๕๖๔ 

จำนวน ๑๐,๐๔๔ ครัวเร่อน ปริมาณน�ำส่ะส่ม ๔,๘๔๓,๕๐๐ ลิตร (ข้้อมูลเด่อนพฤษภาคม ๒๕๖๕) 

	 ๑.๓	 การแก้ไขปััญหาในระยะยาวิ ได้ปรบัปรงุกัรอบแนวทางและค่าเป้าหมายข้องแผ่นแม่บทกัารบรหิารจดักัาร 

ทรพัยากัรน�ำ ๒๐ ป ี(พ.ศึ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยได้มกีัารบรูณากัารหน่วยงานที�เกัี�ยวข้อ้ง ๑๓ กัระทรวง ๕๑ หน่วยงาน  

เพ่�อรว่มกันักัำหนดกัรอบแนวทางกัารพฒันาดา้นทรพัยากัรน�ำ คา่เปา้หมาย ตวัชีี�วดั กัลยุทธ ์แผ่นงานภายใตแ้ผ่นแมบ่ท 

กัารบรหิารจดักัารทรพัยากัรน�ำ ๒๐ ป ีพร้อมทั�งไดจ้ดัประชุีมรบัฟงัความคดิเหน็ จำนวน ๗ พ่�นที� เพ่�อรบัฟงัความคดิเห็น 

และข้้อเส่นอแนะข้องคณะกัรรมกัารลุ่มน�ำ องค์กัรผู่้ใชี้น�ำ และภาคประชีาชีน โดยได้นำปัระเด็นสถีานการณ์	

ปััจจุบันมาใชี้วิิเคุราะห์สถีานการณ์ด้านทรัพัยากรน�ำ ได้แก่ั สถีานการณ์โคุวิิด-๑๙	 การเปัลี�ยนแปัลง	

สภาพัภม่อิากาศ	การแกป้ัญัหาที�อาศยัธรรมชีาตเิปัน็พั่�นฐาน	การปัรบัตวัิโดยอาศยัระบบนเิวิศ	เศรษฐกจิหมนุเวิยีน/	

การฟั้�นตัวิ	 และการหาจุดสมดุลระหวิ่างการอนุรักษ์และการพััฒนา เพ่�อให้ร่างแผ่นแม่บทดังกัล่าวส่อดคล้องกัับ 

ส่ถานกัารณ์ปจัจุบนัและความต้องกัารข้องประชีาชีนในพ่�นที� โดยมีกัรอบกัารพัฒนา ๕ ดา้น ได้แก่ั (๑) กัารจัดกัารน�ำ 

อปุโภคบรโิภค (๒) กัารส่รา้งความมั�นคงข้องน�ำภาคกัารผ่ลติ (เกัษตร/อตุส่าหกัรรม) (๓) กัารจดักัารน�ำทว่มและอทุกัภยั  

(๔) กัารอนุรักัษ์และฟ้�นฟูระบบนิเวศึทรัพยากัรน�ำ และ (๕) กัารบริหารจัดกัาร ทั�งนี� ร่างแผ่นแม่บทดังกัล่าว  

จะเส่นอให้คณะกัรรมกัารทรัพยากัรน�ำแห่งชีาติพิจารณาต่อไป 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  นอกัจากันี� ได้ดำเนนิโครงกัารเพ่�อเพิ�มประส่ทิธภิาพกัารปอ้งกัันและบรรเทาปญัหาภัยแล้งและอุทกัภยั เช่ีน  

(๑) ปรบัปรงุส่ะพานรถไฟ ความยาว ๑๑๐ เมตร เพ่�อปอ้งกันัและบรรเทาปญัหาอทุกัภยัในตวัเมอ่งหาดใหญ ่จงัหวดัส่งข้ลา  

และเกับ็กักััน�ำไว้ส่ำหรบักัารเพาะปลกูัด้านกัารเกัษตรและส่นองความต้องกัารใช้ีน�ำในด้านต่าง ๆ  ข้องจงัหวดัที�กัำลงัข้ยายตวั  

(๒) กั่อส่ร้างคลองระบายน�ำส่าย ๓ พร้อมอาคารประกัอบในพ่�นที�ตัวเม่องนครศึรีธรรมราชีเพ่�อเพิ�มประส่ิทธิภาพ 

ในกัารระบายน�ำและป้องกัันกัารรุกัล�ำข้องน�ำเค็มในช่ีวงฤดูแล้ง (๓) ขุ้ดคลองระบายน�ำหลากั บางบาล-บางไทร  

จงัหวดัพระนครศึรอียธุยา เพ่�อเพิ�มประส่ทิธภิาพกัารจดักัารทรพัยากัรน�ำ 

ในพ่�นที�ลุม่น�ำเจ้าพระยา และ (๔) ก่ัอส่ร้างคลองผ่นัน�ำลำปะทาว-ส่ระเทวดา  

และขุ้ดคลองเช่ี�อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกัอบ  

เพ่�อบรรเทาปัญหาอุทกัภัยในพ่�นที�เข้ตเทศึบาลเม่องชีัยภูมิอย่างยั�งย่น  

ซึ�งช่ีวยลดความเสี่ยหายจากัน�ำท่วมนาข้้าวได้เฉ้ลี�ยปีละ ๒๐,๐๐๐ ไร่  

และส่ามารถส่่งน�ำช่ีวยเหลอ่พ่�นที�เพาะปลกูัในฤดฝูั่น จำนวน ๑๘,๖๑๐ ไร่  

ฤดแูล้ง จำนวน ๑,๘๕๐ ไร่ รวมทั�งยังส่ามารถใช้ีคนัคลองเป็นทางสั่ญจร 

และลำเลียงผ่ลผ่ลิตทางกัารเกัษตรข้องประชีาชีนในพ่�นที�ได้อีกัด้วย 

๒.	 การเพัิ�มปัระสิทธิภาพัปัฏิิบัติการฝ่นหลวิง เพ่�อช่ีวยเหล่อเกัษตรกัรไม่ให้พ่ชีผ่ลทางกัารเกัษตร 

ตอ้งยน่ตน้ตายจากักัารข้าดแคลนน�ำหร่อภาวะภัยแล้ง โดยมีหนว่ยปฏิบิตักิัารฝั่นหลวงส่ามารถส่นับส่นนุกัารปฏิบัิตกิัาร 

ฝั่นหลวง ๑๖ หน่วย ในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ั จังหวัดเชีียงใหม่ ตากั พิษณุโลกั ข้อนแก่ัน อุดรธานี นครส่วรรค์  

แพร่  กัาญจนบุรี  ประจวบคีรีข้ันธ์  บุรี รัมย์  จันทบุรี  ลพบุรี  

นครราชีสี่มา อุบลราชีธานี สุ่รินทร์ และส่ระแก้ัว ได้ดำเนินกัาร 

ดัดแปรส่ภาพอากัาศึเพ่�อปฏิิบัติกัารฝั่นหลวง จำนวน ๕๖๐ วัน  

และเกัดิฝั่นตกัในพ่�นที�เปา้หมาย จำนวน ๕๔๖ วนั คดิเปน็รอ้ยละ ๙๗.๕๐  

ส่ง่ผ่ลใหม้ปีรมิาณน�ำฝั่นจากักัารปฏิบิตักิัารฝั่นหลวงในพ่�นที�กัารเกัษตร 

จำนวน ๒๒๗.๓๘ ล้านลูกับาศึก์ัเมตร และมีปริมาณน�ำฝั่นในเข้่�อน 

และอ่างเกั็บน�ำ จำนวน ๙๒.๙๑ ล้านลูกับาศึกั์เมตร

เร่�องที�	๑๒		การสนับสนุนให้มีการศึกษา	การรับฟัังคุวิามคุิดเห็นของปัระชีาชีน	
และการดำเนินการเพั่�อแก้ไขเพัิ�มเติมรัฐธรรมน่ญ

	 โคุรงการส่งเสริมวิิถีีชีีวิิตแบบปัระชีาธิปัไตยอันมีพัระมหากษัตริย์ทรงเป็ันปัระมุข	 ปัระจำปัีงบปัระมาณ		

พั.ศ.	 ๒๕๖๕ โดยจัดทำแนวทางกัารขั้บเคล่�อนโครงกัารฯ เพ่�อปลูกัฝั่ังให้คนในชีุมชีน/หมู่บ้านเกิัดความรักั 

ความส่ามัคคีกััน ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ�งกัันและกััน โดยใช้ีหลักักัารมีส่่วนร่วมกัับชุีมชีน หมู่บ้านตามหลักักัาร 

หมู่บ้าน “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) หร่อ “บรม” (บ้าน-โรงเรียน-มัส่ยิด) และดำเนินกัิจกัรรมส่่งเส่ริมวิถีชีีวิต 

แบบประชีาธิปไตยอันมีพระมหากัษัตริย์ทรงเป็นประมุข้ในระดับหมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด เชี่น จัดให้มีอาส่าส่มัคร 

ต้นแบบประชีาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อส่ปชี.) จัดกัิจกัรรมส่่งเส่ริมวิถีชีีวิตแบบประชีาธิปไตยฯ รวม ๒๑๕,๑๓๔ ครั�ง  

มีผู่้เข้้าร่วมกัิจกัรรม จำนวน ๖,๖๒๕,๗๖๙ คน นอกัจากันี� ได้คัดเล่อกัหมู่บ้านต้นแบบประชีาธิปไตยดีเด่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๕ ใน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านต้นแบบประชีาธิปไตยดีเด่น 

ได้รับรางวัลชีนะเลิศึและรองชีนะเลิศึ จำนวน ๒๒๔ หมู่บ้าน

324 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายเร่งด่วิน	๑๒	เร่�อง
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