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สารบัญ 
  หน้า 

ผลการด าเนินงาน   

 ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน  

  ด้านท่ี ๑     การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   ๑ 

  ด้านท่ี ๒     การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ   

๑๐๕ 

  ด้านท่ี ๓     การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   ๑๔๖ 

  ด้านท่ี ๔  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก   ๔๕๓ 

  ด้านท่ี ๕     การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   ๕๕๐ 

  ด้านท่ี ๖     การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ                  
สู่ภูมิภาค  

๗๕๘ 

  ด้านท่ี ๗     การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของฐานราก   ๗๗๐ 

  ด้านท่ี ๘     การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ                 
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

๘๓๔ 

  ด้านท่ี ๙     การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม ๘๘๗ 

  ด้านท่ี ๑๐   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อม              
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

๙๑๕ 

  ด้านท่ี ๑๑   การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   ๑๐๐๐ 

  ด้านท่ี ๑๒   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 

๑๐๒๘ 

 

 



  หน้า 

   

 ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เร่ือง  

  เร่ืองท่ี ๑     การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน   ๑๐๖๖ 

  เร่ืองท่ี ๒     การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
ของประชาชน   

๑๑๐๑ 

  เร่ืองท่ี ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๑๑๒๔ 

  เร่ืองท่ี ๔     การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   ๑๑๖๗ 

  เร่ืองท่ี ๕     การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   ๑๑๘๖ 

  เร่ืองท่ี ๖     การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต     ๑๑๙๖ 

  เร่ืองท่ี ๗     การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑   ๑๒๒๐ 

  เร่ืองท่ี ๘     การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า    

๑๒๓๑ 

  เร่ืองท่ี ๙     การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข 
ในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้    

๑๒๓๖ 

  เร่ืองท่ี ๑๐   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน     ๑๒๕๖ 

  เร่ืองท่ี ๑๑   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  ๑๒๘๗ 

  เร่ืองท่ี ๑๒   การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็น            
ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ    

๑๓๒๗ 
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๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

๑.๑  สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นหลักส าคัญ 
 ๑.๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑) กิจกรรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร 
ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ” โดยอยู่ระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีเหมาะสมและวางแผน เพื่อจัดท าสื่อและจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากพืช “ยอ” 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เคราตินมาส์กผม แชมพูเปลี่ยนสีผมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก ประสิทธิภาพสูงสู่ชุมชน 
  ๒) กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกล้วยและมะม่วงส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” 
ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการ 
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บราวนี่กรอบแป้งกล้วย ทาร์ตมะม่วง ซอสพุทรา และกัมมี่มะม่วง 
โดยเตรียมพร้อมแผนการลงพื้นท่ีในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๒ กลุ่ม และส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดพร้อมจ าหน่าย ให้แก่ ๔ สถาน
ประกอบการต่อไป 
  ๓) กิจกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย” ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
การปลูกว่านสี่ทิศ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามและบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และผู้ปกครอง ใน ๓ ศูนย์การศึกษา  
และ ๑ วิทยาเขต คือ จังหวัดล าปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมประเมินผล
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
  ๔) กิจกรรม “การสร้างนิทานภาษาอังกฤษ Big Books ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” อยู่ในขั้นตอนการร่างหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ Big Books เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง จังหวัดนครนายก และล าปาง 
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๓ 

 

  ๕) กิจกรรม “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) การประชุมงานการจัดท าวีดิ ทัศน์“ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
ในกระบวนการตัดต่อสื่อวีดิทัศน์  
   (๒) การด าเนินการตามแผนปลูกพืช และแผนการจัดภูมิทัศน์ โดยอยู่ 
ในขั้นตอนการออกแบบ จัดหา รวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรพื้นเมืองประเภทไม้พุ่มและล้มลุก 
เพ่ือด าเนินการปลูกจริงต่อไป 
  ๖) กิจกรรม “การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)” ได้ด าเนินการอัพเดทข้อมูล
ในแต่ละกิจกรรม รวมท้ังด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ และพัฒนาเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สอดคล้องกับกิจกรรม  
ท่ีเกิดขึ้นในโครงการ และท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช http://rspg.dusit.ac.th/64/ รวมท้ังจัดท า Database 
พันธ์ไม้ http://rspg.dusit.ac.th/64/index.php/tree อย่างต่อเนื่อง 
  ๗) กิจกรรม “การจัดท าสื่อการเรียนรู้มัลติมี เดีย” ได้ก าหนดแผน 
การด าเนินงานในการจัดท าวีดิทัศน์ “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ในพื้นท่ีท่ีถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัย
อัจฉริยะ หรือหอมขจรฟาร์ม โดยขณะนี้ได้ด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยและอยู่ระหว่าง
กระบวนการตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ 
  ๘) กิจกรรม “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” 
   (๑) ประสานและติดตามการด าเนินงานโครงการเพื่อรายงานผลตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๒) ประสานงานและด าเนินการการจัดประชุมคณะท างานโครงการ 
อพ.สธ.-มสด. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงาน อ านวยการ 
และประสานงานกลุ่มย่อย (๗ กิจกรรม) ระหว่างหน่วยงานภายในเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-มสด. 
 

http://rspg.dusit.ac.th/64/
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 ๑.๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ได้แก่ 
   ๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูป่า ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
  ๒) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูป่า ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  
  ๓) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนติดตามการด าเนินงาน วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
  ๔) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากพืชเด่นท่ีในพื้นท่ีพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
  ๕) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาด ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๑.๓ โครงการบริหารจัดการน  าในไร่นาตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี ได้ด าเนินการส ารวจแปลงไร่นาเบื้องต้นและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย 
ซึ่งเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการแล้วจ านวน ๓๑ ราย และได้ด าเนินการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” และ“การท ากสิกรรมธรรมชาติ” ให้แก่เกษตรกร 
ณ แปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๓๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การออกแบบ และการปรับรูปแปลงไร่นา” ให้แก่เกษตรกร ณ แปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๓๑ แปลง 
 ๑.๑.๔ การศึกษาปัจจัยกายภาพ และเคมีที่มีผลต่อการเพาะเลี ยงแพลงตอนสัตว์
เพื่อการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการทดลองเลี้ยงไรน้ านางฟ้าด้วยสาหร่าย  
๓ ชนิด ได้แก่ Chlorella สด Chlorella ผง และ Pediastrum spp. ท าการวัดการเจริญเติบโต 
วัดขนาดความยาวและอัตราการรอดชีวิตของไรน้ านางฟ้าท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่ายท้ัง ๓ ชนิด รวมท้ัง 
วัดคุณค่าทางโภชนาการของไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท้ัง ๓ ชนิด โดยน านักศึกษา 
ไปร่วมในการส ารวจ/ศึกษา จ านวน ๕ คน 
 ๑.๑.๕ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการเจริญของไรโซมจุหลัน 
(Cymbidium ensifolium (L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื อ และการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเพาะเมล็ดกล้วยไม้จุหลัน ได้ไรโซม และท าการทดลอง  
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA และน้ าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕ 

 

ต่อการเจริญเติบโตของไรโซมจุหลันในสภาพปลอดเชื้อ ต่อมาได้ท าการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ป่า  
ได้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่า ๕ ชนิด (ส าหรับการอนุบาลและออกปลูกในธรรมชาติ) ได้แก่ ช้างกระ 
กุหลาบกระเป๋าเปิด เอื้องโมก เอื้องช้างน้าว และแดงอุบล โดยน านักศึกษาไปร่วมในการส ารวจ/
ศึกษา จ านวน ๖ คน 
 ๑.๑.๖ การพัฒนาฐานข้อมูล โดยการส ารวจและจัดการตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ๑) ส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประมงในพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี เก็บตัวอย่างเครื่องมือประมงบางชนิด เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
   ๒) น านักศึกษาร่วมในการส ารวจ/ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ชั้นปีท่ี ๑ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง  
เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖ คน 
  ๓) น านักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เข้าเย่ียมชมกิจกรรมห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๗ การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น  ามูล 
  ๑) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านชาด ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าร่วม ๔๐ คน  
  ๒) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูลของ
โรงเรียนบ้านชาด ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
  ๓) ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีและผู้น าชุมชน เพื่อจัดท า 
เขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล บ้านโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  
  ๔) มอบอุปกรณ์บางส่วนส าหรับจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก
ในแม่น้ ามูลให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๑.๘ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว 
  ๑) จัดเตรียมจัดอบรมการขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ ามูล เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์  
  ๒) จัดเตรียมข้อมูลการท าคู่มือประกอบศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์ 
และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว  
  ๓) อบรมและการเผยแพร่การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ ามูลเพื่อการอนุรักษ์ 
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๖ 

 

 ๑.๑.๙ ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื นเมือง (แดงอุบลและว่านเพชรหึง)  ท่ีผ่านมา 
ได้ด าเนินการเปลี่ยนถ่ายอาหารให้ต้นอ่อนกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ เตรียมข้อมูลส าหรับจัดท า
ป้ายข้อมูลให้ความรู้ และส ารวจและเตรียมพื้นท่ีปลูกกล้วยไม้พื้นเมือง โดยมีแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอนต่อไป ได้แก่ ดูแลอนุบาลต้นอ่อนกล้วยไม้แดงอุบลในโรงเรือน เตรียมปุ๋ยส าหรับกล้วยไม้ 
ท่ีติดบนต้นไม้ เตรียมอุปกรณ์ส าหรับปลูกกล้วยไม้ ก าหนดการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และจัดหาสถานท่ีปลูกกล้วยไม้ ได้แก่ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
และลุ่มน้ าโขง แหล่งเก็บน้ าหนองอีเจม ทางเข้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ส านักวิทยบริการ และท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธาน ี
 ๑.๑.๑๐ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  ๑) เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานเกษตรอีสานใต้ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปลี่ยนมาจัดนิทรรศการปลาในลุ่มน้ าโขง 
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอยู่ระหว่างการร่ าง TOR  
มีก าหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และเปิดนิทรรศการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
  ๒) การจัดนิทรรศการถาวร ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๒ เร่ือง คือ  
   (๑) เรื่องปลา จัดแสดงโมเดลพันธุ์ปลาหายากเฉพาะถิ่น ในลักษณะ
มุมมองใต้น้ า (ใต้แม่น้ าโขง) เสมือนด าลงไปในน้ า (Aquarium) อาทิ ปลาบึก ปลายี่สก น าเสนอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางระบบนิเวศในน้ าโขง มีระบบ QR CODE 
สแกนข้อมูลพื้นฐานของปลาท่ีจัดแสดง เช่น ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ และแหล่งท่ีพบ  
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   (๒) จัดนิทรรศการศูนย์ความรู้เรื่องใบลาน โดยใช้ภาพหรือใบลานจริง 
อธิบายความเป็นมา และความส าคัญของใบลาน ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ อยู่ระหว่างการร่าง TOR 
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 ๑.๑.๑๑ การบริหารโครงการและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๑) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ท่ีว่าการอ าเภอโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๖ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน  
  ๒) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ท่ีว่าการอ าเภอบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๔ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๗ คน  
  ๓) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ท่ีว่าการอ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๓๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๔ คน  
  ๔) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๕ คน 
  ๕) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน 
  ๖) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๙ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑ คน  
  ๗) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๑ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๗ คน 
 ๑.๑.๑๒ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุร ีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงิน ๒,๕๑๐,๔๑๙.๒๕ บาท แบ่งเป็น ๑) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณไปตั้งจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ 
กองอ านวยการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
รวมเป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐ บาท ๒) งบบริหารส่วนกลางฯ จ านวน ๑๙,๒๓๓.๒๕ บาท และ ๓) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณไปตั้งจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘ 

 

ในการด าเนินโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นเงิน ๑,๙๗๗,๑๘๖ บาท 
 ๑.๑.๑๓ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต้นแบบ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงิน ๘,๔๔๔,๐๕๘.๗๙ บาท แบ่งเป็น ๑) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณให้ ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน 
๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ๒) ส่งเงินจัดสรรงบประมาณให้ ๗๖ จังหวัด จ านวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ๓) งบบริหารส่วนกลางฯ จ านวนเงิน ๑๑๔,๐๕๘.๗๙ บาท และ ๔) ส่งเงินจัดสรร
งบประมาณให้ ๗๕ จังหวัด จ านวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด 
 ๑.๑.๑๔ โครงการพัฒนาพื นที่แบบบูรณาการ ตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนา 
ตามพระราชด าริ รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ส านักบริหารการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกิจการ 
จิตอาสา) ได้จัดสรรงบประมาณให้ท่ีท าการปกครองจังหวัดน่าน เพื่อให้อ าเภอบ่อเกลือและอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑.๑๕ โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีรวมเป็นเงิน ๑๐,๙๗๓,๐๘๑.๓๐ บาท แบ่งเป็น 
  ๑) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ฯ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
และจังหวัดตาก จ านวนเงิน ๓,๔๕๕,๒๓๓.๔๘ บาท 
  ๒) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ตามแนวพระราชด าริ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
กระบี่ เลย ชัยภูมิ พังงา และจังหวัดภูเก็ต จ านวนเงิน ๓,๑๑๗,๗๗๔ บาท 
  ๓) งบบริหารส่วนกลาง จ านวนเงิน ๑,๒๔๒,๓๙๓.๘๒ บาท 
  ๔) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ (เพ่ิมเติม) จ านวนเงิน ๓,๑๕๗,๖๘๐ บาท 
 ๑.๑.๑๖ การสนับสนุนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ท่ีจะช่วยท าให้คนไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าอีคอมเมิร์ซ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙ 

 

สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ไอซีทีอย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน เพ่ือช่วยให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อโอกาสและชีวิตท่ีดีกว่า และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการด าเนินการสร้างความร่วมมือ  
ว่าด้วยการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยการส่งเสริม
ผลักดันสินค้าชุมชนให้สามารถจ าหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Shopee เพื่อต่อยอด 
การฟื้นฟูชุมชนและสร้างรายได้สู่ชุมชน 
 ๑.๑.๑๗ การส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร ให้เกษตรกร ๒๙,๔๘๖ ราย  
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๓๕ แห่ง 
โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน ๗๙ แห่ง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ๔๗ ครั้ง ในพื้นท่ี  
๗๕ จังหวัด โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๔,๖๑๘ คน  
 ๓) เกษตรกรท่ีได้รับการบริการด้านปศุสัตว์ ๙,๘๘๒ ราย โรงเรียนท่ีได้รับ
บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๒๔๖ โรงเรียน สัตว์ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๗๔,๓๙๑ ตัว  
 ๔) ผลิตสัตว์น้ าปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ๔๖.๑๔๙๕ ล้านตัว ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร ๒,๐๒๘ ราย จัดท าประมงโรงเรียนเพ่ิมแหล่ง
อาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ๕๑ แห่ง และจัดสร้าง 
จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ๑๒ แห่ง 
 ๕) ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิต จ านวน ๔๘,๔๑๔ ไร่ เกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ จ านวน ๑๑๓,๔๖๒ ราย 
 ๖) สนับสนุนเกษตรกรให้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม จ านวน ๖๘ แห่ง 
ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และทายาทเกษตรกร
ในชุมชน ๒๙ โรงเรียน 
 ๗) ให้บริการทางวิชาการด้านพืชให้แก่เกษตรกร ๖,๕๕๐ ราย จัดท าแปลง
เรียนรู้/แปลงต้นแบบแล้ว ๗,๗๗๒.๘๑ ไร่  
 ๘) เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินได้รับการพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 
๒,๓๕๐ ราย 
 ๙) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ๗,๘๘๘ ราย อบรมการจัดท าบัญชี ๖๓,๓๔๙ ราย 
 ๑๐) ก่อสร้างแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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๑๐ 

 

 ๑.๑.๑๘ สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  ๑) ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการประมง ๖๕ ครั้ง ถ่ายทอด
ความรู้และบริการด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชน ครู นักเรียนและเยาวชน ๓,๒๐๙ ราย 
ฝึกอบรมเยาวชนนักเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ๔๘๖ ราย 
  ๒) เกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกสัตว์แล้ว ๑๐,๘๐๓ ราย  
  ๓) บริการวิเคราะห์ดิน-น้ า-พืช ๓๔,๕๖๐ ตัวอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้สารอินทรีย์ ๒๑๘,๐๗๒ ราย  
 ๑.๑.๑๙ การพัฒนาพื นที่โครงการหลวง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
แก่เกษตรกร ๒,๒๐๐ ราย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ ๕๗ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ๒๑ แห่ง ถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการประมงแก่ชุมชน ๑๒ แห่ง ๑๖๘ ราย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ๒๓ แห่ง ผลิตสัตว์น้ าและปล่อย
ฟื้นฟูแหล่งน้ า จ านวน ๖๑๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์ ๘๕๑ ราย ถ่ายทอด
ความรู้การผลิตข้าวให้เกษตรกรและราษฎรชาวเขา ๑๒๕ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทาง
โครงการหลวง ๔๖,๕๖๐ ราย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปรับปรุงบ ารุงดิน ๕,๓๒๖ ไร่ 
 ๑.๑.๒๐ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา 
  ๑) ถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าริ และการให้บริการ
ทางสังคม ให้ผู้เรียนรู้และผู้เข้ารับบริการ ๔๘๒,๒๘๓ ราย รวบรวมพรรณไม้เพื่อจัดแสดงในพื้นท่ี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๑๗,๑๒๒ รายการ  
  ๒) จัดแสดงนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” 
 ๑.๑.๒๑ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตชลบุรี ส่งเจ้าหน้าท่ีอาสา ๙๐๔ จ านวน  
๒ ท่าน ได้แก่ นางสาววรพร ฉายกี่ และนายอุชิต  ก าเนิดทอง เข้าร่วมโครงการติดตามผู้ผ่าน 
การอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ 
และความหวัง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมวางแผนวานการออกพื้นท่ีกับผู้ใหญ่บ้าน
ก านันประจ าหมู่บ้าน ก ากับติดตามและพูดคุยกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๒๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ระหว่างวันท่ี ๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนจ านวน ๓๔๖ คน 
ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เล้ียงปลา และท าปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM) 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑ 

 

 ๑.๑.๒๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ๑) จัดประชุมและมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 ๒) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น 
จ านวน ๒๒๓ แห่ง 
 ๓) จัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นแบบท่ีร่วม
โครงการการวิจัยและพัฒนาแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังความรักชาติเสริมสร้างทักษะ
การคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs) 
ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด) รวมท้ังสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑.๒๔ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  ๑) ส ารวจข้อมูลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเ รียนของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๓) คณะกรรมการด าเนินโครงการซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า และศึกษานิเทศก์ 
(ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง) ลงพื้นท่ีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับ  
การพิจารณาจากความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นท่ี จ านวน ๔ ภาค ๆ ละ 
๘๐,๐๐๐ บาท (ภาคละ ๒ โรงเรียน รวม ๘ โรงเรียน) เป็นเงินท้ังสิ้น ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๔) การสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน าร่วมกับท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒ 

 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นท่ี เพื่อเป็นพี่ เลี้ยง 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับการพิจารณาจากความพร้อมและเป็นสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมินของสถานศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
ลงพื้นท่ีเป็นพี่เลี้ยง จ านวน ๔ ภาค ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท (ภาคละ ๒ โรงเรียน รวม ๘ โรงเรียน)  
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้ อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษท่ีพร้อมรับการประเมินและอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า ศึกษานิเทศก์ 
และท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๑.๑.๒๕ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากหมากจอง ระยะที่ ๑ 
  ๑) ลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งจัดท าโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  
วัดป่าห้วยหลวงเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) และบ้านแก้งเรือง ต าบลนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ังชี้แจงโครงการและขอความร่วมมือ 
การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย  
  ๒) ลงพื้นท่ีประสานความพร้อม ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย บ้านแก้งเรือง 
และโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รวบรวมรายชื่อ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวณ ๑๐๐ คน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี ๒๔ - ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ังส ารวจต้นหมากจองและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติต้นหมากจอง 
เพ่ือตั้งป้ายสื่อความหมายและ QR Code 
 ๑.๑.๒๖ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการระยะท่ี ๒ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙ แห่ง 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเรือนจ า คือ เป็นเรือนจ าอ าเภอท่ีตั้งอยู่ชายแดน ชายขอบ หรือ
มีผู้ต้องขังแออัด หนาแน่น ความจุเกินมาตรฐาน หรือเป็นเรือนจ าท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สัมพัน ธ์
กับขนาดเรือนจ าและจ านวนผู้ต้องขัง ประกอบด้วย เรือนจ าอ าเภอ ธัญบุรี กบินทร์บุรี กันทรลักษ์ 
นางรอง รัตนบุรี สีคิ้ว พล เทิง ฝาง แม่สะเรียง แม่สอด สวรรคโลก หล่มสัก ทองผาภูมิ ทุ่งสง  
ปากพนัง หลังสวน นาทวี และเบตง กรมราชทัณฑ์ได้รับเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓ 

 

พระราชทานส าหรับสถานพยาบาลเรือนจ าและโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี ๒ 
จ านวน ๓๒ รายการ ๕๒๙ หน่วย โดยขอพระราชทานวงเงิน ๑๒๘,๙๐๐,๖๐๐ บาท และได้จัดซื้อ
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานจ านวน ๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท ท้ังนี้ การด าเนินการ
ระยะที่ ๒ มีการด าเนินงานครอบคลุม ในด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ ดังนี้ 
  ๑) ด้านสุขาภิบาลเรือนจ าและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   - ปรับปรุงแบบประเมินสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขัง ร่วมกับ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แบบประเมินมีความครอบคลุม เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน ยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับงานอนามัยเรือนจ า 
และพัฒนาเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขังให้ได้มาตรฐาน ท้ังด้านเรือนนอน 
สูทกรรม โรงเลี้ยงอาหาร สถานพยาบาล การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล อยู่ระหว่างเรือนจ า  
และทัณฑสถานประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน  
   - ประสานขอความอนุเคราะห์จากกรมอนามัยเพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าเสีย น้ าท้ิงทางห้องปฏิบัติการในเรือนจ าและทัณฑสถานท่ัวประเทศ อยู่ระหว่าง 
รอผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมอนามัย 
   - ส ารวจข้อมูลพื้นฐานอาหารปลอดภัยในเรือนจ าร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และให้การสนับสนุนชุดตรวจทางด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าแก่เรือนจ าเป้าหมาย 
๑๙ แห่ง  
   - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าตรวจคุณภาพ
น้ าในเรือนจ าและทัณฑสถาน ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย 
กรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่างน้ า  
เพ่ือตรวจวิเคราะห์รอบ ๑๒ เดือน  
  ๒) ด้านโภชนาการ ร่วมกับส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หาแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในด้านอาหาร
และโภชนาการร่วมกัน โดยพัฒนารายการอาหารเรือนจ าให้เป็นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 
เพื่อน าไปใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง รวมท้ังพัฒนาข้อมูลและบุคลากรในการยกระดับคุณภาพอาหารของ
ผู้ต้องขัง เช่น เลือกซื้อวัตถุดิบการปรุงประกอบอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
โดยขอสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารต่อวันส าหรับผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความเหมาะสมตาม
ปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ีควรได้รับ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า 
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ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังร่วมกับส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 
ในการจัดท าโครงการ “เรือนจ าอาหารปลอดภัยต้นแบบ” โดยมีเรือนจ าเป้าหมาย ๖ แห่ง 
  ๓) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้เรือนจ าและทัณฑสถาน จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(๕ หมวดรายวิชา ๒๐ ชั่วโมง) และให้มีการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
ทุก ๖ เดือน หรือ ๒ ครั้ง/ปี เพื่อทดแทน อสรจ. ท่ีปล่อยตัวไป รวมท้ังจัดโครงการประกวด 
มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าท่ี 
สามารถศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยด้วยตนเองได้อย่าง ท่ัวถึง 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง น าไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เกิดสุขภาพกาย
สุขภาพใจท่ีดีตามมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินงานจากเรือนจ า 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการระยะที่ ๓ การด าเนินโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) จากข้อมูล
ของเรือนจ าและทัณฑสถาน มีดังนี้ จ านวนผู้ต้องขัง ๒๖๗,๙๒๕ คน แบ่งเป็น ชาย ๒๓๖,๖๗๕ คน 
หญิง ๓๑,๒๕๐ คน จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ ๗๗๕ คน (พยาบาล ๖๗๖ คน นักจิตวิทยา 
๔๐ คน อื่น ๆ ๕๙ คน) จ านวนผู้ต้องขังขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ๒๔๗,๖๒๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๒ (ขึ้นทะเบียนตรง Cup ๒๓๕ ,๗๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๘  
ขึ้นทะเบียนไม่ตรง Cup ๑๑,๙๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔) ได้รับวัคซีน จ านวน ๑๐๖,๒๔๖ คน  
   นอกจากนี้มีผู้ต้องขังต่างชาติ/ต่างด้าว ๗,๕๐๒ คน (โรงพยาบาล
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง ๒๑๙ คน จ านวน ๓๓๓,๐๙๐ บาท เรือนจ าอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ผู้ต้องขัง ๙ คน จ านวน ๒,๑๖๕ บาท)  มีผู้ต้องขังพิการ ด้านการมองเห็น จ านวน ๓๗๗ คน 
ด้านการได้ยิน จ านวน ๑๓๒ คน ด้านการเคล่ือนไหว จ านวน ๑,๓๐๐ คน ด้านจิตใจหรือพฤติกรรม 
จ านวน ๑,๕๓๐ คน ด้านสติปัญญาและการสื่อความหมาย จ านวน ๖๗ คน ผู้ต้องขังสูงอายุ 
จ านวน ๕,๙๘๐ คน ผู้ต้องขังป่วยติดเตียง จ านวน ๑๑๑ คน 
   จากการติดตามการใช้ งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทาน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) ผลการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์พระราชทาน ระยะท่ี ๑ พบว่า  
มียอดการใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ ของเรือนจ าและทัณฑสถานท้ัง ๒๕ แห่ง รวม  
๑๐๗,๘๐๘ ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๖๒๗ ครั้ง (ยอดการใช้งาน
เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๑๐๓,๑๘๑ ครั้ง 
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   ๒) ผลการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์พระราชทาน ระยะท่ี ๒ พบว่า 
ยอดการใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน รวม ๒๑,๓๐๕ ครั้ง เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓๓ ครั้ง (ยอดการใช้งานในเดือนกรกฎคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รวม ๒๑,๒๘๒ ครั้ง) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อเนื่องระยะที่ ๓)  
  การด าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕) จากข้อมูลของเรือนจ าและทัณฑสถาน มีดังนี้  จ านวนผู้ต้องขัง 
๒๕๙,๕๑๘ คน แบ่งเป็น ชาย ๒๒๙,๒๒๖ คน หญิง ๓๐,๒๙๒ คน  จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
๘๕๕ คน (พยาบาล ๖๗๓ คน นักจิตวิทยา ๑๑๘ คน อื่น ๆ ๖๔ คน) จ านวนผู้ต้องขังขึ้นทะเบียน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ๒๓๙,๘๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๓ (ขึ้นทะเบียนตรง Cup 
๒๓๓,๐๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๙ ขึ้นทะเบียนไม่ตรง Cup ๖,๘๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒.๖๔) ได้รับวัคซีน จ านวน ๑๐๑,๘๓๑ คน นอกจากนี้มีผู้ต้องขังต่างชาติ/ต่างด้าว ๖,๕๕๘ คน 
(โรงพยาบาลอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง  ๒๓๓ คน จ านวน ๕๓๕,๒๗๒ บาท เรือนจ าอนุเคราะห์
ค่าใช้จ่ายผูต้้องขัง ๑๐ คน จ านวน ๒,๘๔๐ บาท) มีผู้ต้องขังพิการ ด้านการมองเห็น จ านวน ๔๐๙ คน 
ด้านการได้ยิน จ านวน ๑๖๐ คน ด้านการเคล่ือนไหว จ านวน ๑,๓๓๓ คน ด้านจิตใจหรือพฤติกรรม 
จ านวน ๑,๔๔๙ คน ด้านสติปัญญาและการสื่อความหมาย จ านวน ๗๘ คน ผู้ต้องขังสูงอายุ 
จ านวน ๕,๙๓๙ คน ผู้ต้องขังป่วยติดเตียง จ านวน ๑๑๓ คน  
  จากการติดตามการใช้ งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทาน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ๑) ผลการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์พระราชทาน ระยะท่ี ๑ พบว่า มียอด
การใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ ของเรือนจ าและทัณฑสถานท้ัง ๒๕ แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ อีก ๙ รายการ คือ จากเดิม ๔๙๐ รายการ เป็น ๔๙๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๗๒ โดยยังคงมีเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ ท่ีไม่ได้ใช้งาน จ านวน ๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ 
๗.๒๘ และยอดการใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ เท่ากับ ๑๐๐,๓๙๓ ครั้ง ซึ่งลดลงจากเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๕๙๑ ครั้ง 
       ๒) ผลการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์พระราชทาน ระยะท่ี ๒ พบว่า 
เรือนจ า ท้ัง ๑๙ แห่ง ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มีการใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น
จากเดือนกันยายน ๒๕๖๕ อีก ๕ รายการ คือ จ านวน ๒๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑  
โดยยังคงมีเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ ท่ียังคงไม่ได้ใช้งาน จ านวน ๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ 
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๑๔.๘๙ และยอดการใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์ฯ คือ จ านวน ๑๗,๐๒๐ ครั้ง ซึ่งลดลงจากเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๐๕๘ ครั้ง 
 ๑.๑.๒๗ โครงการคืนคนสุขภาพดี สู่สังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)  กรมราชทัณฑ์ 
และหน่วยงานสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) ขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการคืนคนสุขภาพ
ดีสู่สังคม โดยเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน ๔๐ แห่ง ได้ประสานงานกับโรงพยาบาล แม่ข่าย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
โดยเรือนจ ามอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ จ านวน ๑๐๓,๓๕๕ คน ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ตรวจร่างกาย และรับการตรวจคัดกรองโรคเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบ  
  ๒) พบผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี จ านวน ๒๐๔ คน ติดเชื้อซิฟิลิส จ านวน 
๒๘๖ คน ไวรัสตับอักเสบ จ านวน ๒๑๕ คน โดยผู้ต้องขังติดเชื้อฯ ได้รับการส่งตรวจยืนยัน 
และส่งต่อเพ่ือรับการรักษาทันที 
 ๑.๑.๒๘ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และกิจกรรมตามประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ให้เรือนจ า ๑๔๓ แห่ง ด าเนินการ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๔,๕๖๕ คน 
 ๑.๑.๒๙ โครงการพระราชทานในพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“โคกหนองนาแห่งน  าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” กรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ าใจ
และความหวังกรมราชทัณฑ์” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมให้กับผู้ท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
ซึ่งหลักสูตรมีระยะเวลาในการฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติต่อเนื่อง รวม ๑๔ วัน  
โดยน้อมน าสืบสานและต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน  
ปั้นโคก ขุดหนอง ท านา สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีขนาดเล็ก มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
พื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้
เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกและช่วยเหลือผู้อื่นท่ีได้รับความเดือดร้อน โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางให้ผู้พ้นโทษสามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
  ท้ังนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดให้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เป็นหลักสูตร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗ 

 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับกลุ่มนักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษตาม
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ โดยฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษลดโทษและพ้นโทษในคราวเดียวกัน และนักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับ
พระราชทานอภัยโทษและเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ เข้ารับการฝึกอบรมจากเรือนจ า  
/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรม
โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจ 
และความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยจัดอบรมจ านวน ๘ รุ่น ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วม 
จ านวน ๑๒๖,๖๖๒ ราย ดังนี้ 
  ๑) ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน ๕๙,๔๕๗ ราย 
โดยรุ่นท่ี ๑/๑ มีจิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากร  
ในการอบรม และรุ่นท่ี ๑/๒ - ๑/๕ มีจิตอาสาพระราชทาน และครูพาท าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของ 
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการอบรมเป็นวิทยากร  
  ๒) ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด าเนินการอบรมจ านวน 
๓ รุ่น (รุ่นท่ี ๒/๑ -๒/๓) มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน ๖๖,๙๔๐ ราย โดยท้ัง ๓ รุ่น  
มีจิตอาสาพระราชทาน และครูพาท าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการอบรม  
เป็นวิทยากร 
  ๓) กรมราชทัณฑ์ได้จัดอบรบรุ่นพิเศษ จ านวน ๑ รุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๙
มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ต้องเข้ารับการอบรม จ านวน ๒๖๕ ราย 
  ท้ังนี้ กรมราชทัณฑ์ด าเนินการติดตามสมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวัง 
กรมราชทัณฑ์” ท่ีได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว จากการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท า ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นท่ี และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ผ่านการอบรมท่ีได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษ จ านวน ๗๔,๖๔๐ คน สามารถติดตามผู้ท่ีผ่านการอบรม จ านวน ๓๓,๕๙๐ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘ 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรม
โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจ 
และความหวัง กรมราชทัณฑ์” ดังนี้ 
  - จัดอบรมรุ่นท่ี ๓/๓ - ๓/๖ ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน ๑๒๔ แห่ง  
มีผู้ฝึกอบรม จ านวน ๙,๑๑๓ คน 
  - จัดอบรมรุ่นท่ี ๔/๑ - ๔/๕ ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน ๓๔๐ แห่ง  
มีผู้ฝึกอบรม จ านวน ๒๘,๓๑๖ คน 
  ประโยชน์ที่ประชาชน หรือส่วนราชการได้รับ 
  ๑) ผู้ต้องขังได้รับความรู้ในการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีขนาดเลก็ 
ในทุกเงื่อนไขของพื้นท่ี และเพิ่มทักษะการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีขนาดเล็กให้กับผู้พ้นโทษ
เพ่ือสามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นท่ีได้รับความเดือดร้อน รู้จักระเบียบวินัย การพัฒนา
ความคิด จิตใจ มีความพร้อมทางด้านอาชีพ และความพร้อมทางสังคม สามารถน าไปปรับใช้ 
ในการด าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ  
  ๒) ป้องกันการกระท าผิดซ้ า และลดความแออัดในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
  ๓) ตอบสนองความคาดหวังของสังคม และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของกรมราชทัณฑ์ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
  กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ การฝึกอบรมโครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวัง 
กรมราชทัณฑ์” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  - รุ่นท่ี ๕/๓ - ๕/๔ มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๓,๗๐๐ คน 
 ๑.๑.๓๐ โครงการการป้องกันและเชิดชูสถาบันกษัตริย์ สร้างความตระหนักรู้ 
เผยแพร่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
  ๑) กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ 
  ๒) จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙ 

 

   - จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันท่ี ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
          - จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณะ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้องเครื่องราชสักการะ พร้อมท้ังประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร. เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
          - ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณรั้ว
กรมราชทัณฑ์ 
   - จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระชนมพรรษา วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมท้ังประดับธง
ชาติไทยคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับสีขาว บริเวณ  
รั้วกรมราชทัณฑ์  
        - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณ
กุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  
        - จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๑๕๖๕) 
        - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณ
กุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
        - จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
        - จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา (วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) และได้ประดับผ้าสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมธง
ชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักกษณ์พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา บริเวณ
รั้วกรมราชทัณฑ์ 
        - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศล 
“โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๐ 

 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และท าความสะอาดรอบกรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา (วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
        - จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  ๓) ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ 
          - วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา  (วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
          - วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๕) 
          - วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 
๑) ท่ีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ 
          - วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕) 
          - วันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕) 
   - วันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี (วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ท่ีถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกองค์ 
        - จัดท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๑ 

 

 ๑.๑.๓๑ การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงกลาโหม  
  ๑) การจัดก าลังพลและเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ  จ านวน ๑๓๖ โครงการ ประกอบด้วย 
(๑) สนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นท่ี ทภ.๓ และ ทภ.๔ จ านวน ๑๐ โครงการ (๒) สนับสนุน 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี ทภ.๑ - ทภ.๔ จ านวน ๙๔ โครงการ (๓) สนับสนุนด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๐ โครงการ และ (๔) สนับสนุนงานลักษณะพิเศษ 
และอื่น ๆ จ านวน ๑๒ โครงการ  
  ๒) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื อง 
จังหวัดชลบุรี ให้แก่ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ในสังกัด ทภ.๑ และ นขต.ทบ. ท่ีมีชุดปฏิบัติการ
กิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน ซึ่งเป็นรุ่นท่ี ๔ และรุ่นท่ี ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า 
องค์ความรู้ท่ีได้รับท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่  
ไปเป็นแนวทางให้ ชป.กร. ระดับกองพัน ไปขยายผล ณ โครงการและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงก าลังพลและครอบครัวภายในหน่วย 
  ๓) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านความมั่นคง 
จ านวน ๒ ครั้ง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี จ านวน ๑๙ ครั้ง กลุ่มงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จ านวน ๑๒๔ ครั้ง และกลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ ครั้ง 
  ๔) การจัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย  
วันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกองทัพบกจัดกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี้  
   (๑) การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.  
   (๒) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล 
ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (ทบ.) ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นท่ี เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ คูน้ าข้างสโมสรนายทหารอากาศ เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 
   (๓) จัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๒ 

 

พระราชกุศล อาทิ กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรม Army Delivery กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณท่ีตั้งหน่วยและพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ 
  ๕) ชมรมกตัญญูคลับ ได้เข้ามีส่วนร่วมกับหน่วยทหารและเครือข่ายภาค
ประชาชนต่างๆ ในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การร่วมบริจาคโลหิตให้แก่
โรงพยาบาลในพื้นท่ีเพื่อส ารองโลหิตไว้ใช้กับผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินวิกฤติ, เข้าร่วมโครงการสัมมนา
การพัฒนาสื่อบุคคลอย่างสร้างสรรค์ , กิจกรรมค่ายเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ , ร่วมกิจกรรม 
ในโครงการ “ราษฎร์รัฐร่วมใจ เสริมสร้างเครือข่ายชายแดนภาคใต้” เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีปรองดอง การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวที การเสวนาผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในห้วง  
ท่ีผ่านมา และร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันในห้วงต่อไป 
นอกจากนั้น ยังได้เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วม  
เพื่อความมั่นคงเชิงปฏิบัติการ ระหว่างกองทัพบก กับ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ในพื้นท่ีของกองทัพภาคท่ี ๒, กองทัพภาคท่ี ๓ และกองทัพภาคท่ี ๔ ณ ห้องประชุม
ในพื้นท่ีของ มทบ.ท่ีรับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 
 ๑.๑.๓๒ โครงการรักษ์ป่าน่านตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ัง ๓ เขตท่ีเข้าร่วมโครงการเขตละ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการ ๑) จัดสรรต่อยอดและขยายผล
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ จ านวน ๒๐ โรงเรียน ๒) จัดท าสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
๓) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนค้นหานวัตกรรมติดดาว และ ๔) ส่งเสริมจัดกิจกรรมประกวดสื่อ 
 ๑.๑.๓๓ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม  โครงการวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี น าวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม จากท่ัวประเทศลงพื้นท่ีเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอย “ศาสตร์พระราชา” 
จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยหล่อเลี้ยงชีพ  
และสร้างความยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชุมชน ท่ีบ้านศาลาดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ (๑ ใน ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้) อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยศูนย์คุณธรรม ได้พัฒนากระบวนการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยแนวทางท่ีเข้าใจง่าย จึงมีแนวคิด ท่ีจะพัฒนาโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓ 

 

Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ศาสตร์พระราชาด้วยการอบรมพัฒนาวิทยากรจากแต่ละพื้นท่ีตามเส้นทางในหนังสือเดินทางตาม
รอยพระราชา จ านวนกว่า ๓๐ คนจากท่ัวประเทศ ให้เข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบกิจกรรม
ให้ความรู้ สามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้ 
ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
สู่กระบวนการถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ด้วยบอร์ดเกม โดยสอดแทรกการพัฒนา  
ท่ียั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยภูมิปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน 
การเดินทางสายกลาง ความรอบคอบ สมเหตุสมผล ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญ  
ท่ีถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ จะได้เรียนรู้หลักสูตร 
Module I: Online Workshop The idea factory - “4 Moral Principles คุณธรรม ๔ ประการ” 
วิถีนิวนอร์มอล ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ และหลักสูตร Module II: On Tour Trip 
การลงพื้นท่ี ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างประสบการณ์จริง และน าเอาเครื่องมือ  
ท่ีได้จากการท าเวิร์กชอปช่วงแรกมาต่อยอด พัฒนาการน าเสนอเนื้อหาท่ีได้จากการเรียนรู้ในช่วงท่ี ๒ 
มาถ่ายทอดเรื่องราว “ตามรอยพระราชา” และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ซึ่งองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ 
 

  
 

๑.๑.๓๔ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไทย ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด หนังสือ  
“ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” และวีดิทัศน์สรุปการจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส   
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๔ 

 

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น าปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานท่ีร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น 
สู่สากล” และช่างทอผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด จ านวนรวม ๑๖๒ คน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายผ้าไทย ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด หนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”  
และวีดิทัศน์สรุปการจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล” แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี
  ส าหรับงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ 
ให้วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมมรดก
ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการทอผ้าในท้องถิ่น  อันน าไปสู่การพัฒนา
สร้างสรรค์ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ราษฎร อีกท้ังยังเป็นการรักษาศิลปหัตถกรรมของ
ไทยไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา และท าให้ผ้าไทยเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
  ส าหรับ หนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท าขึ้น โดยคัดเลือกลายอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด ซึ่งมีท้ังลายโบราณ 
และลายท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ท่ีสะท้อนมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
และประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัด เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน นักออกแบบ และผู้ประกอบการได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือประโยชน์ด้านการเรียน และน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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 ๑.๑.๓๕ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ 
พระราชด าริ และโครงการหลวง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรูแ้ละพัฒนาอาชีพรายได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชด าริ  สนับสนุน  
การด าเนินงานโครงการแว่นตาในสมเด็จพระเทพฯ พัฒนาพื้นท่ีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
และโครงการพระราชด าริ และสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๕,๕๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๖ 
  ๑) ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพรายได้ฯ กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ 
จ านวน ๔๑๙ คน 
  ๒) ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชด าริ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการจ านวน ๒๙๕ คน 
  ๓) สนับสนุนการด าเนินงานโครงการแว่นตาฯ กลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการ จ านวน ๒,๐๐๐ คน 
  ๔) งานพัฒนาพื้นท่ีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ ด าเนินการแล้วในพื้นท่ี 
๓ แห่ง 
  ๕) สนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
จ านวน ๙๘๔ คน 
  รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด ๕,๕๑๙ คน 
 ๑.๑.๓๖ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการ จ านวนรวมท้ังสิ้น ๓๘ คน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ชุดกิจกรรม ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๖ 

 

  ๑) กิจกรรมท่ี ๑ การประเมินการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เข้ารับ 
การพัฒนา   
  ๒) กิจกรรมท่ี ๒ ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน 
และบทบาทหน้าท่ีจิตส านึกของการเป็นข้าราชการท่ีมีคุณธรรม 
  ๓) กิจกรรมท่ี ๓ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ   
  ๔) กิจกรรมท่ี ๔ ความรู้และทักษะเพื่อการด ารงตนอย่างสมดุล 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑.๑.๓๗ การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริในกลุ่ม G2 กลุ่มสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมภายใต้การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ดังนี้ ๑) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงาน อพ.สธ.
กระทรวงศึกษาธิการ และ ๒) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยได้ด าเนินการ
สนับสนุนให้โรงเรียนท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อการเรียนรู้ เป็นแหล่งรวบรวม
พรรณไม้ ท่ีมีชีวิตมีท่ีเก็บพรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้ามีการศึกษาต่อเนื่อง 
รวมท้ังให้โรงเรียนเป็นท่ีรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นท่ีหายากใกล้สูญพันธุ์ และเป็นท่ีรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีจะสร้างจิตส านึกให้เยาวชน บุคคลท่ัวไปให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อ 
การสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องจัดท าเพื่อขยายเครือข่ายไปทุกโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ช่วยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและให้มีการท า DNA ในโรงเรียน 
 ๑.๑.๓๘ โครงการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า...
สงเคราะห์ประชา...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด าเนินการในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย 
นิทรรศการแบบ มีชีวิต การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเข้ารับชม
ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ Facebook, Youtube, Line, Metaverse รวมท้ังสื่อออนไลน์อื่น ๆ 
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๒๗ 

 

รวมจ านวน ๒๐,๑๖๑ คน ผลจากการจัดโครงการท าให้เกิดการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงประชาชนท่ัวไป เกิดการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และเสริมสร้างความจงรักภักดี  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้สามารถน าหลักการเรียนรู้ หลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เกิดต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคีเครือข่าย และประชาชนท่ัวไปในด้าน การช่วยเหลือ การส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชน  
มีการพัฒนาและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑.๑.๓๙ โครงการค่าของแผ่นดิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ และแนวทางการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
พิจารณาสรรหาบุคคล หน่วยงานและโครงการ 
 ๑.๑.๔๐ โครงการหนังสือสมาร์ทสมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการ 
ทั่วประเทศแบบดิจิตอล ได้ด าเนินการ (๑) ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลผู้ประกอบการผ้าไหม ท่ัวประเทศ 
ท้ังหมด ๖๐๙ แห่ง (๒) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม (๓) น าข้อมูลจาก 
การลงพื้นท่ีมา Website โครงการฯ และ (๔) การจัดกิจกรรมประกวดการออกแบบ (Key virtural 
graphic) 
 ๑.๑.๔๑ โครงการแว่นตาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดตาก โดยร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ ช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางท่ีมีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปี ขึ้นไป ท่ีประสบปัญหาทางสายตาท่ัวประเทศ เข้ารับบริการ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 
๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุดรธานี ตรัง ล าปาง สระแก้ว ตาก กาญจนบุรี บุรีรัมย์  
ศรีสะเกษ และปัตตานี จังหวัดละ ๔๐๐คน รวมท้ังสิ้น ๔,๐๐๐ คน โดยมีการด าเนินการแล้ว 
จ านวน ๗ จังหวัด ๒,๘๐๐ คน 
 ๑.๑.๔๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Giving Light 
มอบแว่นตา มอบแสงแห่งชีวิต” โดยร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย 
และห้างแว่นท็อปเจริญ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางท่ีมีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปี ขึ้นไป ท่ีประสบปัญหา 
ทางสายตา เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา เขตทวีวัฒนา และเขตบางนา กรุงเทพฯ 
ให้บรกิารกลุ่มเปราะบาง ๓ รุ่น ๆ ละ ๔๐๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๐ คน 
 ๑.๑.๔๓ โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสง เคราะห์ เด็กสภากาชาดไทย ด าเนินงานด้าน 
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๒๘ 

 

การช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นท่ีอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ท่ีประสบปัญหาทางสายตา 
และอาศัยในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ โดยให้บริการแก่ผู้สูงวัยท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีอายุ
ตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป ท่ีประสบปัญหาด้านสายตา และไม่สามารถเข้ารับการตรวจสายตา 
หรือตัดแว่นตาได้ โดยห้างแว่นท็อปเจริญสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย 
ในการตรวจวัดสายตา และประกอบแว่น ท้ังนี้  ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการความรู้ 
ด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาอาชีพ และให้บริการสวัสดิการสังคมท่ีต้องการ ความช่วยเหลือ
ด้านสายตาให้เข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาตามค่าสายตา จ านวน ๔๐๐ คน 
 ๑.๑.๔๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาพัฒนาสังคมด้วยพลังคน พส. 
รุ่นที่  ๑ และรุ่นที่  ๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปขยายผล และต่อยอดสู่การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ในการท างานจิตอาสาให้ประชาชนด้วยความเต็มใจ ตลอดจนน้อมน าแนวทางพระราชด าริ 
ขอพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “จิตอาสา” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ จ านวน ๑๔๐ คน 
 ๑.๑.๔๕ โครงการ “พระธรรมจาริก” พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื นที่สูง 
ประจ าปี  ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ท าให้
ราษฎรบนพื้นท่ีสูง ท่ีเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท จ านวน ๑๗๔ รูป (สามเณร ๗๙ รูป 
และพระภิกษุ ๙๕ รูป) ได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา การหล่อ
หลอมขัดเกลาจิตใจ สามารถด ารงตนอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม และพัฒนาท้ังด้านจิตใจ 
การศึกษา การพยาบาล ฯลฯ รวมท้ังสร้างจิตส านึกให้ราษฎรบนพื้น ท่ีสูงรู้จักส านึกในความเป็น
ไทย และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว 
ตลอดจนน าพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุข 
 ๑.๑.๔๖ โครงการ ๔๕ ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน 
ตามพระราชด าริ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพ สืบสานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระด าริ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังความรัก ความสามัคคี 
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกโครงการฯ กับภาคีเครือข่าย พร้อมท้ังจัดแสดงนิทรรศการผล  
การด าเนินงานของสมาชิกฯ ผลิตภัณฑ์จาก การส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๘ 
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นิทรรศการโครงการตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน 
 ๑.๑.๔๗ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สืบสาน รักษา 
ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๑) การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 (๑) การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด าเนินการ 
ให้ความรู้แก่เยาวชนในการเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์
ดินและน้ าในพื้นท่ีฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
จังหวัดเชียงใหม่  
 (๒) จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง 
ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และจัดวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ และพรรณไม้ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้แก่ผู้เข้าเย่ียมชมนิทรรศการให้ความรู้
ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าความหลากหลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๓) สืบสานและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก 
ในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
โดยพัฒนาพื้นท่ีท่ีเคยเป็นสมรภูมิรบครั้งทหารไทยและลาวมีการต่อสู้กันให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลก 
 ๒) การด าเนินโครงการในพระองค์ พระราชด าริ และโครงการหลวง 
  ๒.๑) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีการจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์
ส าหรับเป็นท่ีอาศัยของช้างป่า 
   (๑) การปรับปรุงและฟื้นฟูทุ่งหญ้า 
    - แปลงทุ่งหญ้า เนื้อท่ีท้ังหมด ๕,๒๙๖ ไร่ (สิทธิสาท : ๒๕๐ ไร ่
ด าเนินการปลูกหญ้ารูซี่และหญ้าพลิแคทูลัม ปัจจุบันพบมีช้างป่า ฝูงกระทิง และวัวแดง เข้ามาใช้
ประโยชน์ 
    - แปลงทุ่งหญ้าบ่อมะเดื่อ อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ปลูกหญ้ารูซี่ เนื้อท่ี ๑๘ ไร่  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๐ 

 

    - บริ เวณแนวเชื่ อมต่อระบบนิ เวศ อุทยานแห่งชาติ   
เขาชะเมา - เขาวง หว่านเมล็ดหญ้ารูซี่ และสร้างโป่งเทียม รวมพื้นท่ีท้ังหมด ๑๕ ไร่ 
   (๒) การพัฒนาแหล่งอาหารช้างป่า 
    - ในพื้นท่ีเขตฯ เขาอ่างฤาไน ใช้รูปแบบผสมผสาน (๑) การไถ
บุกเบิกและปลูกหญ้า (๒) การจัดการทุ่งหญ้า (การตัดและชิงเผา) และ (๓) ปลูกพืชอาหารช้างป่า 
และสัตว์ป่าอื่น ๆ ในพื้นท่ีป่าปลูก และพื้นท่ีทุ่งหญ้าธรรมชาติ มีเป้าหมายด าเนินการ ๒,๐๐๐ ไร่ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    - บริเวณอ่างเก็บน้ าบ่อมะเดื่อ มีการจัดการพื้นท่ีป่าเดิมให้
โปร่งเพื่อให้พืชอาหารสัตว์ป่าเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น มีการก าจัดวัชพืช ไม้เถา  ไม้หนาม 
แต่คงพืชไม้ยืนต้นไว้ และปลูกพืชอาหารส าหรับช้างป่าเพิ่มเติม โดยปลูกต้นเต่ารั้ง จ านวน ๕๐๐ ต้น 
   (๓) การจัดท าแหล่งน้ าขนาดเล็ก  
    - จัดท าบ่อน้ าในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ขนาด ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จ านวน ๑๐ แห่ง และขนาด ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. จ านวน ๔ แห่ง 
    -  บริ เวณแนวเชื่ อมต่อระบบนิ เวศ อุทยานแห่งชาติ 
เขาชะเมา-เขาวง ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม ๒ แห่ง สร้างแหล่งน้ าใหม่ ๒ แห่ง 
    -  ด า เ นิ น ก า รปรั บป รุ ง แ ห ล่ ง น้ า  จ า น วน  ๔  แ ห่ ง 
ความจุระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างการด าเนินการ อีก ๕ แห่ง 
รวมท้ังสิ้น ๙ แห่ง 
   (๔) การจัดท าแหล่งน้ าขนาดใหญ ่
    - บ้านนายาว อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ความจุ 
๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
    - บ้านคลองเตย อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความจุ ๑๕๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
    - หลังหน่วยต้นน้ าภูไท ความจุ ๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
   (๕) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลท้ังหมด ๒๐ จุด มีระบบกระจายน้ าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน ๗ จุด สามารถ
พัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๙๘๙,๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร/ปี (๒,๗๑๒ ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
และปล่อยน้ าไหลลงล ารางและสระน้ า เมื่อน้ าไหลล้นลงสู่ล าห้วยแล้วจะไหลไปสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ท าให้
ป่าในพื้นท่ีใกล้เคียงได้รับความชุ่มชื้น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑ 

 

   (๖) การติดตั้ งแผงโซล่าเซลล์และหอถังบรรจุน้ า  ขนาด 
๑๕๐,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๒ จุด ในพื้นท่ีแปลงสิทธิสาทแปลง ท่ี ๑ จ านวน ๑ จุด แปลงสิทธิสาท
แปลงท่ี ๒ จ านวน ๑ จุด (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
   (๗) การสร้างฝายชะลอน้ า 
    - การจัดท าฝายชะลอน้ าแบบผสมผสานในพื้นท่ีแปลงสิทธิ
สาท ๖๙ ฝาย และฝายกึ่งถาวร ๓ ฝาย  
    - การจัดท าฝายชะลอน้ าแบบผสมผสานในพื้นท่ีบ่อมะเดื่อ 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๘ ฝาย  
    - จัดท าฝายชะลอน้ าบริเวณคลองล าราง ในแปลงหญ้าสิทธิสาท 
เพ่ือให้สามารถชะลอและกักเก็บน้ าในล าราง จ านวน ๖ จุด 
  ๒.๒) การจัดการพื นที่แนวกันชน (จุดพักช้าง) 
   (๑) การสร้างฝายชะลอน้ าและดักตะกอน 
    - จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน ๓ แห่ง 
และอยู่ระหว่างจัดสร้างเพิ่มเติมอีก ๓ แห่ง 
    - จั งหวัดชลบุรี  สร้ างฝายชะลอน้ า  จ านวน ๒ แห่ง 
และจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ป่า (ทุ่งสาบเสือ) พื้นท่ี ๑๐๐ ไร่ โดยหว่านปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน 
ด าเนินการไถพรวน และหว่านเมล็ดหญ้ารูซี่ ๒๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันหญ้ารูซี่เจริญเติบโตได้ดี 
ช้างป่า และกระทิงเข้ามาใช้ประโยชน์ 
    - จังหวัดระยอง จัดท าแหล่งน้ าและฝายชะลอน้ า บริเวณ
เหนือแปลงปลูกไม้ใช้สอย (บ้านร้าง สีระมัน) 
   (๒) การจัดการป่าชุมชน 
    - จังหวัดจันทบุรี จัดท าแผนด าเนินการแปลงปลูกหวาย 
เนื้อท่ี ๒๐๐ ไร่ และปลูกสมุนไพรเพื่อชุมชน ๒๑๔ ไร่ 
    - จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งป่าชุมชนบ้านเนินน้อย หมู่ ๒๐ 
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อท่ี ๓๖ ไร่ 
    - จังหวัดชลบุรี  จัดท าแผนส่งเสริมป่าชุมชน จ านวน 
๑ หมู่บ้าน และแปลงปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เนื้อท่ี ๑๕๕ ไร่ 
    - จังหวัดระยอง จัดท าแผนส่งเสริมป่าชุมชน จ านวน 
๑ หมู่บ้าน จัดท าแปลงปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เนื้อท่ี ๑๕๕ ไร่ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๒ 

 

    - จังหวัดสระแก้ว จัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองเรือ อ าเภอ 
วังน้ าเย็น เนื้อท่ี ๓๘๘ ไร่ และจัดท าเส้นทางศึกษาสมุนไพร ระยะทาง ๔๕๗ เมตร 
  ๒.๓) การจัดการพื นที่ชุมชน 
   (๑) จังหวัดจันทบุรี สร้างฝายกักเก็บน้ าบริเวณคลองพะวาพลู 
และคลองคงคา จ านวน ๔ แห่ง อาคารรับน้ าท่อลอดเหลี่ยม จ านวน ๒ แห่ง และฝายแบบผสมผสาน 
จ านวน ๑ แห่ง 
   (๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    - สร้างแหล่งน้ า เนื้อท่ี ๓ ไร่ บ้านเนินน้อย หมู่ท่ี ๒๐ ต าบล
ท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    - พัฒนาระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ า
และระบบกระจายน้ าแบบใช้น้ าน้อย ในพื้นท่ีเกษตรแปลงรวม ๓ กลุ่ม รวมพื้นท่ี ๗๗ ไร่ สมาชิก 
๗๑ ครัวเรือน 
   (๓ )  จั งหวัดชลบุ รี  จั ดท าแผนพัฒนาน้ า เพื่ อการเกษตร 
โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายพร้อมพัฒนาระบบสูบน้ าและระบบกระจายน้ าในแปลงวิสาหกิจชุมชน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
   (๔) จังหวัดระยอง จัดท าแผนก่อสร้างหอถังสูง พร้อมถังพักน้ า 
พัฒนาระบบส่งน้ าระบบกระจายน้ าภายในพื้นท่ีเกษตร แปลงรวม ด้วยระบบสูบพลังงาน
แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๒ ไร่ 
   (๕) จังหวัดสระแก้ว พัฒนาแหล่งน้ าชุมชนเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และพัฒนาคลองแพรกกะหมู พร้อมโครงสร้างท่อลอดรับน้ า สร้างอาคารบังคับน้ าหน้าท่อ
บริเวณคูกันช้าง พัฒนาระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ า และระบบกระจายน้ า
แบบใช้น้ าน้อยในแปลงสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ ในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๒๘ บ้านสระหลวง ต าบลทุ่งมหาเจริญ 
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
   (๖) พัฒนาและสาธิตอาชีพตามแผนพัฒนาวิถีเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง เพื่อขยายผลการพัฒนา “หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง” เป้าหมาย 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์ ๕ จังหวัด” รวม ๒๙๙ หมู่บ้าน ในพื้นท่ี 
๔๔ ต าบล ๑๘ อ าเภอ ๕ จังหวัด 
   (๗) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการติดตามและเผ้าระวังระวังช้างป่า 
พร้อมระบบเตือนภัยล่วงหน้า ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ให้การสนับสนุนการปรับปรุงห้องท างานท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อเป็ น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓ 

 

“ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์” ภาคตะวันออก วางระบบประมวลผล (cloud system) และพัฒนา
ระบบ Artificial Intelligence (AI) เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานจุดพบช้างป่า 
ท้ังนี้ การแจ้งเตือนภัยด าเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) และแอปพลิเคชั่น Smart Early 
Warning System เพื่อการบันทึกข้อมูลท่ีจ าเป็น โดยประชาชนท่ัวไปสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่น Smart Early Warning System เพ่ือแจ้งการพบช้างป่าได้อีกด้วย 
  ๒.๔) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยาน
แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี 
   (๑) ด้านการคมนาคม 
    การปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ ตะเคียนทอง-สาละวะ-ไล่โว่ 
ระยะทาง ๒๒.๒๓๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย 
    - งานบดอัดลูกรัง ๒,๔๐๐ เมตร  
    - งานบดอัดลูกรังผสมซีเมนต์ ๓๑๐ เมตร  
    - การจัดสร้างสะพาน จ านวน ๕ แห่ง  
    - การวางท่อลอด จ านวน ๓๕ แห่ง  
    - การท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๖ แห่ง ความยาว 
๓.๕๘ กิโลเมตร (คงเหลือระยะทางด าเนินการ ๑๐๐ เมตร) 
    - การปรับปรุงเส้นทาง (ปัญหาหล่ม) จ านวน ๕ แห่ง  
    - การสร้างฝายชะลอน้ าหน้าท่อลวด จ านวน ๑๑ แห่ง  
    - ปลูกหญ้าแฝก จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ ต้น 
    - ปลูกกล้าไม้ จ านวน ๓,๙๐๐ ต้น 
   (๒) ด้านสาธารณูปโภค 
    (๒.๑) ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
     - ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ 
ส าหรับครัวเรือนราษฎรท่ีอยู่รวมกลุ่มท้ัง ๒ หมู่บ้าน จ านวน ๘๙ ครัวเรือน  
     - ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครัวเรือน 
ส าหรับครัวเรือนราษฎรท่ีกระจาย อยู่ไกลท้ัง ๒ จุด ท้ัง ๒ หมู่บ้าน จ านวน ๒๓ ครัวเรือน 
     - จัดอบรมการบ ารุงดูแลรักษาระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เบ้ืองต้นให้กับท้ังสองหมู่บ้าน   
    (๒.๒) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า  (Hydro Power) 
ด าเนินงานแล้วเสร็จในพื้นท่ีหมู่บ้านไล่โว่ และหมู่บ้านสาละวะ ท้ังการจัดสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๔ 

 

พลังงานน้ า อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า และการติดตั้งท่อลาเลียงน้ า  เพื่อน าน้ าไปใช้ใน อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตร โดยมีกฎกติกาการใช้น้ าของชุมชน 
    (๒.๓) น้ าอุปโภคบริโภค  
     - จัดท าเครื่องกรองน้ าไว้ในท่ีศูนย์กลางของชุมชน 
โรงเรียน อนามยั รวมถึงระบบกรองน้ าในจุดถังพักน้ าประปาภูเขาของหมู่บ้าน  
     - ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภค 
-บริโภค ได้ปรับปรุงฝายทิพุโกร่งและจัดท าฝายชะลอน้ า ส าหรับดักขยะ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ ากักเก็บ
ส าหรับการใช้ในหมู่บ้าน 
     - ด าเนินการก่อสร้างถังพักน้ าบริเวณบ่อพักน้ าเกษตร
บ้านสาละวะ เริ่มด าเนินการก่อสร้างถังพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบรรจุปริมาณน้ าได้ 
๔๐,๐๐๐ ลิตร รวมถึงระบบปั๊มน้ าขึ้นถังพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อส่งน้ าประปา
หมู่บ้าน 
     - ด าเนินการบ ารุงรักษาบ่อพักน้ าบ้านไล่โว่ เพื่อป้องกัน
ใบไม้และเศษขยะอื่น ๆ เข้าบ่อพักน้ า โดยจัดท าโครงสร้างแบบมีหลังคา เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ า 
ท่ีสะอาด และไม่ท าให้ท่อน้ าอุดตันจากใบไม้และเศษไม้ 
   (๓) ด้านเศรษฐกิจ 
    - งานถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อลดปัญหาการท าการเกษตรท่ีเป็นการท าลายป่าไม้ 
    - จัดท าระบบการกระจายน้ าเพื่อการเกษตรในแปลงเกษตร
สาธิต จัดสร้างสระเก็บน้ าซีเมนต์พร้อมจัดท าระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสระเก็บน้ า  
และระบบส่งน้ าโดยใช้ท่อพีวีซี และระบบส่งน้ าด้วยร่องเหมืองไส้ไก่รอบแปลงเกษตรสาธิต 
    - จัดท าแปลงเกษตรสาธิต บริษัทประชารัฐกาญจนบุรี 
คัดเลือกแปลงตัวอย่างจากแปลงท่ีดินของราษฎรในหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านสาละวะจัดท าแปลง
เกษตรตัวอย่างจ านวน ๖ แปลง หมู่บ้านไล่โว่จัดท าแปลงเกษตรตัวอย่างจ านวน ๔ แปลง 
    - การจดแจ้งการปลูกพืชบุกในพื้นท่ีท ากินของราษฎร 
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเก็บหาบุกในป่าธรรมชาติ จึงได้ก าหนดแนวทางส าหรับราษฎร 
ผู้ท่ีปลูกบุกในพื้นท่ีท ากิน ให้มีการจดแจ้งการปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชบุก โดยจากการส ารวจ
ราษฎรท่ีท าการปลูกบุก พบว่ามีจ านวนท้ังสิ้น ๓๔ ราย มีจ านวนต้นบุกท่ีปลูกประมาณ ๗๑,๒๔๐ ต้น  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕ 

 

    - การเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกทักษะการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า
พระราชทาน โดยวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพ และกลุ่มทอผ้าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระยะเวลา 
การฝึกสอน ๑๐ วัน 
    - การพัฒนาแปลงรวม กิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการปลูกและการจัดการพืชในระบบอินทรีย์ ในรูปแบบแปลงรวม ในพื้นท่ีโครงการพัฒนา
พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
   (๔) ด้านสาธารณสุข 
    - งานจัดสร้างอาคารอนามัย ด าเนินการจัดสร้างขึ้นใหม่ 
๒ แห่ง ในท้ัง ๒ ชุมชน ด าเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันเปิดบริการในด้านการรักษาพยาบาล 
เป็นท่ีเรียบร้อย 
    - ด้านบุคลากรประจ าการ มีการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานประจ า 
แห่งละ ๑ คน พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
    - งานการจัดท าหลักสูตร ฝึกอบรม“อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนและหมอพื้นบ้านในถิ่นทุรกันดาร (อสช.) โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข 
ครู เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ทหาร  
    - งานส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน จัดท าแปลงสาธิต
สมุนไพรบริเวณโรงเรือนอนามัย พร้อมด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องยาสมุนไพร หัวข้อ 
“สมุนไพรในชุมชน ท่ีน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง” โดยบูรณาการร่วมกับโครงการปลูก 
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี ๑๐ จ านวน ๑๐ ไร่ 
   (๕) ด้านการสื่อสาร คณะท างานด้านการสื่อสาร ด าเนินการ
ส ารวจพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระบบ ดังนี้ 
    - ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบวิทยุสื่อสาร 
ย่านความถี่ VHF/FM และ AM 
    - ระบบอินเตอร์เน็ต 
    - ระบบการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
   (๖) ด้านการส ารวจท่ีดินท ากินราษฎร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 
    - ส ารวจท่ีดินของราษฎรในบ้านไล้โว่-สาละวะ หมู่ ๔ ต าบล
ไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะท างานส ารวจท่ีดินราษฎร และราษฎรบ้าน
สาละวะและบ้านไล่โว่ เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บ้านสาละวะ และ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๖ 

 

ณ บ้านไล่โว่ มติท่ีประชุมรับทราบผลการส ารวจท่ีดินของราษฎรบ้านไล่โว่ จ านวน ๙๓ ราย ๑๙๓ 
แปลง ๔,๖๕๗-๒-๐๕ ไร่ และบ้านสาละวะ จ านวน ๕๙ ราย ๑๖๘ แปลง ๒,๕๑๘-๒-๐๕ ไร่  
    - วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 
     (๑) จัดท าแปลงท่ีดินของราษฎร ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐ ไร่ 
ของหมู่บ้านสาละวะ เนื้อท่ี ๑,๐๓๒.๙๗ ไร่ 
     (๒) ส ารวจแปลงนารวม ของหมู่บ้านสาละวะ เนื้อท่ี 
๒๑๓.๗๓ ไร่ 
    - ส ารวจแปลงปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์  ๔ อย่าง 
ของหมู่บ้านสาละวะ เนื้อท่ี ๑,๑๗๕.๔ ไร่ ป้จจุบัน ด าเนินการจัดท าโครงการปลูกป่าสมุนไพร 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว 
โดยด าเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เนื้อท่ีจ านวน ๒,๕๘๖.๓๐ ไร่ ณ หมู่บ้านไล่โว่  
  ๒.๕) โครงการน  าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” 
๑๕ โครงการ ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง ประกอบด้วย  
   (๑) พื้นท่ีต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
   (๒) พื้นท่ีต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
   (๓) พื้นท่ีต าบลห้วยกระเจา อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี (จุดที ่๑) 
   (๔) พื้นท่ีต าบลห้วยกระเจา อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี (จุดที ่๒) 
   (๕) พื้นท่ีต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
   (๖) พื้นท่ีต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   (๗) พื้นท่ีต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   (๘) พื้นท่ีต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (๙) เทศบาลต าบลศรีรัตนะ (ต าบลศรีแก้ว) อ าเภอศรีรัตนะ 
และอ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
   (๑๐) พื้นท่ีต าบลนามะเขือ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗ 

 

   (๑๑) พื้นท่ีต าบลโพธิ์ตากและต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม  

(๑๒) พื้นท่ีต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
(๑๓) พื้นท่ีต าบลก้อ อ าเภอลี ้จังหวัดล าพูน  
(๑๔) พื้นท่ีต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่  
(๑๕) พื้นท่ีต าบลเกาะนางค า อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
หากด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนได้ 

๑๐.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นท่ีได้รับประโยชน์ ๒๖๑,๔๙๔ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์  
๙๖,๒๗๒ ราย (๒๙,๐๑๑ ครัวเรือน) 

ผลการด าเนินงาน ปี  ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ จ านวน ๖ แห่ง 
โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๕.๔๖๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากกว่า ๓๗,๗๔๒ ราย และเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานได้ไม่น้อยกว่า 
๙,๐๐๐ ไร่ 

เป้าหมายการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๙ แห่ง คาดว่าจะ
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ท้ังนี้ หากด าเนินการแล้วเสร็จจะ
สามารถเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนได้ ๕.๒๖๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 
๕๘,๕๓๐ ราย และเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๔๙๔ ไร่ 

โดยส านักพระราชวัง มีหนังสือ ท่ี พว ๐๒๐๒.๒/๔๑๙๒ ลงวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีจะเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ท่ี 
๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้มีค าส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี ๘๖/๒๕๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ืออ านวยการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

เมื่ อวันอาทิตย์ ท่ี  ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงเปิด



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘ 

 

โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทรงปลูกต้น
รวงผึ้งเป็นต้นไม้ทรงปลูก ทอดพระเนตรเยี่ยมชมนิทรรศการ และเสด็จทักทายประชาชนท่ีร่วมรับเสด็จ 
ณ พื้นที่ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒.๖) โครงการหลวงและโครงการพื นที่สูง 
  (๑) การสนับสนุนการขอใช้พื้นท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน)  
   (๑.๑) มูลนิธโิครงการหลวง 
    (๑.๑.๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
จ านวน ๓๙ พื้นท่ี มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๐ ปี ดังนี้ 
     -  จั งหวัด เชียงใหม่  จ านวน ๒๘ พื้ น ท่ี 
รวมเน้ือท่ี ๑,๕๗๓,๖๕๔ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา 
     - จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๒ พื้น ท่ี 
รวมเน้ือท่ี ๑๕๔,๐๐๑ ไร่ ๓ งาน  ๘๑ ตารางวา  
     - จังหวัดเชียงราย จ านวน ๘ พื้นท่ี รวมเนื้อ
ท่ี ๖๘๗,๙๔๔ ไร่ 
     -  จั งหวั ดตาก จ านวน ๑ พื้ น ท่ี  เนื้ อ ท่ี  
๑๒๖,๕๖๙ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา  
    (๑.๑.๒) มูลนิธิโครงการหลวง (ยื่นขออนุญาตตาม
มาตรา ๑๖) จ านวน ๖ จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพป่า การจัดท าข้อมูลประกอบการ
พิจารณา และขอผ่อนผันลุ่มน้ าชั้นท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดล าพูน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา และจังหวัดตาก  
   (๑.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
    (๑.๒.๑) พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
     - โดยขออนุญาตตามมาตรา ๑๓/๑ จ านวน 
๔๑ แปลง พื้นท่ี ๒๔๗ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางว่า อนุมัติแล้ว จ านวน ๖ พื้นท่ี ๖ แปลง พื้นท่ี ๒๐ ไร่ 
๒ งาน ๑๔ ตารางวา 
     - ขออนุญาตตามมาตรา ๑๙ จ านวน ๕๑ 
โครงการ โดยได้รับการอนุญาตแล้ว ๒๐ แห่ง อยู่ประหว่างด าเนินการ ๓๑ แห่ง (ประสานงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙ 

 

จัดท าข้อมูล แผนท่ี และโครงการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้อ าเภอ จ านวน ๑๘ แห่ง และเสนอ
โครงการไปยังกรมป่าไม้ ๑๓ แห่ง 
    (๑.๒.๒) พื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ์ 
     -  โ ด ยขอแ ต่ ง ตั้ ง พนั ก ง าน เ จ้ า หน้ า ท่ี 
ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๑๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๗ โครงการ โดยได้รับการแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว จ านวน ๑ แห่ง รอผลการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีจ านวน ๒๒ แห่ง 
และอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นท่ี จ านวน ๑๔ แห่ง 
  (๒) การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรโครงการหลวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะอนุกรรมการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (๒.๑) การจัดการแหล่งน้ า ด าเนินงานโครงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ าห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ าเนื่องมาจากพระราชด าริ (หมู่ ท่ี ๓ ต าบลแม่เหียะ 
อ าเภอเมือง) เป็นแหล่งเก็บกักน้ าขนาด ๘๙ ไร่ ความจุน้ า ๑,๐๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และระบบ
ส่งน้ าความยาว ๘,๔๓๓ เมตร พร้อมจุดปล่อยน้ าและอาคารประกอบ เพ่ือวัตถุประสงค์ 
    (๑) เพื่ อเป็นแหล่ งน้ า เพื่ อการอุปโภค-บริ โภค 
และการเกษตรกรรมท้ังในช่วงฤดูแล้งของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
    (๒) เพ่ือเป็นแหล่งส ารองน้ าสนับสนุนให้กับหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นท่ี เช่น กรมวิชาการเกษตรอาคาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง 
มูลนิธิโครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
    (๓) เพื่อเป็นแหล่งน้ าสนับสนุนการดับไฟป่า บริเวณ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
    (๔) เพื่อสรา้งความชุ่มชื่นให้กับพื้นท่ีป่าและการอนุรักษ์ดิน 
ตลอดจนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ าหลาก ซึ่งเป็นงานก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ า พร้อมระบบกระจายน้ า งบประมาณท้ังสิ้น รวม ๒๓๒,๒๒๕,๐๐๐ บาท 
     - ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
จ านวน ๔๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐ 

 

     - ปี งบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นการตั้งงบประมาณ
ของกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๘๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท 
     แผนงานก่อสร้าง ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
     - งานก่อสร้างร่องแกนอ่างฯ 

- งานดินถมแกนอ่างฯ สูง ๑.๐๐ ม. ถึง ๙.๐๐ ม. 
- งานก่อสร้างท่อลอดพร้อมอาคารบังคับน้ า 

๑ แห่ง 
- งานก่อสร้างอาคารระบายน้ าล้น (Spill Way) 

๑ แห่ง 
- งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ แห่ง 
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาด ๔ KW. เพ่ือใช้ในอาคาร 
- ด าเนินการช่วยซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา

บาดาล ดังนี้ 
  (๑) ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีหอถังสูงพักน้ า 
ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร  
  (๒) ซ่อมแซมและเปลี่ยนสารกรอง ถังกรอง
สนิมเหล็กและระบบท่อ 
  (๓) ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่ม RO  
  (๔) เป่าล้างท าความสะอาดบ่อน้ าบาดาลเดิม 
  (๕) ตรวจเช็คเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 
  (๖) เจาะและพัฒนาบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดตั้ง
เคร่ืองสูบ จ านวน ๑ บ่อ 
  ท้ังนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จผลท่ีได้รับ 
  (๑) สามารถผลิตน้ าดื่มสะอาดได้ ชั่วโมงละ 
๕๐๐ ลิตร หรือวันละ ๓,๐๐๐ ลิตร (ผลิตวันละ ๖ ชั่วโมง) 
  (๒) สามารถน าน้ าไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ 
วันละ ๗๒,๐๐๐ ลิตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คน 
 ๒.๗) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะรัฐมนตรี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑ 

 

มีมติเมื่อคราวการประชุม เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ขอแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวนรวม ท้ังสิ้น ๔,๐๕๕,๓๑๘,๒๔๖.๗๙ บาท รายการผูกพันข้ามปี 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้ 
  (๑) ค่าก่อสร้างโครงสร้างอาคารและค่าควบคุมงาน จ านวน 
๑,๒๗๗,๓๑๓,๐๓๘.๖๙ บาท 
  (๒) ค่าตกแต่งภายใน ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร และค่าควบคุมงาน จ านวน ๒,๑๖๙,๖๓๓,๐๐๙.๘๘ บาท 
  ( ๓ )  ค่ าปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ แ ละค่ าค วบคุ ม ง าน  จ านวน 
๔๑๘,๓๙๒,๘๘๙,๐๓ บาท 
  (๔) งบประมาณงานจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ท้ังภายใน
และภายนอกอาคารจ านวน ๑๘๙,๙๗๙,๓๐๙.๑๙ บาท 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
เชิงศิลปะของทรัพยากรป่าไม้อันมีค่า และเกิดจิตส านึกร่วมกันในการพิทักษ์รา ดูแล และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะของชาติ 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดท าแผน 
การด าเนินงานและความพร้อมของโครงการ ท้ังรายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการ 
ค่าก่อสร้างสถานท่ี/พื้นท่ีพร้อมท่ีจะด าเนินการ รวมถึงการด าเนินการตามระเบียบและกฎหมาย  
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ 
ของคณะกรรมาธิการงบประมาณในวาระท่ี ๒  
 ๒.๘) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
  (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ท่ี นร ๐๑๐๙/ว ๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕และหนังสือ ท่ี นร ๐๑๐๙/ว๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
แจ้งชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การก าหนดขอบเขตการจัดงาน และเชิญชวนหน่วยงาน 
จัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมท้ังจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
และสาธารณกุศล 
  (๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วม
เป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒ 

 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   (๒.๑) ร่วมจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๔ โครงการ ๒๙ จังหวัด 
   (๒.๒) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลาระหว่าง
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยภายใน 
งานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น 
 ๓) โครงการเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  (๑) ด าเนินการให้ความรู้แก่เยาวชนในการเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก 
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  
ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
  (๒) จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง 
ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และจัดวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และพรรณไม้ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้
ในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าความหลากหลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๓) สืบสานและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก 
ในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โดยพัฒนาพื้นท่ีท่ีเคยเป็นสมรภูมิรบครั้งทหารไทยและลาวมีการต่อสู้กันให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลก 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๓ 

 

 ๑.๑.๔๘ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สืบสาน รักษา 
ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๑) ประกาศเจตจ านงร่วมกันในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต  
  ๒) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี ๙ เนื่องด้วยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
  ๓)  ได้ เข้ า ร่ วมกิ จกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่ งน้ า  วั ด  โ รง เรี ยน  
และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕  
  ๔) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี๕ เนื่องด้วยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

๑.๒  ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ 
 ๑.๒.๑ โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น  า” ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย คลองเปรมประชากร 
คลองแสนแสบ ลุ่มน้ าปราณบุรี ลุ่มน้ าแม่กลอง แม่น้ ากวง แม่น้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าอู่ตะเภา 
แม่น้ าพอง แม่น้ าชี และแม่น้ าปิง โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในคลองและลุ่มน้ าสายหลัก  
๓๗๑ ตัวอย่าง จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 
  ๒) ตรวจก ากับดูแลโรงงานท่ีระบายน้ าลงสู่ล าน้ าสาธารณะ ๓๔๖ โรงงาน 
จากเป้าหมาย ๖๒๓ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ 
  ๓) พิธีลงนามความร่วมมือด าเนินกิจกรรม (MOU) ๔๔ หน่วยงาน ด าเนินการ
แล้ว ๓๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘ 
  ๔) การให้ค าแนะน าโรงงานเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ๑,๗๘๙  โรงงาน จากเป้าหมาย ๑,๙๕๓ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔ 

 

  ๕) จัดสร้างนวัตกรรมและติดตั้ง ได้แก่ ติดตั้งถังดักไขมัน ๑,๗๑๙ ใบ ติดตั้ง
ถังหมักรักษ์โลก ๑๕๘ ถัง ติดตั้งเสวียนรักษ์โลก ๒ อัน และกังหันน้ าเติมอากาศ ๕ อัน 
  ๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๗ แห่ง 
 ๑.๒.๒ โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ” ของ ๙ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๕๘ กิจกรรม แบ่งเป็นประเภทกิจกรรมได้ดังนี้  
  ๑) จิตอาสาพัฒนา ๔๐ กิจกรรม ด าเนินการแล้ว ๑๘ กิจกรรม  
  ๒) จิตอาสาภัยพิบัติ ๑๑ กิจกรรม ด าเนินการแล้ว ๑๑ กิจกรรม  
  ๓) จิตอาสาเฉพาะกิจ ๖ กิจกรรม ด าเนินการแล้ว ๕ กิจกรรม  
  ๔) จิตอาสาวิทยากร ๙๐๔ จ านวน ๑ กิจกรรม ด าเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม 
 ๑.๒.๓ โครงการจิตอาสาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้สนับสนุนให้ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
และบึงกาฬ ใช้อาคารหอพักนักศึกษาในพื้นท่ีสามพร้าว ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม ในช่วงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับผู้ป่วย จ านวน ๕๐๐ คน และอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด 
บึงกาฬ เป็นโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine รองรับผู้ป่วย จ านวน ๑๖๖ คน ตั้งแต่วันท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมท้ังสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยช่วยงานจิตอาสาประจ าโรงพยาบาล
สนาม ท้ัง ๒ แห่ง และการจัดท าอาหารกล่องปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ท่ีพักอยู่ในศูนย์พักคอย (ศูนย์โฮมฮัก) พื้นที่ศูนย์พักคอยของอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี 
 ๑.๒.๔ กิจกรรมรับสมัครจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
 ๑) การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ข้อมูลการรับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนจิตอาสาพระราชทานท้ังสิ้น ๖,๘๖๑,๐๔๓ คน 
ชาย ๓,๐๖๘,๔๑๖ คน หญิง ๓,๗๙๒,๖๒๗ คน 
 ๒) ผลการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย (๑) ประเภทจิตอาสาพัฒนา 
(๒) ประเภทจิตอาสาภัยพิบัติ และ (๓) ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน 
๒๒,๔๙๓ ครั้ง จิตอาสาท้ังหมด จ านวน ๑,๕๗๑,๑๑๔ คน  
 ๓) ผลการด าเนินการสนับสนุนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลท่ัวประเทศ ด้วยการจัดท าระบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน มีการด าเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน  
และประชาชนจิตอาสาท่ีอยู่ประจ าในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลแล้วท้ังสิ้น 
จ านวน ๕๐๕,๘๘๔ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๕ 

 

 ๑.๒.๕ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสากับภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๕๔๗ แห่ง (เทศบาลต าบล จ านวน ๒,๒๔๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕,๓๐๐ แห่ง) ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด โดยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งด าเนินการ 
ฝึกอบรมในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันด าเนินการฝึกอบรมครบทุกเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี ๓๖ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร กระบี่ กาฬสินธุ์ 
ชัยภูมิ ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี ปัตตาน ีพะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
ระนอง ลพบุรี สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี รวมมีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จ านวน ๕,๒๓๗ แห่ง ๒๖๘,๑๑๙ คน แยกเป็นเทศบาลต าบล จ านวน ๑,๕๓๒ แห่ง ๗๘,๙๗๓ คน 
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓,๗๐๕ แห่ง ๑๘๙,๑๔๖ คน 
 ๑.๒.๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการด้านจิตอาสา ดังนี ้
  ๑) ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส่งข้าราชการ จ านวน ๑ ราย เข้าร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กษัตริย์นักพัฒนา : โครงการ
พระราชด าริ  พื้น ท่ีจังหวัดชลบุรี -ระยอง ให้แก่บุคลากรในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง และส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรม  
จิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๓/๖๒ ในวันท่ี ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดระยอง  
  ๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส่งข้าราชการ จ านวน ๑ ราย เข้าร่วมเป็น
วิทยากร การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน ในโครงการอบรม CPR  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และเฉลิมฉลองในวาระครบรอง ๔๐ ปี การสถาปนามูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร 
  ๓) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๑.๒.๗ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ส่งเจ้าหน้าท่ีอาสา ๙๐๔ 
จ านวน ๒ ท่าน เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้ นฐานส าหรับก าลังพล  
กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๖ 

 

 ๑.๒.๘ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชาและจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสา ความมีน้ าใจ การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการรู้รักสามัคคี โดยการน านักเรียนและบุคลากรจ านวน 
๑๖๑ คน เข้าร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และท าความสะอาดวัดหลวง และบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๙ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันส าคัญของชาติ ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
เจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันส าคัญของชาติ เมื่อวันพุธท่ี  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดเฉลิมชัย 
ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การท างาน  
ความสะอาดบริเวณวัดและทาสีก าแพงวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑.๒.๑๐ โครงการ “กยศ.อาสารวมใจรักษ์ต้นไม้” โดยน านักศึกษาจิตอาสา จ านวน 
๘๐๙ คนร่วมลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขต้นไม้ท่ีตนเองต้องดูแลผ่านระบบออนไลน์ และดูแล
ต้นไม้โดยการรดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย หากต้นไม้ท่ีดูแลตายต้องปลูกทดแทน ทุกครั้งท่ีไปดูแลต้นไม้
จะต้องถ่ายรูปแล้วส่งบันทึกเข้าระบบ 
 ๑.๒.๑๑ โครงการจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กรมบังคับคดี 
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช
ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะตกค้าง ท าความสะอาดทางเดินริมคลอง วัด ถนนสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอื่น ๆ รวมท้ังสนับสนุนอาหารและน้ าดื่ม โดยผลการเข้าร่วมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - 
สิงหาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๘๑ ครั้ง 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๕) หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา 
“เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จ านวน ๔๒ ครั้ง 
 ๑.๒.๑๒ ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
จัดประชุมวิชาการและเปิดคลินิกวิชาการ มีโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาคุณภาพฯ จ านวน ๑๗ แห่ง 
 ๑.๒.๑๓ พัฒนาศักยภาพครูตามโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครูผู้ สอนโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๗ 

 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และสามารถน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) พัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมท้ังพัฒนาครูต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวโครงการพระราชด าริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และแนวทางสะเต็มศึกษา 
 ๑.๒.๑๔ กิจกรรมการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั นพื นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา ๙๐๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีสังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขานายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กองอ านวยการรักษา ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม 
ดังนี้  
  ๑) การบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐาน (CPR)” และ “การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)” โดยวิทยากร 
กรมการแพทย์ทหารเรือ  
  ๒) แบ่งกลุ่มย่อย จ านวน ๕ กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยวิทยากรกรมการแพทย์
ทหารเรือ และจิตอาสา ๙๐๔ เป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน 
 ๑.๒.๑๕ กิจกรรมจัดท าสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา ท าด้วยมือ ให้ด้วยใจ” 
จัดกิจกรรมสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา ท าด้วยมือ ให้ด้วยใจ” จากกระดาษ A4 ท่ีใช้แล้ว 
หน้าเดียวพร้อมส่งมอบให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน าไป
มอบให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสท่ีขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
 ๑.๒.๑๖ โครงการ “จิตอาสาสามัคคีปลูกผักสร้างแหล่งอาหารชุมชน” ข้าราชการ
และบุคลากรกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และประชาชนบ้านบางประดู่ ร่วมกันปลูกพืชผัก
สวนครัว ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางประดู่และบริเวณริมถนนหมู่ท่ี ๖ ต าบลบางรักน้อย 
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นคง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการพึ่งพา



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๔๘ 

 

จากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนและผลกระทบท่ีประชาชน 
บ้านบางประดู่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) 
 ๑.๒.๑๗ การบรรยายหัวข้อ “หลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔” ภายใต้โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร“ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” รุ่นที่ ๑ - ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการท่ีบรรจุใหม่ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบียบวินัย 
โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๓๔๑ คน 
 ๑.๒.๑๘ การบรรยายพิ เศษหัวข้อ “สถาบันหลักของชาติ  และจิตอาสา
พระราชทาน” ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ เมื่อวันท่ี  
๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยเรียนเชิญ พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
และพันเอก สมบัติ ผ่องศรี รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน ส านักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็นวิทยากร 
 ๑.๒.๑๙ กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อวันท่ี  
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี  
ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และมีก าลังพลจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น ๆ ประชาชน และนักเรียนจิตอาสา จ านวน ๔๐๐ คน 
ร่วมกันท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของก าลังพลและประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
 ๑.๒.๒๐ จัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อชาติ” ระหว่างวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มียอดก าลังพลบริจาคโลหิต
รวม ๑๑๗,๔๐๐ นาย ได้ปริมาณโลหิตรวมท้ังสิ้น ๔๙,๕๙๗,๓๒๒ มิลลิลิตร 
  ท้ังนี้ ในห้วงวันท่ี ๑ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สรุปยอดก าลังพลร่วม
บริจาคจ านวน ๕,๗๕๑ นาย ได้ปริมาณโลหิตรวม ๒,๕๖๒,๖๓๐ มิลลิลิตร 
 ๑.๒.๒๑ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนา “ส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันท่ี  
๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
จิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษา
สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันจักรี ณ วัดช่องลม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
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จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธาน  
และมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจ ารูญ) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ)  
ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จ านวน
ประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการท าความสะอาดศาสนสถาน และปรับภูมิทัศน์
ภายในศาสนสถาน 
 ๑.๒.๒๒ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  โดยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวันคล้าย 
วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณป่าชายเลน หน้าโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล หมู่ท่ี ๒ ต าบล
ป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 ๑.๒.๒๓ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙๐๔ โดยผู้แทนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานของจิตอาสา 
๙๐๔ หลักสูตรหลักประจ ารุ่นท่ี ๕/๒๕๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน (วิภาวดี) เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากรภายใน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
ท าความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้น าและเป็นก าลังหลักในการท ากิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอดแก่ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป ท้ังนี้ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้น าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรม 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง ๘ ปี และตัวเลขต่าง ๆ 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกปี โดยตัวเลขท่ีสะท้อนออกมา ท าให้ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้พยายามผลักดันการท างานท้ังในเชิงส่งเสริม 
และดูแลป้องกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในเชิงการส่งเสริม คือ 
 ๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ท้ังเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒) การลงพื้นท่ีอบรมร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ (ซึ่งในปี ๒๕๖๓ 
ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน))  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๐ 

 

 ๓) การจัดหลักสูตรและโครงการพิเศษต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฯลฯ 
 ๔) การจัดให้มีหลักสูตร e-Commerce ทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน 
ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล สร้างอาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ส่วนในเชิงของการดูแลป้องกันภัยออนไลน์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีหน่วยรับเรื่ องและประสานงานเพื่ อช่วยเหลือผู้บริ โภคออนไลน์  อย่าง 1212 OCC 
(https://www.etda.or.th/.../pr/1212OCC-Statistic-2020.aspx) พร้อมท้ังการมีไทยเซิร์ต 
(ThaiCERT) ท่ีด าเนินการประสานงานเพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่หน่วยงานและให้ความรู้ 
ด้าน Cybersecurity ต่อประชาชน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของงานขับเคลื่อน 
เรื่องดิจิทัลท่ีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาสาท าเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานเหล่านี้โดยผนวกความรู้ เรื่องการเป็นจิตอาสาท่ีได้จากหลักสูตร 
และการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ๑.๒.๒๔ การจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นเพื่อน าไป 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งชุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างให้กับประชาชนในท้องถิ่น การร่วมกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” การพัฒนาทาสี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบริจาคอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น ได้แก่ ชุด PPE พร้อม
หน้ากากอนามัยให้แก่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังนี้ มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงการใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ในการด าเนินงานของ
ชมรมกตัญญูคลับ 
 ๑.๒.๒๕ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร  
สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย  
เจลแอลกอฮอลล์ และสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กับคณะคร ู
และนักเรียน เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 ๑.๒.๒๖ การแต่งตั งคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานที่ปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยจัดท าค าสั่งส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๑ 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน (ผอ.ศอญ.พระราชทาน) ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวม ๓ ด้าน ดังนี้  
  ๑) ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ หลักนิยม และแนวทางการด าเนินงาน  
  ๒) ท่ีปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
  ๓) ท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒.๒๗ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ท้ังนี้ 
กิจกรรมดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับทราบว่าธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช  
เหลือจ านวนน้อยจนเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการรักษาประชาชน จึงได้เชิญชวนเจ้าหน้าท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งได้มีบุคลากรกว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วมบริจาคโดยพร้อมเพรียง 
 

    
 

 ๒) โครงการ OCAC เราท าความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา 
“เติมสีสร้างสรรค์ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับโรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ เครือข่ายจิตอาสา 
๙๐๔ คณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ นักเรียน และนักศึกษา จัดโครงการ OCAC เราท าความดี
ด้วยหัวใจ เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ
จิตอาสา “เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข
ของชุมชนส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการใช้ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒ 

 

ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ เขตห้วยขวาง เพื่อสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียน  
มีแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะอีกท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรม หรือเกมให้เด็กนักเรียนฝึกเล่น  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในการมาเรียน 
  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการน าบุคลากรของส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยท่ีมีความสามารถด้านการวาดภาพมาวาดภาพอันสื่อถึงการเป็นผู้มีจิตอาสาท าประโยชน์
เพ่ือสังคม นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย สถาบันการศึกษาท่ีเช่ียวชาญ
ด้านศิลปะมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจ เด็ก และเยาวชน  
ท่ีมีความสามารถด้านการวาดรูป มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท้ังนี้ 
มีแนวทางขยายการด าเนินงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ หรือชุมชนท่ีมีความพร้อม เพื่อสนับสนุน 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสะท้อนแนวคิดและมุมมองต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในวงกว้ าง 
สร้างโอกาสในการเรียนรูส้ร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยงานศิลปะต่อไป 
 

  
 

 ๓) โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลและน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔  
และประชาชนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายเกรียงศักดิ์  
บุญประสิทธ์ อธิบดีกรมการศาสนา น าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังประชาชน ร่วมจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ ต าบลรางพิกุล อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๓ 

 

นครปฐม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นชงโค ต้นแคนา ต้นยางนา  
ต้นทองอุไร รวมประมาณกว่า ๕๐๐ ต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณเมธี  
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
 เนื่องในโอกาสวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่ ง เป็นวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น “วันรักต้นไม้
ประจ าปีของชาติ” กรมการศาสนาจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้าง
จิตส านึกบุคลากรให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  
บ่มเพาะ ขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นได้ภายในตัวบุคคลท่ีปรากฏเด่นชัดขึ้นได้ในมิติ
ทางด้านศาสนา รวมถึงผลักดันส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานหนึ่งของส่วนราชการ 
ท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องและด าเนินงานสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง  
และเล็งเห็นความส าคัญของโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับฐานะของราษฎรได้อย่างยั่งยืน 
 

   
 

   
 

๔) กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาประชาชนร่วมบริจาค
โลหิต เพื่อแสดงความจงรักภักดี  น้อมน าสืบสานพระราชปณิธาน และก้าวเดินตาม 
แนวพระราชด าริ “จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ” วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 
๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม น าผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
ร่วมบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลศิริราช จัดหน่วยรับบริจาคเคลื่อนท่ี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๔ 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาประชาชนร่วมบริจาคโลหิต 
เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมน าสืบสานพระราชปณิธาน และก้าวเดินตามแนวพระราชด าริ  
“จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมบริจาคโลหิต จ านวน ๑๐๔ คน ได้โลหติ จ านวน ๓๘,๒๕๐ ซีซี 

 

    

    
 

๕) โครงการ OCAC กิจกรรมรวมพลัง “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม 
รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดชลบุรี กระทรวง
วัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกองทัพเรือ จัดกิจกรรมรวมพลัง 
“รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็น 
การเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท่ีทรงมี 
พระด าริในการอนุรักษ์แนวปะการังกัลปังหาสิ่ งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และทรงห่วงใยปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลไทย โดยเฉพาะแนวปะการังในประเทศไทย 
ซึ่งก าลังอยู่ในภาวะวิกฤต ดังนั้น การอนุรักษ์และการสร้างจิตส านึกในการหวงแหนและรักษา
สิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ จึงมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย  
 ส าหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ 
(๑) การปลูกปะการัง เพ่ือการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล (๒) การประกวดวาดภาพ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕ 

 

ในหัวข้อ “มหัศจรรย์สีสันใต้ทะเล” และพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนท่ีชนะการประกวดภาพวาด
ระบายสีท้ัง ๓ ประเภทได้แก่อายุ ๕ - ๘ ปี ประเภทอายุ ๙ - ๑๒ ปี และประเภทอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี 
จ านวน ๑๘ คน (๓) การสร้างสรรค์งานศิลปะบนถุงผ้า เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นท่ีอ าเภอ
สัตหีบชลบุรี จ านวน ๒ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และโรงพยาบาล
อาภากรเกียรติวงศ์ ได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ (๔) การจัดแสดงผลงานศิลปะของเด็ก ๆ 
ท่ีเข้าร่วมประกวดและผลงานศิลปะจากโครงการสื่อสีน้ าโลก และผลงานของหอศิลป์ถิ่นนาวี ได้แก่ 
ผลงานเพลินศิลป์ ถิ่นนาวี ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะควบคู่การปลูกฝังแนวคิด 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ส่งเสริมเยาวชน
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ อันมีศิลปะเป็นสะพานเชื่อมโยงการท างานระหว่างคนกับธรรมชาติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และยังเป็นการน้อมน าพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ ของปวงชนชาวไทยมาสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้ท้องทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์ 
เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและมรดกอันล้ าค่าของคนไทยสืบไป 
 

 
 

 ๑.๒.๒๘ การจัดกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๑) การติดตั้งพระฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์  
  ๒) เผยแพร่ทาง Internet เช่นเว็บไซต์เฟสบุ๊คของหน่วยงาน  
  ๓) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดง 
ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวัน พระราชสมภพ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ วันปิยะมหาราช วันจักรี วันฉัตรมงคล ฯลฯ 
 ๑.๒.๒๙ กรมบังคับคดีได้ต่อยอดด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน 
จัดกิจกรรมจิตอาสา ดังนี  
  ๑) โครงการจิตอาสา “เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กรมบังคับคดี 
โดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและประชาชนจิตอาสาขุดลอกคูคลอง ก าจัด
วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะตกค้าง ท าความสะอาดทางเดิน ริมคลอง วัด ถนนสาธารณะ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๖ 

 

และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ รวมท้ังสนับสนุนอาหารและน้ าดื่ม โดยผลการเข้าร่วมระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดโครงการจิตอาสา 
ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดบางหลวง ต าบลบางหลวง 
อ าเภอเมือ จังหวัดปทุมธานี 
        (๒) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
วัดหิรัญญาราม เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วดัหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ต าบลบางคลาน 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
   (๓) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ ได้ร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หนองแล้ง ต าบลหนองม่วงไข่ อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
   (๔) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูก
ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานราชการ เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ถนนริมคลองเจดีย์บูชา
เฉลิมพระเกียรติ ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
   (๕) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
(ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า) เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 
   (๖) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า) ณ คลองบางนอน ต าบลบางนอน 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
   (๗) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย ได้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
ปลูกต้นไม้ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารส านักงาน 
   (๘) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เอามื้อสามัคคี เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ แปลงครัวเรือน นายวันชัย ค าบุญ 
   (๙) ส านักงานบังคับดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณคันคลองสวนป่าวัดคลองฉนวน ต าบลคลองฉนวน 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   (๑๐) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
“มีแล้วแบ่งปัน”ภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ าใจ ส่งน้องไปเรียน Back to School” 
เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๕๗ 

 

   (๑๑) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
“มีแล้วแบ่งปัน” โดยบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย เมื่อวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
   (๑๒) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ได้เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความสะอาด เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ ตลาดคลองสี่ เมืองใหม่ ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   (๑๓) ส านักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และท าความสะอาด เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกาด ต าบลบ้านกาด อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
  ๒) กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร กรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา เมื่อวันท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี  
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถง ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี 
และส านักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานท่ี  
จัดงานในแต่ละจังหวัด 
  ๓) กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมาย
นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานท ากิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี เข้าร่วมท ากิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ด้วยการตัดแต่ง  
กิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ าต้นไม้ ณ บริเวณกรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัด  
ท่ัวประเทศ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันบ ารุงรักษาต้นไม้ 
ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ าต้นไม้ ณ สถานท่ีจัดงานในแต่ละจังหวัด 
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 ๑.๒.๓๐ การจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 
 ๑.๒.๓๑ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  
และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เมื่อวันพุธท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดา
แห่งนวัตกรรมไทย” และจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะจัดครบทุกสถาบัน 
เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร จัดกิจกรรมจิตอาสาท าอาหารแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จ านวน ๙๙๙ ชุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรม
จิตอาสาพาเพื่ อท าความดี  วิทยาลัยชุมชนชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาแจกถุงยังชีพ  
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งคืนพื้นท่ีปลอดภัยสู่ชุมชน เป็นต้น ขณะท่ี 
ยังมีอีกหลายแห่งท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาจุดบริการฉีดวัคซีน 
ฯลฯ 
 ๑.๒.๓๒ การจัดกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑) จัดกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์”  
   - ครั้งท่ี ๑ ส่วนกลาง ณ พื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง 
คือ คลองผดุงกรุงเกษม (ตั้งแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ - ท่าน้ าเทเวศร์) และวัดราชาธิวาส  
และพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง คือวัดดงมูลเหล็ก และคลองทรง
เทวดา ชุมชนวัดโพธิ์เรียง จ านวน ๒,๓๘๙ คน ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑,๗๙๗,๔๑๗ คน 
   - ครั้งท่ี ๒ ส่วนกลาง ณ พื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑,๐๐๐ คน ในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔ จุด ประกอบด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบ, บริเวณวัดอินทรวิหาร, บริเวณวัดใหม่อมตรส, บริเวณ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และ ๒) ส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
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  ๒) ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับส านักงานลูกเสือจังหวัด ๗๗ 
จังหวัดท่ัวประเทศ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และการฝึกอบรม
ลูกเสือ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ (๑) วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจ า
จังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษา ทุกหน่วยงานระดับจังหวัด มีจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว จ านวน ๑,๔๙๘ คน 
(๒) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือของสถานศึกษา มีจ านวนผู้ผ่านการอบรมท้ังสิ้น 
๙,๔๔๒ คน และ (๓) ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือของสถานศึกษาสังกัด
ต่าง ๆ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๘๔,๘๐๐ คน 
 ๑.๒.๓๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยจิตอาสา ๙๐๔ ทุกนาย สามารถเผยแพร่ 
และขยายผล ด้านการปลูกจิตส านึกและให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ์และความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริแก่ข้าราชการ
ต ารวจ และประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ให้ความรู้ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว
จ านวน ๑๙๕ คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการต ารวจจ านวน ๖๐ นาย ประชาชน จ านวน ๑๓๕ คน 
 ๑.๒.๓๔ การด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
   ๑) จัดตั งศูนย์ประสานงานจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมและแต่ งตั งคณะท างานประสานงาน จิตอาสา ๙๐๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าท่ีประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
มหาชนในสังกัดกระทรวงฯ กองอ านวยการหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ (พันฝึกส่วนหลัง วิภาวดี) 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ 
รวมท้ัง อ านวยการ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการด าเนินงานของจิตอาสา ๙๐๔ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
   (๑) ศูนย์ฯ จัดให้มีการอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ เรื่อง 
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ข้าราชการและบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัด ๔ รุ่น จ านวน ๕,๗๒๒ คน 
   (๒) จิตอาสา ๙๐๔ ในภูมิภาคร่วมกับข้าราชการอื่น ๆ ตามกลุ่มภูมิภาค
เป็นวิทยากรบรรยายขยายผลให้กับข้าราชการในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับมอบหมาย 
   (๓) จิตอาสา ๙๐๔ ไปเป็นวิทยากรผู้ช่วย ในการฝึกอบรมจิตอาสา 
๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นท่ี ๑-๓ 
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   (๔) เป็นทีมวิทยากรในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดี” ส าหรับการอบรมข้าราชการใหม่ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๕) จิตอาสา ๙๐๔ เข้ารับการอบรมและปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุน 
งานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   (๖) เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในพื้นท่ี  
   (๗)  การอบรมการอบรมหลักสูตร ทสม. ประชาชนจิตอาสา “ สืบสาน 
รักษา ต่อยอด” (ครั้งท่ี ๑) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบนโยบายให้ด าเนินการขยายผลการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
ไปยังอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อสร้างจิตส านึก 
จิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบรมระยะเวลา ๓ วัน จ านวน ๒๐๐ คน 
กลุ่มเป้าหมายเป็น ทสม. ท่ีสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร ปัจจุบัน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ทสม. ท่ัวประเทศจ านวน ๒๓๓,๕๑๘ คน ซึ่งเป็นจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ วปร จ านวน ๘๖,๙๑๖ คน 
  ๒) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาภาครัฐ ในพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม
น้อมร าลึก 
   (๑) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง 
   (๒) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันอังคารท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง 
  ๓) จิตอาสาภาครัฐ ร่วมด าเนินกิจกรรมอาสาพัฒนา ก าจัดวัชพืช ขยะ
สิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน  าในล าคลองในเขตพื นที่จังหวัดปทุมธานี ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
และวันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ รังสิตคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 
  ๔) การปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลความสะอาด จัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน  า 
แห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานพระราชวังดุสิต 
และสนามเสือป่า 
  ๕) กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ท าความสะอาด คูคลอง 
ถวายพระราชกุศลและน้อมร าลึกในมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  
ในหลวงรัชกาลที่  ๙ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนช่างอากาศอ ารุงและวัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง) 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี ทสม. เข้าร่วม จ านวน ๕๐ คน 
  ๖) กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับเกียรติจาก 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) กรุงเทพมหานคร จัดแสดงชุดนิทรรศการ “สายน้ าแห่ง 
ความห่วงใย สู่ไทยท่ัวหล้า” มีเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทสม. ประชาชนจิตอาสา
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  ๗) กิจกรรมจิตอาสาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย 
ในงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๖๕๒ ณ สวนลุมพินี 
ถนนพระรามท่ี ๔ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย 
โดยมีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม (โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 
  ๘) ร่วมจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง โดยเป็นวิทยากรจิตอาสา 
ให้ความรู้การจัดการขยะ และจิตอาสาประจ าจุดคัดแยกขยะ ซึ่ ง เน้นการการรณรงค์ 
งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม (โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)  
  ๙) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาไฟป่า 
ลดหมอกควัน ในพื นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยจัดกิจกรรม ได้แก่ 
   (๑) ท าแนวกันไฟ เป็นการท าแนวเขตป้องกันการเกิดไฟลุกลามเข้าไปใน
พื้นท่ีป่าผืนใหญ่ ป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควัน รวมท้ังเป็นแนวป้องกันไฟลุกลามเข้าไปในพื้นท่ี
ชุมขนด้วย 
   (๒) ท าฝายชะลอน้ า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ลดความแห้งของ
เช้ือเพลิง ไฟจะได้ไม่ลุกลาม 
  ๑๐) การขยายผลการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ไปยังอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน 
ท่ีอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอุดมการณ์ จิตส านึก 
จิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๖๒ 

 

ระยะเวลา ๓ วัน โดยได้อบรมไปแล้ว ๑ ครั้ง จ านวน ๒๐๐ คน กลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านท่ีได้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 
 

๑.๓  สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
 ๑.๓.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) โดยผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
เรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) รวมท้ังนโยบายข้อสั่งการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ 
ผลิตรวม ๗,๔๘๙ เรื่อง เผยแพร่รวม ๒๒,๒๒๖ ครั้ง การเข้าถึงรวม ๓๖๕,๕๘๕ คน จ านวนผู้กดถูกใจ
รวม ๕,๖๔๑ คน จ านวนการแชร์รวม ๔๒๑ ครั้ง โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) “ในหลวง” เสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๒) วันท่ี ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี  
 ๑.๓.๒ โครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน” โดยส่งเสริม 
ให้นักศึกษาท่ีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการรู้จักการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ด าเนินกิจกรรมบ าบัดน้ าเสียจากการใช้เครื่องมือกังหันดันน้ าจากพลังงานโซล่าเซลล์ภายใต้
โครงการคลองสวยน้ าใสในชุมชนพื้นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองโยง 
จังหวัดนครปฐม ชุมชนต าบลคลองโคนและชุมชนต าบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับตัวแทนนักศึกษากลุ่มวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดรวบรวม
เอกสารเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ได้ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรสังคม เพื่อเป็น 
การวางแผนต่อยอดในการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
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๖๓ 

 

 ๑.๓.๓ การด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  ๑) การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ให้ปิดกั้นเนื้อหาท่ีเข้าข่ายการกระทบต่อสถาบันตามกฎหมายและแจ้งความร้องทุกข์ 
กับผู้กระท าผิด กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ ไม่เหมาะสมท่ี
แพร่หลายในโลกโซเชียล ซึ่งท่ีเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่บนโลกโซเชียลทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเปิดเพจ
อาสาจับตาออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย โดยผลการด าเนินงาน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มีการรับแจ้งรายงานเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันฯ จ านวน  
๗๕๙ URLs และมีค าส่ังศาล จ านวน ๕ ค าส่ังศาล รวม ๖๗ URLs 
  ๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการจิตอาสาพระราชทาน จากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ลงในเพจ 
facebook ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน ๒ ครั้ง 
  ๓) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) มีการด าเนินการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ภาพข่าววันส าคัญผ่านช่องทาง Line Group ของ HR News ดังนี้ 
   (๑) ข่าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวัน “วันมหิดล” ประจ าปี ๒๕๖๕  
   (๒) ข่าว ผู้บริหารเข้ารับพระราชทานโล่ ท่ีระลึกผู้มีอุปการะคุณ 
และผู้ท าคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี ๒๕๖๕   
   (๓) ข่าว ขอเชิญเยาวชน อายุ ๑๘-๓๐ ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสามาเป็น
ตัวแทนเยาวชนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย  ในโครงการสรรหา “กุลบุตร  
และกุลธิดากาชาด ประจ าปี ๒๕๖๕”  
   (๔) ข่าว ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  
   (๕) ข่าว การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  
   (๖) ข่าว ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
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   (๗) ข่าว เชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี ๙ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  เขตดุสิตกรุงเทพฯ   
 ๑.๓.๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการจัดกิจกรรมลงนาม 
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ังนี้ 
มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๓ คน 
 ๑.๓.๕ โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและส านึกความเป็นไทย 
“เด็กไทยต้นแบบ” เป็นโครงการท่ีมุ่งเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ 
โดยสร้างการรับรู้ให้เกิดในวงกว้าง เพื่อปลูกฝังค่านิยม “รู้ รัก สามัคคี” และปลูกจิตส านึกรัก 
ความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนให้น าความรู้ไปขยายผลต่อยอดและเป็น  
เครือข่ายด าเนินงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในระดับพื้นท่ี ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การเปิดรับสมัคร ซึ่งเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ท่ัวประเทศท่ีมีอายุระหว่าง 
๑๕ - ๒๕ ปี  
 ๑.๓.๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๑) รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ ตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
  ๒) จัดท าเครื่องมือการประเมินตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. 
  ๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาท่ี จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ประสบผลส าเร็จ  
  ๔) จัดท าวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑  
  ๕) ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
ทางออนไลน์  
  ๖) จัดประชุมพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ฯ และเอกสารประกอบสื่อ ภาคเรียนท่ี ๑ 
และภาคเรียนท่ี ๒  
  ๗) จัดท าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน และบริบทและชีวิตจริง (on life) ภาคเรียนท่ี ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย 
 ๑.๓.๗ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันในสังกัดกองทัพภาคท่ี ๒ ถึง ๔ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก 
ท่ีมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน รุ่นท่ี ๑, ๒ และรุ่นท่ี ๓ ในห้วงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน า 
องค์ความรู้ท่ีได้รับท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่  
ไปเป็นแนวทางให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับกองพันไปขยายผล ณ โครงการ 
และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงก าลังพลและครอบครัวภายในหน่วย 
 ๑.๓.๘ การด าเนินงานของกระทรวงกลาโหม 
  ๑) การตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  
จ านวน ๒๒๔ รายการ ท้ังนี้ ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือด าเนินการปิดกั้นต่อไป 
  ๒) โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม 
ท าความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นท่ีวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยขึ้นตรงส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี ร่วมกันท าความสะอาดเก็บขยะบริเวณถนนและทางเท้า
ริมชายฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาโดยทางเรือ ตั้งแต่ท่าเรือท่าเตียนถึงท่าเรือศิริราช การตัดแต่งกิ่งไม้ 
และการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การบริการตัดผม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมว รวมท้ังการแจกถุงปันสุขและการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับประชาชน 
  ๓) เสริมสร้างการปลูกฝังจิตส านึกต่อความส าคัญและความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบผ่านเว็ปไซต์  
และสื่อสังคมออนไลน์ในความรับผิดชอบ จ านวน ๓๖๓ ครั้ง 
  ๔) เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกจิตส านึกต่อความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม เพื่อเป็น
สื่อในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเป็นเยาวชน และประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๖๐ ครั้ง 
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  ๕) จัดกิจกรรมแสดงดนตรีบรรเลงเพลงรักชาติ/เพลงชาติ/เพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนและประชาชน จ านวน ๔๙ ครั้ง 
  ๖) จัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อชาติ” ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มียอดก าลังพลบริจาคโลหิต
รวม ๑๓๕,๗๘๔ นาย ได้ปริมาณโลหิตรวมท้ังสิ้น ๕๗,๒๗๑,๗๘๕ มิลลิลิตร โดยในห้วง ๑ ตุลาคม - 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา สรุปยอดก าลังพลร่วมบริจาคจ านวน ๓,๕๔๓ นาย ได้ปริมาณ
โลหิตรวม ๑,๕๖๗,๗๕๐ มิลลิลิตร 
  ๗) การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “พิราบลายพราง” 
เกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก โพสต์ 
จ านวน ๔๙ โพสต์ มียอดกดถูกใจเพจ รวม ๑๑,๑๙๗ คน มียอดกดติดตามเพจ รวม ๑๒,๐๗๕ คน  
มียอดเข้าถึงโพสต์ (ส่วนรวม) ๘,๖๘๓ คน (นับซ้ า) มียอดการมีส่วนร่วม (ส่วนรวม) ๑,๔๕๓ คน 
(นับซ้ า) 
  ๘) การจัดก าลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กองทัพเรือจัดก าลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
และบรมวงศานุวงศ์ จ านวน ๒๘ ครั้ง 
  ๙) การจัดกิจกรรมการบรรยายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหารผ่านศึก  
และทหารผ่านศึกนอกประจ าการ จ านวนท้ังสิ้น ๔๔๐ นาย และเมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศึก 
ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกนอกประจ าการ จ านวนท้ังสิ้น ๔๐๐ นาย 
  ๑๐) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  
“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทัพอากาศ โดยพลอากาศเอก ชลิต  
พุกผาสุข องคมนตรี/ประธานกรรมการท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีผู้บัญชาการศูนย์ลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นผู้แทน 
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ผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมพิธี เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมฝนหลวง  
และการบินเกษตร 
  ๑๑) พิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคค”ี พลอากาศเอก นภาเดช 
ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์   
รักษ์สามัคคี” เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมการท าความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์ 
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของก าลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจน
สร้างความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกัน
ทุกหน่วย ของกองทัพอากาศท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๒) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี 
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  
แจกต้นกล้า จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง ต้นมะฮอกกานี ต้นเหลือง
ปรีดียาธร ต้นพะยูง ต้นขนุน และต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ให้แก่ก าลังพลท่ีมาร่วมโครงการฯ และรับฟัง
การบรรยายพิเศษจากวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ กับการพัฒนาท่ีดิน”  
และเรื่อง “โครงการพระราชด าริ ท่ีเกี่ยวข้องกับดิน” มีข้าราชการหน่วยขึ้นตรงส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๕๐๐ นาย ร่วมรับฟังการบรรยาย ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องศรีสมาน ๔ ชั้น ๓ อาคารบริการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน 
  ๑๓) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย  
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ
กองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ มีกิจกรรมท่ีส าคัญ 
ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จ านวน ๘๙ รูป พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน 
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พิธีวางพานพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
และกิจกรรมบริจาคโลหิต 
  ๑๔) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมลงนามถวายพระพรชัย
มงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่ อวัน ท่ี  ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง 
  ๑๕) พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี ผู้อ านวยการส านักนโยบาย 
และแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันท่ี 
๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมกษัตริย์  
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
  ๑๖) กองบิน ๒๑ น าข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม 
“จิตอาสาเฉพาะกิจ” เตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี มีก าหนดการเสด็จฯ มาทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธาน
พระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เมื่ อวันท่ี ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๑๗) กองทัพอากาศได้ต้อนรับผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสา
พระราชทาน กระทรวงกลาโหม และคณะ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการภารกิจ 
ด้านงานจิตอาสา งานด้านกิจการพลเรือน รวมท้ังการจัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนบูรณาการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของกระทรวงกลาโหม 
  ๑๘) การจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 
(วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลา 
ว่าการกลาโหม โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี 
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  ๑๙) ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยหน่วยต่าง ๆ ทั่วทั งฝั่งอันดามัน ได้พร้อมใจกัน
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” และในวันต้นไม้
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ท าการปลูกในท่ีตั้งหน่วยและพื้นท่ีใกล้เคียง รวมจ านวน ๑,๒๕๐ ต้น 
ส าหรับพันธุ์กล้าไม้ที่ท าการปลูกในกิจกรรมนี้จะเป็นไม้ยืนต้น 
  ๒๐) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือถวาย
ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๕” ประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
  ๒๒) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีกองบิน ๔๑ กองบิน ๔ กองบิน ๗ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมือง และสถานีรายงานภูเขียวร่วมกิจกรรม 
  ๒๓) กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมให้บริการประจ าจุด
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ท้ังนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 
๔๑ รวมถึงทหารกองประจ าการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมกันบริจาคโลหิต 
รวมได้จ านวนท้ังสิ้น ๒๒,๕๐๐ ซีซี 
  ๒๔) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญ 
ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ 
พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ท้ังในพื้นท่ีส่วนกลาง กองบัญชาการกองทัพบก  
และในพื้น ท่ีส่วนภูมิภาคอีก ท้ังจัดก าลั งพลเข้ าร่วมพิธีจุด เ ทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
  ๒๕) การจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล โดยการเชิญชวนก าลังพล
และครอบครัว ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ร่วมกันสวดมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
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  ๒๖) การจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสา
ธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มูลนิธิมิตรภาพ
สงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจ าเป็น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และการท าความสะอาดในพื้นท่ี
มูลนิธิ มีก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน ๕๕๐ คน 
  ๒๗) พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล 
ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยม ี
นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพ
ไทย คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการ ทหาร 
ต ารวจ ส่วนราชการท้องถิ่น ผู้น าศาสนา และประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี เข้าร่วมกิจกรรมฯ  
ณ วัดท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๒๘) การจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสา
ธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีก าลังพล ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
และประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๕๐ คน 
  ๒๙)  กองบัญชาการกองทัพ ไทย จัดกิ จกรรม เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส  
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 
  ๓๐) การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และจิตอาสากองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับจังหวัด
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทภิวัฒน์วิทยา) สถานี
ต ารวจภูธรปากเกร็ด สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนจิตอาสา 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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โดยมีพลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ วัดกู้ (พระนางเรือล่ม) 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  ๓๑)  ยิ งสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ  สม เด็ จพระนางเ จ้าสิ ริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๙๐ พรรษา ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
  ๓๒) การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ  
ณ คูน  านายใช้” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันระหว่าง กองทัพอากาศ ส านักงานเขตดอนเมือง ส านักการระบายน้ า 
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีบริษัทท่าอากาศยานไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงทางหลวง
กรุงเทพฯ และสถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๒๒๐ คน 
  ๓๓) การจัดกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม  
เป็นประธาน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  ๓๔) การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ร่วมกับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี สถานีต ารวจภูธร
จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดชินวราราม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการจังหวัด
ปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดชินวราราม 
(เจริญผลวิทยาเวศม์) อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน 
  ๓๕) การจัดพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย 
วันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช      
  ๓๖)  วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๗๒ 

 

ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบิน
แห่งชาติ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  ๓๗) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศจัดกิจกรรม 
เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี  
และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
 ๑.๓.๙ พัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน 
การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) จัดท าสื่อเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการอ่านการเขียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จ านวน ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) พัฒนาการการรถไฟไทย  
(๒) พัฒนาการการสื่อสาร (๓) พัฒนาการถนน (๔) การบิน (๕) ชุดราชประแตน (๖) วิวัฒนาการ
การศึกษาไทย (๗) วิวัฒนาการของละครสู่ภาพยนตร์ (๘) วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร  
(๙) วัฒนธรรมการรับประทานอาหารริมทาง (Street Food) และ (๑๐) การเข้ามาของน้ าแข็ง 
  ๒) จัดท าคู่มือการใชส้ื่อคลิปวิดีโอ จ านวน ๑๐ ตอน และ QR Code  
  ๓) จัดท าหนังสือแจ้ง สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการใช้สื่อ 
และรายงานผลการใช้สื่อ  
  ๔) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Tiktok Youtube Facebook รายการ
กระทรวงศึกษา ๓๖๐ องศา OBEC Chanel, DLTV และรายการพุธเช้าข่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๓.๑๐ การประกวดสร้างสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality : 
AR) การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑) จัดท าสื่อโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented 
Reality (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติศาสน์กษัตริย์ส าหรับใช้ประเมินพัฒนาการ 
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนจ านวน ๑๐ เรื่อง จากธนบัตรในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๑๐ ประกอบด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับท่ีส าคัญของรัชกาลท่ี ๑ - รัชกาลท่ี ๑๐ ท่ีปรากฏบนธนบัตรและมีเกมประกอบ
เร่ืองราว ประกอบด้วย จัดท าคู่มือการใช้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR)  
และระบบ QR - Code จัดท าคลิปการใช้แอปพลิเคชัน AR จัดท าคู่มือการสร้างสื่อเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) จัดอบรมครูสร้างสื่อ AR4 ในภูมิภาค ๖ จังหวัด 
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๗๓ 

 

ท่ีปรากฏเรื่องอยู่ในธนบัตร และ ๒ จังหวัดท่ีสนใจรวม ๓๓ โรงเรียน ๒ รุ่นจ านวน ๑๖๐ คน  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  ๒) จัดท าหนังสือแจ้ง สพฐ. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการใช้สื่อ 
และรายงานผลการใช้สื่อท่ัวประเทศ  
  ๓) จัดประกวดการสร้างสื่อ AR และการใช้สื่อ AR ท้ังนี้ อนุมัติแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
  ๔) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Tiktok Youtube Facebook รายการ
กระทรวงศึกษา ๓๖๐ องศา OBEC Chanel, DLTV และรายการพุธเช้าข่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๓.๑๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเอกชน” จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ดังนี้  
  ๑) รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๒๐๐ คน  
  ๒) รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
๒๐๐ คน 
 ๑.๓.๑๒ การจัดท าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์จัดท าวิดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ และสื่อโทรทัศน์ ดังนี้ 

๑) ครบรอบ ๑ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ จ านวน ๒ ตอน  

๒) โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ 

๓) โครงการปลูกผักรอบร้ัว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข 
 ๑.๓.๑๓ โครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์จัดท าโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ 
โดยมีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๔,๔๖๑ คน จากเรือนจ า ๑๐๑ แห่ง โดยมี 
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๖,๐๒๑ คน 
 ๑.๓.๑๔ โครงการจัดมุมเรียนรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เรือนจ า/ทัณฑสถานท่ี
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ 
พระราชด าเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ด าเนินการจัดมุมเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง
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ในห้องสมุดพร้อมปัญญา จ านวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
ขอนแก่น เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจ า
จังหวัดตรัง เรือนจ ากลางระยอง เรือนจ ากลางนครพนม เรือนจ ากลางสงขลา ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา 
 ๑.๓.๑๕ การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ มาร เป็นการจัดกิจกรรม  
เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี ๗ - ๑๔  ท่ีคงอยู่ในระบบ ๑,๖๐๑ คน โดยมีกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้   
  ๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  ภายใต้โครงการปลูกฝั่งจิตส านึก  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ 
การศึกษาเรียนรู้ความส าคัญของโบราณราชประเพณี  และพระราชกรณียกิจในวันส าคัญต่าง ๆ  
ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (ฤดูฝนเป็นฤดูหนาว) 
เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗ คน   
  ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้าร่วมโครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน  ในพื้นท่ีโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี เมื่อวันท่ี ๑๐-๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นักเรียนทุนฯ เข้าร่วม ๑๗ คน 
 ๑.๓.๑๖ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นในรูปแบบออนไลน์ โดยให้  
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดโดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
  (๑) จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคูก่ับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเคร่ืองราชสักการะ   
  (๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสอดผ่านเฟซบุ๊ก 
กรมการศาสนา เร่ิมเวลา ๑๔.๐๐ น.  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๕ 

 

  (๓) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  (๔) จัดฉายภาพยนตร์ข่าว “พระราชกรณียกิจเดือนนี้ในอดีตทางยูทูป
และเฟซบุ๊กเพจหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถึงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  (๕) กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยศิลปินพื้นบ้านและการแสดงทาง
วัฒนธรรม โดยเยาวชนคนสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรม
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยรับชมได้ถึงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  (๖) นิทรรศการ (ออนไลน์) “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งท่ี ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม จนถึงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านเฟซบุ๊ก เพจส านักช่างสิบหมู่ 
กรมศิลปากร  
  (๗) นิทรรศการ (ออนไลน์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เข้าชมได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (๘) กิจกรรมประกวดภาพ “หนึ่งภาพในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ในหัวข้อ  
(๑) พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจ หรือภาพท่ีถ่ายกับพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (๒) ภาพกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมประกวดได้ท่ีเฟซบุ๊ก  
เพจหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 

    
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๖ 

 

    
 

  ๒) กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่ องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
(๑) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาส วัดโมลีโลกยาราม 
เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ (๒) พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิต  
มหาสีมาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาส ท้ังสองกิจกรรม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาดังกล่าว 
 

      
 

 ๓) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๗ 

 

สามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องร่วมพิธีดังกล่าว 
 

    
 

 ๔) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
และถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๑๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจให้พุทธศาสนิกชนท่ีเป็นพสกนิกรภายใต้พระบรม  
โพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักธรรมมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงตั้ง
พระทัยช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเจ็บป่วย รวมถึงประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก  
ภัยธรรมชาติทรงรับมูลนิธิและกองทุนต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจ านวนมาก อาทิ ทรงด ารง
ต าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยังได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๘ 

 

ในพระอุปถัมภ์จ านวนหลายราย ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์บางรายเป็นบุตรของผู้ติดเชื้อเอดส์ 
หรือบิดามารดาประสบอุทกภัย ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์เหล่านี้จะได้รับประทานทุนการศึกษา
ต่อเนื่องไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
  การเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ คือ การเจริญพระพุทธมนต์ ท่ีมีจ านวน 
ข้อธรรมเท่ากับจ านวนของก าลังนพเคราะห์ ได้แก่ เทวดานพเคราะห์ ประจ าวันท้ัง ๙ คือ 
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู  (วันพุธกลางคืน) 
และวันท่ีสมมติอีก ๑ วัน ท่ีมีนามว่า พระเกตุ ซึ่งท าหน้าท่ีคุ้มครองบุคคลท่ีไม่ทราบวันเกิด 
ในคัมภีร์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันท้ังเจ็ดนี้มีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยก าเนิดมนุษย์อันอาจ
ส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ท าให้เกิดทุกข์โศก โรคภัย หรือท าให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
และอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ซึ่งตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นท่ีเคารพนับถือมีอายุครบปี
นักษัตร หรือรอบปีท่ีเป็นวาระส าคัญ ๆ ควรท่ีจะได้มีการบ าเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพ่ือให้เกิดความเป็น
สิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 

    
 

๕) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๔  กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดี
และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์
สุขของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเน้นจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
 (๑) จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. 
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเคร่ืองราชสักการะ 
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๗๙ 

 

 (๒) จัดพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา โดยมีการบันทึกเทปวีดิทัศน์ 
เพ่ือเผยแพรท่างสื่อต่าง ๆ 
 (๓) จัดพิธีสวดวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 (๔) การบันทึกเทปวีดิทัศน์กิจกรรม “ร้อยใจภักดิ์ อัคราภิรักษศิลปิน”
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยวีดิทัศน์ชุด “เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” การกล่าวอาศิรวาท
ราชสดุดี  วีดิทัศน์ชุด “สายใยแผ่นดิน” การขับร้องบทเพลงแม่ เช่น แม่ ค่าน้ านม ใครหนอ อ่ิมอุ่น 
คือหัตถาครองพิภพ โดยกลุ่มศิลปินนักร้อง และกลุ่มเยาวชน การแสดงลิเกพื้นบ้าน เพลงฉ่อย  
และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ขับร้องเพลง  
“สดุดีพระแม่ไทย”เผยแพร่ เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคมนี้ เวลา ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT  
และสือ่ออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ 
 (๕) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๖) กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น หนังตะลุง ละคร
ร า งิ้ว หุ่นกระบอกงิ้วไหหล า หมอล า โนรา ละครชาตรี การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค การแสดง
โปงลางโดยรับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี  
๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 (๗) นิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าชมได้ท่ี facebook หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว ภูมิพลอดุลยเดช https://www.facebook.com/narama9  
และท่ีเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/narama9 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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๘๐ 

 

 
 

๖) การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 (๑) พิธีวางพวงมาลา เนื ่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง  
ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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๘๑ 

 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา น าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและศาสนิกชน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยในส่วนกลางจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคมีการจัด
กิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ ๔ กิจกรรม ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น พิธีท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย ๕ ศาสนา ได้แก่ 
พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  
ณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ศาสนิกชน 
มีความรักและเชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา และสถาบันพระมหากษั ตริย์  และน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันท าความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิด
ประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกท้ัง  
น าหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป 
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๗) การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ภูมิใจความเป็นไทย เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร
ชาวไทย พร้อมจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180 

 

 
 

๘) นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสที่ ได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของ 
พระราชวงศ์ ไทย ท่ีทรงส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมี 
พระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระปรีชา
สามารถ ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวง
วัฒนธรรม และเนื่องในโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสได้รับ
ทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 

https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180
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(Thailand Biennale, Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ส าหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติครั้งนี้ น าเสนองานศิลปะแขนงต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผลงานชุดใหม่
ท่ีทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานนี้ สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ ด้านงานศิลป์ขององค์ “สิริศิลปิน” 
รวมถึงผลงานประติมากรรม และศิลปกรรมของศิลปินท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีชื่อเสียงระดับ
โลกท่ีคณะผู้จัดงานฯได้น ามาจัดแสดงไว้ ณ พ้ืนท่ีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ หอศิลป์พิมานทิพย์ ท้ังนี้ 
การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ 
Thailand Biennale, Korat 2021 จะจัดขึ้นในพื้นที่ ๓ แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย และหอศิลป์พิมานทิพย์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ท้ังนี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

  
 

  ๙) พิธีท าบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรม จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข หอศิลป์แห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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  เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา 
ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และภาคีเครือข่าย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ 
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชวินัยสุนทร  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ ได้จัดท าวีดิทัศน์น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในมิติทาง
ศาสนา เผยแพร่ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT 
HD เวลา ๑๖.๔๐ น. ช่อง PPTV HD เวลา ๑๖.๑๕ น. และสื่อสังคมออนไลน์  
  การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับ
ภาคี เครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมปฏิบัติธรรม 
ในสถานท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือองค์การทางศาสนาจัดพิธีตามหลักปฏิบัติทาง
ศาสนา ณ องค์การศาสนา หน่วยงาน หรือศาสนสถานในสังกัดตามความเหมาะสมอันเป็น 
การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีพระองค์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ 
มีความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมร าลึก  
ถึงพระบรมราโชวาท น้อมน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสาเสียสละ  
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี 
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 ๑๐) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา  
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดท่ีวัดสระเกศ 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
เลือกจัดกิจกรรมตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จัดพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระราชกุศลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดนิทรรศการน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ในมิติทางศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักธรรมทางศาสนามาเป็น
เครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วน ามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามัคคี
ปรองดอง ด้วยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน 
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๑๑) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผ่านสื่อออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
ร่วมกับวัดท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ งการเจริญพระพุทธมนต์ คือ การสวดสาธยายพระพุทธมนต์  
มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่คือค าสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่าพระปริตร หมายถึง 
เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่าง ๆ โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย 
และท าให้เกิดความสุขสวัสดิ์ ซึ่งตามโบราณราชประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นท่ีเคารพนับถือมีอายุ
ครบรอบปีท่ีเป็นวาระส าคัญ ควรจะได้มีการบ าเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล 
ปราศจากโรคาพยาธิ  มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  
โดยส่วนกลางจัด ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ขณะท่ีในส่วนภูมิภาคส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้
ประสานงานกับวัดต่าง ๆ จัดพิธีท าบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 
ส าหรับศาสนาอ่ืน ๆ ได้มีการจัดกิจกรรมตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนา  
 นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย นิทรรศการ พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระอัจริยภาพด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน  
ท่ีได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น 
ทรงมีพระวินิจฉัยน าแนวคิดท่ีเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยได้ประทาน
พระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเป็น
ของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทย รวมท้ัง
ประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถน าเป็นต้นแบบหรือแบบฝึกหัด  
ในการถักทอตามแต่ละภูมิภาคเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย ก้าวสู่ระดับ
สากล ท้ังนี้ ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรมได้ถวายรางวัลศิลปาธร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) 
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๑๒) การเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมทวีปัญญา ประจ าปี ๒๕๖๕ ครั งที่ ๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้จัด
กิจกรรมทวีปัญญา ประจ าปี ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ การอภิปรายและการแสดง ละครเบิกโรง เรื่อง 
“พระคเณศร์เสียงา” บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคุณอันเนื่องด้วยพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นการอนุรักษ์ 
บทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ าค่าของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้น าบทพระราชนิพนธ์
มาจัดแสดงทางนาฏศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์   
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ประกอบการแสดงละครเบิกโรง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๗๓ คน 
และรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live ของส านักหอสมุดแห่งชาติ จ านวน ๑,๘๐๑ คน 

 

  
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๘ 

 

๑๓) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

 ๑๓.๑) ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  (๑) ในส่วนกลาง ร่วมกับ 
วัดยานนาวา ส านักงานเขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตสาทร และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม
ประกอบด้วย การบวชเนกขัมมจารี เนกขัมมจาริณี ศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 
ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน ณ ส านักปฏิบัติธรรมประจ ากรุงเทพมหานคร 
แห่งที่ ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ศึกษา ฝึกฝน อบรมตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคม  
และประเทศชาติต่อไป (๒) ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ประกอบด้วย การบรรพชา 
การปฏิบัติธรรม กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๖๙ คน 
และผู้เข้าชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๕๒๓ คน  

 

 
 

๑๓.๒) พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์   
เฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นการบ าเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๙ 

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนก
อนันต์ โดยเฉพาะด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธา  
ในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการน าหลักธรรม  
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญและท่ีเคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย
ตลอดมา ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน ๑๙ รูป 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ท้ังนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ ทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถด าเนินชีวิตด้ วยการอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

 ๑๓.๓) พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และกิจกรรมสาธิต 
แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

- วันอังคารท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก และกิจกรรมสาธิตแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานรูปแบบการเทศน์มหาชาติ ให้เยาวชน 
และผู้สนใจได้รับรู้ เข้าใจในเนื้อหาเรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก” รวมถึงเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๕๐ คน 

-  วั น ท่ี  ๘  เ มษายน  ๒๕๖๕ กระทรว งวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดพระเชตุพน-วิมลมังคลาราม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชน จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม  
ให้พุทธศาสนิกชนน าหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๐ 

 

อันเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธา 
ในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๑๕ คน  
และผู้เข้าชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๖๗๐ คน 

 

 
 

๑๓.๔) พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดนาคปรก ด าเนินโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันท่ี ๓ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดนาคปรก 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรม
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกุลบุตรเข้าร่วม
บรรพชา จ านวน ๓๙ คน มีหลักสูตรอบรมภาควิชาการ ประกอบด้วย วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล  
- เบญจธรรม วิชาศาสนพิธี และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มีการท าวัตรสวดมนต์เช้า - 
เย็น เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน บิณฑบาตร กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมธรรม
บันเทิง และเดินจงกรม ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้กุลบุตรเกิดการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้มี
จิตใจ ท่ีเข้มแข็งเป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๓๙ คน และผู้เข้าชม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๑,๙๐๐ คน 
 

 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๑ 

 

๑๔) พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมฯ 
(๑) ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยน าหลักค าสอนทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาสังคม ร่วมกันท าความดีบ าเพ็ญกุศลถวายพระกุศล และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทางด้านศาสนา (๒) ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรม
ตามความพร้อมของแต่ละพื้นท่ี ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมนิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๖๖ คน และผู้เข้าชมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ จ านวน ๖๒๐ คน 

ในมิติทางศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ คือ การสวดสาธยาย 
พระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่า  
พระปริตร หมายถึง เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่าง ๆ โดยเชื่อว่าสามารถ 
ช่วยป้องกันภัยอันตราย และท าให้เกิดความสุขสวัสดี  ซึ่งตามคติความเชื่อแต่ครั้งโบราณ  
เมื่อบุคคลอันเป็นท่ีเคารพนับถือมีอายุครบรอบปีท่ีเป็นวาระส าคัญ ควรจะได้มีการบ าเพ็ญกุศล 
ครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่ง เรืองอันเป็น 
การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  
 

 
 

๑๕) กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมส านึก 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒ 

 

ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของ 
พสกนิกรชาวไทยโดยหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติ
คู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราช
สักการะ ซึ่งในส่วนกลางจัดกิจกรรม ได้แก่ ผลิตสื่อวีดิทัศน์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
และลงนามถวายพระพร อีกท้ังมีพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีดี ยึดหลักพอเพียง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู และกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาท าความดีท้ังแผ่นดิน ด าเนินการ
พร้อมกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีโบราณสถาน  
ท่ัวประเทศ 
  นอกจากนี้ กรมการศาสนา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ 
และวันท่ี ๒ พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
กรุงเทพฯ กรมศิลปากร จัดการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเทิดพระเกียรติฯออนไลน์ วันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงละครแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
จัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า 
ในพระอุปถัมภ์ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ขณะเดียวกันในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช  
พระเจดีย์หรือพระพุทธรูปส าคัญประจ าจังหวัด นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
กิจกรรมวัฒนธรรมอาสาท าความดีท้ังแผ่นดิน  

 

 
 

๑๖) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน 
พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล ท้ังท่ีท าการหน่วยงานและผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓ 

 

และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท่ีตั้งของ
หน่วยงาน ขณะเดียวกันได้จัดท าวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิม
พระเกียรติฯ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต 
พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของ
แผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมวัฒนธรรมอาสาท า
ความดีท้ังแผ่นดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และ ๕ ส. โดยมีหน่วยงาน ข้าราชการในสังกัด 
และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมพร้อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิธีท าบุญ 
การเสวนาและนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ า ณ หอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมถึงจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม “มหกรรมนาฏะ ดนตรี 
คีตการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันท่ี ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงละครแห่งชาติ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ  
 

 
 

๑๗) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกี ยรติฯ    
เพื่อน้อมส านึกในพระกรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ       
ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและเทคโนโลยี การแพทย์และการสาธารณสุข โครงการตามพระราชด าริ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธาน อาทิ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงพระกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี เพื่อพัฒนา
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย โดยได้จัดกิจกรรม    
เฉลิมพระเกียรติฯ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย กิจกรรมตกแต่งสถานท่ี การจัดโต๊ะ
หมู่ประดับพระฉายาลักษณ์ พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล 
พร้อมน าเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๔ 

 

จัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ 
พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีทรงงานในการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวาง และเพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมส านึกในพระกรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลท้ังท่ีท าการ
หน่วยงานและผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการจัดพิ ธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ประกอบด้วย พิธี เจริญพระพุทธมนต์และถวายภั ตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ 
ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ในโอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
“สิริศิลปิน” สร้างสรรค์บทเพลงและตราสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” ในรูปแบบ E-book ในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่ องด้วยเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมส านึก
ในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถท่ีเป็นเลิศ 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ท้ังงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี  
และงานออกแบบ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือรูปแบบ E-book ได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th 

 

 
 
 
 

http://www.ocac.go.th/
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๙๕ 

 

 ๑๘) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘.๑) การจัดกิจกรรมทางศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เครือข่ายทาง
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันท้ังส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การจัดตั้งโต๊ะหมู่
ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานท่ีประดับพระฉายาลักษณ์ 
ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานท่ี 
ของหน่วยงานและบ้านเรือน การจัดท าสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่ จัดท า  
ค าถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน นอกจากนี้   
ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติส าคัญของรัฐบาล อาทิ กรมการศาสนา จัดพิธีทางศาสนา 
มหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง  

๑๘.๒) การจัดกิจกรรมจิตอาสา “วัฒนธรรมอาสา ท าความดี 
ทั งแผ่นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย กิจกรรม  
จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณโดยรอบสถานท่ีตั้งหน่วยงาน 
ท้ังนี้ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา 
วัฒนธรรม และประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวชิราลงกรณบาลี 
เถรวาทราชวิทยาลัย ต าบลรางพิกุล อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้
มงคล ได้แก่ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นชงโค ต้นยางนา ต้นทองอุไร จ านวน  
๗๐๐ ต้น เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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๑๘.๓) การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ระหว่าง
วันท่ี ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม  
เรื่อง “ผ้าไทย” เป็นท่ีประจักษ์ยาวนานตลอด ๗๐ ปี ให้เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันท่ี ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ภายในงานมีการจัด
นิทรรศการ การเสวนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงแบบผ้าไทย การออกร้าน  
และจ าหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าแบบครบวงจร การเปิดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
ในอุตสาหกรรมผ้าท้ังในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 ๑๘.๓.๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “อัคราภิรักษศิลปิน” 
นิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการฟื้นฟู การอนุรักษ์ สืบสานมรดก 
ภูมิปัญญาผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาผ้าไทยท่ัวประเทศ น าไปสู่การต่อยอด 
และยกระดับผ้าไทยไปสู่เวทีโลก  

๑๘.๓.๒) นิทรรศการ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทย 
สู่สากล” (The Art of Thai Silk : Thai Heritage from the Kingdom to the World) น าเสนอ 
พระราชปณิธานและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ตลอดจนสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไทยและเผยแพร่ผ้าไทย
ในต่างประเทศ มีการแสดงชุดไทยพระราชนิยม อาทิ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทย
อมรินทร ์

๑๘.๓.๓) นิทรรศการ ๑๒ สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันท่ี ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ และน าเสนอ
นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติของนานาชาติ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐมาเลเซีย 

๑๘.๓.๔) นิทรรศการศิลป์แห่งแผ่นดิน “ศิลปินแห่งชาติ” 
จัดแสดงผลงานการทอผ้าของนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) 
ปี ๒๕๖๔ จ าลองบรรยายบ้านค าปุน จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงผ้าโบราณท่ีหาชมได้ยาก 
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และกรรมวิธีการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของบ้านค าปุนท่ีสร้างชื่อเสียงให้ผ้าทอไทย  
ในระดับนานาชาติ 

๑๘.๓.๕) การแสดงสินค้ าและจ าหน่ าย ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าอัตลักษณ์จาก ๗๖ จังหวัด โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ศึกษา สืบสาน 
ประกาศผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด ท้ังท่ีออกแบบจากลายดั้งเดิมหรือสร้างสรรค์ลาย
ขึ้นมาใหม่นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยท่ีจะมีผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดครบท้ั ง  
๗๖ จังหวัด 

๑๘.๓.๖) ผลงานและการแสดงแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย
ลายอัตลักษณ์จาก ๔ สุดยอดนักออกแบบท่ีมีผลงานในระดับนานาชาติ ได้แก่ (๑) พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ 
(แบรนด์ PICHITA) ผ้าภาคเหนือ (๒) ศิริชัย ทหรานนท์ (แบรนด์ THEATRE) ผ้าภาคกลาง 
(๓) อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ (แบรนด์ SURFACE) ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๔) หิรัญกฤษฏิ์  
ภัทรบริบูรณ์กุล (แบรนด์ SANTI SUK SPACE) ผ้าภาคใต้ 

๑๘.๓.๗)  “อัตลักษณ์พื้ นถิ่ น  สู่ ภูษาศิลป์ ร่ วมสมัย” 
จัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยจากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ 
โดยได้เชิญดีไซน์ เนอร์ชั้นน ามาร่วมออกแบบ อาทิ นายธีระ ฉันทสวัสดิ์  (แบรนด์ T-RA)  
เอก ทองประเสริฐ (แบรนด์ เอก ทองประเสริฐ) 

๑๘.๓.๘) การแสดงศิลปวัฒนธรรม  อาทิ การแสดง  
“จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” ประกอบด้วย การแสดงชุด “เฉลิมราชพัสตรา” 
เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทย และการแสดง “บัลเล่ต์ 
มโนราห์” ท่ีผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกถือก าเนิดในแผ่นดินรัชกาลท่ี ๙ 
ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ รวมไปถึง การแสดงดนตรีและขับร้อง ชุด“บทเพลงในความทรงจ า” 
ท่ีรวบรวมบทเพลงทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ผ่านการบรรเลงดนตรี โดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ การแสดง “โขน” จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ท่ีมุ่งเผยแพร่คุณค่าและความส าคัญของโขนให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็น
การสนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวงท่ีทรงท านุบ ารุงโขน ทรงฟื้นฟู สืบศาสตร์ศิลป์แผ่นดินหลายแขนง ท่ีเกี่ยวเนื่องกันกับ
การแสดงโขน 

๑๘.๓.๙) การเสวนาทางวิชาการ จากศิลปินแห่งชาติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและดีไซเนอร์ชื่อดังให้ความรู้ ในเรื่องผ้าท่ีน่าสนใจ อาทิ การเสวนาหัวข้อ 
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“ภูษาพัสตรา เฉลิมหล้าเฉลิมพระชนม์” “อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” “อัตลักษณ์ผ้าไทย ๔ ภาค” 
“แนวทางการส่งเสริมผ้าไทยร่วมสมัยให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในตลาดโลก” 

๑๘.๓.๑๐) การจัดแสดงหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น 
สู่สากล” น าเสนอพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผ้าโบราณ      
ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด ผลงานของศิลปินแห่งชาติ เป็นองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ตลอดจนนักออกแบบและผู้ประกอบการได้ใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อประโยชน์ด้าน 
การเรียน ต่อยอดธุรกิจ   สร้างความภาคภูมิใจในผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นให้ด ารงอยู่เป็นเอกลักษณ์ 
ของชาติต่อไป ท้ังนี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้ เผยแพร่หนังสือดังกล่าวในรูปแบบ E-book  
ทาง www.m-culture.go.th/ adminli/ebook/B0188/#p=5 

๑๘.๓.๑๑) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural 
Product of Thailand : CPOT) จากผ้าชมผลงานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากผู้ประกอบการ 
ชุมชนคุณธรรมฯ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่ าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ เป็นสินค้า และผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าในรูปแบบหลากหลาย เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
ของตกแต่งบ้าน รวมท้ังงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ พร้อมการบริการออกแบบและตัดเย็บ
เส้ือผ้าครบวงจร 

๑๘.๓.๑๒) การออกร้านจ าหน่ายผ้าและผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้าจากชุมชนและผู้ประกอบการ ๗๖ จังหวัด ซึ่งเป็นการจ าหน่ายผ้าอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด  
ผ้าไทยประเภทต่าง ๆ ผ้าแฟชั่นลวดลายร่วมสมัย เครื่องแต่งกาย พร้อมท้ังการบริการออกแบบ 
และตัดเย็บเสื้อผ้าครบวงจร 

๑๘.๓.๑๓) กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)      
ครั้งแรกของการเจรจาการค้าให้กับชุมชนและผู้ประกอบการผ้าไทยมีโอกาสน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
ในรูปแบบ Business Pitching กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ ท้ังในและต่างประเทศ 
โดยภายในประเทศกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่กว่า ๔๐ ราย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ 
สภาอุตสาหกรรม สมาคมสตรีเพื่อสตรี สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ห้องเสื้อ ร้านค้าปลีกชั้นน า 
และกลุ่มนักออกแบบ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเจรจาในรูปแบบออนไลน์จากต่างประเทศ อาทิ Delhi 
Crafts Council จากประเทศอินเดีย World Craft Council Asia Pacific Region Craft Revival 
Trust รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ออสเตรเลีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และจากการหารือกับกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ได้รับค าแนะน าว่าสินค้าอุตสาหกรรมผ้า
ไทยก าลังเป็นท่ีจับตามองจากตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ท่ีหาได้ยากเป็น
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๙๙ 

 

งานฝีมือท่ีมีคุณค่า ซึ่งภาคเอกชน มีความสนใจและต้องการท่ีจะซื้อสินค้าหัตถอุตสาหกรรมผ้าไทย
เป็นจ านวนมาก จึงอยากให้ภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านพื้นฐาน
การตลาดมากขึ้น เช่น เรื่องการตั้งราคาขายส่ง การน านวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเรื่องของ  
การผลิต เป็นต้นล 

โดยผลของการด าเนินงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ผู้ชมผ่านระบบออนไลน์และช่องรายการต่าง ๆ มากกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ คน และในภาพรวมของ
การเจรจาการค้าประสบความส าเร็จเกินความคาดหมาย เกิดการเจรจาการค้า ๓๔๗ คู่ มีเงิน
สะพัดจากคาดการณ์ซื้อขายภายใน ๑ ปีกว่า ๔๖๓ ล้านบาท ในมูลค่านี้มียอดซื้อขายทันทีภายใน
งานกว่า ๙ ล้านบาท จากกลุ่มผู้ซื้อท่ีเป็นท้ังนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ โดยมีสินค้าท่ีได้รับ 
ความสนใจ ได้แก่ ผ้าผืน เสื้อผ้าส าเร็จรูป กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ในคู่เจรจาได้มีการเซ็นสัญญาออเดอร์สินค้าภายในงาน รวมถึงได้มีการนัดหมายเพื่อตรวจดู  
แหล่งผลิตสินค้า 

งานแสดงและจัดจ าหน่ายสุดยอดผ้าไทย งานเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ภูษาศิลป์ 
จากท้องถิ่นสู่สากล” เป็นอีกหนึ่งงานในการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคม
กึ่งเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นพัฒนายกระดับสินค้าผ้าไทยสู่หัตถอุตสาหกรรมผ้าไทย สนับสนุนงาน 
ผ้าไทยท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งมรดกแห่งหัตถศิลป์ไทยท่ีงดงาม พร้อมท้ังสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ 
ท่ีดีแก่ชุมชน อันเป็นส่วนหนึ่ ง ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่ งยืน ท้ัง ยังด ารงไว้ 
ซึ่งเอกอัตลักษณท์างวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีล้ าค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป 
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๑๙) การจัดกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรม
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมส าคัญ อาทิ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรมกำรศำสนำ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน     
และองค์การทางศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมถวายพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย         
พิธีท าบุญตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล กรมศิลปำกร จัดนิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยแสดงถึงพระราชกรณีกิจด้านต่าง ๆ ตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายรวมใจร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
“อัครศิลปิน” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และครบรอบ ๓๖ ปี การถวายพระราชสมัญญา 
“อัครศิลปิน” ณ หออัครศิลปิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หอภำพยนตร์ (องค์กำร
มหำชน) ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ
พระราชด าเนินเยือน สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางช่องยูทูบของหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภำค ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ     
จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ ตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี อาทิ การท าบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์   
ในมิติทางศาสนา การจัดนิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในมิติทางศาสนา           
และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา  
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 ๑.๓.๑๗ การด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีอธิบดี 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ านวน ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จ านวน 
๔ แห่ง ภายใต้การด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร
ออนไลน์ฯ บนหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  ๒) ติดตั้งพระฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ทาง Internet เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของหน่วยงาน และจัดกิจกรรม/
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลท่ี ๙ วันปิยมหาราชวันจักรีวันฉัตรมงคล ฯลฯ 
  ๓) การจัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดง
ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ วันอาสาสมัครสากล วันดินโลก วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฯลฯ 
 ๑.๓.๑๘ การด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมเผยแพร่ 
และขยายผลด้านการปลูกจิตส านึกให้จิตอาสา ๙๐๔ ทุกนาย สามารถเผยแพร่และขยายผล ด้าน
การปลูกจิตส านึกและให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และความรู้
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ แก่ข้าราชการต ารวจ และประชาชนใน
พื้นท่ีต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่ให้ความรู้ ในเดือน ต.ค. ๖๕ ไปแล้วจ านวน ๑๙๕ คน โดยแบ่งเป็น 
ข้าราชการต ารวจจ านวน ๖๐ นาย ประชาชน จ านวน ๑๓๕ คน 
 ๑.๓.๑๙ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ๑) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
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พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   (๑) การจัดพิธีการต่าง ๆ ได้แก่ พิธีท าบุญ ตักบาตร พิธีทางศาสนา 
และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
   (๒) การจัดท าโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โครงการ
บรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป และโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
   (๓) การจัดท าโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 
  ๒) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมหารือการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
   (๑) การจัดพิธีการ ได้แก่ พิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีเชิญเคร่ืองราช-สักการะและพานพุ่ม 
   (๒) การถ่ายทอดสดการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม 
และจุดเทียน  
   (๓) การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 
  ๓) การจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันส าคัญที่เกี่ยวเนื่อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด าเนินการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จจ านวน ๔ เรื่อง 
ได้แก่ 
   (๑) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
   (๒) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
   (๓) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลย-ราชกุมาร ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
   (๔) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓ 

 

 ๑.๓.๒๐ การด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
และเครือข่ายองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีบุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๙ คน 
ร่วมปลูกต้นไม้พืชวงศ์น้อยหน่า ๒๕ ชนิด จ านวน ๖๘ ต้น และคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติ จ านวน 
๕๐๐ ต้น 
  ๒) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ นเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีชุมชนจากหมู่บ้าน
แม่แมะ ต าบลแม่แรม หมู่บ้านแม่สา ต าบลโป่งแยง พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรองค์การ  
สวนพฤกษศาสตร์ จ านวน ๑๑๗ คน ร่วมกันปลูกต้นไม้วงศ์ยาง จ านวน ๘๙ ต้น และกล้วยไม้ 
จ านวน ๕๐๐ ต้น ภายในพื้นท่ีแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ยาง และแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย 
สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๓) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี
บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน ๔๘ คน และคณะครูอาจารย์และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ านวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งประกอบด้วย (๑) การบรรยายให้ความรู้ (๒) กิจกรรมบ ารุงรกัษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช 
และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ไทร-สวนหิน ไม้วงศ์ยาง แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย  
และแปลงรวบรวมพันธุ์ ไม้ วงศ์น้อยหน่ า (๓) กิ จกรรมเก็บขยะบริ เวณน้ าตกแม่สาน้อย  
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
  ๔) จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การฯ ได้น้อมน าแนวพระราชด าริด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บุคลากรองค์การฯ จ านวน ๕๑ คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จ านวน ๔๑๐ ต้น พร้อมท้ังมีการติดป้ายชื่อ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔ 

 

พรรณไม้ อาทิ กล้วยป่า ปีบทอง กล้วยหมูสัง พะยอม โมกมัน พระเจ้า ๕ พระองค์ และกล้วยไม้
เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องกุหลาบแดง เอื้องมัจฉานุ ไปปลูกบริเวณป่าต้นน้ า เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ผืนป่า คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในพื้นท่ีป่าและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ให้แก่ประเทศ ณ ป่าต้นน้ า ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๕ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๒   การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 

ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๖ 

 

นโยบายหลักข้อ ๒  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

และความสงบสุขของประเทศ 
 

๒.๑  รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในประเทศ 
  ๒.๑.๑ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกัน 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจในการจัดท านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, 
Protection และ Partnership) และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนบูรณาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวง
แรงงาน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นท่ี พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบ
กิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้าน ความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น 
โดยมีผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี ้
   ๑) ความส าเร็จในการน ากลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๑๓๙.๒๑ 
   ๒) ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบ
กิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 
และการค้ามนุษย์ แรงงานจ านวน ๑๕๓,๑๔๘ คน สถานประกอบกิจการ จ านวน ๘,๔๐๗ แห่ง 
  ๒.๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
   ๑) โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่เด็ก 
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลักษณะและสภาพการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบท่ีเลวร้าย และป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้แรงงานในรูปแบบท่ีเลวร้าย โดยมีนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษาท่ีใกล้จบการศึกษาและเตรียมการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท่ีผ่านการอบรม ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗ 

 

ในรูปแบบท่ีเลวร้าย การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับ
ใช้เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน จ านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๕ 
   ๒) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี  และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อคุ้มครองแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการท่ีเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๐๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๕ จ านวน 
๓,๔๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ 
   ๓) กิจกรรมส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจการด้านแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อน าไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็น
แนวทาง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงสภาพการจ้างสภาพการท างาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน เพิ่มผลิตภาพและความร่วมมือ ในสถานประกอบกิจการ และเป็นเกณฑ์ให้ สถาน
ประกอบกิจการตรวจสอบการปฏิบัติ ต่อแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยมีสถาน
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) จ านวน  
๔๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๗ 
  ๒.๑.๓ โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลกิจกรรมบูรณาการตรวจ
คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
มีมาตรการ ท่ีชัดเจนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล  ไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
โดยมี เรือประมงท่ีผ่านการตรวจ จ านวน ๑๕ ครั้ ง  คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ ลูกจ้างผ่าน 
การตรวจ จ านวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ 
  ๒.๑.๔ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
   ๑) กิจกรรมพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาต
ท างาน พิจารณาค าขอการรับแจ้งและจัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๓/๑ เพ่ือจัดท าและปรับปรุงทะเบียนประวัติ คนต่างด้าวท่ีขอรับอนุญาต
ท างาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามการท างานของคนต่างด้าว ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
    - คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน จ านวน ๒๗,๗๙๑ คน  
    - จัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน จ านวน ๔๑,๒๓๖ คน 
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๑๐๘ 

 

   ๒) กิจกรรมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวท่ีท างานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ
และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้าง คนต่างด้าวท างาน ตลอดจนได้รับค าแนะน าอย่างถูกต้องจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    - คนต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ จ านวน ๕๒,๗๑๒ คน 
    - นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับการตรวจสอบ จ านวน ๔,๘๔๗ ราย/แห่ง 
   ๒.๑.๕ โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
  ๑) โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างท างานในต่างประเทศ รวมถึง
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหางานท าอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
การลักลอบไปท างานต่างประเทศและป้องกัน มิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยมี
คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ 
รวมท้ังป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ จ านวน ๙๐,๘๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๙๒ 
  ๒) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้แรงงานต่างด้าว 
นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าท่ี กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การถูกทารุณกรรม 
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยได้ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง จ านวน 
๕,๒๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๔ 
   ๓) โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน
ท่ีประสงค์จะไปท างานในต่างประเทศ ประชาชนท่ัวไป และทหารกองประจ าการ ตลอดจน
นักเรียน/นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการไปท างานต่างประเทศ
โดยถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีคนหางานได้รับ
การอบรม จ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ 
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๑๐๙ 

 

  ๒.๑.๖ โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด โดยได้แก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการประมงได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน ในกิจการประมง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง 
โดยมแีรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการท างานอย่างถูกต้อง มีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคประมง จ านวน ๑๗,๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๘ 
  ๒.๑.๗ การจัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิด 
ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ระยะที่ ๒) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๓ หลักสูตร เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองการผลิต โรงงาน
สร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 
  ๒.๑.๘ การตรวจรับเครื่องยิงลูกระเบิดที่ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการทางเทคนิคของศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด าเนินการตรวจรับเครื่องยิงลูกระเบิ ด 
ท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว พร้อมระบบอัตโนมัติท่ีเกี่ยวข้องและชิ้นส่วนอะไหล่ จ านวน  
๑๒ กระบอก พร้อมด้วยระบบควบคุมและอ านวยการยิงอัตโนมัติระดับกองร้อยท่ีติดตั้ง 
บนยานพาหนะของกองทัพบก จ านวน ๑ ระบบ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและค้นหาเป้าหมาย
ส าหรับหมู่ตรวจการณ์หน้า จ านวน ๑๒ ชุด (กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 
จ านวน ๑๒ ตัว กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ส าหรับโครงการแรก จ านวน  
๕ ตัว พร้อมด้วยอะไหล่ ) เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
  ๒.๑.๙ การประชุมคณะท างานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN 
Defence Senior Official Meeting Working Group: ADSOM WG)  
   ๑) พลตรี พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักงานอาเซียน ส านัก
นโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้แทนการเข้าร่วมการประชุมคณะท างานเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหม
อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Defence Senior Official’  Meeting Working Group:  ADSOM WG)  
โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องหลักเมือง ๒ ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม 
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๑๑๐ 

 

   ๒) พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 
Senior Officials’ Meeting Plus: ADSOM-Plus) โดยมีกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: 
VTC) เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม 
สรุปผลการประชุมฯ ท่ีส าคัญ ได้แก่  
    (๑) การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีส าคัญ
ของภูมิภาค (การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้ายภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม า 
และการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจ) 
    (๒) เห็นพ้องความส าคัญของกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-
Plus) ท่ีมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามของภูมิภาค 
ผ่านคณะท างานผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๗ ด้าน ซึ่งกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  
เป็นประธานร่วมในคณะท างานผู้ เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในวงรอบปัจจุบัน  
และความร่วมมือของคณะท างานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร ตลอดจนศูนย์แพทย์ทหาร
อาเซียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายทหาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
    (๓) รับทราบความคืบหน้าการจัดท าร่างปฏิญญาสมัยพิเศษของ 
ADMM-Plus เนื่องในวาระฉลองครบรอบ ๑๕ ปี การก่อตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และก าหนดการจัดการประชุม ADMM ครั้งท่ี 
๑๕ และการประชุม ADMM-Plus ครั้งท่ี ๘ ด้วยระบบ VTC ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
   ๓) พลตรี ปนิวัธน์ ทรัพย์รุ่งเรือง ผู้อ านวยการส านักงานอาเซียน ส านัก
นโยบายและแผนกลาโหม และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะท างานเจ้าหน้าท่ีอาวุโส
กลาโหมอาเซี ยน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group: ADSOM 
WG) และการประชุมคณะท างานเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหม
ประเทศคู่ เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus Working Group: ADSOM-
Plus-WG) ระหว่างวันท่ี ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(กัมพูชา) โดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นประธานการประชุม และมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๑ 

 

ความร่วมมือ รวมถึงเตรียมการส าหรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting: ADMM) และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-Plus) 
  ๒.๑.๑๐ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior 
Official’ Meeting: ADSOM) โดยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Official’ Meeting: 
ADSOM) โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีผลการประชุมฯ 
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
   ๑) ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ จ านวน ๘ ฉบับ  
และผลการประเมินผลให้จัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
คู่เจรจา (ASEAN Defence minister’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เป็นประจ าทุกปี 
   ๒) พิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 
๑๕ ปีการก่อตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting: ADMM) จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๓) เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน +๑  
อย่างไม่เป็นทางการกับเครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี 
   ๔) จัดท าหนังสือท่ีระลึกเพื่อรวบรวมความส าเร็จในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี 
ของการก่อตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 
ADMM) 
   ๕) เตรียมการจัดการประชุม 15thADMM และการประชุม 8th ADMM 
Plus ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ซึ่งก าหนด 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
  ๒.๑.๑๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU)
โดยพลอากาศเอก ปราโมทย ์ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU) การสั่งซื้อ/ส่ังจ้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 
โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้ช่วย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๒ 

 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามใน MOU เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีสมาน ๒ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 
  ๒.๑.๑๒ การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองก าลังป้องกันชายแดน 
จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จ านวน 
๒๑๓ ครั้ง ผู้ต้องหา ๑,๑๘๒ คน ประกอบด้วย สัญชาติกัมพูชา ๑๓๒ คน ลาว ๓๘ คน เมียนมา 
๙๔๙ คน มาเลเซีย ๓ คน เวียดนาม ๒ คน จีน ๑๒ คน อินเดีย ๑๑ คน ไต้หวัน ๑ และไทย ๑๖ คน 
  ๒.๑.๑๓ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับ
ใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรล ุ
ผลส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล  
   ๑) กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(ศปคร.) มีภารกิจในการจัดท านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้ านแรงงาน ภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, Protection  
และPartnership) และขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนบูรณาการป้องกันการการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงาน โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นท่ี พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ 
นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น 
   ๒) ร้อยละของความส าเร็จในการน ากลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒.๘๕ โดยในระดับพื้นท่ี 
ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับ 
การคุ้มครอง ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 
๑๘,๘๖๙ แห่ง/๒๖๑,๙๕๖ คน 
  ๒.๑.๑๔ มาตรการด้านการอ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติจังหวัดชายแดน 
และจังหวัดพื นที่ชั นใน  
   ๑) พื้นท่ีจังหวัดชายแดนให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปราม 
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย และให้
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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๑๑๓ 

 

(โควิด - 19) ในพื้นท่ีชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง ผ่านกลไกศูนย์สั่งการ
ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจังหวัด ภายใต้การอ านวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๒) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในฐานะศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดชายแดน/กอ.รมน.จังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีให้เข้มงวด 
กวดขันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การปราบปรามยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ 
และเน้นย้ าให้ความส าคัญ และปฏิบัติตามมติสั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านของจังหวัด 
และคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   ๓) ให้ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นท่ี สารวัตรต ารวจทางหลวง สารวัตรต ารวจน้ า และสถานีต ารวจในพื้นท่ี
จังหวัดร่วมประชุมก าหนดมาตรการวางแผนการปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัด
พื้นท่ีชายแดนในพื้นท่ี โดยก าชับให้ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นระดับหัวหน้าหน่วย (ยกเว้น  
ติดภารกิจส าคัญ) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน รองรับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกัน
พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เส้นทางหลบเลี่ยง จุดรวมตัวขนส่ง 
เพ่ือสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นท่ีชั้นใน 
   ๔) ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม 
และห้องกักในความรับผิดชอบของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้พร้อมรองรับคนต่างด้าวท่ีจะกักตัวฯ 
เพื่อบริหารจัดการคนต่างด้าวในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติและประสานการส่งกลับ
ประเทศต้นทางโดยเร็ว 
   ๕) ให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเร่งรัดการด าเนินการจัดจ้าง
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส าหรับเป็นสถานกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กรฯ และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของจังหวัดพื้นที่ชายแดน 
  ๒.๑.๑๕ มาตรการตรวจสอบเชิงรุก ปราบปราบ และสืบสวนขยายผล 
   ๑) กรณีท่ีมีการตรวจสอบ/จับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้สืบสวน 
ขยายผลให้ได้รายละเอียดถึงช่องทางท่ีเดินเข้ามาในราชอาณาจักร เส้นทางเดินทางตั้งแต่ 
แนวชายแดนจนถึงท่ีหมาย วิธีการลักลอบ จุดหมายปลายทาง ยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายจ้างหรือผู้ช่วยเหลือ และก าชับเจ้าหน้าท่ีต้องกรอกแบบซักถามขยายผลบุคคลต่างด้าวทุกราย 
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   ๒) เร่งรัดการจับกุมเครือข่ายน าพา ให้ท่ีพัก ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 
การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลจากการสืบสวนขยายผลคดีต่าง ๆ  
ท่ีผ่านมาและเบาะแสจากแหล่งข่าว ท้ังนี้ ให้ตรวจความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ ผู้จัดหาแรงงาน 
ผู้ขนส่ง ผู้ ใช้ จ้างวาน ตลอดจนเส้นทางการเงิน ข้อมูลทางโทรศัพท์ ฯลฯ ขยายผล ไปสู่ 
การด าเนินคดีอาญาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
   ๓) กรณีได้รับการประสานจากกระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด) 
ในการตรวจสอบกวดขัน การลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการ โรงงาน 
ท่ีพักคนงาน (แคมป์) ให้กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๑-๙ ต ารวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ี 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนการปฏิบัติ โดยจัดชุดตรวจสอบสถานท่ีเพื่อป้องปราม
และตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  ๒.๑.๑๖ มาตรการสืบสวนหาข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
   ๑) สืบสวนหาข่าว ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยให้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบสืบสวน หาข่าวในระดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในพื้นท่ีชายแดน ประสานการปฏิบัติ
กับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ) 
   ๒) ประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือด้านการข่าว การรับแจ้งเบาะแส 
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน เช่น ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ร้านค้า สถานีขนส่ง 
พนักงานขับรถรับจ้าง ฯลฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงโทษทางอาญาในการรับจ้าง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  ๒.๑.๑๗ ผลการจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
   ๑) ห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ (๑) จับกุมชาวเมียนมา จ านวน ๖,๖๖๕ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา 
จ านวน ๕,๒๖๓ คน (๓) จับกุมชาวลาว จ านวน ๑,๓๒๔ คน และ (๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ จ านวน 
๘๒๐ คน รวมจับกุมท้ังสิ้น จ านวน ๑๔,๐๗๒ คน  
   ๒) ห้วงวันท่ี ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้แก่ (๑) จับกุมชาวเมียนมา ๓๒๘ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา ๘๕๙ คน (๓) จับกุมชาวลาว 
๑๙๖ คน และ (๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ ๑๐๑ คน รวมจับกุมทั้งสิ้น ๑,๔๘๔ คน  
   ๓) ห้วงวันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (๑) จับกุมชาวเมียนมา ๓๗๙ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา ๑,๐๓๕ คน (๓) จับกุมชาวลาว 
๒๕๔ คน และ (๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ ๑๐๒ คน รวมจับกุมทั้งสิ้น ๒,๑๔๒ คน 
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  ๒.๑.๑๘ การจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๑.๑๙ การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ และการระบาดของโรค
โควิด - 19 ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงกลาโหมโดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่  
   ๑) ระยะน าร่อง (ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นการถ่ายทอด
แผนให้ทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของหน่วย  
   ๒) ระยะท่ี ๑ (ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ให้ทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ จัดท าแผนปฏิบัติกสนตามกลยุทธ์และมาตรการท่ีก าหนด และด าเนินการตามแผนงาน  
   ๓) ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)  
   ๔) ระยะท่ี ๓ (ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕) เป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
  ๒.๑.๒๐ ผลการจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายทางน  า 
   ๑) การลาดตระเวนคุ้มครองผลประโยชน์ชองชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยผลการปฏิบัติ 
ไม่พบผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย 
   ๒) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล กองตรวจการประมง กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น าเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๖ ออกปฏิบัติงานการควบคุม เฝ้าระวัง
การท าการประมงพื้นท่ีทะเลชายฝั่งเมื่อมาถึงบริเวณหน้าหาดประภาส  ต าบลก าพวน อ าเภอสุข
ส าราญ จังหวัดระนอง พบเรือประมงพื้นบ้านได้ท าการลักลอบ ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ าเขตทะเล
ชายฝั่ง โดยมีผู้ร่วมกระท าผิด จ านวน ๖ คน ซึ่งได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันลักลอบท าการประมงโดยใช้
เคร่ืองมือลอบปูท่ีมีขนาด ตาอวนโดยรอบเล็กกว่า ๒.๕ นิ้ว ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ าเขตทะเล
ชายฝั่ง จึงเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดเครื่องมือท าการประมง 
วิธีการท าการประมงและพื้นท่ีท าการประมงท่ีห้ามใช้ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ าเขตทะเลชายฝั่ง 
และน าส่งพนักงานสอบสวนต่อไป 
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   ๓) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี (ศปท.ปน.) ได้น าเรือ
ตรวจประมงทะเลปัตตานี ๐๒ ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีชุดเรือตรวจการณ์ประมงทะเล 
๒๐๙ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรวจพบเครื่องมือการท าประมงผิดกฎหมายประเภทลอบ
พับได้ จ านวน ๒๑ ชุด บริเวณพื้นท่ีทะเลหน้าบ้านรูสะมิแล ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี จึงท าการยึดและได้น าส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการ ตามกฎหมาย
ต่อไป 
   ๔) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ จัดก าลังพล
ลาดตระเวนทางน้ าและทางบก พื้นท่ีน่านน้ าชายแดนไทย - เมียนมา บ้านเกาะสินไห  พบเรือหาง
ยาวท่าทางมีพิรุธจึงได้แสดงตนขอเข้าท าการตรวจสอบ พบว่าเป็นชาวเมียนมา จ านวน ๑๗ คน 
และคนไทยจ านวน ๕ คน ไม่มีเอกสารแสดงการเดินทางเข้า - ออกประเทศ เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจสอบ
ขยายผลการจับกุม และส่งตัวชาวเมียนมาท้ังหมดพร้อมผู้น าพาส่ง สถานีต ารวจภูธร อ าเภอปากน้ า 
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   ๕) ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์อ านวยการรักษาประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล/ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุดปฏิบัติการณ์เรือ
แอร์โบ๊ต จากศูนย์อ านวยการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ บูรณาการร่วมกับหน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนังและชุดปฏิบัติการพิเศษประมง ต าบลแหลมตะลุมพุก 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกลาดตระเวนและตรวจสอบการท าประมงผิด
กฎหมาย เพื่อบังคับใช้กฎหมายในทะเลบริเวณพื้นท่ีอ่าวปากพนังจากการตรวจสอบพบการท า
ประมงผิดกฎหมาย สามารถตรวจยึดลอบพับได้ จ านวน ๑๗๙ ชุด ไม่พบผู้กระท าความผิด  
   ๖) เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลภาค ๓ ได้รับแจ้งจาก หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นท่ี
ภาคใต้ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ตรวจพบยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ ยาไอซ์ จ านวน ๑๓ ถุง น้ าหนักประมาณ ๑๒.๙๙๕๐ กิโลกรัม ในพื้นท่ีบริเวณริม
ชายหาด หมู่ ๖ ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จึงได้น าส่งให้พนักงานสอบสวน สถานี
ต ารวจภูธรละงู เพ่ือด าเนินคดีต่อไป 
   ๗) กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศ 
เข้าร่วมการสังเกตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานท่ีประสบภัยในพื้นท่ีทางทะเล 
“การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยประจ าปี ๒๕๖๕” หรือ 
“SAREX 2022” ซึ่งกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เรือหลวง
จักรีนฤเบศร์ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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   ๘) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคท่ี ๓  
โดยศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ตรวจพบและจับกุมเรือ 
โชคอดินันท์ ซึ่งบรรทุกน้ ามันดีเซลจากมาเลเซีย ประมาณ ๔,๕๐๐ ลิตร โดยไม่ผ่านพิธีการทาง
ศุลกากร พร้อมผู้ต้องหาชาวไทย จ านวน ๓ คน บริเวณปากร่องน้ าต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
   ๙) เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่แบบท่ี ๑๙ 
หรือ F-16 ฝึกบินตามแผนป้องกันประเทศ เพื่อด ารงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศ 
ท้ังนี้ การขึ้นบินของเครื่องบิน F-16 นั้น เป็นภารกิจการฝึกบิน บริเวณพื้นท่ีการฝึกทางด้าน 
ทิศตะวันตกของประเทศไทย ครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก  
และแม่ฮ่องสอน 
  ๒.๑.๒๑ พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๒ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และนายไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๒ เมื่อวันท่ี 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele - Conference) ซึ่งการฝึก
คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยมีกองทัพไทย และกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 
จัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ ครั้งท่ี ๔๑ เป็นวงรอบ 
การฝึก Heavy Year มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารท่ีดีระหว่างมิตรประเทศ
ท่ีเข้าร่วมการฝึก รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการอ านวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้ก าลัง
รบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ และการฝึก ใช้ระเบียบปฏิบัติประจ ากองก าลังผสมนานาชาติ โดยมี
ประเทศเข้าร่วมการฝึก จ านวน ๒๐ ประเทศ ประกอบด้วย เป็นประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก 
จ านวน ๗ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศเข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือ 
ประชาชน จ านวน ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ (Multinational Planning 
Augmentation Team : MPAT) จ านวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
แคนาดา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร มองโกเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิจิ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
รวมยอดผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จ านวน ๓,๔๖๐ นาย โดยใช้พื้นท่ีกองทัพภาคท่ี ๑ กองทัพภาคท่ี ๒ 
กองทัพภาคท่ี ๓ และบริเวณอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นท่ีการฝึกหลัก ระหว่างวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย การฝึกปัญหาท่ีบังคับการ (Command Post Exercise : 
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CPX) โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian/Civic Assistance : HCA) การฝึกแก้ปัญหา 
บนโต๊ะในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief Table Top Exercise : HADR-TTX) และการฝึกภาคสนาม (Field Training 
Exercise : FTX) ท้ังนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ ของก าลังพลท่ีเข้าร่วม
การฝึกท้ังในส่วนของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ ความช านาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมท้ังเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับก าลังพลของ
กองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศในการปฏิบัติการร่วม/ผสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการบริหารจัดการการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 
  ๒.๑.๒๒ การต้อนรับนาย เตียว เอ็ง ดี (Teo Eng Dih) รองปลัดกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ 
นาย เตียว เอ็ง ดี (Teo Eng Dih) รองปลัดกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้านนโยบาย 
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกลาโหม เพื่อหารือ
ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทย - สิงคโปร์ จากนั้น รองปลัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ 
และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมนโยบายด้านการป้องกันประเทศ (Defence Policy Dialogue: DPD) 
ระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ณ ห้องยุทธนาธิการ ซึ่งการประชุมดังกล่าว 
จะท าให้กระทรวงกลาโหมท้ังสองประเทศสามารถก าหนดกรอบการเสริมสร้างความร่วมมือ  
ในระดับนโยบายให้เกิดเอกภาพและทิศทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันในทุกระดับ รวมท้ังกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยฝ่ายไทยได้น าเสนอประเด็น
ผลักดัน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนท่ีนั่งหลักสูตรศึกษาทางทหารในระดับนโยบาย 
(ปัจจุบันยังไม่มีการแลกเปลี่ยนหลักสูตรในระดับนี้) (๒) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ และ (๓) ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
  ๒.๑.๒๓ การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ  
   ๑) การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั งที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยมีพลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ การประชุมฯ ในคร้ังนี้ท่ีประชุมได้รับทราบข้อมูลท่ีส าคัญ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 
    (๑) กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งการจัดเตรียมก าลังเพื่อรองรับ
ภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ โดยผนึกก าลังร่วมกับเหล่าทัพ
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติ 
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     (๒) กองทัพบก รายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่า 
หมอกควัน ฝุ่นละอองภาคเหนือ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพบก และผลการปฏิบัติ
ภารกิจของกองก าลังป้องกันชายแดน 
    (๓) กองทัพเรือ น าเสนอแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กองทัพเรือท่ีว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นท่ีปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three 
Areas” เพ่ือให้สามารถใช้ก าลังทางเรือได้พร้อมกันท้ังสองฝั่งทะเล และสามพื้นท่ีปฏิบัติการทัพเรือ
ภาคอย่างสมดุล 
    (๔) กองทัพอากาศ น าเสนอแนวทางการเชื่อมโยงและช่วยเหลือ
ประชาชน (Quality Civic Actions) โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ระดม 
สรรพก าลังท้ังปวง เพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยท้ังในมิติของ
การป้องกัน การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟู และการน าเทคโนโลยีทางทหารมาใช้ในการวางแผน 
ได้อย่างทันเหตุการณ์ 
    (๕) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งโครงการสร้างโรงงานผลิตกระสุน 
ในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจท่ัวประเทศ จ านวน ๑๒ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขยายเพิ่ม
แห่งท่ี ๑๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระสุนปืนส าหรับ 
การปฏิบัติงานและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
     ท้ังนี้  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวเน้นย้ าให้ เหล่าทัพและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด ารงความต่อเนื่องในการสนับสนุนภารกิจจิตอาสาพระราชทานในการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ด ารงความต่อเนื่องในการบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดไทย สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ไฟป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
PM2.5 โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
   ๒) การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั งที่ ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันท่ี  
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการปฏิบัติงานของกองทัพไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติในการสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๐ 

 

   ๓) การจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีพลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย 
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย    
   ๔) การตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น  าตามลุ่มน  าชี และลุ่มน  ามูล 
เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ  
ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ าตามลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูล ณ กองอ านวยการศูนย์บรรเทา 
สาธารณภัย ส านักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ าตามลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ ามูล 
  ๒.๑.๒๔ การประชุม Thailand - U.S. Defense Strategic Talks (DST) ครั งที่ ๗ 
พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยเสนาธิการทหาร และคณะ  
ได้เข้าร่วมการประชุม Thailand - U.S. Defense Strategic Talks (DST) ครั้งท่ี ๗ ระหว่างวันท่ี 
๗ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สหรัฐอเมริกา โดยมีด็อกเตอร์ อีไล แรทเนอร์ (Ely Ratner) ผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการความมั่นคงอินโด - แปซิฟิก เป็นประธานร่วม 
ซึ่งนับเป็นการพบกันครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมท้ังได้เข้าร่วม 
การประชุม Thailand - U.S. Strategic and Defense Dialogue ครั้งท่ี ๑ ซึ่งเป็นการหารือเต็มคณะ 
ในรูปแบบ ๒+๒ คู่ขนานกับการประชุม Thailand - U.S. Strategic Dialogue (SD) ของกระทรวง
การต่างประเทศ และ DSTของกระทรวงกลาโหม โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมกับ ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
ฝ่ายกิจการความมั่นคง อินโด - แปซิฟิก กับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 
ด้านกิจการเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก เป็นประธานร่วมฝ่ายสหรัฐฯ 
  ๒.๑.๒๕ การฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๖๕ (กฝร.๖๕) ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการป้องกันประเทศ ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ระหว่างวันท่ี ๑๘ 
เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา (แหลมแท่น) จังหวัดชลบุรี 
  ๒.๑.๒๖ การฝึกภาคสนาม (FTX) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยใน
วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรมท่ีส าคัญประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการร่วมทางบก ระหว่าง
กองทัพบกและกองทัพอากาศ ณ พื้นท่ีสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคท่ี ๓ อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย และการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพอากาศ 
ณ พื้นที่อ่าวไทยตอนบน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๑ 

 

  ๒.๑.๒๗ จัดเครื่องบินล าเลียงแบบ C - 130 สนันสนุนภารกิจกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นท่ี ร่วมสร้างความเข้าใจในการ อยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม จึงจัดท าโครงการ “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจ าปี 
๒๕๖๕ เพื่อน าเครือข่ายมวลชน ประกอบด้วย องค์กรจิตอาสาภาคประชาชนเพื่อสันติ  
และเศรษฐกิจพอเพียง, จิตอาสาท าดี มีอาชีพ, มูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ และเครือข่ายพยาบาล
รักบ้านเกิด แทนคุณแผ่นดิน, ผู้น าชุมชน ประชาชนไทยพุทธ มุสลิม จ านวน ๗๔ คน และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน ๑๖ นาย รวม ๙๐ คน เดินทางไปทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของพี่น้อง
ประชาชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมภาคตะวันตกในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุร ี
  ๒.๑.๒๘ การเยี่ยมค านับของบัญชาการทหารเรือมาเลเซีย  โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้กรุณามอบหมายให้ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็นผู้แทนรับการเยี่ยมค านับของ พลเรือเอก Tan sri Mohd Reza bin Mohd Sany (ดัน ซรี 
โมฮัมหมัด เรซา บิน โมฮัมหมัด ซานี) ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกลาโหมในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 
ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ - กองบัญชาการกองทัพไทย  
  ๒.๑.๒๙ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ 
เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากรทางไซเบอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) 
และส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) โดยมีพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายลวรณ แสงสนิท 
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ 
และความรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านโครงการกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
ด้านไซเบอร ์
  ๒.๑.๓๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงาน
การข่าวคดีอาชญากรรมและการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ๑) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ตัวชี้วัดงบประมาณ) จ านวน ๑ เร่ือง 
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   ๒) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูล 
ในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน ๘ เร่ือง 
  ๒.๑.๓๑ การจัดก าลังป้องกันชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยจัดและวางก าลังทหารและต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน  
๘ กองก าลัง ก าลังพลรวมท้ังสิ้นจ านวน ๓๑,๗๑๓ นาย เพื่อรักษาและป้องกันอธิปไตยของชาติ  
ด้วยการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ รักษา และควบคุมภูมิประเทศและช่องทางผ่านเข้า-ออกส าคัญตาม
แนวชายแดนด ารงการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อป้องกันและลดปัญหาความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังการจัดระเบียบพื้นท่ีและรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 
 

๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ 
และการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดอง
และความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 
 ๒.๒.๑ โครงการรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่ 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีเจ้าหน้าท่ี 
กรมบังคับคดีและประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต จ านวน ๘๐ คน และมีเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานบังคับคดี ประจ าส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาท่ัวประเทศ เข้าร่วมบริจาคโลหิต  
กับสภากาชาดจังหวัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีจ านวนท้ังสิ้น ๔ ครั้ง ได้แก่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่างทอง สุโขทัย และปทุมธานี สาขาธัญบุรีและมีก าหนดจัดกิจกรรม “กรมบังคับคดี 
รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕” วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
และวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการท่ีดี” งบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน ๕๐ คน 
จัดโดยกระทรวงมหาดไทย เป็นการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ เข้ารับการอบรม ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ รุ่น ๒๒ คน 
แบ่งเป็น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓ 

 

   ๑) รุ่นท่ี ๗๔ ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
  ๒) รุ่นท่ี ๗๖ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ คน 
  ๓) รุ่นท่ี ๗๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘ คน 
  ๔) รุ่นท่ี ๗๘ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๘ คน 
ผ่านระบบออนไลน ์
   ๕) รุ่นท่ี ๗๙ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๓ คน  
ผ่านระบบออนไลน ์
  ๒.๒.๓ ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ด าเนินการน านักศึกษาและคนในชุมชน จ านวนไม่ต่ าว่า ๒๐๐ คน ร่วมปลูกไม้ป่าในพื้นท่ีวัดพุตะเคียน 
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นท่ีปลูกไม้ป่าของโรงเรียนวัดดอนประดู่ 
ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับชุมชน รวมท้ัง 
ด าเนินการรวบรวมบริบทพื้นท่ี และข้อมูลประเด็นปัญหาของพื้นท่ี และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย (กระบวนการต้นน้ า) 
  ๒.๒.๔ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(สวชช.) ด าเนินกิจกรรมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้น าและการมีจิตอาสาของ
นักศึกษา มีนักศึกษาและประชาชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมจ านวน ๗,๕๕๒ คน จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน 
  ๒.๒.๕ โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นท่ีติดต่อประสานงานกลุ่ มเป้าหมาย พร้อมท้ังส ารวจหัวข้อ 
และประเด็นความรักความสามัคคีในชุมชนอยู่ระหว่างเตรียมการอบรมส่งเสริมความรักสามัคคี
ให้กับชุมชนท้องถิ่น และโรงเรียน (เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) 
  ๒.๒.๖ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และสนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาท ส่งผลให้สถานศึกษาจัดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีความเชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๒.๒.๗ โครงการพื นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔ 

 

  ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษาได้เพิ่มขึ้น 
  ๒) ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นความจริงในการแก้ไข
ปัญหาในเชิงสร้างสรรค ์
  ๓) โรงเรียนมีศักยภาพในการเปิดการสอนแผนการเรียนด้านกีฬา 
และนักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะกีฬา 
  ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ท าให้ครูและบุคลากรมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕) เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
แรงจูงใจและบ ารุงขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
  ๖) นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณค์วามไม่สงบได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน ๕,๖๒๙ คน 
  ๒.๒.๘ การสร้างชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน 
๒๕๖๔) กรมการปกครองได้สร้างชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน ๔๘๙ ชุด ๆ ละ ๓ คน รวม ๑,๔๖๗ คน 
และผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน ๓๓ คน รวมท้ังสิ้น ๑,๕๐๐ คน (ข้อมูลระหว่างวันท่ี ๘ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จส้ินแล้ว 
  ๒.๒.๙ การพัฒนาผู้บริหารและครู หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษา
เอกชนที่ยั่งยืน การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน 
โดยด าเนินการ ดังนี้  
   ๑) ให้ความรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ 
   ๒) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   ๓) การน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๕ 

 

   ๔) ออกแบบการเรียนรู้ โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่กระบวนการเรียนการสอนได้ก าหนดไว้ ๕ รุ่น และได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๓ รุ่น ผู้บริหาร/ครู
โรงเรียนเอกชน ๙๑๕ คน 

๒.๒.๑๐ โครงการของกลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย และมีทักษะ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ระดับหนึ่ง 
 ๒) ข้าราขการต ารวจมีความความสามารถเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของจิตอาสา

ภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจและสามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเหล่านี้ให้กับเครือข่าย
จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ๓) ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจงานด้านป้องกันสาธารณภัย 
และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเหล่านี้ให้กับเครือข่าย 
จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ๔) ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจงานด้านป้องกันสาธารณภัย 
และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสร้างเครือข่ายจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) ข้าราชการต ารวจมีส่วนร่วม/สนับสนุนงานด้านจิตอาสาและงานด้าน 
การบรรเทาสาธารณภัยในการดูแล รักษา และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติและรับมือกับ 
ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 

๒.๒.๑๑ โครงการจิตอาสา ๙๐๔ สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้วยการเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชน ให้เกิดความรักชาติ รักสถาบัน
กษัตริย์ และมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ ให้แก่ชุมชนของตนเอง 
รวมท้ังเตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับกับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้  
และประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิค - 19 และจิตอาสาข้าราชการต ารวจ ได้ท ากิจกรรมจิตอาสา จ านวน  
๔๓,๒๔๑ นาย โดยมีประชาชนและข้าราชการอื่น ๆ  จ านวน ๔๓,๒๑๒ คน รวมท้ังหมด ๑๑๐,๔๕๓ คน 

๒.๒.๑๒ โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เน้นทักษะ และสมรรถนะผู้เรียนแห่งอนาคต มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) จัดท าชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน“ศาสตร์แห่งการเรียนรู้
รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน”โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖ 

 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๔ สร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และ ช่อง OBEC Chanel 
  ๒) จัดท าเอกสาร “๑๐ นวัตกรรมรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน 
จากชุมชนสู่ป่า” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๓ สร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรายการ 
พุธเช้า ข่าว สพฐ. และช่อง OBEC Chanel และส่งหนังสือเพื่อส่งเสริมการรับรู้ โดยใช้ QR - Code 
  ๒.๒.๑๓ การเสริมสร้างเครือข่ายด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับทราบและมีจิตส านึกในการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อ บุพการีและผู้มีพระคุณ, ครู/อาจารย์, ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาและสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปภายใต้เครือข่าย 
“ชมรมกตัญญูคลับ” โดยให้มณฑลทหารบก จ านวน ๓๕ หน่วย ด าเนินการ (๑ มณฑลทหารบก : 
๑ สถานศึกษา) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ได้มีการขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ในพื้นท่ี
รับผิดชอบของมณฑลทหารบก ตามความเหมาะสม 
  ๒.๒.๑๔ จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตส านึก
ความรักและความสามัคคีของคนในชาติด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม รวมท้ัง
สอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด - 19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเป็นข้าราชการ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป พร้อมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีน  
ท่ีถูกต้อง จ านวน ๑๔๗ ครั้ง 
  ๒.๒.๑๕ ชมรมกตัญญูคลับ ๓๐ ชมรมได้ร่วมกับหน่วยทหารและภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพื นที่ ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕, กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นท่ี, 
เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี ๒๕๖๕ และเข้ามี
ส่วนร่วมในการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงเชิงปฏิบัติการ 
ระหว่างกองทัพบกกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นท่ีของ มทบ.  
ท่ีรับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 
  ๒.๒.๑๖ การน าวงดนตรีของหน่วยทหารจัดกิจกรรมแสดงดนตรีในสวนสาธารณะ 
ณ สวนเบญจกิติและสวนหลวง ร.๙ รวมถึงพื นที่สาธารณะที่ประชาชนมาใช้บริการทั่วประเทศ 
เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ มิถุนายน - ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๓๑๙ ครัง้ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ รวม ๘๘,๔๙๓ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗ 

 

  ๒.๒.๑๗ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้      

โดยน ามิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ 
ภายใต้ชื่อ “โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง” ด าเนินการในพื้นท่ีต าบล
เป้าหมาย จ านวน ๖๗ ต าบล และต าบลนอกพื้นท่ีต าบลเป้าหมาย จ านวน ๗๑ ต าบล 
และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
ทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จ านวน ๓๕,๗๐๒ คน ส่งผลให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี เกิดการรับรู้ เข้าใจ 
มีค่านิยมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนา  
และวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเกิดการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า 
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 ๑) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร และจัดนิทรรศการหมุนเวียน จ านวน ๔ ครั้ง 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน รวมท้ังเด็ก เยาวชน และประชาชน 
โดยพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส มีพื้นท่ีจัดแสดง ๒ ชั้น จ านวน ๑๘ ห้อง มีห้องนิทรรศการพิเศษ   
เช่น ห้องโถงทอภูมิผูกนรา ห้องโถงต้อนรับ ห้องบรรยายสรุป ห้องภูมิหลั งพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ห้องจ าลองบรรยากาศเมือง ห้องจัดแสดงภาพเล่าระลึก ห้องนราฯ เปี่ยมสุขเพราะ
พระบารมี โดยจัดแสดงเรื่องความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสท่ีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
ห้องภูมิชีวิต จัดแสดงเร่ืองราวความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณี และสถาปัตยกรรม 
ห้องอาหารห้องภาษา-วรรณกรรม ห้องศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยมีประชาชนท่ัวไป ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีเข้าชมนิทรรศการรวมจ านวน ๔,๔๖๓ คน 
และมีการจัดประชาสัมพันธ์นิทรรศการในรูปแบบสื่อออนไลน์ในเพจพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส  
มีผู้เข้าชม ๒๒,๐๘๓ คน 

๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าและเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (๒) กิจกรรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ (๓) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม (ใช้กระบวนการชุมชนคุณธรรม) เช่น จัดประชุม
สร้างความรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับหมู่บ้าน โดยมีการจัดท าแผน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘ 

 

ชุมชนคุณธรรม และระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของชุมชนจัดกิจกรรมทางศาสนา 
และจิตอาสา จัดกิจกรรมอบรมทักษะการอ่านอัลกุรอ่านให้ถูกต้องแก่กลุ่มสตรี กิจกรรมอบรม  
การจัดการศพตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอ่าน (กีรออาตี) และ (๔) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นท่ี เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมเอี๊ยะตีกาฟในเดือน
รอมฎอน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลาซัง และจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน เพ่ือน าทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว ชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต 
ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียภายในประเทศ
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

 ๓) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่ อนงานส่ง เสริม 
พหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาทักษะในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรม จ านวน ๓๗ คน (อ าเภอละ ๑ คน) เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจในการน ามิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน 
   ๒.๓.๑ โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 
สถาบันการศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๙ 

 

     ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นท่ีอบรมส่งเสริมความรัก
สามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น ในกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี กิจกรรมการออกแบบสรรค์
สร้างลวดลายและอนุรักษ์ลายผ้าไทย เพื่องานอาชีพชุมชนแล้ว โดยมีชุมชนเข้าร่วม ๒๐ ชุมชน 
และประชาชนเข้าร่วม ๑,๔๐๔ คน ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสา เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๙๔.๒๐ 

๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(๑) ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยการสร้า ง
ทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชนให้ติดตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคต  

(๒) มีการด าเนินกิจกรรมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
๔๓๐ คน อาจารย์ จ านวน ๑๐ คน และชุมชนท่ีเข้ารวมโครงการ จ านวน ๕๓ ชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมา
คณะท างานได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล และสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม  
ใหก้ับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรแล้ว จ านวน ๓ รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๕๐๐ คน  

- รุ่นท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๐๐ คน นักศึกษาได้ฝีกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการลง
ท างานกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฟ้าประทาน กิจกรรม Timeline กระบวนการ 
และ Timeline พัฒนาการ  

- รุ่นท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาผู้น าสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๑๐ คน 
เพื่อฝีกฝนทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับผู้น านักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผล 
ในระดับคณะ และน าทักษะท่ีได้ลงสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระยะถัดไป  

(๓) ด าเนินการกิจกรรม “วิศวกรสังคม” น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย โดยการสร้างทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓๐ 

 

และนวัตกรชุมชน ให้ติดตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการด ารงชีวิตและการท างาน  
ในอนาคต โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะทักษะวิศวกรสังคม รุ่นท่ี  ๔ ระหว่างวันท่ี ๒ - ๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ อบรมผู้น านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๕๐ คน เพื่อเป็นวิทยากร
กระบวนการให้กับผู้น านักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผลในระดับคณะ และน าทักษะท่ีได้ลงสู่ 
การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระยะถัดไป 
 ๒.๓.๒ โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน วิทยาลัย
ชุมชน ๒๐ แห่ง ด าเนินงานในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท าความเข้าใจ
ชุมชนเพื่อทราบความเป็นอยู่ ศักยภาพ ปัญหา/ความต้องการท่ีจะแก้ไข/พัฒนา และการมี
เครือข่าย) เพื่อวิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดท าแผนร่วมกับชุมชน และพัฒนา
องค์ความรู้ และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะท่ีสนองต่อชุมชน มีเป้าหมายจ านวน
ประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ๕,๕๐๐ คน มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน ๙๒๓ คน ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรั กษ์ โลกจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ อรับ 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 
 ๒.๓.๓ การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น การจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) กรมการปกครองได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) จัดการประกวดหมู่บ้ านต้ นแบบประชาธิปไตยดี เด่น จ านวน  
๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓ รางวัล (๒๒๘ หมู่บ้าน) 
  ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่า จ านวน ๔๒ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน วิทยากรแกนน า
ระดับอ าเภอ จ านวน ๕๐๙ อ าเภอ รวม ๕๕๑ คน 
  ๓) หมู่ บ้ านมีการจัดกิจกรรมส่ ง เสริมวิถีชี วิ ตแบบประชาธิปไตย  
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) (ผ่าน ๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน) จ านวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓๑ 

 

 ๒.๔ สร้างความสงบและความปลอดภัยตั งแต่ระดับชุมชน 
 ๒.๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
  ๑) อบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัด/อ าเภอ 
และส่วนกลาง 
          ๑.๑) โครงการยกระดับยุทธวิธีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ภาคสนามในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนกลางจ านวน ๑ รุ่น 
๓๖ คน 
      ๑.๒) โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมรูปแบบใหม่ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอ านาจหน้าท่ีพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน 
          ๑.๓) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย โดยอบรมยุทธวิธี 
การสืบสวนคดีค้ามนุษย์ให้พนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๖ คน  
รวมท้ังสิ้น ๑๕๒ คน 
          ๑.๔) โครงการฝึกภาคปฏิบัติสืบสวนคดีค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ และการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและอาชญากรรมออนไลน์ให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองส่วนกลาง จ านวน ๑ รุ่น ๓๒ คน 
          ๑.๕) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค 
                (๑) อบรมสืบสวนปราบปรามการกระท าผิดคดีค้ามนุษย์และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดปทุมธานี 
                 (๒) ฝึกอบรมยุทธวิธีตรวจค้นจับกุมการกระท าความผิดคดีค้ามนุษย์ 
และรักษาความสงบเรียบร้อย (DOPA S.W.A.T.) ในพื้นท่ีจังหวัดตาก เชียงราย นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และพิจิตร 
          ๑.๖) ตรวจติดตามและนิเทศงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอ านาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองให้กับ
พนักงานฝ่ายปกครองในจังหวัดกาญจนบุรี และสตูล 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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        ๒) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถปกป้อง
ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส 
การค้ามนุษย์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
      ๒.๑) ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอ าเภอร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจตราพื้นท่ีเฝ้าระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานท่ีเสี่ยง  
โดยจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และอ าเภอ จ านวน ๘๗๘ อ าเภอ โดยในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/เดือน และระดับอ าเภอ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน  
        (๑) ด าเนินการตามมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นท่ี แบ่งเป็นระดับจังหวัด 
๓,๓๐๘ ครั้ง และระดับอ าเภอ ๓๗,๙๙๘ ครั้ง รวมท้ังสิ้น ๔๑,๓๐๖ ครัง้ 
        (๒) ด าเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
แบ่งเป็น ระดับจังหวัด ๖,๖๒๘ คน และระดับอ าเภอ ๑๓๓,๐๘๔ คน รวมท้ังสิ้น ๑๓๙,๗๑๒ คน 
     ๓) ตรวจสอบ/จับกุมการกระท าความผิดค้ามนุษย์ด าเนินคดีเพื่อลงโทษ
ผู้กระท าความผิด และช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนุ ษย์  ชุดปฏิบัติการพิ เศษ 
กรมการปกครองตรวจสอบ/จับกุมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
      (๑) ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบร้าน Ann 6999 จับกุมผู้กระท า
ความผิด จ านวน ๑ คน และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จ านวน ๑ คน 
       (๒) ในจังหวัดสระแก้วได้จับกุมผู้กระท าความผิด จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จ านวน ๑ คน 
      (๓) ในจังหวัดชลบุรี เข้ าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองส่ือลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๔) ในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองส่ือลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๕) ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านนี้มีนัดจับกุมผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน ๑ คน 
      (๖) ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองส่ือลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๗) ในจังหวัดสกลนครเข้าตรวจสอบร้านนี้มีนัดจับกุมผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลอืผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ จ านวน ๔ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓๓ 

 

   ๒.๔.๒ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๓๐ สิงหาคม - ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยฝ์ึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน ๒๒๔ คน ครบตามเป้าหมายของโครงการ 
ท่ีได้ก าหนดไว้ 
   ๒.๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมจ านวน ๑๙๓ คน จากจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา ครบตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก าหนดไว ้
   ๒.๔.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รุ่น 
รุ่นละ ๑๔๕ คน รวม ๒๙๐ คน จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม รวมจ านวน ๒๘๘ คน ไม่ครบตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๒.๔.๕ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับประชาชน จ านวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นประจ า 
ทุกเดือน รวมเป็นจ านวนเงิน ๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ได้ด าเนินการโอนเงินจัดสรรเป็นรายไตรมาส 
โดยในไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสท่ี ๒ 
(เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท และไตรมาสท่ี ๓ (เดือนเมษายน 
- มิถุนายน ๒๕๖๔) (ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท  
โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนท้ังสิ้น ๓๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔.๖ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่ อนย้ ายผู้ ติ ด โควิด  -  19 กองบัญชาการ 
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง กองทัพบกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓๔ 

 

และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ โดยมีการจัด
ยานพาหนะสนับสนุนการเคล่ือนย้ายฯ ประกอบด้วย 
 ๑) จัดยานพาหนะท่ีใช้พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๓๑ คัน โดยจัดจาก 
กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๑๕ คัน กองทัพบก จ านวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน 
และกองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน ซึ่งได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ เมื่อวันท่ี  
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ และปัจจุบันยังด ารงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกวัน 
 ๒) จัดเพิ่มเติมอีก จ านวน ๒๑ คัน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 
๑๐ คัน กองทัพบก จ านวน ๕ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน และ กองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน 
ท้ังนี้ ได้มีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกวัน 
 ๓) จัดยานพาหนะท่ีพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) เตรียมไว้ จ านวน ๑๖ คัน 
โดยจัดจากกองทัพบก จ านวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน และกองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน 
 ๔) จัดรถพยาบาลจากกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๔ คัน 
 ๕) จัดก าลังพลจากส านักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วม 
ส่วนสนับสนุนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดโควิด - 19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ณ กรมยุทธบริการทหาร เพื่อประสานน าส่งโรงพยาบาล 
หรือโรงพยาบาลสนามตามท่ีก าหนด 
  ๒.๔.๗ การเสริมสร้างอุดการณ์และการมีส่วนร่วมกระตุ้นจิตส านึกความรัก 
และความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม โดยปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๒๑๕ ครั้ง 
 ๒.๔.๘ ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ 
  ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต ารวจท่ัวประเทศ จ านวน ๑,๔๘๓ สน./
สภ. เข้าปฏิบัติการในชุมชุม/หมู่บ้านเป้าหมาย สถานีละ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน รวมจ านวน ๗,๔๑๕ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง ๗ ขั้นตอน โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก โดยออกพบปะ
เย่ียมเยียนประชาชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด กฎหมายจราจร ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนโยบายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา 
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 ๒.๔.๙ กิจกรรมการปฏิบัติงานร่วมของอาสาสมัครต ารวจบ้าน มีอาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน สถานีต ารวจ/สถานีต ารวจภูธรละ ๑ นาย ร่วมปฏิบัติงานในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพืน้ท่ีรวม ๔,๘๖๐ นาย 
 ๒.๔.๑๐ โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับต าบล จัดฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ/ภูธรจังหวัดละ ๕ นาย 
เป็นวิทยากรต้นแบบในการอบรมสร้างเครือข่าย รวมจ านวน ๔๒๕ นาย 
 ๒.๔.๑๑ โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านช่วงเทศกาลส าคัญ 
(สงกรานต์ ๒๕๖๔) รับดูแล ๗,๕๓๗ หลัง ไม่มีเหตุเกิดกับบ้านท่ีรับฝาก และสถานีต ารวจ/สถานี
ต ารวจภูธร ส่งคืนบ้านให้เจ้าของเรียบร้อย 
 ๒.๔.๑๒ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ๒๕๖๔ 
 ๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จ านวน ๒,๐๑๐ ราย 
 ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน ๑๑,๒๔๒ ราย 
 ๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จ านวน ๗๙๔ ราย 
 ๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จ านวน ๑,๓๐๔ ราย 
 ๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๔ ราย 
 ๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จ านวน ๖,๗๗๒ ราย 
 ๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จ านวน ๘๘ ราย 
 ๒.๔.๑๓ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๓๗๙ ราย ผู้ต้องหา ๓,๓๘๔ คน 
 ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๑๒,๒๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๒,๕๔๑ คน 
 ๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๖๓๓ ราย ผู้ต้องหา 
๗๐๑ คน 
 ๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๑๑๘ ราย ผู้ต้องหา ๑,๑๒๘ คน 
 ๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๒๑ ราย ผู้ต้องหา ๒๐ คน 
 ๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๑,๑๕๖ ราย ผู้ต้องหา ๑,๑๒๔ คน 
  ๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๙ ราย ผู้ต้องหา ๒๑ คน 
 ๒.๔.๑๔ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม  
  ๑) การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๔๓๖ ราย ผู้ต้องหา ๓,๒๗๗ คน 
 (๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๑๑,๒๕๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๑,๖๒๖ คน 
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 (๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๘๗๕ ราย ผู้ต้องหา 
๑,๐๔๖ คน 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๐๖๔ ราย ผู้ต้องหา ๑,๐๗๘ คน 
 (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๑๘ ราย ผู้ต้องหา 
๑๕ คน 
 (๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๑,๔๙๗ ราย ผู้ต้องหา ๑,๔๕๔ คน 
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๗ ราย ผู้ต้องหา ๗ คน 
  ๒) การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๑๘๓ ราย ผู้ต้องหา ๓,๒๘๘ คน 
 (๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๙,๕๕๐ ราย ผู้ต้องหา ๙,๗๑๕ คน 
 (๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๑,๖๕๑ ราย 
ผู้ต้องหา ๒,๑๙๑ คน 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๓๖๖ ราย ผู้ต้องหา ๑,๓๔๔ คน 
 (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๑๘ ราย ผู้ต้องหา  
๑๕ คน 
 (๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๖,๖๗๕ ราย  
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๒๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๒ คน 
 
 ๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั งระบบ 
 ๒.๕.๑ มาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑) ควบคุม/สกัดกั นการลักลอบน าเข้าและส่งออกยาเสพติด สารตั งต้น
และเคมีภัณฑ์ ท าลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ ลาดตระเวนร่วมตามชายแดน 
และด าเนินการต่อบุคคลตามหมายจับ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อพื้นท่ี
สามเหลี่ยมทองค ามีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถจับกุมได้ จ านวน 
๑,๐๕๖ คดี ผูต้้องหา จ านวน ๑,๙๖๐ รายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้  

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา เวียดนาม รวม 

 การจับกุมคดี
ยาเสพติด (คดี)  

 ๖๒  ๔๕ ๔๕๔  ๒๕๕   ๒๕   ๒๑๓   ๑,๐๕๖  

 ผู้ต้องหา (คน)   ๑๕๖  ๗๓ ๙๑๘  ๓๔๗   ๖๕   ๓๙๙   ๑,๙๖๐  

 ของกลางยาเสพติด  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๗ 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา เวียดนาม รวม 

ยาบ้า (ล้านเม็ด)   ๗.๔๐   ๖๒.๕๑   ๑๗๑.๘๓   ๒๘๕.๘๓   ๐.๐๓   ๓.๕๙   ๕๓๑.๒๐  

ไอซ์ (กก.)  ๓๔๔.๕๐  ๒,๙๔๒.๐๐   ๑๔,๖๗๐.๕๙  ๙,๘๔๔.๕๘  ๓๕๙.๔๐   ๙๐๓.๕๘   ๒๙,๐๖๔.๖๓  

กัญชา (กก.)   -     ๔๖๘.๐๐   ๓๐.๐๑  ๒๐,๕๐๔.๙๐ -  ๓๒.๙๔   ๒๑,๐๓๕.๘๕  

เฮโรอีน (กก.)  ๔๖๙.๑๒   ๔๑๒.๕๔   ๑,๙๓๒.๒๐  ๒,๒๔๓.๙๔  ๒๐๘.๑๐   ๔๙๗.๔๐   ๕,๗๖๓.๓๐  

ฝิ่น (ก.)   ๗๔.๔๙   ๓.๗๐   ๑,๙๖๔.๘๒   ๒๕๗.๔๐   -     ๑,๑๒๘.๙๙   ๓,๔๒๙.๔๐  

คีตามีน (ก.)  ๒๖.๓๐   ๔๒.๐๐   ๘๑๒.๙๒   ๖๗๓.๐๐   ๖๒๙.๗๔   ๓๑๖.๒๓   ๒,๕๐๐.๑๙  

เอ็กซ์ตาซี (เมด็)  -   -   ๑๒๖,๒๔๐   ๕๐.๐๐  ๒,๕๗๔,๙๑๘.๐๐   ๒๑๙,๓๓๐   ๓,๔๒๙.๔๐  

สารตั้งต้น (กก.)  -   -     -     -     -    -  -    

เคมีภณัฑ์ (กก.)  -  ๘,๒๒๕.๐๐  ๒๔๖,๔๓๐.๐๖   ๗๕๐.๐๐   ๑,๙๓๔.๐๐  ๑๓.๐๐ ๒๕๗,๓๕๒.๐๖  
 
 

 ๒) แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
  (๑) การบังคับใช้กฎหมายท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด  
ตามแนวชายแดนและรายส าคัญ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑.๑) จับกุมคดียาเสพติด ๓๓๗,๑๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๐,๗๕๘ คน 
     - ข้อหาเสพ ๒๓๑,๔๒๑ คดี ผู้ต้องหา ๒๓๕,๘๒๖ คน 
     - ข้อหาครอบครอง ๙๔,๐๒๔ คดี ผู้ต้องหา ๙๗,๙๑๔ คน 
     - ๕ ข้อหาส าคัญ ๘๖,๗๓๕ คดี ผู้ต้องหา ๙๖,๘๐๕ คน 
   (๑.๒) การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้รับแจ้ง ๑๗,๖๓๙ เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๓,๙๓๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๑ 
   (๑.๓) การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับแจ้ง 
๓๑๗ ราย ด าเนินการแล้ว ๒๓๔ ราย 
    - การขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหาผู้กระท าความผิดฐานสมคบ 
สนับสนุน ช่วยเหลือ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด ๒,๑๑๒ ค าขอ/คดี ผู้ต้องหา ๔,๒๐๐ ราย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดมีค าส่ังอนุมัติแจ้งข้อหา ๓,๓๙๖ ราย และมีค าส่ังจับกุม ๑,๕๔๖ ราย ศาลออกหมายจับ 
๙๘๒ ราย จับกุมตามหมายจับ ๒๙๙ ราย 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๘ 

 

  (๒) การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด มูลค่ารวม ๗,๓๔๖.๘๒ 
ล้านบาท จ าแนกเป็น 
  - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
มีค าสั่งยึดและอายัดทรัพย์ชั่วคราวตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จ านวน ๕,๐๑๑.๐๗ ล้านบาท 
  -  ด า เนินการตามพระราชบัญญัติ วิ ธีพิจารณาคดียา เสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (บังคับโทษปรับ) จ านวน ๖๔.๑๓ ล้านบาท 
  - ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มูลค่า ๔๑๑.๙๕ ล้านบาท  
  - ด าเนินการตามประมวลรัษฎากร มูลค่า ๑.๓๐ ล้านบาท 
  - กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมและยึดทรัพย์ มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท 
  - คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ไดว้ินิจฉัยยึดทรัพย์ ๗๔๗.๘๓ ล้านบาท 
  - คดีที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุนฯ จ านวน ๙๕๐.๕๖ ล้านบาท 
 ๓) แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
และเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ประชากร 
เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมจากยาเสพติด รวมท้ังมีทัศนคติ 
เชิงบวกและพฤติกรรมในการจัดการชีวิตท่ีถูกต้อง โดยเน้นในกลุ่มประชากรก่อนวัยเสี่ยง  
และการป้องกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง  
  (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ภาพรวมด าเนินการ ๘,๒๙๒,๓๐๔ คน 
  (๒) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือ
คุ้มครองและดูแลรักษาเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ภาพรวมด าเนินการ ๑๑๓,๘๙๘ คน 
  (๓) กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสังคมปลอดภัย การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่ โทษพิษภัยของยาเสพติด  
การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ ภาพรวมด าเนินการ ๑,๑๕๑,๒๔๔ คน 
 ๔) แนวทางการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด 
  (๑) เน้นการพัฒนาการดูแลผู้เสพยาเสพติดท้ังในเชิงสุขภาพและสังคม 
โดยใช้การสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการกับระบบและกลไกด้านสาธารณสุข และน าครอบครัว 
ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ าบัด ติดตาม ช่วยเหลือ ตลอดจนยกระดับและพัฒนา



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๙ 

 

กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูทุกกระบวนการ โดยการขยายศักยภาพการบ าบัดรักษา  
ทุกกระบวนการ การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ในการบ าบัดรักษา
และฟื้นฟู การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - เป้าหมาย ๒๓๕,๑๓๐ ราย ภาพรวมด าเนินการ ๑๖๘,๕๖๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๙ 
   - การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป้าหมาย ๑๘๓,๐๓๐ ราย 
ด าเนินการแล้ว ๑๕๔,๐๕๑ ราย 
   - การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้กลับคืน 
สู่สังคม มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ๕,๕๑๓ คน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ๑,๐๒๓ คน 
  (๒ )  การลดอันตรายจากการใช้ยา เสพติด  (Harm Reduction) 
โดยการให้บริการลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วย ยาเสพติดทุกราย ภายใต้แนวคิด 
การด าเนินงานเพื่อลดอันตรายหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้ยาเสพติดต่อตัวผู้ใช้ยา บุคคล
ใกล้ชิด และสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการให้บริการ
เพื่อลดอันตราย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติด 
ให้ได้ในที่สุด มีผลการด าเนินการแล้ว ๓๗,๔๑๒ คน 
 ๒.๕.๒ มาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๑) การพัฒนากฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเลิกความผิดและอัตราโทษอันเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม และมีผลบังคับใช้แล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ียึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยท่ีก าหนดกลไก การแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมยาเสพติด  
การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การก าหนดความผิด ในคดียาเสพติด และการลงโทษ 
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมในการกระท าความผิด รวมไปถึงการพิจารณาคดี ของศาลใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาการลงโทษท่ีเหมาะสม หรือใช้มาตรการทางเลือกอื่นได้ตามระดับความร้ายแรงของ 
การกระท าความผิด ลงโทษตามพฤติการณ์ของผู้กระท าผิด แก้ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
โดยวิธีการ ทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย  
ท่ีควรได้รับการช่วยเหลือ ให้เข้ารับการบ าบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมา
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมถึง การน าพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์  
และทางการแพทย ์     



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๔๐ 

 

    ๒) มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ เน้นสนับสนุนและส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดในทุกมาตรการท้ังด้านการปราบปราม การป้องกัน 
การบ าบัดรักษา การบริหารและอ านวยการ โดยมีความร่วมมือส าคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติการร่วม
แม่น้ าโขงปลอดภัย ผลการด าเนินการจับกุม จ านวนคดี ๑,๒๓๘ คดี จ านวนผู้ต้องหา ๒,๒๑๑ คน 
    - ของกลางยาเสพติด 

ยาบ้า 
(ล้านเม็ด) 

ไอซ์ 
(กก.) 

เฮโรอีน 
(กก.) 

กาเฟอีน 
(กก.) 

เคมีภัณฑ์อื่นๆ 
(กก.) 

๗๐๔ ๒๐,๓๙๘ ๓,๘๖๗ ๑๒,๒๒๕ ๖๖๖,๓๐๓ 
 

 ๓) การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย  
 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด ด าเนินการการท าลายข่ายงาน
การค้ายาเสพติดทุกระดับ และน ามาตรการทางกฎหมายในเรื่องสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาใช้บังคับ เพ่ือน าไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดรวมท้ังจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์ และการสืบสวน
ทางการเงินตลอดจนน าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และประมวลรัษฎากร มาเสริมหรือรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อให้การยึดทรัพย์สิน 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 (๑) การด าเนินมาตรการสมคบ/สนับสนุน ช่วยเหลือรวมท้ังตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๒๙ 
  (๑.๑) ค าขอ (การประมวลผล ใช้วันท่ีตรวจสอบเมื่อสามารถยื่นค า
ขอออนไลน์จะเป็นวันท่ีบันทึกข้อมูล) จ านวน ๑,๐๘๔ ค าขอ จ านวนผู้ต้องหา ๒,๔๗๓ ราย 
  (๑.๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าขออนุมัติแจ้งข้อหา
ผู้กระท าความผิดฐานสนับสนุนสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ยาเสพติด อนุมัติการจับกุม/แจ้งข้อหา รวม ๒,๒๒๘ ราย 
 (๒) การยึด/ อายัดทรัพย์สิน เป้าหมาย การยึด/อายัดทรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมกัน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 
มูลค่าทรัพย์สิน ๑๑,๐๐๓.๐๒ ล้านบาท โดย 
 (๒.๑) ยึด/อายัดทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  
และจากกฎหมายอื่น จ านวน ๗,๐๔๔.๘๒ ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๔๑ 

 

 (๒.๒) ปฏิบัติการพาลีปราบยา (อยู่ระหว่างหน่วยงานเตรียมเสนอ
เลขาธิการ ปปส.) จ านวน ๑,๑๕๘.๒๐ ล้านบาท 
 (๒.๓) ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการกลั่นกรองเสนคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน (การริบทรัพย์ตามมูลค่า Value – based Confiscation) ค านวณมูลค่า
๒,๘๐๐ ล้านบาท 
 (๓) การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด (สายด่วน ๑๓๘๖) เรื่อง
ร้องเรียนท้ังหมด จ านวน ๑๖,๕๒๙ เร่ือง ด าเนินการ ๑๓,๖๐๒ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๙ 
 (๓.๑) ร้องเรียนพื้นท่ี ด าเนินการได้ ๑,๐๓๒ เร่ือง 
 (๓.๒) ร้องเรียนบุคคล ด าเนินการได้ ๑๒,๕๗๐ คน 
 ๔) การป้องกันยาเสพติด โดยการเสริมสร้างความเข็มแข็ง หมู่บ้าน/ชุมชน 
ตามแนวชายแดน และการพัฒนาทางเลือก การสร้างความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 
และการป้องกันยาเสพติด ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้ 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม  ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ด าเนินการได้ จ านวน ๘,๑๘๗,๖๓๗ คน ดังนี้ 
       (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จ านวน ๘,๓๐๘,๕๘๓ คน 
   (๒) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรม
ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลรักษาเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน ๑๐๕,๗๓๓ คน 
   (๓) กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ ในระบบ ด าเนินการได้ 
๒๓,๕๘๓ แห่ง จ านวนแรงงาน ๘๙๔,๔๕๘ คน 
 ๕) การบ าบัดรักษายาเสพติด 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕)  
มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสงเคราะห์ สนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านท่ีอยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถ
กลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข มีผลด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) การพัฒนาระบบการบ าบัดรักษา ด าเนินการได้ ๑๕๓,๔๘๔ ราย  
  (๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด 
โดยการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ด าเนินการได้ ๑๐๓,๕๕๓ ราย 
 ๖) การบริหารจัดการด้านยาเสพติดอย่างบูรณาการ  
      ควบคุมและใช้ประโยชน์ จากพืชเสพติด อาทิ พืชกระท่อม กัญชา กัญชง 
ในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรม และจัดให้มีมาตรการควบคุม  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๔๒ 

 

และป้องกันการใช้พืชเสพติดในทางท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านกลไกการอ านวยการ
ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นท่ี ก ากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรการ
และแนวทาง การด าเนินงานจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ 

๒.๕.๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันคณะท างาน
เพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดฯ ระหว่างหน่วยงาน ปปส., DSI, บช.ปส. และ ปปง. 
เพื่อแบ่งเป้าหมายสืบสวนเส้นทางการเงินและติดตามความคืบหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ร่วมกันขยายผลจนท าให้กองคดีความมั่นคงออกเลขคดีพิเศษได้อีก ๑ คดี คือเลขคดีพิเศษท่ี 
๓๖/๒๕๖๔ 

 ๑) กองธุรกิจการเงินนอกระบบ อายัดทรัพย์สินในคดีพิเศษ ท่ี ๓๓/๒๕๖๔ 
ได้แก่  

  (๑) บ้านและท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ตาก และประจวบคีรีขันธ ์
 (๒) ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ และรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ 
 (๓) บัญชีธนาคารบุคคลเป้าหมายและครอบครัว รวมมูลค่าทรัพย์สิน 

ท่ีถูกด าเนินการในคร้ังนี้ ประมาณ ๕๐ ล้านบาท 
 ๒) กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ขออนุมัติออกหมายจับกุมผู้ต้องหา 

และขอให้อายัดบัญชี ในคดีพิ เศษท่ี ๖๐/๒๕๖๓ จ านวน ๗ ราย และมีความคืบหน้า 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพิเศษท่ี ๖๐/๒๕๖๓ สอบปากค า, 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมและส่งฝากขังตามกฎหมาย  (๒) สอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีพิเศษที่ ๖๐/๒๕๖๓ เพ่ือให้ทันฝากขัง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
และสนธิก าลังร่วมกับ ป.ป.ส. ปปง. ศรภ. เข้าตรวจค้น ๖ จุด ยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐ ล้านบาท 
 ๒.๕.๔ การป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สนับสนุนการปฏิบัติ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด ให้แก่ศูนย์อ านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย/ กรมการปกครอง/ จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ดังนี ้
  ๑) รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในหมู่บ้าน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๔๓ 

 

  ๒) สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติดตามช่องทางชายแดน 
ตลอดจนพื้นท่ีในประเทศ 
  ๓) ปราบปรามและจับกุมการกระท าความผิด 
  ๔) พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ าบัดรักษาในหน่วยบ าบัดฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติด (แบบระบบสมัครใจ) ซึ่งด าเนินการโดยกองร้อยอาสารักษาดินแดน รวมท้ัง
สนับสนุนการฝึกอบรม  
  ๕) การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูฯ รวมท้ังให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟู ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
 ๒.๕.๕ โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ
โดยได้ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๒๑,๕๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๔ 
 ๒.๕.๖ โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ (ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด) เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ได้แก่ ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท างาน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๖๔ 
 ๒.๕.๗ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
   ๑) อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก 
และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่แรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง ต่ ากว่า ๑๐ คนลงมา และใน
กลุ่มแรงงาน นอกระบบ ให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โดยมอีาสาสมัครแรงงานเข้าไปให้ความรู้ ปรึกษา แนะน าแก่นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
เกิดการรับรู้ และแสดงความจ านงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน ๒,๑๕๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๑.๒๒ และกลุ่มแรงงานนอกระบบเกิดการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จ านวน ๑,๔๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓ 
   ๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
รณรงค์ ส่งเสริมให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
ในสถานประกอบการ โดยได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน ๔ แห่ง มีลูกจ้าง จ านวน 
๓๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑ แห่ง 
มีสมาชิก จ านวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๔๔ 

 

   ๒.๕.๘ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมป่าไม้  
แถลงยึดไม้หวงห้ามจากเครือข่ายยาเสพติด มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่ีกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วย พันต ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ าย
ยาเสพติด และยึดไม้มีค่าได้หลายรายการ นายสมศักดิ์ แถลงว่า ตามท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) ได้ตรวจค้นบ้าน นายสาธิต วิยาภรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายค้นศาลอาญาซึ่งขณะนี้เสียชีวิต
ไปแล้ว ท่ีบ้านในต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งการตรวจค้นได้พบไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และไม้อื่น ๆ จ านวนมาก จากนั้นกรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบ
และแจ้งผลว่า มีไม้หวงห้ามเป็นไม้แปรรูปและไม้ท่อนไว้ในครอบครอง ประเมินมูลค่าประมาณ 
๑๖๐ ล้านบาท ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ ครอบครอง 
ไม้หวงห้ามโดยไม่มีตราค่าหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และมาตรา ๗๓ แปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน  
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูงแปรรูปไว้ในครอบครอง 
  ๒.๕.๙ ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันคณะท างานเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่าย
ยาเสพติดฯ ระหว่างหน่วยงาน ปปส., DSI, บช.ปส. และปปง. เพื่อแบ่งเป้าหมายสืบสวนเส้นทาง
การเงินและติดตามความคืบหน้า 
 ๒.๕.๑๐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สนธิก าลัง ๓ หน่วยงาน ลุยยึดทรัพย์
เครือข่ายยาเสพติด ๔๓ ล้านบาท ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียน ๙ ปี มูลค่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
ท้ังนี้  ดีเอสไอเชื่อว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ประกอบประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๓ นอกจากนี้ยังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจ านวนมาก โดยจะเร่ง
ติดตามผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด มาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 ๒.๕.๑๑ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี กสพ. กปภ., 
ปปส. และนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมตรวจสอบรายการสิ่งของท่ีอยู่ในตู้เซฟตามบัญชีของกลางล าดับที่ 
๒๑ พบธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ จ านวน ๑๐๐ ฉบับ แหวนคล้ายทองค า แหวนคล้ายทองค าสลัก
อักษร “ฐาราชวงศ์ศึก” แหวนคล้ายทองค าหัวทับทิมล้อมเพชร วัตถุคล้ายทองค าแท่งขนาด  
๑ บาท เอกสารบัตรรับประกันสินค้าห้างทองเยาวราช เอกสารระบุ “Happy Valentine’s day” 
เหรียญพระเลี่ยมวัตถุคล้ายทองค า พระผงสีขาวเลียมวัตถุคล้ายทองค า เหรียญพระประจ าวัน
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๑๔๕ 

 

อังคาร เหรียญพระหลวงปู่แหวน ด้ายถักสีด า เกสรดอกไม้แห้ง น าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ส านักงาน ปปส. มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อท าการตรวจสอบทรัพย์สิน
ต่อไป 
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๑๔๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๓   การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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๑๔๗ 

 

นโยบายหลักข้อ ๓  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๓.๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
  ๓.๑.๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
   ๑) จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั งที่ ๒๙” 
เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาพันธ์
สมาคมภาพยนตร์ จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งท่ี ๒๙”  
เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานประกาศรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เข้าร่วมงาน โดยมอบรางวัลท้ังหมด 
๑๗ สาขา มีผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน และถ่ายทอดผ่านช่องสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์  
ช่อง ๒๓ ท้ังนี้ สื่อภาพยนตร์ถือเป็นกลไกส าคัญในการน าเสนอ ถ่ายทอด และเผยแพร่วัฒนธรรม
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นท้ังในเชิงมรดกและวิถีชีวิต ซึ่งบุคลากรในวงการภาพยนตร์เป็น  
ส่วนส าคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ประสบความส าเร็ จ โดยการจัดงาน
ประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งท่ี ๒๙” มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 
   (๑) เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
ให้เป็นมืออาชีพ 
   (๒) เพื่อเป็นงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย 
   (๓) เพื่อเป็นการแสดงความเป็นหนึ่งและศักยภาพของวงการภาพยนตร์
ไทยให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาประเทศ เป็นการสร้างกระแสการต่อต้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

๒) การจัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย กระทรวง
วัฒนธรรม จัดสัมมนาออนไลน์หนุนภาพยนตร์ไทย บุกตลาดเทศกาลหนังเมืองคานส์ โดยจัด
กิจกรรมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ไทยในเวทีโลก 
และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๔๘ 

 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของกระทรวง
วัฒนธรรม กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในนามทีมประเทศไทย หรือ “Content Thailand” โดยมีหัวข้อ 
ในการสัมมนา ดังนี้  
  (๑) การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (Thailand 
- A Hub of Film and Digital Content) เพื่อวิ เคราะห์อุตสาหกรรมดิจิ ทัลคอนเทนต์ไทย 
ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ 
  (๒) การส่งเสริมการร่วมลงทุนและการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ในประเทศไทย (Filming in Thailand and Co - Production) สร้างมุมมองแนวทางในการถ่าย
ท าภาพยนตร์ในประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และเง่ือนไขใหม่ของ Incentive ในประเทศไทยรวมไปถึงการร่วมลงทุนกับภาพยนตร์
ต่างประเทศ 
  (๓) การส่งเสริมคอนเทนต์ไทยส าหรับผู้ประกอบการ (Fresh Content 
from Thailand) น าเสนอคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจจากผู้บริหาร ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท ณ๊อบ โปรดักชัน 
จ ากัด บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด และบริษัท ณวลาร์ท นิมิต จ ากัด 
  นอกจากนี้ การเปิดเวทีสัมมนาดังกล่าว ต้อนรับผู้ประกอบการนานาชาติ
จากกว่า ๑๔๐ ประเทศท่ัวโลก เข้าร่วมสัมมนาผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ หรือ 
Marche du Film Online ทางเว็บไซต์ https://marchedufilm.online อีกท้ังสามารถชมคลิป
การจัดสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังได้ทาง Youtube: CONTENT THAILAND CHANNEL 

๓) การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั งที่ ๗  
 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์

แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ 
(Bangkok ASEAN Film festival 2021) ครั้ง ท่ี ๗ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า และโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งนับเป็น  
อีกโอกาสท่ีส าคัญส าหรับบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท้ังในประเทศไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศพันธมิตรในเอเชียจะได้ร่วมมือกันฟื้นฟูและร่วมกัน
เริ่มต้นใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ยั่งยืนต่อไป และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท่ีมุ่งใช้มิติวัฒนธรรม 
สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพฯ 
เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน 
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โดยงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งท่ี ๗ มีกิจกรรมประกอบด้วย  
(๑) การจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ ๓๗ เรื่อง จากประเทศสมาชิก

อาเซียน และภาพยนตร์ จากประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งทุกเรื่อง 
มีบทบรรยายภาษาไทย - อังกฤษ และเข้าชมฟรีทุกเรื่องทุกรอบ โดยแบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉาย 
ดังนี้ ภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์ (SHOWCASE : ASEAN PLUS) โดยเป็นภาพยนตร์จากประเทศ
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน รวมถึงจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย รวม ๑๒ เรื่อง จัดฉายเรื่องละ  
๒ รอบ อาทิ ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Belle ผลงานของมาโมรุ โฮโซดะ จากประเทศญี่ปุ่น 
ภาพยนตร์เรื่อง Vengeance Is Mine All Others Pay Cash (Seperti Dendam Rindu Harus 
Dibayar Tuntas) ผลงานของ Edwin และภาพยนตร์เรื่อง Yuni ผลงานของ Kamila Andini  
โดยท้ังคู่เป็นสองภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซียท่ีคว้ ารางวัลใหญ่จากเทศกาลส าคัญ ๆ  
ในปี ๒๕๖๔ นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่อง The Edge of Daybreak (พญาโศกพิโยคค่ า) ผลงาน
ของไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์จากประเทศไทย ภาพยนตร์เรื่อง White Building ผลงานของ Kavich 
Neang ผู้ก ากับคลื่นลูกใหม่จากประเทศกัมพูชา ภาพยนตร์เรื่อง In Front of Your Face ผลงาน
ภาพยนตร์เร่ืองล่าสุดของ Hong Sangsoo ผู้ก ากับเกาหลีใต้ระดับแนวหน้า และภาพยนตร์เร่ือง A 
Night of Knowing Nothing ภาพยนตร์จากผู้ก ากับหญิงหน้าใหม่ Payal Kapadia จากประเทศ
อินเดีย เป็นต้น 

(๒) การสัมมนาหัวข้อ “IS ASEAN CONTENT READY TO TAKE ON 
THE WORLD?” ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้เชี่ยวชาญทางภาพยนตร์ ในระดับนานาชาติ มาร่วมกันวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์  
การผลิตคอนเทนต์ของภูมิภาคว่า อนาคตของคอนเทนต์เหล่านี้จะอยู่จุดไหนในวงการภาพยนตร์
ระดับโลก และเมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการสัมมนาหัวข้อ “Going Virtual” ร่วมกับ ACBS 
(Asia Content Business Summit) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี
การน าเสนอข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ จากประเทศต่าง ๆ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ รวมท้ัง
การประกาศโครงการของ ACBS กับการรายงานสถานการณ์ของประเทศสมาชิกแนวโน้ม 
ของอุตสาหกรรมสารัตถะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
และการเสนอโครงการความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างประเทศจากทวีปเอเชีย และใน 
วันอาทิตย์ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า โรงท่ี ๙ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ SCREENING AND TALK: แนะน าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประเทศมองโกเลีย  
การแนะน าอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากประเทศมองโกเลีย ชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง Morin Khuur 
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(The Horsehead Fiddle) และสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยนายโทโมร์ อมาร์ซานา (His 
Excellency Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย โดยภาพรวม
ของงานสัมมนามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก รวมท้ัง
เสนอให้เพิ่มประเทศภาพยนตร์ท่ีจะจัดฉายในเทศกาลในปีต่อ ๆ ไป 

(๓) การประกวดภาพยนตร์สั้ นอาเซี ยน (ASEAN SHORT FILM 
COMPETITION) โดยในปีนี้มีผู้ชนะการประกวด จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ ๑) รางวัล BEST ASEAN 
SHORT FILM ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 2,000 USD คือ How to Die Young in Manila 
จากประเทศฟิลิปปินส์ ๒) รางวัล JURY PRIZE ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 1,000 USD คือ 
Lemongrass Girl จากประเทศไทย ๓) รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะได้รับโล่รางวัล 
และเงินสด 500 USD คือ February 1st จากประเทศฝรั่งเศสและประเทศเมียนมา ขณะเดียวกัน
มีการจัดการประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์อาเซียน (SEA PITCH) : SOUTHEAST ASIAN 
PROJECT PITCH) เพื่อคัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว ๘ โครงการ โดยคนท า
ภาพยนตร์จากภูมิภาค อาเซียนท่ีมีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งโครงการ  ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้ก ากับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์  
ด้านการน าเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ๒ ครั้ง เพื่อเตรียมตัว
น าเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ ท้ังนี้ ผู้ชนะการประกวด จ านวน  
๓ รางวัล ประกอบด้วย (๑) รางวัล SEAPITCH Award ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 5,000 
USD ได้แก่ TREMBLE LIKE A FLOWER ปฐมพล เทศประทีป คัทลียา เผ่าศรีเจริญ โสฬส สุขุม 
จากประเทศไทย (๒) รางวัล Runner-Up Prize ผู้ชนะได้รับโล่รางวัลและเงินสด 3,000 USD 
ได้ แก่  THE RIVER KNOWS OUR NAME โ ดย  Mai Huyen Chi Producers:  Pedro Román  
Lê Chi Janny จากประเทศเวียดนาม Vietnam และ (๓) รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะ
ได้รับโล่รางวัลและเงินสด 2,000  USD ได้แก่ เรื่อง THE BEER GIRL IN YANGON โดย Sein 
Lyan John Badalu จากประเทศเมียนมา 

ท้ังนี้ งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนฯ ในครั้งนี้ยังถือเป็นการช่วย
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออก ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความร่วมมือ  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภาพยนตร์ระหว่างกันด้วย 
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๔) การจัดกิจกรรม ๑๒๖ ปี วันก าเนิดภาพยนตร์โลก หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบ ๑๒๖ ปีวันก าเนิดภาพยนตร์โลก ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เพื่อย้อนร าลึก ถึงค่ าคืนวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๔๓๘ ท่ีโถงห้องซาลองอินเดียนใต้ถุนร้าน
กาแฟกรองด์คาเฟ่ ในโรงแรมสคริบบ์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อองตวน ลูเมียร์ ได้น าประดิษฐกรรม 
ซีเนมาโตกราฟของลูกชาย ออกุสและหลุยส์ ลูเมียร์ จัดฉายภาพเคลื่อนไหวเก็บเงินค่าดูเป็นครั้งแรก 
แม้ในคืนแรกจะน่าผิดหวังเพราะมีผู้สนใจเพียง ๓๓ คน ยอมซื้อตั๋วราคา ๑ แฟรงมาดูอะไร 
ท่ีพวกเขาก็ไม่รู้ แต่ในวันรุ่งขึ้นและต่อ ๆ มา ผู้คนกลับพากันมาหนาตาขึ้น คนท่ีมาดูแล้วก็มาอีก
พร้อมพาคนอื่น ๆ มาดูด้วย มากันทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นอาชีพ ถึงขั้นเกิดชุลมุนวุ่นวายจนต ารวจ
ต้องมาช่วยจัดคิว บางรอบต่อคิวยาวไปตามถนนถึงสามร้อยเมตร ต้องจัดรอบฉายถึง ๒๐ รอบต่อวัน 
เก็บค่าดูได้วันละสองพันกว่าแฟรง ผู้คนชาวปารีสหลั่งไหลกันมาเพราะปากต่อปากชักชวน 
และเสียงโจษจันเล่าขาน  

จากความส าเร็จท่ีปารีส อาศัยเวลาเพียงสองปีพี่น้องลูเมียร์ก็ท าให้
สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขากระจายไปยังหัวเมืองส าคัญหลายประเทศในทุกทวีป จนท าให้ท่ัวโลกรู้จัก
กับ “ภาพยนตร์” เมื่อกาลเวลาผ่านไปนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ได้เห็นพ้องกันยกให้ประดิษฐกรรม
ซีเนมาโตกราฟของลูเมียร์เป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของภาพยนตร์ และนับวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๔๓๘ 
เป็นวันก าเนิดภาพยนตร์โลก 

โดยซีเนมาโตกราฟ ส่ิงประดิษฐ์ชิ้นส าคัญของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 
ท่ีเป็นท้ังกล้อง เครื่องฉาย และเครื่องส าเนาฟิล์ม ในเครื่องเดียวกัน โดยโจทย์ท่ียากท่ีสุด  คือ  
การคิดกลไกการขับเคลื่อนฟิล์มให้เดิน และหยุดเป็นจังหวะ เพื่อถ่ายและฉายภาพทีละภาพ 
อย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ให้ช่างไทยจ าลองตัวเครื่องซีเนมาโตกราฟ ขึ้นมาจนสามารถ
ใช้งานได้ใกล้เคียงกับของจริง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ท่ีมีคุณค่าส าหรับการศึกษา
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ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก โดยตั้งอยู่ท่ีใต้ถุนร้านกาแฟกรองด์ คาเฟ่ อาคาร Hotel Scribe 
เมืองมายา ท้ังนี้ ในวันก าเนิดภาพยนตร์โลก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หอภาพยนตร์ได้เปิดอาคาร 
Hotel Scribe เมืองมายา ให้เป็นวันพิเศษ เพื่อน าเครื่องซีเนมาโตกราฟจ าลองเครื่องนี้ออกฉาย
ภาพให้เคลื่อนไหวอีกครั้ง  

 

 

 

 
 

๕) การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิง
ในลักษณะอ านาจละมุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุม
กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม และระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) 
โดยที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีมอบหมายให้
กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับ
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ด าเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
สู่สากลผ่านงานศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการผ่าน
สื่อบันเทิงในลักษณะอ านาจละมุน (Soft Power) เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีและรายได้ให้แก่
ประเทศ รวมท้ังสร้างความภาคภูมิใจ ความรักและความสามัคคีของคนในชาติสอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และรัฐบาล
เตรียมปรับวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติโดยส่งเสริมการใช้ Soft Power จากผู้สนับสนุน 
มาเป็นผู้ลงทุน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศและส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ของประเทศในระยะยาวจากเดิมท่ีภาคเอกชนด าเนินการ 

โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกรอบแนวทางการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ประเทศ ผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอ านาจละมุน (Soft Power) ซึ่งมุ่งเน้นด าเนินการ  
๒ ส่วนคือ ส่วนแรกการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมสื ่อบันเทิงไทย 
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โดยพัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตผลงานให้แก่ต่างประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับอุตสาหกรรม 
สื่อบันเทิงต่างประเทศและพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ธุรกิจสื่ อบันเทิง เนื้อหา เทคโนโลยี 
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรผลิตบุคลากร และกลไกสนับสนุนของรัฐบาล และส่วนที่สอง การเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจให้แก่สื่อบันเทิงไทย ธุรกิจสินค้าและบริการ องค์กร สถาบันเพื่อการต่อยอด
ทุนและส่งเสริมทางการตลาด ภาพลักษณ์และแคมเปญของตนเองโดยใช้ Soft Power เช่น 
อาหารไทย ผ้าไทย ซึ่งปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งส่งเสริม Soft Power ท้ังสองด้านนี้ รวมท้ังก าหนด
ภาพลักษณ์ หรือแบรนด์ประเทศ (Nation branding) และแคมเปญของประเทศ และก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน เช่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ สร้างรายได้แก่ประเทศ และสร้าง 
ความภาคภูมิใจและความสามัคคีในชาติ รวมท้ังจัดให้มีมาตรการด้านภาษี โดยเตรียมมาตรการ
การลดหย่อนภาษีหรือมาตรการทางการเงินในการจูงใจให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้า บริการ องค์กร สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีร่วมลงทุน Soft Power และใช้
ประโยชน์จากสื่อบันเทิงในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสินค้า อีกท้ังเสนอจัดตั้งคณะกรรมการ
และองค์กรระดับชาติขึ้นมาก ากับดูแลและขับเคลื่อนท้ัง ๒ ส่วนนี้ โดยก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ
ในระยะยาว  

นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานจัดท ากรอบ 
แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอ านาจละมุน ในคณะอนุกรรมการฯ 
ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะท างาน และคณะท างาน 
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน สภาและสมาคมท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน้าท่ีและอ านาจ เช่น 
ศึกษาข้อมูลและจัดท าเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการจัดท าและร่วมกันพัฒนากรอบ 
แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ พัฒนาการจัดท ากรอบแนวทาง การส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศฯ เป็นต้น ซึ่งท่ีประชุมได้ให้คณะท างานฯ เร่งจัดท าแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศฯ และเสนอคณะอนุกรรมการฯ หลังจากนั้นจะจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศฯ โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศฯ และเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยจะเสนอ
แผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอรัฐบาลต่อไป 

๖) การเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง 
ปี ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงพาณิชย์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และภาคเอกชน ในนามทีมประเทศไทย 
ภายใต้ชื่อ “Content Thailand” เข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2022) เขตบริหาร
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พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจัดงานใน
รูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
โดยมีกิจกรรมตลาดซื้อขายภาพยนตร์และโทรทัศน์ในพื้นท่ีคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์รูปแบบออนไลน์ โดยในงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง 
ประจ าปี ๒๕๖๕ มีบริษัทผู้ผลิต จัดจ าหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เกมและแอนิเมชัน รายการ
โทรทัศน์ ละครและโฆษณา ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าร่วม ๒๒ แห่ง ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ท าให้
เกิดการเจรจาทางการค้า ช่วยสร้างรายได้ และขยายเครือข่ายทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการให้มีคู่ค้า
หรือผู้ร่วมทุนผลิตเนื้อหารายใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย รวมไปถึง
สร้างความสนใจร่วมลงทุนและการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

๗) การเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์มอนตางยอซา ประจ าปี ๒๕๖๕ 
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งภาพยนตร์เรื่อง “ผัดไทย : สูตรลับลิขิต
ฝัน” (Pad thai : The Secret Recipe) เข้าร่วมจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์มอนตางยอซา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (The Montanosa Film Festival (MFF) 2022) ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๕ ณ Baguio Creative City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีก าหนดจัดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ จ านวน 
๓ รอบ โดยกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกภาพยนตร์เรื่อง “ผัดไทย : สูตรลับลิขิตฝัน” เนื่องจากมี
เนื้อหาส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เป็นอย่าง
ดีโดยเฉพาะ “ผัดไทย” เป็นอาหารไทยท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติและได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากจากชาวต่างชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นผลงานการก ากับของ  
นายเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ เมื่อปี ๒๕๖๔ บทประพันธ์โดยสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ และนักแสดงน า 
ได้แก่ พลอยไพลิน ตั้งประภาพร จรรยาธนาสว่างกุล นันทวัน เมฆใหญ่ และแดน บุรีรัมย์ มีความยาว 
๔๘ นาที ซึ่งเป็นภาพยนตร์ท่ีเกิดจากความผลงานวิจัยในโครงการนวัตกรรมละครโทรทัศน์  
เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ๔.๐ ของศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทาง
สังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ การส่งภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์
มอนตางยอซา ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ข้อ ๒ การส่งเสริมพัฒนาตลาด
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ มาตรการเชิงรุกด้วยการเน้นน าเสนอภาพยนตร์ไทยและวีดิ
ทัศน์ในตลาดต่างประเทศและการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมให้เกิด



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๕๕ 

 

การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก ช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

 
 

๘) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านสื่อภาพยนตร์ ๒ ฝั่งโขง ร่วมพัฒนา
บุคลากร นักศึกษา ประชาชน สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผ่านโครงการ “เมืองหนังอีสาน สู่เมือง
หนังโลก” กระทรวงวัฒนธรรม ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ เช่น 
งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตามนโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Film) และนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ โดยได้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิต
ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ “เมืองหนังอีสาน 
สู่เมืองหนังโลก” มุ่งพัฒนาก าลังคนพร้อมสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยสู่เวทีโลก 
ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสิมนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตภาพยนตร์สั้น ของสถาบันการศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ัวประเทศ 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของสถาบันการศึกษาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจากประเทศ
เพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ืออบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้าง
คนให้มีความพร้อมสู่อุตสาหกรรม ผ่านสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยกว่า ๒๐ สถาบัน 
โดยเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาก าลังคนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย และมีการผลิตภาพยนตร์
สั้นร่วมกับผู้ก ากับภาพยนตร์ไทยท่ีมีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของเมืองไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน ประกอบด้วย นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ท่ัวประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น และสถานศึกษาจาก สปป. ลาว คือ สถาบัน
วิจิตรศิลป์ (สปป.ลาว) Souphanouvong University (สุภานุวงศ์) และ Lao National University  
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๑๕๖ 

 

ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว 
มาอย่างยาวนาน จึงพร้อมร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้ก้าวหน้าและมีการยกระดับ  
สู่สากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพร้อมเป็นหน่วยงานส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการร่วมลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ในอนาคตต่อไป 
 

 
 

๙) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๑๒๕ ปี วันก าเนิดภาพยนตร์ 
ในสยาม เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเนื่องใน 
วันครบรอบ ๑๒๕ ปี วันก าเนิดภาพยนตร์ในสยาม ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ 
ภายในงานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฟังการเล่านิทานภาพ “คามิชิไบ” ตอน “ก าเนิดภาพยนตร์ 
ในสยาม” ชม “รูปประดาน้ า” และ “รูปศรีต่อยมวย” ภาพยนตร์ท่ีจัดฉายครั้งแรกในสยาม 
นอกจากนี้ ในงานยังมีเวทีเสวนาภาพยนตร์ “แสงฉายท่ีไม่เคยมอดดับ” โดยคนรักหนังร่วมรับฟัง
และแลกเปลี่ยนความทรงจ า รวมท้ังร าลึกถึงคุณูปการของ วิคเตอร์ - เกรียงศักดิ์ ศิลากอง 
นักจัดเทศกาลภาพยนตร์ผู้ล่วงลับ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเปิดโลกและขยายขอบเขตวัฒนธรรม
การชมภาพยนตร์ในเมืองไทย ผ่านภาพยนตร์จ านวนมากท่ีเขาน ามาจัดฉายอย่างต่อเนื่องยาวนาน
กว่า ๒๐ ปี 
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๑๕๗ 

 

๑๐)  การสัมมนาสัญจร ส่ง เสริมการสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริม 
การสร้างภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ระหว่างวันท่ี ๖ - ๘ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ โรงแรม ดี วารี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยน าผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์  และวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมสถานท่ี 
ท่ีมีศักยภาพในการถ่ายท าภาพยนตร์ และสามารถผลักดันให้เกิดมูลค่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ได้ในอนาคต และร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรธุรกิจในจังหวัดชลบุรี เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการสร้างการรับรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวี ดิทัศน์  
เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และท่องเท่ียวในจังหวัดชลบุรี 

โครงการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
โดยน าทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย มาช่วยเพิ่มมูลค่าและพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามนโยบาย
รัฐบาลท่ีมุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) ของไทยให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประเทศไทย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) โดยเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ
ของจังหวัดชลบุรี และในขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสร้างสรรค์ หรือ Creative Cities Network ประเภทเมืองแห่งภาพยนตร์ 
(City of Film) ตามแนวทางขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) และอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยปัจจัยส าคัญของประเทศไทยท่ีจะท าให้เมืองพัทยาเป็นเมือง
ภาพยนตร์ อาทิ สถานท่ีถ่ายท าท่ีมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม พร้อมด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ และมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  
และช่วยดึงดูดชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสดีท่ีเลือกจังหวัดชลบุรี เป็นสถานท่ีแห่งแรกของโครงการนี้ 
ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ของไทยมีรายได้จากการถ่าย
ท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า ๕ พันล้านบาท ช่วยท าให้เกิดการจ้างงาน
และสร้างรายได้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในกระบวนการสร้างหรือการผลิต
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในวงกว้าง เช่น ธุรกิจการโรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจ
การท่องเท่ียว และธุรกิจเฉพาะเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นต้น ประกอบกับ
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๑๕๘ 

 

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเสริมให้ใช้อุตสาหกรรม
บันเทิงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคู่ขนานไปกับการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 
  

 
 

๑๑)  การเสวนาด้านภาพยนตร์  (Thailand Film Seminar 2022)  
และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ (Film Workshop) เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(Motion Picture Association, MPA) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  หน่วยงานรัฐ 
และเอกชน จัดงานเสวนาดังกล่าวขึ้น ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ  
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างสรรค์ของไทยท่ีจะไปแข่งขันบนเวทีโลก 
สอดแทรกเรื่องราวความเป็นไทย หรือใช้ Soft Power ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับอุตสาหกรรม
คอนเทนต์ไทย 

โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ 
ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมหลักและครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา แอนิเมชัน เกม ดนตรี  ดิจิทัลคอนเทนต์ฯ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล เพื่อสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค ผ่านการแทรก
ซึมทางความคิดและวัฒนธรรม โดยสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ได้ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ในทุกมิติ แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์โลกจะท าให้ผู้ชมเข้ารับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์น้อยลง 
แต่ผู้ชมก็มีความนิยมในการรับชมในรูปแบบสตรีมมิ่งมากขึ้น จนท าให้เกิดแพลตฟอร์มรายใหม่เกิดขึ้น
ในตลาดอีกมาก กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความส าคัญของ Soft Power ผ่านสื่อภาพยนตร์ 
โดยมุ่งเน้นผลักดัน ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ น าเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไปสอดแทรกในภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อต่าง ๆ เพ่ือส่งออก 
สร้างรายได้ พื้นฟูเศรษฐกิจ และเกิดการสร้างค่านิยมไทย ท้ังนี้  ในรายงานจาก Frontier 
Economics แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ก าลังกลายเป็นกลไกส าคัญท่ีช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย การใช้คอนเทนต์มาเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
รายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศ น ามาสู่การท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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การมีช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ท่ีหลากหลายเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีดี
ท่ีสุดของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ คือ ตัวอย่างท่ีดีของไทยในการใช้ Soft Power  

นอกจากนี้ ยังพบว่า รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจของให้บริการ
สตรีมมิ่งคอนเทนต์ (Online Curated Content: OCC) ในประเทศไทยค้นพบ ดังนี้ ประเทศไทย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ผู้ให้บริการ OCC มีการลงทุนในคอนเทนต์ไทยเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๔ 
คนไทยเป็นสมาชิก OCC ถึง ๑๑.๓ ล้านคน โดยร้อยละ ๘๑ ของผู้ใช้บริการ OCC อย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง มีผู้ให้บริการ OCC ลงทุนในคอนเทนต์ไทยในปี ๒๕๖๔ ถึง ๓,๗๐๐ ล้านบาท  
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๓๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๕ ยกตัวอย่างบริการ OCC ได้น าคอนเทนต์ไทย
ไปสู่เวทีโลก ได้แก่ ซีรีส์ ถ้ าหลวง : ภารกิจแห่งความหวัง ท่ีฉายทาง NETFLIX เป็นต้น โดยทาง 
OCC ก าลังเพิ่มการลงทุนในคอนเทนต์ไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชาวไทย ท าให้เกิด
การจ้างงานและท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในไทย โดยในปี ๒๕๖๓ OCC ก่อให้เกิด 
การจ้างงาน ๔๕,๐๐๐ ต าแหน่งในไทย 
 

 
 

๑๒) การขึ นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ
รายชื่อภาพยนตร์ ๑๒ เรื่อง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕  
ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้ประชาชนเสนอรายชื่อเพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการคัดเลือกมรดกภาพยนตร์ของชาติ โดยในปีนี้มีผู้เสนอรายชื่อกว่า ๑,๐๐๐ คน และเสนอชื่อ
ภาพยนตร์ ๓๒๑ เรื่อง โดยได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพจ านวน  
๓๕ ท่าน มาร่วมกันตัดสินและคัดเลือกภาพยนตร์จากหลักเกณฑ์ท่ีตั้งขึ้น โดยค านึงถึงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และความทรงจ า คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
บูรณภาพ ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน และอิทธิพลต่อคนและสังคม 
ส าหรับภาพยนตร์ท่ีได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑๒ เรื่อง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ และบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จ านวน  
๖ เร่ือง และภาพยนตร์เล่าเร่ือง (Feature Film) จ านวน ๖ เร่ือง ได้แก่ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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(๑) กิจการในกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม THE ACTIVITIES OF THE 
MINISTRY OF COMMERCE AND COMMUNICATIONS (พ.ศ. ๒๔๗๐ – พ.ศ. ๒๔๗๒)  

(๒) ตัดหัวต่อหัว (พ.ศ. ๒๔๗๐ – พ.ศ. ๒๔๗๓)  
(๓) ดรรชนีนาง (พ.ศ. ๒๔๙๖) 
(๔) งานอภิเษกพระสังฆราชมีแชล มงคล (อ่อน) ประคองจิต (พ.ศ. 

๒๔๙๖)  
(๕) การประกวดการจัดบ้านและบริเวณ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  
(๖) จอมพลสฤษดิ์ไปอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๐๑)  
(๗) เด็กกับหมี The Children and the Bear (พ.ศ. ๒๕๐๒) 
(๘) มันมากับความมืด (พ.ศ. ๒๕๑๔) 
(๙) แหวนทองเหลือง (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
(๑๐) เทพธิดา บาร์ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
(๑๑) ส.อ.ว.ห้อง ๒ รุ่น ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) 
(๑๒) October Sonata รักท่ีรอคอย (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 

 
 

๑๓) การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์จีน ณ กรุงเทพฯ ครั งที่ ๑๖ กระทรวง
วัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์
จีน ณ กรุงเทพฯ ครั้งท่ี ๑๖” ซึ่งด าเนินงานโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  
หอภาพยนตร์แห่งประเทศจีน และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์จีนร่วมสมัย  
๘ เรื่อง ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมาของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ท่ีจะแสดงให้เห็น
ตัวอย่างของภาพยนตร์จีนในยุคใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา ท้ังผลงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๖๑ 

 

ท่ียอดเยี่ยม ซาบซึ้ง และอบอุ่นหัวใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมาย พร้อมท้ังจัด
แสดงงาน “ยุคใหม่แห่งภาพยนตร์และจิตรกรรม นิทรรศการโปสเตอร์ ภาพยนตร์จีน” การจัดงาน
ในครั้งนี้มุ่งหวังให้คนไทยได้เข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์จีนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม และส่งเสริมการสร้าง “หนึ่งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง” ท่ีมีคุณภาพสูงร่วมกัน เพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างผู้คนในประเทศจีนและประเทศ
ไทยให้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

 
 

๑๔) การเปิดตัว “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท สหศีนิมา จ ากัด 
ด าเนินการผลิตโขนภาพยนตร์ “หนุมาน WHITE MONKEY” โดยจัดงานเปิดตัวโขนภาพยนตร์
ดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ท่ีมุ่งใช้มิติ
วัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ภายใต้
แนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยการผสมผสานศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมแบบเดิมท่ีเกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิค
พิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริม แรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของ
โขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์ ให้ผู้ชมได้รับความสนุก ตื่นเต้น และประทับใจยิ่งขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ อีกท้ังเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
ศิลปะการแสดงประจ าชาติของไทยไปสู่สากล โดยใช้บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์
โขนจากหลากหลายสถาบัน และนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงร่วมแสดง 

ท้ังนี้  โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY อ านวยการสร้าง
ภาพยนตร์โดย นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จ ากัด ก ากับภาพยนตร์  
โดยนายสาโรจน์ สุวัณณาคาร บทภาพยนตร์ โดย นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร และนายจรัญ พูลลาภ 
น ารูปแบบการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบภาพยนตร์เต็มไปด้วยเทคนิคท่ีทันสมัย โดยรักษาจารีตดั้งเดิมของการแสดง
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โขน ถ่ายทอดความเป็นโขนและความเป็นภาพยนตร์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขน น าโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้ก ากับ 
การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง และคณะครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขนให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
สิ่งท่ีผู้ชมจะได้คือการออกแบบงานศิลป์ สร้างสรรค์งานภาพด้วยดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก  
โดยถอดรหัสและตีความจากเรื่องราวของวรรณกรรมและข้อมูลจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านโขน  
เพื่อสามารถผลักดัน หรือขับเคลื่อนการเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในรูปแบบภาพยนตร์ให้ดี ท่ีสุด  
ในด้านสุนทรียภาพ 

อีกหนึ่งความพิเศษของโขนภาพยนตร์ คือ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 
ท่ีมีการผสมผสานด้วยการน าดนตรีไทยแบบ “ปี่พาทย์” ผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตก ผู้สร้าง
งานได้หาวิธีคิด หามุมมองในด้านของดนตรี เพื่อใส่เข้าไปในการแสดงภาพยนตร์ ท าให้ผู้ชมรู้สึก
ตื่นเต้น สนุก และไม่น่าเบื่อ ครบทุกอรรถรส นอกจากนี้ยังมีเ สียงพากย์ เจรจาและแรป  
เป็นการเพิ่มอรรถรสของภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวด้วย ซึ่งท้ังหมดเหล่านี้สามารถน ามาอยู่ในโขน
ภาพยนตร์ได้อย่างดีอย่างน่าเหลือเชื่อ 

ด้านผู้แสดง ล้วนเป็นนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง และนักแสดง 
ท่ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์โขน จากสถาบันต่าง ๆ คัดเลือกโดยผู้ก ากับภาพยนตร์และครู
ผู้เชี่ยวชาญด้านโขน โขนภาพยนตร์เรื่องนี้จึงนับว่าเป็นการดึงศักยภาพ ความสามารถ ฝีมือของ
นักแสดงออกมาใช้ ให้คนไทยและคนท้ังโลกได้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนศิลปะการแสดงท่ีชื่อว่า 
“โขน” เพื่อช่วยกันรักษา พัฒนา ให้โขนสามารถวิวัฒนาการต่อไปไม่ว่าโลกจะปรับเปลี่ยนไปกี่ยุค
สมัยก็ตาม 

โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ได้ด าเนินการผลิตเสร็จสิ้น 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และมีก าหนดเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรง
ภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเปิดฉายรอบปกติ เมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในโรงภาพยนตร์ 
เครือ Major Cineplex และ SF Cinema ท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือเป็นการด าเนินตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะการแสดงโขน อีกประการส าคัญ คือ เป็นการด าเนินตามพระราชปณิธานขอ’พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด 
ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป 
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 ๓.๑.๒ กิจกรรมถนนศิลปะ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ 
“สวน แสง ศิลป์อิงสายน  า” กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมขัวศิลปะจังหวัด
เชียงราย และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถนนศิลปะครั้งท่ี ๑ ในงานมหกรรม 
ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ “สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ า” ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สวนไม้งามริมน้ ากก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
โดยมีพิธีเปิด ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปิน
เชียงรายและเครือข่าย และ Art Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปิน
เชียงราย ท้ังนี ้มีผู้เข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ จ านวน ๑,๖๐๐ คน  
 ๓.๑.๓ พัฒนาการให้บริการและองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
  ๑) เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage  
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าชมแหล่งมรดกวัฒนธรรม 
ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรท่ีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร  
ได้น าเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการน าเสนอ
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้ างความน่าสนใจ โดย AR Smart Heritage เป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ส าหรับผู้เท่ียวชมโบราณสถาน ให้สามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานท่ีปรากฏ
ซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง โดยผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ซึ่งผ่าน
กระบวนการศึกษาค้นคว้าโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการ
เห็นถึงความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของเมืองมรดกโลก ณ โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ 

๒) พิธีเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  
โดยเลือกโบราณวัตถุท่ีมีความส าคัญ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง 
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น ามาหมุนเวียนจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) ท่ีส่งผล
ต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในสมัยต่อมาโดยเฉพาะศิลปะอยุธยา และตกทอด
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุชิ้นส าคัญท่ีน ามาจัดแสดง คือ ชิ้นส่วนประติมากรรม 
พระโพธิสัตว์ส าริดจากบ้านโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีจัดอยู่
ในกลุ่มประโคนชัย เป็นการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปกรรมในพื้นท่ีราบสูงโคราช 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยท่ีได้เริ่มอย่าง
เป็นทางการตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา นิทรรศการฯ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม
ระหว่างวันท่ี ๑๒ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓) การจัดนิทรรศการถาวรประวัติศาสตร์ - โบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 
ในอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารมหาสุ รสิงหนาท ซึ่งได้
พัฒนา การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารมหาสุรสิงหนาท ตามโครงการอนุรักษ์  
และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ โดยบูรณะอาคาร
และพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรท้ังอาคาร มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันอาคารมหาสุรสิงหนาท
จัดแสดงศิลปะเอเชีย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - โบราณคดีท่ีพบบนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศักราช ๑๘๐๐ อันเป็นช่วงเวลาท่ีดินแดน
ในประเทศไทยปัจจุบันปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ จนถึงยุคท่ีรับวัฒนธรรม  
จากภายนอกโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ก่อเกิดการพัฒนาจากบ้านสู่รัฐ ได้แก่ ห้องศิลปะเอเชีย 
ห้องก่อนประวัติศาสตร์ ห้องทวารวดี ห้องลพบุรี และห้องศรีวิชัย 

 

  
 

๔) การจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้างอาคาร
ประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ท่ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแสดงประติมากรรมส าริดท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย  
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว 
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ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี โดยก าหนดเปิดให้
ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรกในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   โดยการจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี จัดสร้างขึ้นตามด าริของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๑ ได้แรงบันดาล
ใจมาจากภาพสลักหินเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จีน ณ China Millennium Monument เมืองปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิท่ีได้เสด็จขึ้นเสวยราช
สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ล าดับท่ี ๓ ของกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ
ด้านการศึกสงคราม การเมืองการปกครอง การศาสนา และการค้ากับต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สืบเนื่องมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านงาน
ประติมากรรมหล่อโลหะส าริดอันงดงามและมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย ส าหรับอาคาร
ประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 
๒๕๕๓ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบอาคาร และภาพประติมากรรม มีผังการจัดแสดง  
เป็นรูปวงรี ภายในจัดแสดงประติมากรรมส าริดนูนสูงและนูนต่ า มีความกว้าง ๔.๒๐ เมตร  
ความยาว ๘๘ เมตร แบ่งออกเป็น ๙ ตอน ประกอบด้วย 
   ตอนที่ ๑ สุพรรณบุรี : ชุมชนแรกเริ่ม แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
พิธีกรรมความเชื่อ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรมในจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อราว ๔,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และภาพโบราณวัตถุส าคัญจากแหล่งโบราณคดี
หนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ภาชนะมีนม ภาชนะมีเขา ภาชนะสามขา 
   ตอนที่  ๒ สุพรรณบุรี  : อู่ทอง เครือข่ายการค้าข้ามภูมิภาค แสดงถึง 
การติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองกับพ่อค้าจากชุมชนใกล้เคียงและพ่อค้า
ชาวต่างชาติ ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวอาหรับ และชาวจีน เมืองโบราณอู่ทองเป็นหนึ่งในชุมทาง
การค้าส าคัญของลุ่มแม่น้ าแม่กลองและลุ่มแม่น้ าท่าจีน และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้า 
ทางน้ าท่ีส าคัญในดินแดนสุวรรณภูมิ 
   ตอนที่ ๓ สุพรรณบุรีในวัฒนธรรมศาสนา : อู่ทองเมืองศูนย์กลางศาสนารุ่นแรก 
แสดงถึงการรับวัฒนธรรมศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู จากประเทศอินเดีย ก่อให้เกิด
รูปแบบวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” ด้วยความเคารพ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๖๖ 

 

และศรัทธาในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูของผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองจึงได้มี 
การสร้างศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนา อันได้แก่ ธรรมจักรและศิวลึงค์ 

ตอนที่ ๔ สุพรรณบุรี : เนินทางพระ ร่องรอยพุทธศาสนามหายานแสดงให้เห็น
ถึงการเดินทางมายังปราสาทเนินทางพระ ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธแบบมหายานมีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมสมัยบายน เพื่อท าการสักการบูชา 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์ส าคัญในศาสนาพุทธแบบมหายาน 
   ตอนที่ ๕ สุพรรณบุรี : ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา แสดงเรื่องราวของขุน
หลวงพะงั่วเจ้าเมืองสุพรรณภูมิทรงน ากองทัพออกสู้ศึกกับอาณาจักรขอมจนได้รับชัยชนะ 
และแสดงภาพเจดีย์วัดไก่เตี้ย ซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ 
ของเจดีย์สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และภาพแหล่งเตาบ้านบางปูน ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาริมฝ่ังแม่น้ าสุพรรณบุรี 
   ตอนที่ ๖ สุพรรณบุรี : เมืองลูกหลวงของราชธานีศรีอยุธยา แสดงเหตุการณ์
การเสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) 
แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนท่ีรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในสมัยของสมเด็จ
พระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) 
   ตอนที่ ๗ สุพรรณบุรี : สมรภูมิยุทธหัตถี แสดงเหตุการณ์การกระท ายุทธ
หัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ณ ต าบล 
หนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ตอนที่ ๘ สุพรรณบุรี : หัวเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพระบรมรูป
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้ าอยู่หัวและเหตุการณ์ เมื่ อครั้ ง เสด็จประพาส 
เมืองสุพรรณบุรี และพระบรมรูปของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จ  
พระราชด าเนินสักการะบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี พร้อมด้วยคณะเสือป่ารักษาพระองค์ 
   ตอนที่ ๙ ปัจจุบัน สุพรรณบุรี แสดงเหตุการณ์การเสด็จพระราชด าเนิน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลา  
ในรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงน าพสกนิกรเกี่ยวข้าวท่ีแปลงนาสาธิต และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธาน  
ในพิธียกพุ่มข้าวบิณฑ์ ยอดพระมณฑปและสมโภชรอยพระพุทธบาท ณ วัดเขาดีสลัก อ าเภออู่ทอง 
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   นอกจากผู้เข้าชมจะได้รับชมความงดงามของประติมากรรมส าริดแล้วยัง
ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินผ่านระบบการบรรยายน าชมท่ีทันสมัยท้ังในรูปแบบออนไลน์ 
ออฟไลน์ และอุปกรณ์ Audio guide ท่ีมีให้เลือกถึง ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน โดยใช้เทคโนโลยีแสง เสียงประกอบการจัดแสดง ซึ่งจะอ านวยประโยชน์สูงสุด 
ในการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 
 

๕) งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ เนื่องในวัน
พิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรวบรวมและน าเสนอสาระ นวัตกรรมท่ีโดดเด่นของ
พิพิธภัณฑ์เครือข่าย ๒๗ แห่ง จากท่ัวประเทศ ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายของ 
กรมศิลปากร กิจกรรม “เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk) ประกอบด้วย 
การบรรยาย และเสวนาวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Role of 
Museum During Pandemic” การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุคโควิด การบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ในยุคโควิด การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในยุคโควิด การเสวนา 
หัวข้อ “Digital Tools in Museums” และการเสวนา หัวข้อ “Museum without Walls”  
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๖) พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน  าเค็ม ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา เมื ่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิ บ้านน้ าเค็ม ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา ผ่านระบบออนไลน์และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 
2HD และแฟนเพจเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้บริหารส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพังงา เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังบทเพลงและบทกลอน
ร าลึกถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิท่ีผ่านมากว่า ๑๗ ปี โดยนายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่และเด็กชาย  
กามินทร์ ถือแก้ว ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่งบทกลอน “น้ าเค็มบ้านฉัน” ชมนิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์ เรือส้ม เรือฟ้า แสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้และร้านค้าตลาดชุมชน 

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ าเค็ม 
ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นสถานท่ีร าลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหว 
เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และยังเป็นสถานท่ีเรียนรู้ถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อการเฝ้าระวัง
และป้องกัน ซึ่งแต่เดิมคนไทยไม่เคยประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาก่อน ท้ังยังแสดงถึง 
ความร่วมมือของคนไทย และคนท่ัวโลก ท่ีเดินทางมาร่วมร าลึกทุกปี  รวมทั้งเพื ่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน 
ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์  
มีบทบาทน าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนภารกิจ ท้ังการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขณะนี้การด าเนินการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ าเค็มและงานปรับปรุง ภูมิทัศน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ส าหรับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ า เค็มสร้างขึ้นบนพื้น ท่ีกว่า ๕ ไร ่
โดยอาคารจัดแสดงหลัก เป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่น 
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และมีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่นกระจาย ตามความยาวของอาคาร ท าให้ภายใน
อาคารเกิดท่ีว่างคล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดง โดยมีหอเตือนภัยท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน เป็นแลนด์มาร์กท่ีให้ผู้มาเยี่ยมเยียนสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพได้
โดยรอบและพื้นท่ีโครงการฯ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคาร 
จัดแสดงเรือประมง ๒ ล า ท่ีถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดพาเข้ามาจากชายฝั่งเหลือร่องรอยยังคงเป็นวัตถุ
พยานท่ีส าคัญของเหตุการณ์ในครั้งนั้น (๒) ส่วนบริการ ภายในมีพื้นท่ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ข้อมูล ส่วนขายของท่ีระลึก ห้องน้ าบริการประชาชน โดยมีห้องมัลติมีเดียจัดฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ภัยสึนามิ เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ (๓) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 
ประกอบด้วย พื้นท่ีจัดแสดงท่ีร้อยเรียงเรื่องราวประกอบวัตถุจัดแสดง ซึ่งเก็บรวบรวมจาก
เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิท่ีเกิดขึ้นในไทยเมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยล าดับของการจัด
แสดงโซนท่ี ๑ สัณฐานของบ้านน้ าเค็ม โซนท่ี ๒ เร่ืองเล่าจากผู้ประสบภัย โซนท่ี ๓ ความรูเ้บ้ืองต้น
ธรรมชาติของสึนามิ โซนท่ี ๔ เล่าเรื่องจากวัตถุ โซนท่ี ๕ และโซนท่ี ๖ เป็นเรื่องราวต่อเนื่อง 
ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากภัยพิบัติในด้านการเรียนรู้และป้องกัน ส่วนสุดท้ายโซนท่ี ๗ เป็นบ้านพื้นท่ี 
ท่ีเปิดให้ชุมชนสามารถเข้าใช้สอยในกิจกรรมของชุมชน และ (๔) พื นที่สนับสนุนอื่น ๆ เช่น 
ลานจอดรถและพื้นท่ีภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร ท้ังนี้ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเท่ียวชาวไทย 
และต่างประเทศสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ าเค็ม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 

 
 

๗) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ด าเนินการปรับปรุง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๐ 

 

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติในประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ประชาชนตระหนักรู้ 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หวงแหน และภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยจัดแสดง
นิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ น าเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ 
และพัฒนาการของเมืองนครปฐม ท่ีสอดคล้องกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ อยู่
ในช่วงวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๖) แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น เรื่องราวในอดีต 
ของนครปฐมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดีผ่านโบราณวัตถุ เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ 
จากจารึกส าคัญท่ีค้นพบในเมืองนครปฐม แนะน าสภาพภูมิศาสตร์ของนครปฐมโดยสังเขป การจัดแสดง
เร่ืองราวของศาสนาและความเช่ือ  ของชุมชนทวารวดีในนครปฐมจากหลักฐานโบราณวัตถุท่ีค้นพบ 
ในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม และส่วนสุดท้าย  เป็นเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของนครปฐม
หลังจากวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลงจนกระท่ังถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
โบราณวัตถุชิ้นส าคัญ อาทิ จารึกวัดพระงาม พระพุทธรูป ประติมากรรมประดับศาสนสถาน พระพุทธรูป
ประทับเหนือพนัสบดี ธรรมจักร 

 

 
 

 ๘) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
เปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมศิลปากร ส านักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ด าเนินโครงการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใต้
แนวคิด “โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย” ก่อสร้าง
อาคารจัดแสดงหลังใหม่ เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สีดินเทศ ท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลุม  
ขุดค้นทางโบราณคดี ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ท้ังส่วนเนื้อหาการจัดแสดง 
และการน าเสนอเรื่องราวให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ ชั้น น าเสนอเรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญ การค้นพบเครื่องมือหิน ๘ ชิ้น น าไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการ
ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลหลักฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับคนบ้านเก่า 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๑ 

 

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการของผู้คนในลุ่มน้ าแควน้อย - แควใหญ่ 
ท่ีสืบเนื่องมาจากสมัยหินเก่า สู่สมัยหินใหม่ และบ้านเก่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถชมหลุม 
ขุดค้นทางโบราณคดี ท่ีโรงเรียนวัดท่าโป๊ะ บริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการขุดพบ 
โครงกระดูกจ านวนมาก ซึ่งกรมศิลปากรยังมีการขุดค้นและด าเนินงานทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ท่ีอยู่ใกล้กัน จะเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรีและเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้แห่งส าคัญของจังหวัดต่อไป 

 

 
 

๙) การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว  
 

 
 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 
จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของประเทศไทย สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานหลังด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านโบราณคดี พร้อม
จัดสร้างศูนย์บริการข้อมูลปราสาทสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมร ศิลาจารึกชิ้นส าคัญ  น าเสนอ 
การอนุรักษ์และบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูแบบไศวนิกาย 
ในรูปแบบศิลปะเขมรในประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกของไทย สร้างขึ้นในปี 
๑๕๙๕ 

 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธมครั้งแรก 
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘ และก าหนดเขตพื้นท่ีโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๘๑ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ รวมพื้นท่ีโบราณสถาน ๖๔๑ ไร่ ๒ งาน ๘๒ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๒ 

 

ตารางวา ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๓๘ – ๒๕๕๓ กรมศิลปากรได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม โดยด าเนินงานทางโบราณคดี และบูรณะปราสาทด้วยวิธี “อนัสติโลซิส” 
ซึ่งเป็นวิธีประกอบรูปโบราณสถานขึ้นจากซากปรักหักพัง ให้กลับมามีสภาพท่ีรักษาความเป็น 
ของแท้และดั้ งเดิมให้ได้มากท่ีสุด จากนั้นได้ด าเนินการจัดสร้างศูนย์บริการข้อมูลอุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์
สด๊กก๊อกธม โดยศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 
๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ โถงต้อนรับ จัดแสดงข้อมูลเบื้องต้นของปราสาทสด๊กก๊อกธม ส าหรับ 
ผู้เข้าชมท่ีมีเวลาจ ากัดสามารถท าความรู้จักปราสาทสด๊กก๊อกธมโดยย่อ ส่วนที่ ๒ ห้องฉายวีดิทัศน์ 
บอกเล่าเรื่องราวของปราสาทสด๊กก๊อกธมอย่างสังเขป ตั้งแต่การสร้างปราสาทเรื่อยมาจนถึงการบูรณะ 
และส่วนที่ ๓ ห้องนิทรรศการ จัดแสดงเรื่องราว ของปราสาทสด๊กก๊อกธมในแง่มุมต่าง ๆ ความรู้
เกี่ยวกับ “ปราสาท” สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมเขมร ความหมาย คติการสร้าง ท่ีมาของรูปแบบ 
ความส าคัญ วัสดุในการสร้าง แผนผัง รูปแบบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เนื้อหาของจารึก
สด๊กก๊อกธมในบริบทต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์และบูรณะปราสาทสด๊กก๊อกธม ในภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ ผ่านนิทรรศการสื่อผสม ท้ังป้ายค าบรรยาย หุ่นจ าลองสามมิติ สื่อวีดิทัศน์ 
และการจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วน เครื่องประดับสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบต่าง ๆ 
โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวัน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊กอุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม หรือ โทร. ๐ ๓๗๕๕ ๐๔๕๔ 

 

 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๓ 

 

๓.๑.๔ การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านการจัดนิทรรศการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

๑) นิทรรศการเคลื่อนที่ในงานประเพณีบุญเดือนยี่ พิธีบุญคูณข้าว  
สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอค า ต านานผาแดง - นางไอ่ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีในงาน
ประเพณีบุญเดือนยี่ พิธีบุญคูณข้าว สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอค า ต านานผาแดง - นางไอ่ 
ด าเนินการจัดในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหนองหาน การจัดนิทรรศการ 
ในครั้งนี้เป็นนิทรรศการท่ีบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบ้านเชียง ในการจัด
นิทรรศการนี้ยังได้น าภาชนะดินเผาในรูปแบบวัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดงด้วย โดยมีผู้เข้าชม
นิทรรศการฯ จ านวน ๑๗๗ คน 

๒) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง ผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The 
SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัด
นิทรรศการพิเศษ เร่ือง ผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling 
Exhibition) นิทรรศการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้าและประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าทอประเภทต่าง ๆ กระบวนการทอผ้า 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

(๑) วันท่ี ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  
(๒) วันท่ี ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๓) พิธี เปิดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

และนิทรรศการถาวรภายในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรภายใน
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ท้ังนี้ ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านมรดกวัฒนธรรม อาทิ การกล่าวค าปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย การเผยแพร่สารคดีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยทางสถานีวิทยุ 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การเปิดนิทรรศการถาวรภายในหมู่พระวิมาน การจัดสัมมนา 
และเสวนาทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย  
เร่ิมตั้งแต่วันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๔ 

 

๔)  การ จัดงาน “ใต้ ร่ มพระบารมี  ๒๓๙ ปี  กรุ ง รั ตนโกสินทร์ ”  
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทุกพระองค์ 
ในราชวงศ์จักรี และร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๙ ปี 
โดยการน ากิจกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิติ มาน าเสนอให้คนในสังคมได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย  
อันจะน าไปสู่ความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมท้ังส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเท่ียวจากมรดกศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
เชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ โดยมีการจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ 
ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

- ส่วนท่ี ๑ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 

- ส่วนท่ี ๒ การฉายภาพสามมิติในระบบ panorama mapping ในชื่อชุด 
“อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย” โดยจัดฉายทุกต้นชั่วโมง (วันละ ๙ รอบ) เพื่อน้อมร าลึก
และเทิดพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี 
ได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทยมาตลอด ๒๓๙ ปี  

- ส่วนท่ี ๓ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการน า
ภาพเก่ากว่า ๑๐๐ ภาพ ท่ีหาชมได้ยากจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นภาพ
ท่ีถ่ายทอดวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความสุขของคนไทย “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี 
กรุงรัตนโกสินทร”์ 

ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด 

๕) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน - ไทย 
ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและโครงการสุขสยาม 
ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ร่วมบูรณการจัดโครงการ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน - ไทย 
ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๕ 

 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โครงการ 
สุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม จ านวนกว่า ๑,๒๐๐,๐๐ บาท และมีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน ๖๘,๐๐๐ คน โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี้ 

(๑) การจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ชื่อการแสดง “จีน - ไทย ไมตรี”  
(๒) การฉายภาพยนตร์เร่ืองเส้นทางรกั  
(๓) การจัดหน่ายร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี จ านวน ๒๗ ร้าน 
(๔) การจ าหน่ายบูธหนังสือวรรณกรรม ไทย - จีน จากกรมศิลปากร 
(๕) การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม “การวาดหน้ากากจีน” 
(๖) การจัดหน่ายร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี จ านวน ๒๗ ร้าน  
(๗) การจ าหน่ายบูธหนังสือวรรณกรรม ไทย – จีน จากกรมศิลปากร 
(๘) การฉายภาพยนตร์  
(๙) การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การวาดหน้ากากจีน การวาดรูป/

พัดจีน การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันกันจีน และศิลปะการจัดกระดาษ 
๖) นิทรรศการออนไลน์ ๑๐ หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่า

ของหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดท านิทรรศการออนไลน์ ภายใต้ชื่อ
เรื่อง “๑๐ หนังสือท่ีพิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ” ซึ่งส านักหอสมุด
แห่งชาติเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีส าคัญของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีมีความเจริญด้าน เทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากัด 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
กรมศิลปากร โดยส านักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยให้สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ E-book ท้ังจากต้นฉบับ
ตัวเขียนท่ีเป็นเอกสารโบราณอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และหนังสือท่ีผ่านการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย  
ในปัจจุบัน จ านวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ (๑) ต าราดูลักษณะแมว (๒) กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๓) กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (๔) สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ (๕) สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี 
เล่ม ๑ - ๒ (๖) หนังสือต้นร่างขรัวอินโข่ง (๗) สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน (๘) พระสมุดต ารา 
(๙) แผนคชลักษณ์ และ (๑๐) สุปรีติธรรมราชชาดกค าหลวง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๗๖ 

 

 โดยการจัดท านิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้ นอกจากจะเพื่ออนุรักษ์ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ท่ีปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเอกสารโบราณ รักษาเอกสาร
โบราณโดยไม่ต้องสัมผัส และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสาร
โบราณแล้ว ยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีสนใจ และรักษาระยะห่างทางสังคม 
 

  
 

๗) การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสมือนจริง 
(Virtual Event) กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
เสมือนจริง (Virtual Event) เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากการจัดแสดง “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ๑๐ รัชกาล” ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ  โดยในเดือนกันยายนจะด าเนินการในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) 
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีรูปแบบส าหรับ การจัดกิจกรรมในลักษณะเสมือนผู้เข้าชมอยู่ในสถานท่ีจัดงานจริง
ผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้ เข้าชมได้ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยสแกนผ่าน QR code 
หรือคลิกผ่านลิงก์ www.ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์.com การจัดงานในครั้งนี้ 
เป็นการเผยแพร่องค์ความรูผ้่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ  

๗.๑) นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ๑๐ รัชกาล ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราว
แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 
ทุกพระองค์ นับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๑ มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยท้ังแผ่นดินผ่านวิดีโอและแอนิเมชันท้ังหมด ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) ปฐมกาล
แห่งแผ่นดิน (๒) งานศิลป์งามวรรณกรรม (๓) เลิศล้ าเศรษฐกิจ (๔) เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ 
(๕) เรืองวัฒนะสู่สากล (๖) มากล้นการศึกษา (๗) คุณค่าประชาธิปไตย (๘) หลอมรวมใจสามัคคี 
(๙) พระบารมีสถิตใจ และ (๑๐) เพ่ือผองไทยเพื่อแผ่นดิน 

๗.๒) นิทรรศการแสดงภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ รับชมภาพถ่าย  
อันทรงคุณค่าท่ีบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์และแสดงถึงวิวัฒนาการบ้านเมือง เช่น 
วิถีชีวิต ย่านชุมชน สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า สถาปัตยกรรม และกิจกรรมท่ีสาม 
เป็นการสาธิตอาหารไทยพื้นบ้านท่ีหาชิมและหาชมได้ยากและแสดงถึงวัตถุดิบส่วนผสมท่ีมีผัก 
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และสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการสาธิตขั้นตอนการท าท่ีเกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
มาผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยอาหารคาว เช่น แกงต้ม
เปรอะ ต้มย าปลาช่อนสูตรโบราณ และอาหารหวาน เช่น ขนมพระพาย ขนมบุหงาบูดะ เป็นต้น 

๗.๓) การออกร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) 
ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละภาคและแต่ละจังหวัด จ านวนทั้งหมด ๘๐ ร้าน 
อาทิ ร้านค้าภาคเหนือ เช่น ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร้านเทียนอบขนม
ทองตะนาว จังหวัดอุทัยธานี ร้านค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ร้านผ้าฝ้ายทอมือผาสิงห์
จังหวัดอุดรธานี ร้านผ้าคลุมไหล่ภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ ร้านค้าภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น 
ร้านเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดนนทบุรี ร้านต้นพลอย จังหวัดตราด และร้านค้าภาคใต้ เช่น  
ร้านบาติกยางกล้วย จังหวัดสงขลา ร้านกลุ่มสหกรณ์กริชรามันห์ จังหวัดยะลา 

๗.๔) การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติ เช่น วินัย พันธุรักษ์  
เรือตรีสันติ ลุนเผ่ บานเย็น รากแก่น รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ 
สมาคมลิ เกประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลอง 
และศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม สหพันธ์
สมาคมโนราแห่งประเทศไทยและสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง 
“รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” และ “ภูมิศาสตร์ คุ้งน้ าบางกอกกับการตั้งเมืองกรุงเทพฯ” 

ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
เข้ามาชมงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ของกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนสินค้า CPOT ของแต่ละจังหวัด 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 
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๘) การจัดนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จัดนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand 
: CPOT) ณ ห้อง Gallery ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯ และชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นระดับพรีเมี่ ยมมาจัดแสดง ซึ่งผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม  
มีความคงทน มีการออกแบบท่ีโดดเด่น และมีมูลค่าทางการตลาดสูง เพื่อจ าหน่ายท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น 
ชุดผ้าฝ้ายลายใบไม้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพลา จังหวัดระยอง กระเป๋าข้าวต้มลูกโยน ชุมชน
คุณธรรมฯ ตลาดแขก จังหวัดระนอง เครื่องถมนคร ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชน  
หน้าวัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้าไหมทองสุรนารี ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน (จะโปะ) 
จังหวัดนครราชสีมา และเครื่องประดับเบญจรงค์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน จังหวัดสมุทรสงคราม 
นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยท่ีมีความโดดเด่นของชุมชนของภาคต่าง ๆ 
ในภาคเหนือ เช่น ชุดหมอนประเพณีสลากย้อม ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองสมณะใต้ จังหวัดล าพูน 
ตะกร้าสันปูเลย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมบ้านสันปูเลย จังหวัดพะเยา กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง 
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพระธาตุ จังหวัดตาก ภาคกลาง เช่น กระเป๋าจักสานเสื่อกกร่วมสมัย ชุมชน
เครือข่ายทางวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์บัวทองเหลือง ชุมชนคุณธรรมฯ 
วัดค่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตะกร้าจักสานหวายด า ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชุดลูกปัดหิน
บ้านเชียง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพิพิธภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี ผ้าทอบ้านกุดกวางสร้อย  ชุมชน
คุณธรรมฯ กุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวล าภู ชุดปิ่นโตไม้มงคล ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดงเย็น 
จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต้ เช่น เสื่อโยคะเตยปาหนัน ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเขาไม้แก้ว จังหวัดตรัง 
เส้ือศรีลังกาสุกะ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองหนุน จังหวัดพัทลุง และกระเป๋าเป้อารยธรรมปักษ์ใต้ 
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์นิมิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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 ๙) การจัดนิทรรศการตู้ลายทอง และเหรียญที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการ “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญท่ีระลึก 
ในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕” ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ภายใน
นิทรรศการจัดแสดงตู้ลายทองท่ีใช้ใส่หนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร โดยฝีมือช่าง
ไทยสมัยโบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จ านวน ๔๗ ใบ ส่วนนิทรรศการ 
“เหรียญท่ีระลึกในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕” จัดแสดงเหรียญแบบต่าง ๆ ท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นท่ีระลึกในวาระส าคัญต่าง ๆ รวมไปถึงเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์ 
 

  
 

๑๐) นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์และงานประณีตศิลป์แห่งโขน” กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร และส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ 
สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “วิจิตรา
ภรณ์และงานประณีตศิลป์แห่งโขน” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ 
และพัฒนา “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสงวน 
และรักษา การแสดงโขนของไทย ซึ่งได้รับการจารึกชื่อเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม 
ท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก 
 นิทรรศการ “วิจิตราภรณ์และงานประณีตศิลป์แห่งโขน” จัดแสดง 
“เครื่องโขน” โบราณ ในส่วนของศีรษะโขนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ได้แก่ “ศีรษะกุมภกรรณหน้าทองแดง” 
ซึ่งยืมมาจากพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย อายุ ๑๓๕ ปี “เศียรพระคเณศ” ผลงานของ
ครูชิต แก้วดวงใหญ่ และศีรษะโขนในต านาน คือ “ศีรษะทศกัณฐ์หน้าทองเขี้ยวแก้ว” ท่ีเก็บรักษา
ไว้ที่ส านักการสังคีต กรมศิลปากร และ “ศีรษะหนุมานหน้ามุก” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยรัชกาล
ท่ี ๖ ซึ่งเป็นของกรมมหรสพมาแต่เดิม รวมท้ังเครื่องประดับโขนโบราณสมัยรัชกาลท่ี ๖ ชุดห้อย



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘๐ 

 

หน้ารูปหัวกะโหลกพระคเณศและเครื่องแต่งกายโขนโบราณชุดของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาทิตย์ทิพอาภา และเคร่ืองโขนโบราณงานฝีมือชั้นครูอายุไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ ปี 
 นอกจากนี้ ยังมีงานร่วมสมัยที่น ามาจัดแสดง อาทิ งานออกแบบ
เครื ่องโขนต้นแบบของอาจารย์จ ักรพันธุ ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(จิตรกรรม) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๓ “เศียรฤาษีวาลมีกิ” ผลงานของนิรันดร์ ยังเขียวสด ซึ่งฤาษี
วาลมีกินี้นักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่าเป็นผู้แต่งเรื่องรามายณะขึ้นเป็นคนแรก ฉากลับแล
ทศกัณฐ์ลงสวน ของอาจารย์หทัย บุนนาค และงานชิ้นท่ีส าคัญคือ  ผ้าห่มนางกรองทองของมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูงานช่างโบราณด้วย
วิธีถักปักและสอดปีกแมลงทับ นับเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของยุคปัจจุบัน รวมถึงผลงานของครู
และศิษย์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ร่วมจัดแสดงรวมท้ังหมด กว่า ๑๐๐ ผลงาน 

 

 
 

๑๑) การจัดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม  

๑๑.๑) นิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย  ในโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดนิทรรศการศิลปะการออกแบบร่วมสมัย
ในโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื ่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานศิลปะร่วมสมัยด้านการออกแบบ ชูอัตลักษณ์และทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมใน ๓ จังหวัดเป้าหมาย พัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “Soft Power” เปิดให้เข้าชม 
ในวันท่ี ๒๕ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ลาน Beacon 2 ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม” เร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ค้นหาและสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น
ให้กับชุมชนต่าง ๆ จ านวนท้ังสิ้น ๑๖๕ อ าเภอ ใน ๑๕ จังหวัดเป้าหมาย โดยมุ่งส่งเสริม 
และเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปะร่วมสมัยด้านการออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘๑ 

 

ได้ศึกษาค้นคว้าและตระหนักถึงความส าคัญของงานออกแบบท่ีช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อย่างสร้างสรรค์ ภายในงานมีการแสดงองค์ความรู้และผลงานการออกแบบท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์
ท้องถิ่น จ านวน ๒๘ ชุดผลงาน จาก ๒๘ อ าเภอ ใน ๓ จังหวัดเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมท้ังมีการส่งมอบงาน
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับ ๓ จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ท้ังต่อภาครัฐ ชุมชน  
และผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
มาพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์เป็น Soft Power เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 
ทางวัฒนธรรมเป็นการบริหารทุนทางวัฒนธรรมไทยท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลให้กลายเป็นเสน่ห์  
แห่งความเป็นไทย ได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกตามนโยบายของรัฐบาล 

 
 

๑๑.๒) การจัดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ ลาน Beacon 2 ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โครงการฯ นี้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ และได้ค้นหาอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ผลงานของท้องถิ่นให้กับ ๑๙๙ อ าเภอ ใน ๑๘ จังหวัด
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และยังมีแผนด าเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อเนื่องอีก
ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครปฐม ซึ่งผลงานท่ีผ่านมา
ประสบความส าเร็จอย่างสูง ในการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นคอนเทนต์และพัฒนาต่อยอด
ด้านการออกแบบอัตลักษณ์ของชุมชนในรูปแบบร่วมสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน เช่น 
สินค้าทางเกษตร สินค้าด้านแปรรูปอาหาร สินค้าวัฒนธรรม ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ
ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ลวดลายผ้า โลโก้อ าเภอ สี อัตลักษณ์อ าเภอ หรือแม้แต่   
การออกแบบฟอนต์อักษรท่ีมาจากอัตลักษณ์จังหวัด ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย 
เป็นต้น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘๒ 

 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สร้างสรรค์ผลงาน จ านวน ๓๔ ผลงาน 
จาก ๓๔ อ าเภอ ตอกย้ าคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นถิ่น สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชน 
มีการเรียนรู้ ระดมความคิดผ่านภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชน ท าให้เข้าใจ
การต่อยอดวัฒนธรรม ถือเป็นต้นแบบกระบวนการท างานให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้าใจและภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ อันจะน าไปสู่การเพ่ิมพูนรายได้ในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน โดยภายในงานนิทรรศการฯ ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงผลงานและองค์ความรู้ 
การออกแบบท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นของ ๓ จังหวัดเป้าหมาย และส่วนจัด
แสดงและจ าหน่ายสินค้าจากชุมชน/ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และน าไปพัฒนาต่อยอด
จนประสบความส าเร็จ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
เป็นโครงการท่ีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของไทย 
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่ประเทศไทยในทุกมิติ 
 

 
 

 ๑๒) การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนิน 
ไปทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรม
สารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เนื่องใน
โอกาสท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ เพื่อน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ท่ีทรงท านุ
บ ารุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้านสืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ ๒๔๐ ปี
แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘๓ 

 

และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน 
รวมท้ังยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ มีพื้นท่ีในการจัดงานแบ่งออกเป็น ๙ พื้นท่ีหลัก และ ๒๐ แหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย (๑) ปฐมบทแห่งแผ่นดิน
รัตนโกสินทร์  ณ ศาลหลักเมือง (๒) เท่ียวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร ณ พระบรมมหาราชวัง 
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (๓) เรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(๔) ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง (๕) ย้อนวันวาน 
ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ (๖) นั่งกินลม ชมมรดก
วัฒนธรรม ณ สวนสันติชัยปราการ (๗) เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
(๘) เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ (๙) เท่ียวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน 
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตลอดจนการเปิดให้ชมแหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม พิพิธภัณฑ์ต ารวจ วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 
และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม 
 โดยการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
มีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทุกช่องทางอย่างกว้างขวาง มีผู้รับชมผ่านสื่อต่าง ๆ ท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ จ านวน ๑๙,๗๗๘,๘๐๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงานใน ๒๐ แหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ จ านวน ๓๑๔,๕๐๐ คน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และรายได้หมุนเวียน มูลค่ารวม ๕๐ ,๔๕๐ ,๐๐๐ บาท และเป็นการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ศิลปินทุกแขนง นักแสดง ชุมชนให้มีรายได้ หลังได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
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๑๓) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ในงานประชุม
เสวนา “ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการ 
น าเสนอผลงานการขับเคลื่อนวาระส าคัญของประเทศ ในรูปแบบนิทรรศการ On Site ในงาน
ประชุมเสวนา “ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยท่ีดีกว่าเดิม” ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา “อดีต 
ปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยท่ีดีกว่าเดิม” นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
นิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงวัฒนธรรม และการแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท่ีมีความ
โดดเด่น โดยในส่วนของนิทรรศการ ได้น าเสนอแนวคิดการส่งเสริมซอฟพาวเวอร์ (Soft Power) 
ในมิติวัฒนธรรม ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  

 (๑) “วัฒนธรรม คือ พลังแห่งอนาคต : วัฒนธรรมพลิกโฉมประเทศไทย 
สู่การสร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” เป็นการแสดงนิทรรศการนโยบาย 
และวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสนับสนุน Soft Power 
ความเป็นไทย สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิให้ประเทศไทย 

 (๒) “CPOT จากคุณค่า ... สู่มูลค่า ทุนทางวัฒนธรรม สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ” 
เป็นการน าเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่น เป้าหมายการด าเนินการเรื่อง 
CPOT และผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน 

 (๓) “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” แสดงให้เห็นความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีสามารถสานต่ออัตลักษณ์ เสริมพลังชุมชน พัฒนาคนยกระดับคุณภาพชีวิต 
ในรูปแบบท่ีมีความทันสมัยและมีการน าเสนอ ๑๐ แหล่งท่องเท่ียวชุมชนยลวิถี 

 (๔) “5F เศรษฐกิจวัฒนธรรม” เป็นการแสดงผลงานการส่งเสริมสินค้า 
และบริการทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพของไทยจากต้นน้ าถึงปลายน้ า ซึ่ง 5F ประกอบด้วยอาหารไทย 
(Food) ผ้าไทย และการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) มวยไทย 
(Fighting) และเทศกาลประเพณีไทย (Festival) พร้อมท้ังจัดแสดงผลงานชิ้นส าคัญ คือ “จากแรง
บันดาลใจสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)” และ “มรดกภูมิปัญญา ต้นน้าแห่งคุณค่าและมูลค่า 
ในรูปแบบดิจิทัล” 

 (๕) “ศักยภาพวัฒนธรรมไทยในระดับโลก” โดยแสดงให้เห็นถึงรายได้จากสินค้า
และบริการ ทางวัฒนธรรม ดัชนีศักยภาพวัฒนธรรมไทย และการจัดล าดับต่าง ๆ ของประเทศไทย
ในแง่มุมต่าง ๆ 
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 (๖) “ก้าวต่อไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม” โดยแสดงถึงเป้าหมาย
การผลักดันเศรษฐกิจไทย สู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมภายในปี ๒๕๗๐ ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วน GDP 
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม จากร้อยละ ๘.๙ ในปัจจุบันเป็นร้อยละ ๑๕ และผลักดันให้ไทย
เป็นหนึ่งใน ๑๕ ประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสูงสุดในตลาดโลก 
เป็นต้น รวมท้ังการพัฒนาพื้นท่ีหอศิลป์แห่งชาติและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็น 
ศูนย์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมระดับโลก 
 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานส าคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) ระดับพรีเมียม อุทยาน
ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และแอปพลิเคชันเท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย อาหารไทย 
ผ้าไทย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ภาพยนตร์ ละคร เกม และแอนิเมชัน โดยมีดารานักแสดง 
บุคคลท่ีมีชื่อเสียง และเป็นท่ียอมรับในสังคมในการเป็นต้นแบบ ( Influencer) อาทิ เชฟชุมพล  
แจ้งไพร นายฐากูร การทิพย์ และนางเปาวลี พรพิมล เข้าร่วมงาน 

 

 
 

๑๔) การจัดงานนิทรรศการ “Thai 5F Soft Power” ในงานคอนเสิร์ต SINGING 
BIRD LIFETIME SOUNDTRACK กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการ “Thai 5F Soft Power” 
ในงานคอนเสิร์ต SINGING BIRD LIFETIME SOUNDTRACK ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยนิทรรศการดังกล่าว มีการให้ความรู้ และความส าคัญ
เกี่ยวกับการใช้ Soft Power ส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ให้กลายเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมส าคัญ
ของไทย โดยใช้ศักยภาพของความเป็นไทย ได้แก่ อาหารไทย เทศกาลประเพณี ภาพยนตร์      
การออกแบบและแฟชั่น และมวยไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท้ังในด้าน         
การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สุขภาพ การส่งออก การลงทุน และการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ
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และการผลักดัน Soft Power ไทยสู่ระดับโลก ซึ่งในการจัดงานคร้ังนี้ มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
นิทรรศการ “Thai 5F Soft Power” ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นในเรื่องการให้
ความส าคัญและสร้างการรับรู้  ท้ัง ๕ ด้าน ของ Thai 5F Soft Power ได้แก่ Food ส่งเสริม
อาหารพื้นบ้าน เพ่ือให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาทางด้านอาหารจากรุ่นสู่รุ่น Festival ส่งเสริมและ
ยกระดับเทศกาลประเพณีตลอดท้ังปีในทุกภูมิภาค Film ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ Fashion ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและการออกให้เป็นท่ีนิยมระดับสากล และ Fighting ส่งเสริม
ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  

นอกจากนี้ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ได้แก่ ชุดเดรสผ้าไหม
ฟินลาเจนสีเหลืองไพร จังหวัดล าพูน ชุดเดรสผ้าไหมปักลายวิถีชีวิต จังหวัดขอนแก่น ชุดสูททุ่งบัว
แดง จังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กระเป๋าลูกปัดโนรา      
สร้อยลูกปัดโนร จังหวัดพัทลุง และกระเป๋าแฮนด์ เมดสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พร้อมแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม 5F และการยกระดับ ๑๖ เทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ท้ังนี้ ภายใน
งานคอนเสิร์ต SINGING BIRD LIFETIME SOUNDTRACK ได้เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ Thai 
5F Soft Power ของกระทรวงวัฒนธรรม และในช่วงของการแสดง “เพลงฟ้อนท้ังน้ าตา” มีการ
น าจุดเด่นของ Thai 5F Soft Power เข้ามาอยู่ ในการแสดงอีกด้วย โดย  คุณเบิร์ด ธงไชย 
แมคอินไตย์ ได้มีการสวมชุดผ้าไทยขึ้นแสดง รวมถึงน าท่าฟ้อนร าของไทยมาเป็นท่าเต้นภายใน
เพลงอีกด้วย  
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๑๕) การจัดนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีในรูปแบบดิจิทัลเสมือนจริง 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เกาหลี จัดนิทรรศการศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง  (A New 
Encounter : Immersive Gallery of Korean Art) ระหว่างวัน ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ถึง วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังสองหน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ  และวัฒนธรรม อีกท้ังยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจ า
ประเทศไทย โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการน ามรดกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีของ
เกาหลีมาจัดแสดงร่วมกับสื่อดิจิทัลให้มีบรรยากาศเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการถ่ายท า
และอธิบายเรื่องราว ร่วมกับการแสดงประติมากรรม ท่ีเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาของไทย 
และเกาหลี ประกอบด้วย 

(๑) การฉายภาพวีดีทัศน์ดิจิทัลเสมือนจริง ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี     
ได้จัดท าขึ้น จ านวน ๒ เรื่อง คือ เรื่อง “การเดินทางของวิญญาณ” สร้างขึ้นจากจิตรกรรมในพุทธ
ศาสนา “พญายมราชท้ังสิบ” และเร่ือง “กระบวนพยุหยาตราและผู้คน” โดยสร้างขึ้นจาก อึย-คเว 
(แบบธรรมเนียมในราชส านัก) บันทึกทางการของราชส านักโชซอน ซึ่งจิตรกรรมพุทธศิลป์และ
บันทึกทางการของราชส านักโชซอนท้ังสองรายการ เป็นสมบัติท่ีเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เกาหลี น ามาจัดท าใหม่ในรูปแบบของดิจิทัล ใช้แสงและสีท่ีงดงามบนจอขนาดใหญ่ 
และเสียงกึกก้องท่ีจะท าให้สัมผัสกับชีวิตในอดีต ณ เวลาปัจจุบัน 

(๒) การจัดแสดงประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ๒ องค์ รูปบุคลาธิษฐาน
ของความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ สะท้อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาใน
อดีตของเกาหลีและไทย แม้รูปลักษณ์ ช่วงเวลาท่ีสร้างและฝีมือช่างแตกต่างกัน แต่รูปเคารพท้ัง
สองต่างก็สื่อสะท้อนถึงผู้ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ท่ีจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจาก 
ความทุกข์  โดยประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะเกาหลี สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษท่ี 
๑๔ ขุดพบที่วัดพงฮวังซา เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ส่วนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรของไทย 
ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ พบท่ีวัดศาลาทึง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘๘ 

 

๑๖) การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (2022 Acquisitions Office of Contemporary Art 
and Culture) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดนิทรรศการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (2022 
Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture) ระหว่างวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน - 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องนิทรรศการ ๔ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  
ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า ควรแก่การเก็บรักษา เพื่อเป็นสมบัติของชาติ 
จากศิลปินชาวไทยผู้มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายท้ังในวงการศิลปะระดับประเทศ 
และในระดับนานาชาติ ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน จ านวน ๗๙ ชิ้น จาก ๒๐ ชุดผลงาน จ านวนท้ังสิ้น ๑๖ 
คน อาทิ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล อริญชย์ รุ่งแจ้ง อ าพรรณี สะเตาะ ส าหรับผลงานท่ีน ามาจัด
แสดง ประกอบด้วย ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะจัดวาง ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสม จิตรกรรม 
ประติมากรรม โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๒ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวโน้มและพัฒนาการในการสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยในยุคปัจจุบัน  

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นับเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคัญให้แก่เยาวชนและผู้ท่ีสนใจ  
ในงานศิลปะ ได้เรียนรู้ถึงแนวความคิด เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ ตลอดจนสุนทรียศาสตร์ 
กระบวนทัศน์ และประวัติศาสตร์ของสังคมร่วมสมัย รวมท้ังยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุน  
และพัฒนาแวดวงวิชาชีพศิลปิน ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์และส่งต่อคุณค่าในงานศิลปะ  
ใหแ้พร่หลายสู่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

๓.๑.๕ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
๑) การจัดงานแสดง แสง สี เสียง และพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสระแก้วและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด
สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง ตลอดจนจัดพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม  
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ในวันท่ี  
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๘๙ 

 

ในงานนี้มีการแสดงสาธิตและจ าหน่ายตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลาง 
แสง สี เสียงและสื่อผสมชุด “มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนคร”เรื่องราวก าเนิดปราสาทสด๊กก๊อกธม 
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยจัดขึ้นในวันท่ี ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว 

๒) รายการแสดง “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” โครงการดนตรี
ส าหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร การแสดงดังกล่าวในช่วงท่ีผ่านมา 
จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑๑ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี รายการบรรเลงขับร้องดนตรี
สากลชุดอภิรมย์ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงร้อง ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ณ เวทีสังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถาน พระนคร จ านวนผู้ชม ๒๐๐ คน ครั้งท่ี ๑๒ ได้จัด 
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สังคีตศาลาบริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครการแสดง ประกอบด้วย (๑) เบิกโรงหน้าพาทย์วานรด าเนิน 
และ (๒) โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน ผู้เข้าชมจ านวน ๗๒๔ คน 

๓) งานมหกรรมการแสดงพื นบ้าน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม จัดงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังนี้  

- วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงนาฏยดนตรี ลิเกพื้นบ้าน เร่ือง ธรณี
กรรแสง  

- วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน เรื่อง รามเกียรติ์ 
ตอน ศึกทศกัณฐ์ ครั้งท่ี ๕ (ยกรบ)  

- วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงล าตัด - เพลงฉ่อย โดยคณะหวังเต๊ะ 
น าโดยคุณแม่ศรีนวล ข าอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน - ล าตัด) 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๔) การแสดงกลางแจ้งในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑ 
สถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการแสดง ดังนี้  

 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙๐ 

 

วันที่ การแสดงกลางแจ้งในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔ 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงเกิด ส.ธ. (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ร าถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   
- ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอนตรวจพล - เลือกคู่ จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๔๐๐ คน 

๓ เมษายน ๒๕๖๔ - การแสดงเพลงเทพสมภพ เถา – ละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทอง
ปราบชาละวัน จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๓๕๐ คน 

๔ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ (วงป่ีพาทย์ไม้นวม)  
- ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิดเหนาตัดดอกไม้ - ฉาย กริซ จ านวน 
ผู้เข้าชมประมาณ ๓๐๐ คน 

๕ เมษายน ๒๕๖๔ - การแสดงเพลงเทพสมภพ เถา - ละครพันทาง เรื่องพญาผานทอง  
ตอนรักสามเส้า จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๒๕๐ คน 

๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

- การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช (วงป่ีพาทย์ไม้นวม)   
- การแสดงชุดอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์  
- ละครเร่ืองพระมหาชนก จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๒๐๐ คน 

๗ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงแขกมอญ (วงป่ีพาทย์ไม้แข็ง)  
- ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขึ้นบ้านพระพิจิตร จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๒๐๐ คน 

๘ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงกราวนอก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๓๕๐ คน 

 

๕) โครงการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ กิจกรรม 
“ฟังลูกทุ่ง นุ่งผ้าลาย สไตล์สุพรรณ” ภายใต้งาน Suphanburi : Music & Craft & Folk 
Arts Festival เมื่อในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี กิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรฯ ดนตรีในสวนเพลงลูกทุ่งเมืองสุพรรณ สาธิต
การท าขนมไทย การเสวนา เรื่อง “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ขวัญจิต ศรีประจันต์ เอนก นาวิกมูล และเจนภพ จบกระบวนวรรณ เป็นต้น 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙๑ 

 

๖) การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 

๖.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖.๑.๑) ภาคเหนือ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงรายร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือจ านวน ๑๖ จังหวัด จัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยม ี
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือจากศิลปินและศิลปินพื้นบ้าน รวมรายการแสดง
มากกว่า ๕๐ รายการ และการสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีบ้านฉัน 
และการสาธิตการท าอาหารพื้นบ้าน ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ท้ังนี้ ด าเนินการจัดงานในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ 
 

 

 

 
 

๖.๑.๒) ภาคใต้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๓ จังหวัดภาคใต้ จัดงาน “มหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้” ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการแสดง
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านในภาคใต้ การสาธิตและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม “CPOT” และ “ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากพื้นท่ีในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด สาธิตการท าอาหารพื้นถิ่น
เอกลักษณ์ภาคใต้ และร่วมส่งก าลังใจให้กับชุมชนและศิลปินพื้นบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 
ท้ังนี้ ด าเนินการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ 
วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ และทาง YouTube : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙๒ 

 

 

 

 
 

 ๖.๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖.๒.๑) ภาคใต้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ตลาดน้ าทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส
ท่ี “โนรา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
จากยูเนสโก (UNESCO) ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และเพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน 
สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และฟื้นฟูการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทุกภูมิภาคจากผลกระทบ  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วย
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย กิจกรรมงานมหกรรม
แห่งชาติฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย (๑) พิธีไหว้ครูโนราและการร าโนราฉลอง ณ วัดท่าแค อ าเภอ
เมืองพัทลุง (๒) กิจกรรม “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก อ าเภอ
ควนขนุน ภายในแหล่งเรียนรู้นี้มีนิทรรศการอัตลักษณ์ท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนเมืองพัทลุง 
จ านวน ๕ สถานี ได้แก่ อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง ปรุงอาหารเป็นยา รักษ์คุณค่าสมุนไพร ท านา 
เชิงอนุรักษ์ และสานศักดิ์ศรีงานศิลป์ และ (๓) งาน “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” 
ณ ตลาดน้ าทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน ท่ีมุ่งส่ งเสริม และเปิดพื้นท่ีให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน 
แขนงต่าง ๆ ได้มีโอกาสถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปสู่เยาวชนและประชาชน รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นท่ี ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 
มีพื้นท่ีน าสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) สินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ 
มาสาธิตและจ าหน่าย รวมท้ังมีนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการอย่างหลากหลายมีเด็ก  
และเยาวชน ประชาชน นักท่องเท่ียวสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๙๓ 

 

 โดยผลของการจัดงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน 
ผู้ร่วมชมผ่านระบบออนไลน์ และทุกช่องทางกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือเยียวยาศิลปิน ศิลปินพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ ๑๔ คณะ 
รวมกว่า ๓๐๐ คน อีกท้ังก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการทาง
วัฒนธรรม ๑๐๔ ราย และผู้ประกอบการท่ีพัก การท่องเท่ียวชุมชน และบริการอื่น ๆ ในจังหวัด
พัทลุง และอ าเภอควนขนุน รวมท้ังหมดกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ งานมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติฯ เป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ช่วยส่งเสริมให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบการมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ
ทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป 

 
 

 ๖.๒.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน
มหกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย” ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน 
ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา 
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู ทะเลธุงอีสาน ประจ าปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู  อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นท่ีรับรู้
อย่างกว้างขวาง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ นับเป็นงานบุญครั้งใหญ่ 
ของจังหวัด ท่ีรวบรวมพลังแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ัง ๑๘ อ าเภอ โดยมี “ธุง” 
ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความเป็นสิริมงคล 
   ภายในงานประกอบด้ วยกิจกรรม ท่ีน่ าสนใจ เช่น 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีอัญเชิญน้ าสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ า
พระธาตุยาคู พร้อมขบวนนางร าบูชาพระธาตุยาคู ๒,๒๙๐ คน และทะเลธุง ๑,๖๐๐ ต้น 
นิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค ๑๘ อ าเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
มรดกโลก โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา หมอล า และการแสดงนาฏมวยไทย กิจกรรม



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๙๔ 

 

เสวนาวิชาการ การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทย การสาธิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 
Cultural Product of Thailand (CPOT) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural 
Product of Thailand (CCPOT) จาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชิญชม ชิม 
ช้อป ไปกับตลาดน้ าโบราณ นอกจากนี้มีการแสดงแสง สี เสียง ชุด “ตุ้มโฮม ม่วนชื่น โฮแซว” 
และการประกวดภาพถ่ายทะเลธุง 
   โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้ เข้าร่วมงาน ๒๒๐,๙๔๕ คน  
และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม ๙๑๐ ราย คณะนักแสดงจาก ๒๐ จังหวัด จ านวน  
๓๙ คณะ รวม ๓,๐๔๖ คน อีกท้ังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีพักและอาหารจากการท่ีมีผู้มา
ท่องเท่ียวชุมชนและบริการด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ี ท าให้มีรายได้หมุนเวียน ๕๒,๐๙๔,๙๓๘ บาท 
นับเป็นความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายท้องถิ่นที่ร่วมกันส่งเสริม
และเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ความศรัทธาแห่งศาสนาและศิลปะ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็น “Soft 
Power” สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม สร้างความสุข ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
สู่ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างแท้จริง  
 

 
 

๖.๒.๓) ภาคเหนือ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดแพร่ 
เครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ รวม ๑๗ จังหวัด ร่วมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เท่ียวไทยเมือง
เหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” และงานสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ ๑๖ ปี 
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๑๙๕ 

 

พระอารามหลวง ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอาราม
หลวง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึง
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้า 
และบริการทางวัฒนธรรมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 รวมท้ังเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น
ระดับชาติ         

ภายในงานมีกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ  
พิธีสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ฟ้อนบูชาองค์พระธาตุ “คนเมืองแพร่ฮ่วมใจ๋  
ฟ้อนปูจาพระธาตุช่อแฮ” โดยช่างฟ้อนกว่า ๑,๘๐๐ ชีวิต และขบวนแห่ “รวมพลคนปีขาล 
นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ขบวนแห่เครื่องสักการะอัตลักษณ์ ๘ อ าเภอ และขบวนแห่ชาติพันธุ์ 
๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และ ๙ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาทางวิชาการ 
มหกรรมชาติพันธุ์ จัดแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ การแสดงผลงานศิลปินและสล่า
พื้นบ้านใน “ข่วงสล่าภาคเหนือ” การแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยเครือข่ายขัวศิลปะเชียงราย 
และศิลปินภาคเหนือ การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ 
นิทรรศการชุมชนยลวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน และกาดหมั้ววัฒนธรรม ฯลฯ 
โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๔๕,๕๖๓ คน และมีรายได้หมุนเวียนกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนกว่า จ านวนกว่า ๓๘,๖๒๗,๕๑๐ บาท โดยคาดว่าจะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกับพื้นท่ีจัดงานในช่วง ๖ เดือน ข้างหน้า จ านวนกว่า ๙๖,๓๑๘,๗๐๐ บาท 
 

 
 

๖.๒.๔) ภาคกลาง กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ า 
วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” ณ ตลาดน้ าห้วยสุครีพ ต าบลบางพระ อ าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙๖ 

 

พระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  และส่ ง เสริ มศิ ลปวัฒนธรรม ท้องถิ่ นของภาคกลาง 
และภาคตะวันออกให้เป็นท่ีรับรู้ อย่างกว้างขวาง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น
ระดับชาติสู่สากล ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ศิลปินและศิลปิน
พื้นบ้าน ยกระดับตลาดน้ าห้วยสุครีพ ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ 

โดยภายในงานมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดพิธีไหว้ครู/ครอบครู ของศิลปิน เพ่ือการอนุรักษ์
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม การเล่นเพลงเรือกว่า ๑๐๐ คน น าโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปิน
แห่งชาติ การแสดงโขนชุดใหญ่ เร่ืองรามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา ชุด ยกรบ และมหกรรมการแสดง
หนังใหญ่ท่ีหาชมได้ยาก อาทิ หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง หนังใหญ่วัดขนอน จั งหวัด
ราชบุรี รวมถึงมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปินดารา ล าเพลิน วงศกร และแบม ไพลิน การสาธิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand (CPOT) ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) ของดีภาคกลาง
และภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด ของดีจากทุกอ าเภอของชลบุรี และของดีจากชาวต าบลบางพระ 
การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๑๓,๖๘๕ คน และมีรายได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนกว่า จ านวนกว่า ๒๑,๑๒๕,๖๖๕ บาท โดยคาดว่าจะเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
พื้นท่ีจัดงานในช่วง ๖ เดอืน ข้างหน้า จ านวนกว่า ๕๒,๘๑๔,๑๐๐ บาท 
 

 
 

๗) กิจกรรมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ (Mini Light & Sound)  
ครั งที่  ๒ เรื่อง “เมืองสุโขทัย” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย ได้จัด
กิจกรรมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ (Mini Light & Sound) ครั้งท่ี ๒ เรื่อง “เมืองสุโขทัย” 
เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙๗ 

 

และเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญในพื้นท่ีการแสดงท่ีส าคัญและได้รับความสนใจ
จากนักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมรับชม 

 

 

  

  
 

 ๘) การจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ รัฐบาลได้
ก าหนด ให้วันท่ี ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” 
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
โดยรัฐบาลมีเจตจ านงแน่วแน่ท่ีจะอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา ก าหนด
นโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อรักษา สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติในทุกมิติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
เป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  (๑) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติท่ัวประเทศ ในวันท่ี ๒ เมษายน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ แหล่งเรียนรู้ วัดและโบราณสถานท่ัวประเทศ 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน รู้ รัก และภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
  (๒) จัดงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี 
๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประกอบด้วย 
การเสวนาทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี อีกท้ังยังได้เปิดให้ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ า 
สักการะพระพุทธสิหิงค์และชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสิ นทร ์
ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในอดีต ผ่านการจัดแสดง ณ พระต าหนักแดง 
และชมราชรถ ราชยาน ณ โรงราชรถ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๙๘ 

 

  (๓) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นเด็ก
เยาวชน และประชาชนในหัวข้อ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” (๒ เมษายน ๒๕๖๕) ส าคัญอย่างไร 
จากกลุ่มตัวอย่าง ๖,๔๑๔ คนท่ัวประเทศ ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลส ารวจ ดังนี้ 
   (๓.๑) ความส าคัญของ “วันอนรุักษ์มรดกไทย” ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ ๖๐.๐๗ เห็นว่า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองลงมา ร้อยละ ๕๘ เพื่อให้คนไทยได้ร าลึกถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ และร้อยละ ๕๗.๔๕ เทิดพระเกียรติและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ท่ีทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงยังมี
ความเห็นว่าควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์   
ของชาติมากขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนและเอกชนได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแล ท านุบ ารุงรักษาไว้ ตามล าดับ 
   (๓.๒) ความหมายของค าว่า “มรดกไทย” ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 
๗๔.๗๗ คิดว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะของความเป็นชาติ รองลงมา คือ 
ร้อยละ ๖๑.๗๑ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ 
และดนตรี และร้อยละ ๕๔.๙๐ เป็นการด าเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่าง ๆ อันเป็นผลผลิต
ร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินไทย 
   (๓.๓) มรดกไทยท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่มีความรัก 
และภาคภูมิใจมากท่ีสุด ๕ อันดับแรก คือ อันดับ ๑ โบราณสถาน เช่น วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ 
อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น อันดับ ๒ มรดกภูมิปัญญา เช่น สมุนไพร อาหาร ขนม เครื่องแต่ง
กาย นวดแผนไทย เป็นต้น อันดับ ๓ ประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็นต้น อันดับ ๔ นาฏศิลป์ไทย เช่น การแสดงโขน ละคร การละเล่น
พื้นเมือง และมหรสพไทย และอันดับ ๕ โบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก 
เคร่ืองปั้นดินเผา เป็นต้น  
   (๓.๔) กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยท่ีประชาชนส่วนใหญ่
สนใจเข้าร่วม ๕ อันดับแรก ได้แก่ อันดับ ๑ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อันดับ ๒ ชมนิทรรศการหรือวีดิทัศน์เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันดับ ๓ เข้าชม
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อุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันดับ ๔ ชมการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรี และอันดับ ๕ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
   (๓.๕) แหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีท่ีจะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติในยุคปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ ๕ อันดับแรก ได้แก่ อันดับ ๑ 
โบราณสถาน อันดับ ๒ ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน อันดับ ๓ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อันดับ ๔ อุทยานประวัติศาสตร์ และอันดับ ๕ ห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ 
   (๓.๖) เรื่องท่ีควรช่วยกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอดอย่างเร่งด่วน
มากท่ีสุดก่อนจะสูญหายไป ๕ อันดับแรก ได้แก่ อันดับ ๑ วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ภาษาถิ่น 
การแต่งกาย อาหาร ศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น อันดับ ๒ ช่างสิบหมู่ เช่น ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก 
ช่างปั้น ช่างปูน ช่างรัก เป็นต้น อันดับ ๓ ดนตรีไทย อันดับ ๔ ประเพณี เทศกาลต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีตานต๊อด (การท าบุญด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน) เป็นต้น  
และอันดับ ๕ งานศิลปหัตถกรรมท่ีมีมาตั้งแต่อดีตกาลท้ังท่ีเป็นเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย 
เคร่ืองประดับ 
   (๓.๗) หน่วยงานรัฐควรจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 
ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตผลงานมรดกภูมิปัญญาของภูมิภาคต่าง ๆ 
กิจกรรมประกวดศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย ภาษา 
อาหาร การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงความเป็นชาติ เช่น 
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม วรรณกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ และเห็นว่า
ประชาชนมีส่วนช่วยอนุรักษ์มรดกไทยโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงผ่านสื่อ
ออนไลน์ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องท้ังการพูด และการเขียน รวมท้ังแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/
ผ้าพื้นเมือง และกินอาหารไทย/อาหารพื้นเมือง 
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๙) การแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang” ต่อยอด
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์  เมื่อวันท่ี 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม 
การแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound of Lampang” ณ วัดปงสนุกเหนือ ต าบลเวียงเหนือ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ท านอง
ดนตรีพื้นบ้านจังหวัดล าปาง เพื่อการต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และก้าวสู่การเป็น  
เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ : The Sound of Lampang ภายในงานมีการบรรยาย 
ให้ความรู้ประกอบการแสดงของวงดนตรีพื้นบ้าน วงปี่พาทย์ล าปางและวงดนตรีร่วมสมัย โดยมี  
บทเพลงพื้นบ้านจ านวน ๘ เพลง ได้แก่ เพลงมอญล าปาง เพลงเก๊าห้า เพลงมวย เพลงมอญโยน  
เพลงลูกกุยช้า เพลงปราสาทไหวล าปาง เพลงตกเส้ง และเพลงแม่ด าโปน   
   โอกาสนี้ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน
มอบบทเพลงดนตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ท านองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดล าปาง ให้กับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เพื่อน าไปใช้เพื่อการต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ในการก้าวสู่
การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ท่ีมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายในด้านวัฒนธรรมดนตรี
ร่วมสมัยอย่างงดงามต่อไป 

 

 
 

๑๐) การจัดงาน “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกอ าเภอ และคณะโนราห์อาชีพในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และส่งเสริมคุณค่า 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยการมีส่วนร่วมจากศิลปินแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษา  
คณะโนราห์ รวมท้ังหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นท่ี รวมท้ังเพื่อเป็นการเชิดชูส่งเสริมให้
โนราห์ เป็นการแสดงท่ีทรงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ  ณ ลานวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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ท้ังนี้ โนราห์ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยพื้นเมืองของภาคใต้ ซึ่งได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ เป็นการแสดงท้องถิ่นท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตของ
คนภาคใต้มาช้านาน เป็นการแสดงท่ีมีแบบแผนในการร่ายร าและขับร้องท่ีงดงามเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ - ส่ง ตลอดการแสดง โนราห์ สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจาก
รุ่นสู่รุ่นของภาคใต้ ท่ีมีท่าร าท่ีอ่อนช้อยสวยงาม บทร้องเป็นกลอนสด ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ 
สรรหาค าให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวมีความหมายท้ังบทร้อง ท่าร าและเครื่องแต่งกายเดิมนิยมใช้
นักแสดงเป็นผู้ชายล้วน แต่ปัจจุบันมีนักแสดงหญิงเข้าไปแสดงด้วย  

 
 

๓.๑.๖ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในประเด็นทางวัฒนธรรม 
และเอกลักษณ์ของชาติ 
   ๑) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๓ 
“วัยเก๋า ๖๐+” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยการจัดการอบรมหลักสูตรขับร้องประสานเสียง TSC ร้องเพลง
อยู่บ้านช่วยชาติต้านโควิด - 19 โดยเป็นการฝึกซ้อมประสานเสียงผู้สูงอายุ Thai Senior Choir 
(TSC) เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับงานคอนเสิร์ต โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Fan Page : กิจกรรมวัยเก๋า ๖๐+ ณ ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ในกลุ่มผู้เข้าอบรม ให้สามารถร่วมกิจกรรมได้จากท่ีบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมารวมกลุ่มกัน  โดยท า
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: กิจกรรมวัยเก๋า ๖๐+ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

๒) เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สานสุข 
สืบวัฒนธรรม น าวิถีใหม่) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
แหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และขยายโอกาส  
ให้เกิดการรับรู้ เพื่อให้ผลการด าเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
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มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดพื้นท่ีเชิงบูรณาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
อาทิ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเสวนาองค์ความรู้กับศิลปินแห่งชาติ การสาธิตมรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรม และการสาธิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์อาชีพ เป็นต้น อีกท้ังยังช่วยให้ศิลปินแห่งชาติ
และศิลปินพื้นบ้านมีรายได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media ๒ แพลตฟอร์ม คือ 
Youtube และ  Facebook fanpage โดยช่ องทาง  Youtube จะใช้ ชื่ อ  สถานี วัฒนธรรม 
และช่องทาง Facebook fanpage จะมี ๒ ชื่อ คือ สถานีวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

(๑) เดือนมีนาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย (สานสุข สืบวัฒนธรรม น าวิถีใหม่) ประกอบด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
มากมาย เช่น การแสดงชุด บรรพ์ศาสตร์ สังคีตศิลป์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กิจกรรม เสวนาเร่ือง “มองศิลปะผ่าน เดชา วราชุน” โดยศาตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) การสาธิตการท ากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือด้วยหนังนิ่ม 
การสาธิตการท าผ้าพิมพ์ลายไทย และการสาธิตการระบายสีหัวโขน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

(๒) เดือนพฤศจิกายน มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน ๕ รายการ ดังนี้  
(๒.๑) คุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ อาทิ ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ประเพณีลอยกระทง พิธีไล่น้ า 
(๒.๒) ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ การแสดงงิ้ว หรืออุปรากรจีน 

การแสดงลิเก เรื่องผู้เสียสละ การแสดงหมอล ากลอนประยุกต์ การแสดงต านานกลองสะบัดชัย
แห่งล้านนา ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย 

(๒.๓) เยาวชนคนสร้างสรรค์ อาทิ การแสดงจตุรทิศรวมใจ 
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงร้อยใจไทยรวมใจนาฏดุริยางค์ การแสดงสืบศิลป์ 
นาฏยสังคีต 

(๒.๔) สืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติ  อาทิ แม่ เล็ก รัจนา  
พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช ๒๕๕๔  
พ่อครูไพรินทร์ กาไวย์ ศิลปินผู้สืบสานศิลปะการตีกลองสะบัดชัย พ่อครูค า กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

(๒.๕) ศิลป์สร้างทางอาชีพ อาทิ การสาธิตการท าวุ้นกรอบมะตูม 
การสาธิตการท าขนมทองพับผลัดถิ่น การสาธิตการท าน้ าพริกไปนา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๐๓ 

 

    
 

    
 

๓) การขับเคลื่อนงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงพื้น ท่ีติดตามการประชุมระดมความคิดเห็น 
และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานด้านมรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับพื้นถิ่น เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคประชาชน ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  โดยมีจุดเน้น 
ให้ภาคประชาชน ผ่านองค์กรภาคเอกชน โดยสภาวัฒนธรรมทุกระดับท่ัวประเทศ รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล GIS และระดมความคิดเห็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนการส่งเสริมและรักษา รวมไปถึงการต่อยอด และสร้างสรรค์ให้เกิดการน ามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สังคมได้อยู่เย็นเป็นสุข 
ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ดังนี้ 

- วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“มังคุดคัด” ณ ชุมชนสะพานยาว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“สวดพระมาลัยภาคใต้” ณ วัดปอมทอง ชุมชนท้ายส าเภา (คณะครูวันดี) อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“หนังตะลุง” ณ บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน (ศิลปินแห่งชาติ) อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๐๔ 

 

- วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
“ผ้าทอเกาะยอ” ณ ท่ีท าการกลุ่มร่มไทร ผ้าทอมือเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 
 ๔) จัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลภายใต้งานแสดง
ผลงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ๑๔ จังหวัด และการทอผ้าถิ่นลวดลายต่าง ๆ พร้อมท้ังร่วมเฝ้ารับ
เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ 
มีเครือข่ายผ้าไทยในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ 
ซาโลมา ปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส บาติกเดอนารา จังหวัดปัตตานี และไฑบาติก จังหวัดกระบี่ 
นอกจากนี้ ยังร่วมด้วยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งด าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัด
นราธิวาส อีก ๔ แห่ง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านกาหลง กลุ่มทอผ้าบ้านสายบน กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น 
และกลุ่มบือแนบาติก 

๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจ
พิสูจน์ โบราณวัตถุศิลปวัตถุ  :  พระพุทธรูปท้องถิ่นอีสานและพระพุทธรูปล้านช้าง 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารด ารง
ราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุของภัณฑารักษ์ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความแม่นย า รัดกุม ถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานวิชาการ โดยเฉพาะพระพุทธรูปแบบท้องถิ่นอีสาน และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง  
ท้ังประเภทไม้และโลหะ ซึ่งปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปกลุ่มส าคัญท่ีเหลือน้อย หายาก และมีการวาง
จ าหน่ายตามร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และมีการส่งหรือน าออกนอกราชอาณาจักรเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายในห้อง
ประชุม โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรมซูม (ZOOM) เพื่อให้ภัณฑารักษ์ท่ีประจ าอยู่ ในส่วนภูมิภาคท่ีไม่สามารถเข้าร่วม 
การอบรมในห้องประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบท้องถิ่น
อีสานและพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างได้ การอบรมในคร้ังนี้ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตัิงานเป็นอย่างมาก 
 ๖) นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั งที่ ๑๗
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย “บ้านคนบ้านช้าง” ออกแบบโดย ผศ.บุญเสริม 
เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ 
ครั้งท่ี ๑๗ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น ๑ ใน ๕ พาวิลเลียน 
ท่ีน่าสนใจท่ีสุดจาก เว็บไซต์ dailyartmagazine.com แม็กกาซีนออนไลน์ชื่อดังของต่างประเทศ 
งานศิลปะ The Elephant หรือบ้านคนบ้านช้าง ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกัน 
ของคนและช้างไทย โดยได้มีการส ารวจเรื่องราวของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทย ที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับช้างมายาวนานหลายร้อยปี มาร้อยเรียงเนื้อหาบอกเล่าผ่านนิทรรศการ
น าเสนอบ้านท่ีสร้างขึ้นโดยค านึงถึงท้ังคนและช้างซึ่งได้รับรายงานว่า ผลงานบ้านคนบ้านช้าง 
ได้รับความสนใจจากผู้ชมท่ีหมุนเวียนเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งผลงานของศิลปินไทยท าให้คนท่ัวโลก
รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และสร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศด้วยการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์ ท้ังช้างและคนท่ีอยู่ด้วยกันอย่างผูกพัน โดยผู้เข้าร่วมแสดงผลงาน นักท่องเท่ียว ผู้ชมงาน
ศิลปะอีกหลายแสนคน ได้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย เกิดความประทับใจ และลดภาพจ า 
การใช้แรงงานช้างหรือน าช้างไปเร่ร่อนในเมือง ตลอดจนสื่อไทยพร้อมต้อนรับคนท่ัวโลก 
เข้ามาเท่ียวจังหวัดสุรินทร์ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลาย 
 

   
 

๗) กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๖ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ 
และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย” เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทย 
ในต่างประเทศ” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับทับหลังปราสาทหนองหงส์
และปราสาทเขาโล้น อาทิ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์  
และปราสาทเขาโล้น บทบาทภาคประชาชนต่อกรณีการติดตามทวงคืนทับหลัง  
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รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๐๖ 

 

  
 

๘) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านโครงการไทยเทสเทอราปี  (Thai 
Taste Therapy) อาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และเว็บไซต์ชิมไทยดอทคอม เปิดตัวโครงการไทยเทสเทอราปี 
(Thai Taste Therapy) เชิญท่ัวโลกเปิดประสบการณ์ใหม่กินอาหารไทยเป็นยา เผยแพร่ 
ความมหัศจรรย์ของอาหารไทยมิได้มีดีเพียงความอร่อยอย่างเดียวแต่มีประโยชน์กับสุขภาพอย่าง
อเนกอนันต์ ให้อาหารไทยเป็น “ยาท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก” โดยท่ีผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขึ้น
ทะเบียนอาหารไทย ๒๐ รายการ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ต้มย ากุ้ง แกงเผ็ด  
แกงพุงปลา แกงเขียวหวาน ส้มต า เป็นต้น และในอนาคตจะขึ้นทะเบียนอาหารไทยอีกหลายรายการ  

ท้ังนี้ การด าเนินโครงการดังกล่าวเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสอดรับ
กับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีทุกคนใส่ใจเรื่องการรับประทานมากขึ้น โดยอาหารไทยคือ Soft Power 
ท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงนานาประเทศ และโครงการ Thai Taste Therapy จะตอกย้ าให้ท่ัวโลก
เชื่อมั่นเรื่องความอร่อยของอาหารไทย และยังสร้างมุมมองใหม่ท่ีว่าอาหารไทยเป็นยาท่ีอร่อยท่ีสุด
ในโลก โดยเฟสท่ี ๑ ของโครงการฯ ได้เชิญเชฟชื่อดังระดับเวิลด์คลาส อาทิ เชฟมาดามนูรอ โซ๊ะมณี 
สเต็ปเป้ เจ้าของร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ร้านอาหารไทยท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก เชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล 
เชฟมิชลินสตาร์อาหารไทย ๑ ดาว คนไทยคนแรกท่ีได้รับรางวัลมิชลินสตาร์อาหารไทยจากสหรัฐอเมริกา 
เชฟอรรถพล ไนโต ถังทอง อดีตรางวัลเหรียญทองเชฟโอลิมปิก Executive Chef โรงแรมแมริออท 
เดอะ สุรวงศ์ และเชฟชื่อดังอีกหลายท่านมาร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยท่ีมีคุณประโยชน์ทางยา
และส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมมือกับร้านอาหารไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ เปิดขาย
เมนูอาหารไทยเทสเทอราปี ๓ เมนู ได้แก่ เมนูเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด เมนูอาหารจากกัญชา 
และกระท่อม และเมนูสมุนไพรพื้นถิ่นของไทย โดยเยี่ยมชมและสั่งร้านอาหาร Thai Taste Therapy 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๐๗ 

 

และสินค้าสุขภาพจากสมุนไพรไทยท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์ @thaitaste the rapy  
และเพื่อปลุกกระแสให้คนท่ัวโลกกินอาหารไทยเป็นยาช่วยรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ ยังได้เปิดตัว
แพลตฟอร์ม Thai Taste Therapy.com เปิดคอร์สสอนท าอาหารไทยเป็นยาผ่านทางออนไลน์ 
เพื่อส่งต่อสูตรอาหารไทยเทสเทอราปี พร้อมส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุงสมุนไพรไทยต่าง ๆ ให้ท่ัวโลก 
สั่งซื้อได้ทางออนไลน์เพื่อไปลองท ารับประทานเองท่ีบ้านได้อย่างสะดวก ติดตามเมนูอาหารไทยได้ท่ี 
www.thaitastetherapy.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaitastetherapy 
 

  
 

๙) การจัดอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์  ช่างอนุรักษ์  ผู้คุมงานอนุรักษ์
โบราณสถาน รุ่นที่ ๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดการอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ 
ช่างอนุรักษ์ และผู้คุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นท่ี ๑ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์งานอนุรักษ์ 
ท่ีมีแหล่งโบราณสถานอยู่ เป็นจ านวนมาก ไม่สมดุลกับจ านวนบุคลากรด้านการอนุรักษ์  
ของกรมศิลปากรท่ีมีอยู่จ ากัด ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร จึงมีความจ าเป็นต้องใช้การจ้าง
งานเข้ามาด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานมากขึ้น ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรให้แก่บุคคลภายนอกในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  

 การจัดอบรมมีท้ังหมด ๓ หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลักสูตร
อบรมนักอนุรักษ์โบราณสถาน หลักสูตรอบรมช่างฝีมืออนุรักษ์โบราณสถาน และหลักสูตรอบรม 
ผู้ควบคุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยในระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการจัดอบรม
หลักสูตรนักอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ออกแบบหรือก าหนดวิธีการอนุรักษ์ตามสายวิชาชีพ
ท่ีมีประสบการณ์ ในด้ านงานอนุ รักษ์และ เคยปฏิบัติ งานร่ วมกับกรมศิลปากรอยู่ แล้ ว  
การอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการรวบรวมบุคลากรที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์
ในงานอนุรักษ์โบราณสถาน มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นย้ า
แนวทางของกรมศิลปากรในหลักการและกระบวนการท างานท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย 

http://www.facebook.com/thaitastetherapy


  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๐๘ 

 

การอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ท้ังนี้ กรมศิลปากรจะออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่า 
ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันกับช่างอนุรักษ์ของกรมศิลปากร  
และสามารถร่วมปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานในโครงการต่าง ๆ ของกรมศิลปากรในอนาคต  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าข้อก าหนดในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีความรู้ความสามารถในงาน
อนุรักษ์โบราณสถานใช้ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมเพื่อร่วมด าเนินงานการอนุรักษ์
โบราณสถานกับกรมศิลปากรต่อไป 

 

 
 

๑๐) การเปิดแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะและนิทรรศการงานศิลป์ถิ่นใต้สู่ 
Thailand Biennale, Korat 2021 กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ร่วมกับจังหวัดกระบี่  สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย เทศบาลเมือง
กระบี่ ชมรมศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ  เครือข่ายศิลปินจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปินจังหวัด
ภาคใต้ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ” 
ท่ีตั้ง ณ อาคารศูนย์ศิลปะอาร์ตสเปซ โดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้อนุเคราะห์สถานท่ีให้กับ
ชมรมศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ เพื่อเป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้เรื่องราวของกระบี่ เมืองศิลปะ 
ในรูปแบบนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ กระบี่เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ความทรงจ า Thailand 
Biennale, Krabi 2018 กระบี่ศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับนานาชาติ ผลงานศิลปะ
สร้างเมืองกระบี่เมืองศิลป์ สร้างสรรค์โดยศิลปินกระบี่ ๒๑ ชิ้นงาน และอัตลักษณ์ลวดลายผ้า
เมืองกระบี่ผ้าพื้นถิ่นร่วมสมัยใครว่าเชย เพื่อเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปิน
กระบี่  

นอกจากนี้ เป็นสถานท่ีอบรมเรียนรู้และสร้างงานสร้างอาชีพทางศิลปะ 
ให้กับเด็กเยาวชนจังหวัดกระบี่และประชาชนผู้ท่ีสนใจหรือมีรายได้น้อย และเพื่อพัฒนาต่อยอด 
สู่ตลาดนัดศิลปะในอนาคต น าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน ภูมิปัญญา เครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านศิลปะ ประชาชนและชุมชนโดยใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจัด
นิทรรศการชั่วคราวงานศิลป์ถิ่นใต้สู่ Thailand Biennale, Korat 2021 ในหัวข้อธรรมชาติ 
เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินภาคใต้ จ านวน ๖๒ คน 
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๒๐๙ 

 

รวมจ านวน ๑๐๐ ชิ้นงาน จัดแสดงระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน ก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายผลงานศิลปะไปจัดแสดงยังจังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอส ๒๑ โคราช  
ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ต่อไป 

 

 
 

๑๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Character Licensing Workshop ครั งที่ ๗ 
และการจัดนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๔ (Thailand Creative 
Showcase 2021: TCS 2021) กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน บูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด 
“CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรสาขา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
และวีดิทัศน์ รวมถึงการพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ เพื่อให้สามารถขยายฐาน
การผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รวมท้ังเผยแพร่งานนิทรรศการด้านสื่อวีดิ ทัศน์ของไทย  
สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย 

โดยเมื่อวันท่ี ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA) จัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “Character Licensing Workshop ครั้งท่ี ๗” เพื่อสนับสนุนให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่
มาสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ สัญชาติไทยและต่อยอดเพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีนานาชาติ  
ณ ห้องออดิทอเรียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการ
ความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๔ (Thailand Creative Showcase 2021: TCS 2021)  
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ณ ลานโปรโมชัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในนิทรรศการจัดแสดง  
ผลงานสื่อวีดิทัศน์ไทยท้ังแอนิเมชัน (Animation) และคาแรคเตอร์ (Character) เพ่ือสินค้าลิขสิทธิ์
ท่ีเป็นฝีมือของคนไทยท่ัวไปและคนไทยท่ีมีชื่อเสียงในตลาดโลก มีบูธจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ของไทย
และกิจกรรมเวิร์กชอปต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและเยาวชน
รุ่นใหม่ด้านสื่อวีดิ ทัศน์ไทยเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการผลิต  
และสร้างสรรค์ผลงานได้มาตรฐานสากลและแสดงศักยภาพให้เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
 

 
 

การจัดอบรมและนิทรรศการครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันใช้ “Soft Power” 
ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย ซึ่งในปี ๒๕๖๓ 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมูลค่ากว่า ๗,๘๐๑ ล้านบาท แอนิเมชันกว่า 
๖,๖๕๖ ล้านบาท และเกมกว่า ๖๖,๖๙๒ ล้านบาท ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑๒) การด าเนินโครงการแลนด์มาร์คนวดไทย เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวสุขภาพ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา สมาพันธ์โลกนวดไทย
และสปา และไอคอนสยาม เปิดโครงการ “แลนด์มาร์คนวดไทย” เมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เนื่องในโอกาส “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เพื่อแสดง
ศักยภาพความพร้อมในการร่ วมสืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญานวดไทย สมุนไพรไทย 
และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ  
และยกระดับมาตรฐานให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICALHUB) 
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การนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ เป็นมรดกภูมิปัญญาท่ีได้รับการสืบทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทย กว่า ๕๐ องค์กร 
รวมไปถึงองค์กร ภาควิชาชีพ สถาบันการเรียนการสอน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ท่ัวประเทศ อีกท้ังเครือข่ายความร่วมมือจากสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาท่ีมีสมาชิกกว่า  
๕๗ ประเทศทั่วโลก 

โครงการแลนด์มาร์คนวดไทยเป็นโครงการท่ีจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนนวดไทย มรดกวัฒนธรรมอันล้ าค่าของไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม  
ท่ีจับต้องไม่ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสท่ีจะได้ประชาสัมพันธ์การนวดไทยและสมุนไพรไทย 
ในการดูแลและฟื้ นฟูสุ ขภาพท่ัวโลก  รวมถึ ง เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจให้ เกิดรายได้ 
แก่ผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการนวดไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน 
น าอัตลักษณ์เสน่ห์แห่งมรดกภูมิปัญญาไทยท่ีสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาต่อยอด และประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical and wellness Tourism) โดยโครงการแลนด์มาร์ค
นวดไทยมีก าหนดการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรม
โครงการได้ท่ี Facebook Landmark Nuad Thai 

 

 
 

 ๑๓) การขึ นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ของมนุษยชาติ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนรา (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) เป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
โดยก่อนหน้านี้ ยูเนสโกได้ประกาศให้โขนและนวดไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการท่ีเป็นตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ตามล าดับ 

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระบุว่า “โนรา” หรือ 
“มโนห์รา” เป็นการละเล่นพื้นเมืองท่ีสืบทอดกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ เป็นการละเล่นท่ีมีท้ัง
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การร้อง การร า บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วนแสดงตามคติความเชื่อท่ีเป็น
พิธีกรรม อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าโนราเกิดขึ้นครั้งแรกท่ีใด เมื่อใด แต่นักวิชาการ  
ท่ีสนใจเรื่องนี้ ได้ตั้ งข้อสันนิษฐานไว้ใน ๓ กระแสความคิดใหญ่ ๆ คือมีพัฒนาการหรือ 
มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอินเดีย โดยเริ่มพัฒนาการจากการเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง 
ท่ี เกิดขึ้นในราชส านักภาคใต้ และพอจะเชื่อได้ว่าโนรานั้นเป็นนาฏกรรมของราชส านัก 
และของท้าวพระยามหากษัตริย์ในภาคใต้มาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย เห็นได้จาก
ชื่อสถานท่ี ชื่อบุคคลท่ีเอ่ยถึงในต านานและบทไหว้ครูต่าง ๆ เกิดจากวัฒนธรรมของคนภาคใต้
ดั้งเดิม โดยโนราน่าจะเกิดขึ้นระหว่างช่วง พ.ศ. ๑๘๕๘ - ๒๐๕๑ ในพื้นท่ีเมืองพัทลุงเดิม หรือ
อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมองว่าเป็นการแสดงท่ีมีอยู่ในราชส านักเดิม ด้วยการอ้างถึง
ต านานโนราท่ีเชื่อมโยงกับต านานเจ้าเมืองพัทลุงในโบราณกาลเกิดจากวัฒนธรรมภาคกลาง  
ท่ีขยายมาสู่ภาคใต้ โดยโนรานั้นเดิมอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และ “ชาตร”ี เป็นชื่อเรียกการละเล่นของ
ภาคใต้ท่ีมีมาก่อนชื่อโนรา ซึ่งชื่อชาตรีเป็นชื่อท่ีชาวบางกอก (กรุงเทพฯ - ธนบุรี) สมัยต้น
รัตนโกสินทร์หรือก่อนหน้านั้นไม่นานนักเรียกการละเล่นชนิดนี้ 

ส าหรับการแสดงโนราในสมัยก่อนและปัจจุบันมีความแตกต่างกันบ้าง 
ตามความเปลี่ยนแปลง ของวันเวลา สังคมและความนิยม แต่ยังมีหลายส่วนท่ีคงรักษาของเก่า
เอาไว้ เช่น ท่าร าแบบโบราณ การแต่งกาย การเบิกโรง การโหมโรง ส่วนท่ีเปลี่ยนไป คือ เครื่อง
ดนตรี จึงเป็นการยืนยันให้เห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงโนรานั้นไม่ได้
หยุดนิ่งมีพัฒนาการในการสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับชุมชน กาลเวลา และสังคมของผู้ปฏิบัติโนรา
ในทุกยุคสมัย 
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๑๔) งานเปิดตัวหนังสือและเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์  
ผ้าไทยสู่สากล ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานเปิดตัวหนังสือ “THAI TEXTILES 
TREND BOOK Autumn/Winter 2022 - 2023” และงานเสวนาวิ ชาการ  “การส่ ง เสริ ม 
และพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทย 
สู่สากล ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าไทย และการออกแบบ 
เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีความทันสมัย สร้างรายได้ต่อยอดให้แก่ชุมชน กลุ่มทอผ้า  
และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย อีกท้ังเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีมีความทันสมัย แก่วงการผ้าไทย 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โอกาส
นี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไป  
ทรงเปิดงาน THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022 - 2023 และงานเสวนา
วิชาการ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย โดยภายในนิทรรศการแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน คือ  

 ส่วนแรก น าเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าท่ีออกแบบโดย ๑๒ แบรนด์ไทยดีไซเนอร์
แถวหน้าระดับประเทศ ท่ีน าผ้าทอมือจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ้นตามหนังสือเล่มนี้ มาตัดเย็บ
เป็นชุดสวยภายใต้กลุ่มโทนสีในทิศทางต่าง ๆ ได้แก่ SIRIVANNAVARI BANGKOK กับกลุ่มโทน 
สีครามหัวใจส าคัญของเทรนด์บุ๊กเล่มนี้ น าเสนอแฟชั่น ในมุมมอง INDIGO : THE HEAT OF 
COLOUR SHADES (คราม: โทนสีแห่งใจกลาง) THEATRE และ KLOSET กับกลุ่มโทนสีม่วงแดง
ไล่ไปถึงชมพู RIPE AND MATURITY (สุกงอม พร้อมพรั่ง) ASAVA และ ARCHIVE026 กับกลุ่ม
โทนสีน้ า เ งินปนฟ้ า  PROFOUNDNESS MILD (สุขุมนุ่ มลึก )  ISSUE และ RENIM PROJECT  
กับกลุ่มโทนสีน้ าตาลอิฐ HEAVEN ON EARTH (ความมหัศจรรย์จากผืนดิน) THEATRE และ EK 
THONGPRASERT กับกลุ่ ม โทนสี เหลื อง  NURTURER OF WISDOM (ผู้ โอบอุ้ มภูมิปัญญา ) 
VICKTEERUT และ WISHARAWISH กับกลุ่มโทนสีเขียว A HUMBLE JOURNEY (การเดินทาง
แห่งประสบการณ์) VINNPATARARIN และ T AND T กับกลุ่มโทนสีขาวมุก - เทา AN ALTERNATIVE 
PERSUATION (อิสระในการค้นพบตัวเอง) 

 ส่วนท่ี ๒ จัดแสดงแฟชั่นรองเท้า กระเป๋า และเครื่องประดับคอลเลคชั่น
ใหม่ท้ังแบรนด์ไทยและต่างประเทศ ท่ีออกแบบอย่างมีสไตล์ โดยอิงเฉดสีท่ีสอดคล้องกับหนังสือฯ      
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจส าหรับผู้ท่ีต้องการแต่งกายตามแฟชั่น  

 ส่วนท่ี ๓ จัดแสดงผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติจากชุมชนต่าง ๆ จ านวน 
๓๐ ชิ้น ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากวินเทอร์คอลเลคชั่นตามหนังสือฯ จ าแนกตามวัสดุ เส้นใย  
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และความหนาของเนื้อผ้าผ่านเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ ยกดอก ขิด จก ปัก มัดหมี่ เกาะหรือล้วง  
และแพตช์เวิร์ก หรือการน าชิ้นผ้าหลากสีมาเย็บต่อเข้าด้วยกัน 

จากนั้น ทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการ และทรงร่วมการเสวนา
วิชาการ Symposium หัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” เป็นการเสวนา
เกี่ยวกับหนังสือฯ ของปีนี้ท่ีน าเสนอกลุ่มโทนสีใน ๖ ทิศทางหลัก ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการผลิต 
และพัฒนาผ้าไทยในตลาดยุคปัจจุบัน 

ในการจั ดท า เ นื้ อห าของหนั งสื อ  THAI TEXTILES TREND BOOK 
Autumn/Winter 2022 - 2023 ซึ่งเปรียบเสมือน “คัมภีร์” เพื่อการพัฒนาผ้าไทยนั้น ผ่าน
กระบวนการค้นคว้าข้อมูลเป็นระยะเวลานาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาในการจัดท า ได้แก่ นายกุลวิทย์ 
เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้กประเทศไทย นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบ
เจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH และ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย  
และผู้ ท่ี เกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่ีมุ่งมั่นตั้งใจท างานเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพและน าไปประยุกต์ 
ใช้ประโยชน์ได้จริง  

ท้ั งนี้  ผู้ สน ใจสามารถดาวน์ โหลดหนั งสื อแบบ e-book ได้ ทาง 
http://www.culture.go ใ ส่  link http://book.culture.go.th/ttt2022/mobile/index.html#p=1  
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
โทร. ๐๒-๒๔๗-๐๐๑๓ ต่อ ๔๓๐๕ และ ๔๓๑๙ - ๔๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ และสามารถ 
เข้าชมนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย 
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 ๑๕) การเสวนาเพื่อบูรณาการงานของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในมิติ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ : จากท้องถิ่นสู่สากล กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมดังกล่าว 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
การด าเนินงานทางด้านวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในระดับต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อีกท้ังเป็นการเสริมสร้าง
การตระหนักถึงการเป็นหลักส าคัญและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นกับต่างประเทศอย่างมีศักยภาพ รวมถึงสามารถน า
วัฒนธรรมมาเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก 
สร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านวัฒนธรรมตลอดจนสร้า งโอกาสและเวทีในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ  
 

 
 

๑๖) โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อ Online ส าหรับเยาวชนผู้พิการ 
๕ ภาคทั่วประเทศ ครั งที่  ๔ ประจ าปี  ๒๕๖๕ หรือ Less is more #4 กองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and 
Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อ Online ส าหรับ
เยาวชนผู้พิการ ๕ ภาคท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ หรือ Less is more #4 เพื่อเปิด
โอกาสและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนผู้พิการได้เข้าถึงการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ 
รวมถึงยังเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดในการสร้างรายได้จากการผลิตสื่อออนไลน์ให้กับผู้เข้าอบรม 
โดยได้จัดอบรมเมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีเยาวชนกลุ่มพิเศษต้นแบบ ๑๕ คน เข้ารับ 
การอบรม รับฟังความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคต่าง ๆ และท่ีส าคัญการสร้างแรงบันดาลใจจาก
วิทยากรชื่อดังท้ัง ๕ ท่าน ได้แก่ (๑) หมู-ชนนพ ผู้ก ากับภาพยนตร์ชื่อดัง (๒) น้องฝ้ายใช้เท้า
แต่งหน้า Beauty Blogger (๓) เปาวลี พรพิมล นักร้องนักแสดงชื่อดัง (๔) บอย เพจท่องเท่ียว
สะดุดตา และ (๕) พิชิต สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน  

 โดยหลังจากการอบรมเยาวชนท้ัง ๑๕ คน จะไปคิดหัวข้อและท าคลิป 
ในแบบของตัวเอง โดยจะมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and 
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Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุมจ านวนกว่า ๒๐๐ คน เป็นกรรมการตัดสิน ผู้ชนะเลิศอันดับ
ท่ี ๑ ๒ ๓ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ บาท และ ๕,๐๐๐ บาท ตามล าดับ ร่วมเป็นก าลังใจ และติดตามชมผลงานของน้อง ๆ 
ได้ท่ี Facebook Fanpage ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเว็บไซต์กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th 

 

 
 

๑๗) การเสวนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “ถอดบทเรียนกระแสดัง 
สร้างความปัง...การตลาดยุคใหม่ ไม่โป๊ ไม่หยาบคาย” กระทรวงวัฒนธรรม จัดเวทีเสวนา
ดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาด 
และเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์ตระหนัก
ถึงผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงาม ตลอดจนภาพลักษณ์โดยรวมของสังคมไทย และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ หรือแต่งกายล่อแหลมและไม่เหมาะสม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่สังคมไทย 

 ท้ังนี้ ปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์เป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่ 
มีการน ากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลาย มาเป็นจุดดึงดูดลูกค้าให้สามารถขายสินค้าได้เป็น
จ านวนมาก เช่น การแต่งตัววาบหวิว การพูดจารุนแรง ด่าทอ และการใช้ค าพูดหยาบคาย  
ในการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อสร้างความนิยมและเพิ่มยอดขายสินค้าจนกระท่ังกลายเป็นภาพจ า
ของผู้ค้าออนไลน์บางราย ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ 
และอาจจะส่งผลกระทบต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ียังไม่มีวุฒิภาวะและความสามารถในการเลือกรับสื่อ
เพียงพอ 

 กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดเวที
เสวนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกระทรวงวัฒนธรรม 
ไปยังส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ มีคณะวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ

http://www.thaimediafund.or.th/
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ขายสินค้าออนไลน์ อาทิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นักวิชาการ ด้านการตลาด นางสาวกมลทิพย์ วงษ์แก้ว ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เพจ “Penloo Donut Bangsaen - โดนัทสไตล์ญี่ปุ่นเจ้าเเรกบางเเสน” 
และกะฟาร์ ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เจ้าของเพจ “MakeeShop” และ “Bag by
กะฟาร์” ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และด าเนินการเสวนาโดยคุณทิน โชคกมลกิจ พิธีกร
รายการ ถกไม่เถียงทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ อย่างไรก็ดีการเสวนาครั้งนี้ได้เชิญชวน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายวัฒนธรรมจาก ๗๖ จังหวัด ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
เครือข่ายเด็กและเยาวชน และภาคประชาชน ร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ด้วย 

 

 
 

๑๘) การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การลื่นไหลของวัตถุในงาน
โบราณคดีและมุมมอง Material culture” กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร 
(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “การลื่นไหลของวัตถุในงาน
โบราณคดีและมุมมอง Material culture” ในวันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๕.๐๐ น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC Youtube : 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC และ Sac TV: https://www.sac.or.th/portal/ โดยการบรรยาย
ครั้งนี้ เป็นการชวนพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองทางโบราณคดี แนวคิด 
การเปลี่ยนแปลงของมุมมองทางโบราณคดีท่ีมีต่อวัตถุทางวัฒนธรรม และแนวทางท่ีน ามาใช้ 
ในการศึกษาในงานโบราณคดี รวมไปถึงการเลื่อนไหลของความหมายของโบราณวัตถุในโลก
ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภีร์ เวณุนันทน์  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นผู้บรรยาย  
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๒๑๘ 

 

 
 

๑๙) การเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่อง
แต่ งกายด้ วยผ้ า ไทย เล่ มที่  ๓  (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2023)  
และการเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจ าปี ๒๕๖๕”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในงาน
เปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกาย ด้วยผ้าไทย เล่มท่ี ๓ 
(Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2023) และการเสวนาวิชาการ “การส่งเสริม 
และพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจ าปี ๒๕๖๕” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการแนวโน้ม 
และทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ณ ICON Art and Cultural Space ชั้น ๘ ไอคอนสยาม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิ จบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้ารับเสด็จฯ  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่าง
วันท่ี ๓ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท าหนังสือ Thai Textiles Trend 
Book เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนด์แฟชั่นระดับโลก เพื่อเสนอแนวโน้ม
และทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ 
ช่างทอผ้า ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพทุกสาขา โดยหนังสือ Thai Textiles Trend Book 
Spring/Summer 2023 เล่มล่าสุด น าเสนอแนวคิด “วัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย” (Moving 
Culture) การเคลื่อนท่ีทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ ของแต่ละถิ่นฐานบนผืนผ้า 
ซึ่งได้แรงบันดาลใจของบรรยากาศฤดูร้อนของไทย โดยท าการศึกษาควบคู่ไปกับงานภูมิปัญญา
และงานหัตถศิลป์ สะท้อนแนวคิดผ้าไทยหลายชนิดท่ีมีท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ธรรมชาติของวัฒนธรรมท่ีไม่ตายตัว แต่มีการปรับตัวและแลกเปลี่ยนของอัตลักษณ์ประจ าถิ่น
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง โดยมีผ้าไทยประจ าฤดูกาลนี้อย่าง “ผ้าขาวม้า” และ “ผ้าบาติก” 
เป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ท่ีเกิดขึ้นท้ังในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
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๒๑๙ 

 

ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย” ยังมีการแตกย่อยออกเป็น  
๕ เทรนด์ ได้แก่ มิติแห่งความฝัน (Dream Catcher) ตัวตนข้ามวัฒนธรรม (Expressive Exotic) 
ความไม่สมบูรณ์ท่ีงอกงาม (Vibrant Variegations) อารยธรรมแห่งโลกใหม่ (Neo - Tribes)        
และมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ (Natural Extraction) ซึ่งแสดงถึงสีสัน รูปทรง รายละเอียด  
และวัสดุท่ีช่วยพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ตลอดจนกระแสความยั่งยืนของโลก บอกเล่าวัฒนธรรมร่วมสมัยในมุมมองและมิติความหมาย 
ท่ีแตกต่างกันออกไป พร้อมกับการพัฒนาเทคนิค วิธีการ และวัสดุสิ่งทอจากรูปแบบดั้งเดิมของ  
แต่ละท้องถิ่นให้ยกระดับไปสู่มาตรฐานสากล 

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นของแบรนด์ชั้นน า 
เพื่อน าเสนอแนวคิดหลักและเทรนด์ท้ัง ๕ ประจ าฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะโทนสีท่ีใช้จะเน้นเฉด 
ท่ีหลากหลายมากขึ้น และเป็นโทนสีท่ีแปลกแตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อให้ศิลปิน นักออกแบบ 
ช่างทอผ้า และชุมชนสามารถน าไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบและมีมิติในการใช้สีมากขึ้น เริ่มจาก
แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย ท่ีน า เสนอโดยแบรนด์  SIRIVANNAVARI BANGKOK  
และเทรนด์ท้ัง ๕ ประกอบด้วย มิติแห่งความฝัน น าเสนอโดยแบรนด์ VINN PATARARIN  
และ WISHARAWISH ตัวตนข้ามวัฒนธรรม น าเสนอโดยแบรนด์ THEATRE และ KLOSET  
ความไม่สมบูรณ์ท่ีงอกงาม น าเสนอโดยแบรนด์ EK THONGPRASERT และ RENIM PROJECT 
อารยธรรมแห่งโลกใหม่ น าเสนอโดยแบรนด์ ISSUE และ ARCHIVE026 สุดท้าย มหัศจรรย์ 
แห่งธรรมชาติ น าเสนอโดยแบรนด์ ASAVA และ TANDT 
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๒๒๐ 

 

๓.๑.๗ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ 
ความเป็นไทย ประกอบด้วย 

๑) กิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๔” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้มีพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดา 
นพเคราะห์ ในพิธี ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และพระธาตุ ๒๓ องค์ ซึ่งแต่เดิมบรรจุไว้ในก้านพระรัศมี
ของพระพุทธสิหิงค์ ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาประดิษฐาน
ในพระกรัณฑ์ทองค าลงยา และอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ ท้ัง ๙ องค์ มาให้ประชาชนได้สักการะ
และสรงน้ าขอพร ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า 
เทพนพเคราะห์ ท้ังปวง พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ ทรงคชสาร  
พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และพระเกตุ 
ทรงนาค การถวายสักการะ สรงน้ าพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาส าราญมุขมาตย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

๒) การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย 
๒.๑) สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทยใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ ว” 
สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ. อสมท จ ากัด (มหาชน)  
จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม  
การใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติ  
พระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ  
ท้ังผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมท้ังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งผลักดัน“Soft Power” ความเป็นไทยและส่งเสริมการต่อยอดน าคุณค่า
วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกแบบและการแต่งกายด้วยผ้าไทยท่ีเป็นหนึ่งในสาขา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพของไทยหรือ 5F ท่ีประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์
และวีดิ ทัศน์ (Film) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เทศกาลและประเพณีไทย 
(Festival) และผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๒๑ 

 

กิจกรรมในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” ประกอบด้วย
การจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยโดยนายแบบ นางแบบและนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง การรณรงค์ส่งเสริม
การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ท่ีมา คุณสมบัติและแหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์  
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังจัดท าหนังสือผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” พร้อมจัดท าในรูปแบบ
อีบุ๊ก (e-books) เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริงและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผ้าไทย ก่อให้ เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในระดับสากล ท้ังนี้ โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” 
เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทย
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลาย 

 

 
 

 ๒.๒) การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน 
กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝัง  
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมท้ังประชาชนท่ัวไป  
ใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ าวันให้เกิดความแพร่หลาย เกิดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทย 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยได้ขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดท า 
Infographic รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผ้าไทยของจังหวัด ดังนี้ 
 - ระยะท่ี ๑ จ านวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด 
 - ระยะท่ี ๒ จ านวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๒๒ 

 

  

  
 

 ๒.๓) การเสนอให้วันที่  ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทย
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” ตามท่ี กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ท่ีพระองค์ทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยเป็นท่ีประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นท่ีสูญหายไป ให้กลับมา
ได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบสานและต่อยอด
มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชนบูรณาการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนมรดก
ภูมิปัญญาผ้าไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทยซึ่งได้ก าหนดนิยาม “ผ้าไทย” คือ ผ้าท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจากมรดก
ภูมิปัญญาของไทยท่ีได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจ าถิ่นท่ีผลิตขึ้น
ภายในประเทศด้วยฝีมือคนไทย โดยใช้เทคนิค อาทิ การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม 
บาติก พิมพ์ และใช้เส้นใยธรรมชาติท่ีหลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยสับปะรด ท่ีมีอยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๒๓ 

 

 ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมแผนงานเพื่อบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่าง ๆในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไทย  
เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมท้ังประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ท่ัวประเทศ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เตรียมจัดงาน “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรม 
เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” การแสดงแบบผ้า
ไทยซึ่งตัดเย็บจากลายผ้าไทย อัตลักษณ์ไทย ๗๖ จังหวัด การสาธิตการทอผ้า การออกร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย กิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผ้าไทย สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลดี  
ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 

 
 

๒.๔) การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย 
“Thai Fabric Wisdom” เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  
ณ C-asean Cyber World Tower ชั้น ๑๒ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านผ้าไทย ได้เรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน  
ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย แพลตฟอร์มท่ีเข้ากับโลกยุคใหม่ เพื่อเกิด 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาเป็นฐานข้อมูลท่ีเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเรื่องผ้าไทย
ของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ผ้าไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  ซึ่งประชาชนและชุมชน 
มีโอกาสเข้าถึงเศรษฐกิจสังคมโลกยุคใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.thaifabricwisdom.com โดยภายใน
ระบบมีข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัย และคลังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และนักออกแบบ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ศึกษาและน าไปพัฒนาต่อยอด 
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลและสาระประโยชน์ อาทิ พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย 
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๒๒๔ 

 

มาตรฐานผ้าไทยตรานกยูงพระราชทาน ชุดไทยพระราชนิยม/เส้ือพระราชทาน วิวัฒนาการผ้าไทย 
ประเภทของผ้าไทย การเลือกใช้เลือกใส่ผ้าไทย การดูแลรักษา นวัตกรรมผ้าไหมไทยในปัจจุบัน  
ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผ้าไทยในเวทีโลก หรือ ผ้าไทยสู่สากล 
ข้อมูล CPOT ผ้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด ข้อมูลผู้ประกอบการ พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย  
ในประเทศไทย และวีดิทัศน์องค์ความรู้/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

 
 

  ๓) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of 
Thailand : CPOT) ผ่านโซเชียลมีเดีย จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงาน เร่งหา
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายให้ทางส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาชุมชนคุณธรรมฯ ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม เครือข่าย
ต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้าหรือหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยเปิดช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ผ่านการแพร่ภาพสด (Live) ทางเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ชมกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีผู้เข้าถึงเพจกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน ยอดจ าหน่าย
และสั่งจองสินค้ากว่า ๕ ล้านบาท โดยเตรียมขยายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการแพร่ภาพสด 
(Live) ช่วยผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 
  ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ในการจ าหน่ายแบบ E-Commerce 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การจ าหน่ายทางโซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์ CPOT ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.cpotshop.com และผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพจ CPOT ด้วยการแพร่ภาพสด (Live) ภายใต้
แนวคิด “สุดยอดของดีจากชุมชน ส่งตรงถึงมือคุณ” เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาชุมชน 
ผู้ประกอบการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถออกร้านได้ ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ CPOT อีกท้ังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
เข้าถึงลูกค้าในยุค New Normal รวมไปถึงเป็นการรองรับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน
เชื่อมโยงกับชุมชนอื่น หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
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ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ CPOT จากชุมชนท่ัวประเทศ เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจ าหน่าย 
ในราคาพิเศษ ซึ่งหลังจากท่ีได้เผยแพร่ภาพสด (Live) ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗ ครั้ง จ านวน ๒๗ ชุมชน อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 

   
 

 ๔) การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 ๔.๑) วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ รัฐบาลได้
ประกาศให้วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงาน ด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ได้ด าเนินการจัดงาน 
“วันภาษาไทยแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน า 
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด
โครงการและแนวพระราชด าริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านภาษาไทย ทรงพระปรีชาสามารถการประพันธ์ ท้ังร้อยแก้ว 
และร้อยกรอง ทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติ และทรงห่วงใย
เยาวชนของชาติด้านการนิยมไทย และใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ก าหนดจัดกิจกรรม เนื่องใน 
วันภาษาไทยแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แต่ยังคงไว้ 
ซึ่งสาระส าคัญของการด าเนินงาน รวมท้ังมุ่งเน้นรณรงค์ปลุกจิตส านึกให้คนไทยตระหนักรู้ เข้าใจ
และใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี และเวลา 
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  กิจกรรมหลักประกอบด้วย (๑) ค าปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๔ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีเนื้อหามุ่งให้คนไทยท้ังชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ (๒) จัดท าสารคดีวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๓) จัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก “ปทานุกรม และอักษรนิติ แบบเรียน
ไทยสมัยรัชกาลท่ี ๔” (๔) มอบรางวัลเกียรติยศส าหรับผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ เพ่ือยกย่องบุคคล 
รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท่ีสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างสร้างสรรค์ จ านวน ๓ รางวัล รางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย รางวัลท่ีมอบให้แก่
องค์กรท่ีมีความส าคัญกับการสนับสนุนการใช้ภาษาไทย จ านวนรวม ๒๔ รางวัล 
 

    
 

  นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลเพชรในเพลง ส าหรับนักร้องเพลง
ไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงไทยท่ีใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง จ านวน  
๑๙ รางวัล (๕) อีกท้ังได้จัดการประกวดค าขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติจ านวน ๑๕ รางวัล 
และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” จ านวน ๙ รางวัล ซึ่งในปีนี้มี
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสนใจส่งค าขวัญเข้าประกวดถึง ๙,๒๖๗ ผลงาน และประกวด
คลิปวิดีโอ หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” จ านวน ๓๒๖ คลิป แสดงให้เห็นถึงเด็กเยาวชน  
และประชาชนให้ความสนใจตระหนัก และให้ความส าคัญของภาษาไทยเป็นอย่างมาก 
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  ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิตได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันภาษาไทยแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๕,๗๗๑ คน 
ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยผลส ารวจสรุปได้ดังนี้ เมื่อสอบถามถึงปัญหาการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารท่ีต้องเร่งแก้ไขในปัจจุบันพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๑.๘๔ การพูด อันดับ 
๒ ร้อยละ ๖๗.๘๗ การเขียน และอันดับ ๓ ร้อยละ ๕๓.๗๕ การอ่าน ส่วนผู้ท่ีเป็นบุคคลส าคัญ 
ในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อันดับ 
๑ ครู อาจารย์ อันดับ ๒ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและอันดับ ๓ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และส าหรับ
ประเภทเพลงท่ีเห็นว่ามีส่วนส าคัญในการส่งเสริมภาษาไทยพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๒๓ 
เพลงลูกทุ่ง อันดับ ๒ ร้อยละ ๕๔.๖๗ เพลงลูกกรุง และอันดับ ๓ ร้อยละ ๕๒.๑๑ เพลงพื้นบ้าน 
  ขณะเดียวกันผลส ารวจได้สอบถามถึงการท่ีจะช่วยสืบสาน
อนุรักษ์ภาษาไทย ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป เด็ก เยาวชน และประชาชนระบุว่า อันดับ ๑ ร้อยละ 
๗๙.๘๐ การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยวิธีการพูด อ่าน เขียน อันดับ ๒ ร้อยละ ๕๙.๐๗ 
พูดออกเสียงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่น ภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยกลาง และอันดับ ๓ ร้อยละ 
๔๕.๖๔ ตั้งใจเรียนรู้และถ่ายทอดภาษาไทยอย่างถ่องแท้ ส่วนแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีช่วยส่งเสริม
และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๖๑.๕๓ อินเทอร์เน็ต อันดับ ๒ 
ร้อยละ ๕๖.๕๒ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอันดับ ๓ ร้อยละ ๔๓.๓๙ หอสมุดแห่งชาติ 
และห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อสอบถามถึงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อันดับ ๑ รับชมวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และอันดับ ๒ รับชมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยผ่านทาง 
Facebook Fanpage  
  โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ มองเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 
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ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกัน 
จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ อภิปรายทางวิชาการ 
การประกวดงานเขียนท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านท านองเสนาะ ขับเสภาและเล่านิทาน 
รวมท้ังส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ การจัดท าสื่อ เช่น โปสเตอร์ 
อินโฟกราฟิก เพ่ือรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสอนเด็กเยาวชนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เนื่องจากภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย รวมถึงการร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดแนวทางจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยท่ีสามารถสอนให้เด็ก 
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องท้ังในชีวิตประจ าวันและในสื่อออนไลน์ 

๔.๒) การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ของทุกป ีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้คนไทย
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันสนับสนุน ส่งเสริม 
และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป อีกท้ังปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษ เพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงอภิปราย เรื่อง “ปัญหาการใช้ค าไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบันครบ ๖๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นทุกปี เพ่ือน้อมน า
พระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบ
สาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชด าริด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ตลอดจนสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตระหนัก 
ในความส าคัญ คุณค่าของภาษาไทย การใช้ให้ถูกต้องต่อไป  

โดยเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดเพลง 
(เพชรในเพลง) และตัวแทนเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นท่ีมีความสามารถด้านการพูด การอ่าน  
การเขียน เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๒๙ 

 

 
 

ส าหรับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕         
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย        
โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการองค์ความรู้และแนวคิด ร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เกิดความรักและหวงแหน 
ความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมเผยแพร่
องค์ความรู้ความส าคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมมอบโล่รางวัลของพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จ านวนท้ังสิ้น ๑๐๓ รางวัล อาทิ (๑) รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 
(๒) รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (๓) รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ (๔) รางวัล พูด อ่าน 
เขียน ภาษาไทยดีเด่น และ (๕) รางวัลประกวดเพลง (เพชรในเพลง)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
ได้แก่ ผู้ประพันธ์ค าร้องเพลงไทยสากล ผู้ประพันธ์ค าร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย 
ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นอกจากนี้ 
ยังมีการประกวดทักษะทางภาษาไทย การเผยแพร่วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยจากสถาน
เอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทย ๑๖ แห่ง งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
นิทรรศการเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน และการเขียน นิทรรศการต่าง ๆ 
การออกร้านจ าหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนด้านภาษาไทยด้วย นับว่าผู้ท่ีได้รับรางวัล  
และผู้ท่ีร่วมงานทุกคนมีส่วนส าคัญท่ีได้ร่วมกันถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นแบบอย่างท่ีดีของการสร้างความตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย 

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็น เด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีมีต่อวันภาษาไทยแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จากกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ ๖,๒๖๐ คน สรุปได้ 
ดังนี้  

(๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าระดับการใช้
ภาษาไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด อันดับ ๑ ระดับกึ่งทางการ อันดับ 
๒ ระดับไม่เป็นทางการ อันดับ ๓ ระดับกันเองหรือระดับปาก 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๐ 

 

(๒) แหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้
ภาษาไทยในยุคปัจจุบัน อันดับ ๑ โรงเรียน มหาวิทยาลัย อันดับ ๒ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด 
อันดับ ๓ ร้านอินเทอร์เน็ต หรือส่ือออนไลน์  

(๓) เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนใหญ่คิดว่ามีส่วนช่วยสืบสาน 
อนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป อันดับ ๑ การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยวิธีการพูด 
การอ่าน และการเขียน อันดับ ๒ พูดออกเสียงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่น ภาษาพื้นเมือง และ
ภาษาไทยกลาง อันดับ ๓ ตั้งใจเรียนรู้และถ่ายทอดภาษาไทยอย่างถ่องแท้ 

(๔) กิจกรรมท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีส่วน
ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันดับ ๑ การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันดับ ๒ 
การเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันดับ ๓ การจัดนิทรรศการในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

(๕) ประเภทของเพลงท่ีเห็นว่ามีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ภาษาไทย อันดับ ๑ เพลงลูกทุ่ง อันดับ ๒ เพลงพื้นบ้าน อันดับ ๓ เพลงลูกกรุง 

(๖) ปัจจุบัน ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ท่ีต้องแก้ไข
เร่งด่วน อันดับ ๑ การพูด อันดับ ๒ การเขียน อันดับ ๓ การอ่าน  

(๗ )  บุคคล ท่ีมีส่ วนส าคัญ ท่ีท า ให้การสื่ อสารและเข้ า ใจ
ความหมายของภาษาผิดเพี้ยนไปจากเดิม อันดับ ๑ วัยรุ่น อันดับ ๒ ยูทูบเบอร์ อันดับ ๓ ดารา/
นักแสดง  

(๘) กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยท่ีสนใจเข้าร่วม อันดับ ๑  
การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย อาทิ การแต่งกลอน การคัดลายมือ อันดับ ๒ การประกวดค าขวัญ
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ อันดับ ๓ การประกวดบรรยายธรรมของ
เยาวชน  

(๙) บุคคลส าคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องตรง
ตามหลักภาษาไทย อันดับ ๑ ครู/อาจารย์ อันดับ ๒ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อันดับ ๓ ดารา/นักแสดง/     
ผู้ประกาศข่าว 

 ท้ั งนี้  คนไทยส่วนใหญ่อยากให้กระทรวงวัฒนธรรม 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิด 
ความภาคภูมิใจ เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่ีผ่านมา
กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการจัดท าหลักสูตรวิชา
ภาษาไทยสอนให้เด็กใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทางวิ ชาการต่าง ๆ การประกวดงานเขียน 
ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านท านองเสนาะ อาทิ การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๑ 

 

ด้านการพูด การอ่าน การเขียน การประกวดค าขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ และการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวกับกับภาษาไทย ฯลฯ รวมถึงให้มีการจัดท าคลิปวิดี โอ สารคดี การ์ตูน เผยแพร่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วย 
 

 
 

๕) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ 
และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณ  
หน้าเสาธง อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

  
 

  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๒ 

 

๖) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 
: ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย”กระทรวง
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย : ๑ 
ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณี ลอยกระทง 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย” ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษา
ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม 
โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค. ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อด าเนินการ
ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” 
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งการลอยกระทงวิถี
ใหม่ให้จัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม โดยค านึงถึงมาตรการด้าน 
ความปลอดภัยด้วย ขณะเดียวกัน ให้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยเน้นอนุรักษ์ สืบสาน  
และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงท่ีทรงคุณค่า สาระอันดีงามและการปฏิบัติตามแบบประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกท่ีงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรีให้แก่กัน
และการแสดงความกตัญญูต่อ “น้ า” โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อด าเนินการประเพณี
ลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณี
ลอยกระทงใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถิ่น เพื่อรักษาและป้องกันมลพิษ  
ต่อสายน้ าและสิ่งแวดล้อม  

(๒) รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มหรือหน่วยงานใช้กระทง ๑ ใบ 
ตามแนวทาง “๑ ครอบครัว ๑ กระทง” หรือ “๑ หน่วยงาน ๑ กระทง” ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 
และลดปริมาณขยะ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๓ 

 

(๓) จัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณี
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) 

(๔) ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมก าหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง  
พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า  

(๕) ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรท้ังทางน้ า 
และทางบกตรวจสอบความเรียบร้อยยานพาหนะท่ีจะใช้รับ - ส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง  

(๖) ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด  19) ของกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 
 

๗) งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน
ประเพณีไทย ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค 
ปลอดภัย” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับส านัก
นายกรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ 
สืบสานประเพณีไทย ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค 
ปลอดภัย” เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม  
ข้างท าเนียบรัฐบาล ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา คณะรัฐมนตรี
และคู่สมรส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย  
๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยมี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๔ 

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ 
ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมชมนิทรรศการองค์
ความรู้ สาระ คุณค่าและข้อปฏิบัติส าหรับเทศกาลประเพณีลอยกระทงในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การสาธิตการท ากระทง การจัดแสดงกระทง  
๔ ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด สายน้ า แห่งวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
การแสดงเพลงเรือโดยคณะไกรลาศ พรภิรมย์ เพลงพื้นบ้านอยุธยาและร่วมลอยกระทงท่ามกลาง
บรรยากาศการจ าลองวิถีชีวิตตลาดน้ า 
 

 

 
 

    
 

    
 

 ๘) การด าเนินโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสาน
วิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในโอกาสช่วงเทศกาล



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๕ 

 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการในมิติศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ฟื้นฟูจิตใจ
และสร้างขวัญก าลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) รวมท้ังน าทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริม  
การท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและในภาพรวมของประเทศ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก 
ดังนี้ 
 ๘.๑) กิจกรรมทางศาสนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ประกอบด้วย 
  (๑) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลท่ัวไทย ส่งท้ายปีเก่า
วิถีใหม่ ระหว่างวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งแนวทางด าเนินกิจกรรม
ออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้  
   (๑.๑) ส่วนกลาง ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด ให้เป็นวัดศูนย์กลางในการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่น ๆ 
   (๑.๒) ส่วนภูมิภาค โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
ท้ัง ๗๖ จังหวัด ด าเนินการร่วมกับวัด ศาสนสถาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข 
และจังหวัด นอกจากนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพเป็นตัวแทน  
แต่ละภูมิภาค เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้ น ท่ี  ส่ง เสริมภาพลักษณ์ ท่ีดีด้านการท่องเ ท่ียวในมิติทางศาสนา 
และวัฒนธรรมของจังหวัด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีฯ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ประกอบด้วย ภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุ
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ภาคกลาง 
ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   โดยได้มีพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก” แก่วัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๖ 

 

เพื่อประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลท่ัวไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  (๒) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือให้วัดไทยและวัดต่าง ๆ  ท่ัวโลก ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ 
โดยประสานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมในการประสานความร่วมมือวัดไทยในต่างประเทศ 
และวัดในต่างประเทศร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม 
เมียนมา สิงคโปร ์ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
  (๓) ขอความร่วมมือองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลท่ัวไทย ส่งท้าย
ปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใน
องค์การศาสนา หน่วยงานหรือศาสนสถานในสังกัดตามความเหมาะสม เพื่อความเป็นสิริมงคล 
เกิดความสงบสุขในจิตใจของประชาชน รวมท้ังถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  (๔) ผลิตสื่อสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลท่ัวไทย ส่งท้ายปีเก่า 
วิถีใหม่ ในรูปแบบ Web Application เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 
๑๐ วัด ๑๐ รัชกาล โดยสามารถเลือกวัด เลือกบทสวดมนต์ และช่วงเวลาในการสวดมนต์ได้ ท้ังนี้ 
เพื่อเป็นการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสถานท่ีส าคัญของวัดท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
พระบรมราชจักรีวงศ์ ท้ัง ๑๐ รัชกาล และความรู้เรื่องทานบารมี ซึ่งเป็นคติความเชื่อของคนไทย
ในเรื่องการท าบุญตักบาตรรับปีใหม่ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใกล้ชิด
พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนา และน้อมน าสู่การปฏิบัติตนในรูปแบบ
ออนไลน์ พร้อมท้ังเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  
ได้อย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 ๘.๒) กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร ์ประกอบด้วย 
  (๑) เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ (๑) เปิดเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเก็บค่าเข้าชม เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน 
ระหว่างวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓ มกราคม ๒๕๖๕ (๒) เปิดพิพิธภัณฑ์วังหน้าบรรยากาศ 
ในยามค่ าคืน “Night at the museum” ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๓๗ 

 

- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ (๓) เปิดให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ในวันหยุดสิ้นปี ตั้งแต่วันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าชมผลงานอย่างต่อเนื่อง  
ถือเป็นของขวัญในช่วงวันหยุดนี้ เพิ่มเติม และ (๔) เปิดฉายภาพยนตร์ทรงคุณค่าของไทย 
และต่างประเทศ ณ หอภาพยนตร์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ - วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ และวันอังคาร - วันอาทิตย์ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
  (๒) จัดกิจกรรมพิ เศษในแหล่งเรียนรู้ เชิ งสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ อัญเชิญพระพุทธรูป นบพระน าพร บวรสถานพุทธปฏิมามงคล 
๒๕๖๕ จ านวน ๑๐ องค์ ณ พระท่ีนั่ งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  
และพระพุทธรูปส าคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนสักการะ ระหว่าง
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่
ให้แก่ประชาชน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้แก่ เสวนาวิชาการ “จิบชาชมวัง” 
ณ เรือนชาลีลาวดี หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) และสาธิตงานศิลปวัฒนธรรม 
และงานประณีตศิลป์ในราชส านัก ณ พระต าหนักแดง ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
และการแสดงดนตรีส าหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา ปีท่ี ๖๕ ณ เวทีกลางแจ้ง ระหว่างวันท่ี ๒๕ - 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 ๘.๓) กิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรม ส่งความสุขแบบไทย ประกอบด้วย 
  (๑) การจัดงานกาชาดประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับสภากาชาดไทย ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์บนเว็บไซต์  
www.กาชาด.com ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ Fun(D) FairxSharing” 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น ๗ อาคารสยามสแควร์วัน 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นคณะกรรมการแผนกการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีออนไลน์ ได้จัด
กิจกรรมการแสดงเวทีกลางงานกาชาดออนไลน์ ประกอบด้วย (๑) การแสดงสร้างสรรค์ ในพิธีเปิด 
ชุดผืนไท โดยบันทึกเทป ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (๒) การแสดงงิ้วจากสมาคมอุปรากรจีน  
(๓) การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี (๔) การแสดงขับซอ “กระแสธารแห่งวัฒนธรรม
ล้านนา” จากคณะล้านนาวชิระสาธิต (๕) การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ เรื่อง แก้กลมัจฉา 
และหนุมานพบมัจฉานุ (๖) การแสดงคอนเสิร์ต ชุด “ดุริยคีตาภิรมย์” จากวงดุริยางค์สากล ส านัก
การสังคีต กรมศิลปากร (๗) การเเสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา (๘) การแสดงการบรรเลง
และขับร้อง โดยวงดนตรีสากลจากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (๙) การแสดงหมอล า
พาเพลิน จากคณะผมหอม สกุลไทย และ (๑๐) การแสดงร่วมสมัย ชุด “คาถาศิลป”์ และ “คาถาชีวิต” 

http://www.กาชาด.com/


  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๓๘ 

 

โดยนายมานพ มีจ ารัส ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง และเครือข่ายศิลปิน  
ร่วมสมัยเยาวชน  
  (๒) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่  
(๑) กิจกรรมตลาดศิลปวัฒนธรรมคืนความสุข ประกอบด้วย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
คืนความสุข การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งคืนความสุข และการออกร้านจ าหน่ายสินค้าโดยนักศึกษา
และบุคลากร ณ ลานหน้าคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม (๒) การแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร าลึกและงานปีใหม่ ประจ าปี 
๒๕๖๕ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี 
(๓) การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (๔) การแสดง 
และการบรรเลง เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (๕) จัดกิจกรรม โดยบูรณาการกับงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้มีการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และกิจกรรมการตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
ณ เวทีลานหอโหวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์  
และชุมชนบ้านทุ่งไหม้ จังหวัดพัทลุง (๖) การแสดงวิพิธทัศนาพารื่นเริงสราญ ระบ าอธิษฐาน  
ระบ าปรีดิ์เปรมวานร ร าเถิดเทิง ระบ านารายณ์ราชสดุดี และรื่นเริงสราญน าไทยสมัยจอมพล ป.  
ณ เวทีนารายณ์สังคีต วิทยาลัยลพบุรี จังหวัดลพบุรี และ (๗) กิจกรรมนาฏศิลป์สุพรรณบุรีรวมใจ
มอบของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้ประชาชน ได้แก่ การบรรเลง ขับร้องดนตรีไทย การแสดง
นาฏศิลป์ไทย และการแสดงเพลงพื้นบ้าน ณ เวทีสุพรรณภิรมย์ อาศรมศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
  (๓) การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, 
Korat 2021 ในชื่อ “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง 
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีจะท าให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ตั้งแต่
วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณบ้านพักผู้พิพากษา ลานย่าโม 
สวนสาธารณะบุ่งตาหลั่ว สวนสัตว์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
และหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา บริเวณของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อ าเภอพิมาย และหอศิลป์พิมานทิพย์ อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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๒๓๙ 

 

  (๔) งานฉลองโนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ประชาชน ในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
  (๕) กิจกรรมการแสดงดนตรีในรูปแบบเสมือนจริง “ดนตรีดลใจ 
๙๐ ปี  สัมพันธไมตรี ไทย-สวิส Inspired Melodies Celebrating 90  years of Thai-Swiss 
Relations” ในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย 
และสมาพันธรัฐสวิส โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถานเอกอัครราชทูต
สวิตเซอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประกอบด้วย 
การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และมีการแสดงการบรรเลงดนตรีกลุ่ ม  (Chamber music)  
โดยคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ศิลปินรับเชิญท้ังชาวไทย 
และสวิสท่ีน าเสนอผลงานการประพันธ์ของคีตกวี ท้ังสองชาติและการแสดงดนตรีท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างสองประเทศ ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านทาง 
https://www.youtube.com/user/PGVIMChannel และทางเฟซบุ๊กของกระทรวงวัฒนธรรม 
https://th-th.facebook.com/ThaiMCulture 
  (๖) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผ่านทางเว็บเพจ “ศูนย์คุณธรรม 
Moral Center Thailand” ได้แก่ กิจกรรม Moral Game ร่วมสนุกกับ “น้องดี เดี๋ยว” โดยให้
ประชาชนท่ีติดตามได้ร่วมสนุกด้วยการตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น 
ด้านคุณธรรมผ่านทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand เพื่อลุ้นรับของท่ีระลึก 
Gift Set หน้ากากผ้าและพวงกุญแจ “น้องดี เดี๋ยว” จ านวน ๕๐ รางวัล ระหว่างวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ พร้อมท้ังเผยแพร่เนื้อหาสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจ และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม “๑๐ อันดับสุดยอดองค์ความรู้น่าสนใจของศูนย์คุณธรรม”  
โดยประมวลจากองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม ๑๐ อันดับแรกท่ีมียอดดาวน์โหลดสูงท่ีสุดในรอบปี 
๒๕๖๔ เพ่ือรีวิวและแนะน าองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจ ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 
  (๗) เผยแพร่สื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ละครซีรี่ส์ 
เรื่อง “เสียงหัวใจ...ท่ีอยากให้ได้ยิน (Voice of Hearts the Series)” เป็นผลงานของผู้รับทุนจาก
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นละครชุดส่งเสริมความสัมพันธ์ส าหรับครอบครัว
ยุคใหม่ ๑ Season ๑๓ ตอน ๆ ละ ๕๕ นาที เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวในมุมมองท่ีจะท าให้ 
ทุกคนหันมาใส่ใจกันและกัน พยายามเข้าใจกัน และพยายามท่ีจะเรียนรู้ ยอมรับซึ่งกันและกัน  
เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดี โดยใช้เหตุการณ์จากตัวละคร หรือสิ่งท่ีตัวละครกระท า บอกเล่า

https://www.youtube.com/user/PGVIMChannel
https://th-th.facebook.com/ThaiMCulture


  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๔๐ 

 

ประเด็นความส าคัญและวิธีการปรับตัว แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขภายใน
ครอบครัว ระหว่างคน ๓ รุ่น คือ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และลูก โดยเผยแพร่ทางไลน์ทีวี เริ่มฉายตอนแรก 
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. และฉายต่อเนื่องทุกวัน 
  (๘) ออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ ในรูปแบบของ E - card 
และให้ประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดผ่านทาง www.ocac.go.th ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 
  (๙) กิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย 
เป็นของขวัญปีใหม่ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand: 
CPOT) ท่ีมีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด และจัดงานในรูปแบบ “Road Show” เพื่อจ าหน่าย  
สาธิต และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นท่ีต่าง ๆ ท้ังนี้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม
รณรงค์ ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เป็นบุคคลต้นแบบในการรณรงค์ พร้อมท้ังจัดแสดงตัวอย่างสินค้าไทย สินค้าทางวัฒนธรรม 
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีจัดในช่วงปีใหม่ รวมถึงจัดสินค้าไทย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต้นแบบ
มอบให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๘.๔) กิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีใหม่   
  (๑) ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมในงาน “เท่ียวท่ัวไทย สไตล์พรีเมี่ยม” ครั้งท่ี ๒๗ ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ชั้น ๗ ทรูไอคอน ฮอลล์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ได้รับทราบข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญท่ัวประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริม 
อัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมต่อยอดการด าเนินงาน ๑๐ สุดยอด
ชุมชน “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
ของกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวางและเพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว และสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท้ังนี้  
มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการ ๑๐ สุดยอดชุมชน “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” การสาธิต 
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และจัดบูธประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  
  (๒) จัดท าแอปพลิเคชัน “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” เพื่อเป็น
เครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ยกระดับการให้บริการการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียว พร้อมระบบการน าทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ
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๒๔๑ 

 

ไทยได้อย่างถูกต้องแม่นย า โดยพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการท่องเท่ียวดังกล่าวฯ บนโทรศัพท์มือถือท้ังในระบบ iOS และระบบ Android ตอบสนอง
วิถีชีวิตและความต้องการของนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างรายได้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น และเศรษฐกิจฐานราก  
ให้มีความเข้มแข็งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งท าให้เกิดเป็นการท่องเท่ียว 
ในวิถีใหม่ (New Normal) 
 

 

 
 

 ๙) การแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ภายใต้โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวฒันธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการแสดงโขน 
เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ัวทิศแผ่นดินไทย  
โดยจะจัดแสดงท่ัวประเทศ ซึ่งถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน 
ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ และการมีเวทีระดับประเทศท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ัวประเทศได้แสดง
ความสามารถ โดยจะมีการจัดแสดงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน  
๑๔ ครั้งใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง อาทิ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ณ ลานวัฒนธรรม 
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งานวันสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  
งานเท่ียวท่ัวไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งท่ี ๒๗ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น ๗ ทรูไอคอนฮอลล์ 
กรุงเทพฯ ภาคเหนือ อาทิ งานฤดูหนาว ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ อาทิ 
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๒๔๒ 

 

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วังเก่า - วังใหม่ จังหวัดพัทลุง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ งาน 
“โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ ๖๖ พรรษา องค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” ณ พิพิธภัณฑ์ 
ผ้าโบราณ (เฮือนค ามุ) จังหวัดชัยภูมิ งานบุญผะเหวดประจ าปี ๒๕๖๕ ท่ีบริเวณบึงพลาญชัย 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ท้ังนี้ จัดการแสดงโขนในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ัวทิศแผ่นดินไทย
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่การแสดง
โขนศิลปะการแสดงชั้นสูงสู่ประชาชนท่ัวประเทศ อีกท้ัง เพื่อส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง  
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน ตามท่ีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ - ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกวัฒนธรรม  ท่ีจับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ท้ังยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้แก่เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์  
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติ 
 

 

 

 
 

   ๑๐) งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ  Thailand Biennale, 
Korat 2021 กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดงานแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ในชื่อ เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีจะท าให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับ
ผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ณ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย และอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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๒๔๓ 

 

 
 

 ๑๑) กิจกรรมวันมวยไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๙ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 
เปิดกิจกรรม “เปิดศูนย์ฝึกพันธมิตรมวยไทยโลก” และ “วันมวยไทย” โดยมีพลเอก ธันวาคม 
ทิพยจันทร์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก 
ผู้บริหาร สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ลานกลางแจ้ง 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ก าหนดให้มี “วันมวยไทย” โดยเลือกเอาวันขึ้นเสวยราชสมบัติของ 
สมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) แห่งราชอาณาจักรอยุธยา วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๒๔๕ เนื่องจากทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้ สมเด็จพระเจ้าเสือโปรด 
การชกมวยอย่างยิ่ง และเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวท่ีปลอมพระองค์ไปชกมวยกับสามัญชน 
และทรงวางระบบการคัดเลือกชายฉกรรจ์มาฝึกมวยไทยในราชส านักโดยเป็นพระอาจารย์ 
ด้วยพระองค์เอง และทรงคิดต ารับท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งเรียกว่า “มวยไทยต ารับพระเจ้าเสือ” ต ารา
แม่ไม้มวยไทย ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยรัชกาลท่ี ๕ มวยไทยใช้
ร่างกาย ๙ อย่าง เรียกว่า “นวอาวุธ” ได้แก่ มือ ๒ เท้า ๒ เข่า ๒ ศอก ๒ และศีรษะ ๑ ในการต่อสู้ 
เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาติไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดประเภทหนึ่งของโลก กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติเมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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๑๒) การจัดงานแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
CCPOT GRAND EXPOSITION กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๖ - 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าพารากอน และผ่านระบบออนไลน์ การจัดงานดังกล่าวถือ
เป็นโครงการน าร่องของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย และจากการประเมินจากผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนได้รับค าตอบว่าการจัดงานอยู่ในระดับท่ีดีมาก นอกจากการจัดแสดงและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยและผลิตภัณฑ์ศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว การจัดงานครั้ งนี้ 
ยังเป็นเวทีเจรจาการค้า ขยายโอกาสทางการตลาด และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระดับมหภาคอีกทางหนึ่งด้วย  

การจัดงานในครั้งนี้ได้ผลตอบรับทางการตลาดเป็นอย่างดีมีผู้ให้ความสนใจ
เข้าชมงานท้ังรูปแบบเข้าชมในพื้นท่ี onsite ตลอดท้ัง ๕ วันการจัดงาน รวมกว่า ๗๐,๐๐๐ ราย 
และการเข้าชมผ่านออนไลน์ผ่านการจัดงานแสดงเสมือนจริง Virtual Exhibition ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยม
ชมมาจาก ๒๐ ประเทศ โดยมี ๕ ประเทศท่ีเข้าชมสูงสุด ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และจีน ในด้านการเจรจาการค้า ประสบผลส าเร็จ เป็นท่ีน่าพอใจและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้ โดยตลอด ๕ วันของการจัดงานมีผู้ซื้อรายใหญ่ (Buyer) เข้าร่วมเจรจา
จ านวน ๗๐ ราย และสามารถจับคู่ เจรจาธุรกิ จ  (Business Matching) ได้ ถึ ง  ๒๖๕ คู่   
มีมูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อภายใน ๑ ปีอยู่ท่ี ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสินค้าท่ีผู้ซื้อให้ความสนใจ  
๕ อันดับแรก ได้แก่ ผ้าผืนแบบต่าง ๆ  ของใช้ ท่ัวไป ของท่ีระลึก สินค้าแฟชั่น (กระเป๋า 
และเครื่องประดับ) และอาหาร/ผลไม้แปรรูป ท้ังนี้ กลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ท่ีเข้าร่วมเจรจาการค้า  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศมาจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ท้ังกลุ่มห้างสรรพสินค้า บริษัท
ผู้แทนการค้าท่ีน าสินค้าไปจ าหน่ายยังห้างสรรพสินค้าชั้นน าในต่างประเทศ ร้านสะดวกซื้อ ผู้ค้า
ตลาดออนไลน์ E-Commerce กลุ่มผู้ค้าท่ีน าสินค้าจากไทยไปจ าหน่ายทางช่องทางต่าง ๆ ในจีน 
ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เป็นต้น นอกจากนี้ ในงานมียอดสั่งซื้อล่วงหน้า Pre 
Order สินค้ามูลค่ากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกลุ่มท่ีชื่นชอบงานหัตถศิลป์ชั้นเยี่ยม Top Class 
ซึ่ ง เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมท่ีร่วมมือกับแบรนด์ชื่ อดั ง ในหลากหลายกลุ่มธุ รกิจ อาทิ  
เดอะ ช็อกโกแลต แฟคทอรี่ ค่ายมวยบัญชาเมฆ กระเป๋าหนังจระ เข้จากแบรนด์ S'uvimol  
ดีไซเนอร์จากห้องเสื้อ ๒๗ Friday และแบรนด์ Prapakas เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้ามูลค่าสูงท่ีต้อง 
พรีออเดอร์เท่านั้น 

ท้ังนี้ การขับเคลื่อนงานต่อไปของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสานต่อ
ความร่วมมือกับกลุ่มเอกชน ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย รวมถึงการขยาย
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เส้นทางการค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยไปสู่สินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็น 
การด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงในการน าวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา
ยกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม และขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ และพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ ทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาบนหลักการของโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

 
 

๑๓) พิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั งที่ ๓ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติครั้งท่ี ๓ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ให้แก่จังหวัดเชียงรายซึ่งจะเป็น
เจ้าภาพการจัดงานต่อไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเฟซบุ๊กแฟนเพจส านักงานศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ อาคาร  
ภักดีบดินทร์ ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ในขณะท่ีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 
ครั้งท่ี ๓ ให้แก่นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ Terminal 21 Korat 
จังหวัดนครราชสีมา  

จากนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีมุ่งผลักดัน
การใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย 
และได้ประกาศให้จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่ เป็นเมืองศิลปะ และได้พิจารณาคัดเลือก
ให้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรกในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั ้งที ่ ๑ 
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Thailand Biennale, Krabi 2018” ต่อมาจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม
ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ  ครั้ ง ท่ี ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่ งครั้ งนี้  กระทรวง
วัฒนธรรมโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา 
ศิลปินนานาชาติ ๒๕ ประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปิน 
และภาคประชาชน จ ัด ขึ ้นภาย ใต ้แนวค ิด  “Butterflies Frolicking on the mud” หร ือ  
“เซิ้ง..สิน ถิ่นย่าโม” ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ โดยใช้มิติทางศิลปะร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะนานาชาติ โดยศิลปินที่มีชื ่อเสียงระดับโลก 
รวมทั ้ง เป ิดโอกาสให ้ศ ิลป ินไทยได ้ม ีเวท ีการแสดงออกความค ิดสร ้างสรรค ์ ได้ เรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดจากศิลปินระดับนานาชาติและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต โดยมีผู้เข้าชม นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเข้าชมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ มากกว่า ๓.๔ 
แสนคน สร้างรายได้การท่องเท่ียวและบริการในพื้นท่ีกว่า ๒๗๒ ล้านบาท 

 

 
 

๑๔) กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาช้าง สัตว์ประจ าชาติไทย 
และเชิญชวนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน นักท่องเท่ียวไปศึกษาและเท่ียวชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ท่ัวประเทศ อาทิ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดล าปาง 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว
จังหวัดล าปาง เพื่อช่วยโปรโมทส่งเสริมการท่องเท่ียววันอนุรักษ์ช้างไทย โดยทางส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง และภาคส่วนต่าง ๆ ไปร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เลี้ยงขันโตกช้าง 
ในวันอนุรักษ์ช้างไทย ท้ังนี้ เพื่อเป็นการให้ก าลังใจและช่วยเหลือศูนย์อนุรักษ์ช้างท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ในส่วนของการอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว วัดป่าอาเจียง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๔๗ 

 

ในการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตคนกับช้าง 
สร้างรายได้ให้กับช้างตกงาน ในชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นชุมชน “บวร On Tour” 
และเป็นชุมชน “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ในระดับจังหวัดของจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ ยังพื้นฟู  
และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาคนเลี้ยงช้าง มีอาชีพ รายได้ โดยเข้าไปต่อยอดการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวกับช้าง เช่น ตะขอช้าง แหวนหางช้าง แหวนงาช้าง สร้างสรรค์เป็นสินค้า CCPOT  
ของชุมชน คือ ตะขอช้างมงคล รวมท้ังน าชุมชนมาร่วมกิจกรรมขายสินค้าและผลิตภัณฑ์  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส านักงานวัฒนธรรมจัดขึ้น โดยมีแผนท่ีจะบูรณาการร่วมกับชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมประเพณีบวชนาคบนหลังช้าง ท่ีเป็นประเพณีดั้งเดิม 
ของชนชาติพันธุ์กูย/กวย จังหวัดสุรินทร์ และงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน เป็นประเพณี
ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อยกระดับประเพณีจาก
ท้องถิ่นให้เป็นงานระดับจังหวัดสู่ระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว และเกิดรายได้
ให้กับคนเลี้ยงช้างในพื้นท่ี ช่วยให้คุณภาพชีวิตของช้างดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังได้สนับสนุน
โครงการการผลิตสื่อ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และเทิดทูนคุณค่าช้างไทย 
และชาวชาติพันธุ์กูย น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างออกไปสู่สาธารณชน โดยจัดท าเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง คชศาสตร์ชาวกูย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  
การจัดท าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในหัวข้อ ช้าง กูย และคนรักช้าง และจัดท า
นิทรรศการภาพถ่ายในชื่อ อลังการ ช้าง กูย และคนรักช้าง 
 

 
 

๑๕) การจัดงานมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื นบ้านจังหวัดชัยนาท 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ด าเนินการจัดโครงการมหกรรม 
สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชัยนาทโดยบูรณาการร่วมกับงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดี
ศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน 
หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ได้น าศิลปะการแสดงทาง
วัฒนธรรม คือ ลิเกชัยนาท ท่ีมีอยู่มากกว่า ๒๐ คณะ มาท าการแสดงในงานมหกรรมหุ่นฟางนก
และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เนื่องจากคณะลิเกในจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมในการแสดง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๔๘ 

 

และยังสามารถสื่อสารค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในสังคมไทยผ่านการร้องร าลิเก โดยเนื้อหาท่ีท าการ
แสดงได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมท่ีพึงมีในสังคมไทย ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที  
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคีใน หมู่คณะ เป็นต้น  อีกท้ังยังเป็น 
การช่วยเหลือศิลปินลิเกชัยนาทท่ีได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมชมการแสดงลิเกชัยนาทในงานมหกรรมหุ่นฟางนก
และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จ านวน ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ คน ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน และ
จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเข้าชมงาน
เป็นนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ ส่วนนักท่องเท่ียวจากพื้นท่ี 
นอกจังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ นอกจากนี้ผลการส ารวจความประทับใจของประชาชน
ในการแสดงลิเกชัยนาทภายในงาน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐  

การจัดงานดังกล่าวท าให้ เกิดการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม 
ผ่านการแสดง ทางศิลปวัฒนธรรม (ลิเก) ในงานเทศกาลระดับจังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ทางวัฒนธรรม (นักแสดงลิเก นักดนตรีไทย) มีรายได้และเกิดการพัฒนาคุณภาพการแสดงมากขึ้น 
และเป็นการส่งเสริมศิลปินลิเกชัยนาท ซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดชัยนาทผ่านการท่องเท่ียวงานมหกรรมหุ่นฟางนกฯ ซึ่งเป็นงานเทศกาลท่ีสร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคนด้วยศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 

๑๖) การจัดงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเพณีปอยส่างลองมีเอกลักษณ์โดดเด่น เกิดขึ้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียงจังหวัด
เดียวของประเทศไทย โดยการบวช ถือกันว่าเป็นประเพณีท่ีส าคัญของชาวไทใหญ่ ส่วนมากนิยม
บวชเณรตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ก่อนบวชบิดามารดาจะต้องน าบุตรไปฝากเจ้าอาวาส เพื่อฝึกหัด
อ่านหนังสือ เรียนรู้วิธีการบวช และจะต้องท่องจ าค าเรียกนาคขานนาค ตลอดจนค าให้ศีลให้พรต่าง ๆ 
เมื่อบิดามารดาเห็นว่าบุตรมีความรู้พอสมควรที่จะบวชได้แล้วก็จะจัดเตรียมงาน ซึ่งมักจะท ากันใน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม โดยมักก าหนดงานไว้ ๓ - ๕ วัน งานบวชนาค หรือปอยบวชลูกแก้วนี้ 
ภาษาไทใหญ่เรียกว่า “ปอยส่างลอง” และยังเป็นเป็นพิธีการเฉลิมฉลองการบรรพชาสามเณร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๔๙ 

 

ในพุทธศาสนาของคนไทยซึ่งมีเชื้อสายไทใหญ่ ครอบครัวท่ีมีลูกชายจะตั้งตารอคอย เพื่อร่วม
ประเพณีนี้  ด้วยความเชื่อ ท่ีว่าอานิสงค์จากการบวชปอยส่างลองนี้จะท าให้บิดามารดา 
ได้ขึ้นสวรรค์ ดังนั้นการบวชปอยส่างลองจึงถือเป็นพิธีกรรมท่ียิ่งใหญ่และมีอานิสงค์มาก ซึ่งอาจเป็น 
กุศโลบายหนึ่งท่ีให้ลูกหลานได้บวชเรียน ดื่มด่ าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคเรียน  
โดยในปี ๒๕๖๕ มีการจัดงานระหว่างวันท่ี ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดศรีบุญเรือง 
ต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานมีกิจกรรมตลาดภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม “ตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน” อาทิ การแสดง สาธิต 
จัดจ าหน่ายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและ
นิทรรศการมีชีวิต กิจกรรมประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การประกวดต้นตะเป่ส่าพระพุทธ 
การประกวดเครื่องแต่งกายหรือเครื่องทรงส่างลอง และกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

 
 

๑๗) การรณรงค์และการจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม 
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ของกระทรวงวัฒนธรรม 

 ๑๗.๑) การประกาศแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสาน
คุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” กระทรวงวัฒนธรรม 
ออกประกาศแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด“ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ 
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ซึ่งแนวทางและมาตรการรณรงค์ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ด าเนินการ ให้สอดรับกับมาตรการกลางท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด  -  19) หรือ ศบค. ได้ เห็นชอบแล้ว โดยการรณรงค์ 
เร่ือง “สงกรานต์วิถีใหม”่ นั้น กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน 
จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์แบบวิถีใหม่ (New Normal) เน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี 
การท่องเท่ียวและสุขภาพ สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม และด าเนิน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๕๐ 

 

กิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ของ ศบค.  
และมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ได้แจ้งประกาศแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณี
สงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ไปยังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ พร้อมท้ังมอบหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสานและร่วมมือ
กับหน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชนคุณธรรมฯ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกันรณรงค์ และเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นท่ีต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามประเพณีนิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมท้ังรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน  
โควิด - 19 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างความปลอดภัยต้อนรับลูกหลานกลับบ้านช่วงเทศกาล
สงกรานต ์
 

 
 

 ๑๗.๒) การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย 

(๑) กิจกรรมรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” 
ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยเมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา 
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชน 
พร้อมท้ังน าชมกิจกรรมรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ฯ การสรงน้ าพระพุทธรูป และชมชุดรดน้ า 
๔ ภาค 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
และศูนย์การค้าไอคอนสยาม จัดงานประเพณีสงกรานต์ “มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 
๒๕๖๕” วันท่ี ๘ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม มีกิจกรรมสรงน้ า



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๕๑ 

 

พระพุทธรูป การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค การสาธิตการท าเครื่องหอมบุหงาร าไป (แห้ง) บุหงาสด 
แป้งพวงกุหลาบ น้ าปรุงและน้ าอบ  

(๓) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน 
จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ 
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” วันท่ี ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป 
พระพุทธรูปประจ าวันเกิด จัดแสดงพระพุทธรูปส าคัญในยุคสมัยต่าง ๆ ๑๐ องค์ ได้แก่ พระพุทธ
สิหิงค์จ าลอง พระพุทธรูปสมาธิใต้ร่มโพธิ์เหนือมารผจญ พระชัยเมืองนครราชสีมา พระอมิตายุส 
พระพุทธรูปแก้วมารวิชัย พระพุทธรูปห้ามสมุทร พระพุทธรูปทรงเครื่องห้ามญาติ (ปางประทาน
อภัย) พระพุทธรูปห้ามแก่นจันทน์ พระพุทธรูปป่าเลไลย์ และพระพุทธรูปปางโปรดมหิสสร
เทพบุตร และสาธิตการท าน้ าอบไทย น้ าปรุงและร้อยพวงมาลัย  

(๔) กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัด
ประยุรวงศาวาส จัดพิธีทักษิณานุปทาน เจริญพระพุทธมนต์ เเละถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์ เนื่องใน
เทศกาลประเพณีสงกรานต์ วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาส 

(๕) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดงาน
ประเพณี “สงกรานต์โคราชแห่พระคันธารราษฎร์ รอดซุ้มประตูเมือง” วันท่ี ๑๓ - ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) รวมท้ังร่วมกับจังหวัดล าปางจัดงาน “สลุงหลวง 
กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครล าปาง” ประจ าปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
ณ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีการอัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้า พระคู่บ้านคู่เมืองล าปางมาจาก
วัดพระธาตุล าปางหลวงออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ าขอพร ชมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง  
การแสดงการตีกลองปู่จา ชุด “มหัศจรรย์ลือลั่นสนั่นโลก” และประกวดเทพบุตร เทพธิดา 
สลุงหลวง รวมท้ังกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ถ่ายทอดและสาธิตภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม  
ของท้องถิ่นและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๕๒ 

 

๑๗.๓) ผลการส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในหัวข้อ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจ าปี ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน    
ในหัวข้อ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจ าปี ๒๕๖๕ จากกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ัวประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕,๙๙๙ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง ๓,๐๙๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๓ และเพศชาย ๒,๙๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๗ จากการส ารวจข้อมูล
ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๔.๕๐   
เห็นว่า “วันสงกรานต์” มีความส าคัญ คือ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย รองลงมา คือ ร้อยละ 
๖๔.๓๓ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติชัดเจน เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติงดงาม บ่งบอกถึงความเป็นไทย 
ร้อยละ ๕๙.๑๓ เป็นวันครอบครัว ช่วงเวลาแห่งความรัก ความอบอุ่น และท ากิจกรรมร่วมกัน   
และร้อยละ ๔๙.๐๖ เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 
ตามล าดับ 

 (๒) เมื่อพูดถึงวันสงกรานต์ ส่วนใหญ่จะนึกถึงสิ่งใดมากท่ีสุด 
คือ อันดับ ๑ รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ อันดับ ๒ เล่นน้ าสงกรานต์ อันดับ ๓ ขึ้นปีใหม่แบบไทย  

 (๓) ปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๑.๓๖ อยากให้มีการจัดงานสงกรานต์
แบบออนไซต์และออนไลน์ รองลงมา คือ ร้อยละ ๒๖.๙๗ จัดในรูปแบบปกติหรือออนไซต์ ร้อยละ 
๒๒.๐๗ ไม่ควรจัด และร้อยละ ๑๙.๖๐ จัดในรูปแบบออนไลน์ ตามล าดับ 

(๔) ประชาชนส่วนใหญ่ ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันสงกรานต์” 
อันดับ ๑ วัด อันดับ ๒ บ้าน อันดับ ๓ สถานท่ีท่ีมีการจัดงาน 

(๕) กิจกรรมท่ีตั้งใจจะท าในช่วงสงกรานต์ อันดับ ๑ ท าบุญ  
ตักบาตร อันดับ ๒ รดน้ า ขอพรผู้ใหญ่ อันดับ ๓ สรงน้ าพระ อันดับ ๔ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษ/การท าบุญอัฐิ และอันดับ ๕ พบปะสังสรรค์กับครอบครัว/ญาติพี่น้อง 

(๖) บุคคลท่ีต้องการรดน้ าขอพร อันดับ ๑ พ่อแม่/ญาติผู้ใหญ่ 
อันดับ ๒ ครูบาอาจารย์/ผู้มีพระคุณ อันดับ ๓ พระสงฆ์ อันดับ ๔ เจ้านาย/ผู้บังคับบัญชา อันดับ 
๕ ศิลปนิ (ดารา นักแสดง บุคคลท่ีมีชื่อเสียง)  

(๗) กิจกรรมท่ีคิดว่าควรช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของไทย อันดับ ๑ การท าบุญ ตักบาตร สรงน้ าพระ ขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทราย 
เพ่ือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต อันดับ ๒ การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๕๓ 

 

อันดับ ๓ การเล่นน้ า สาดน้ าแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะตามประเพณีโบราณไทย 
อันดับ ๔ การแต่งกายแบบไทย ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าขาวม้า ผ้าประจ าถิ่น แต่งกายย้อนยุค ฯลฯ 
อันดับ 

(๘) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการผ่อนคลาย
อนุญาตให้จัดกิจกรรมสงกรานต์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting ท้ังในกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมในครอบครัว 
และกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ โดยต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การสรงน้ าพระพุทธรูป ให้เตรียมอุปกรณ์มา
ด้วยตนเองและห้ามน าน้ าท่ีสรงน้ ามาใช้ต่อ หากประเมินว่ามีความเสี่ยงควรพิจารณาตรวจ ATK 
ภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศได้ดีหรือในท่ีโล่ง 
จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ สวมหน้ากากอนามัย และควร
เฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย ๑๐ วันหลังจบการร่วมงาน 

(๙) ประชาชนส่วนใหญ่อยากฝากถึงกระทรวงวัฒนธรรม    
ให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ อาทิ การรดน้ า 
ขอพรผู้ใหญ่ ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่ แสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม 
การท าบุญ ตักบาตร บังสุกุลอัฐิ ฟังเทศน์ฟังธรรม สรงน้ าพระ ขนทรายเข้าวัดหรือก่อพระเจดีย์ 
ปล่อยนกปล่อยปลา ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่นร่วมงานสงกรานต์ และขอให้น าเสนอ
ถึงความเป็นมาและกิจกรรมของประเพณีสงกรานต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 
 ๑๘)  พิ ธี เ ปิ ด  “นิ ท รรศการธ งสัญลั กษณ์  Thailand Biennale, 
Chiangrai 2023 โดยศิลปินเชียงราย” และพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย 
เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiangrai 2023 
โดยศิลปินเชียงราย ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระเมธี 
วชิโรดม (ว.วชิรเมธี ) เขียนอักษรย่อ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 “TBC 2023”  
เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะท างานฯ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากนี้  
ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ยังมีมติเห็นว่า งานมหกรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 
2023 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทาง การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ภัณฑารักษ์ชาวไทย  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๕๔ 

 

ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการท างานร่วมกับเครือข่ายศิลปินอย่างกว้างขวางท้ังใน  
และต่างประเทศมาร่วมกันสร้างสรรค์ มหกรรมศิลปะนานาชาติฯ ในคร้ังนี้  
  พร้อมกันนี้ เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีการประกอบพิธี 
วางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย Chiangrai international art museum (CIAM) 
อันเป็นมงคลยิ่ง บนพื้นท่ีกว่า ๑๖ ไร่  ของโครงการก่อสร้าง “หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย” 
(CIAM) ในพื้นท่ีต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยาน
นานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยหอศิลป์แห่งใหม่จะใช้เป็นสถานท่ีจัดพิธีเปิดงานมหกรรม 
“Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย  
เมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วย 
 

 
 

๑๙) การจัดงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ส านักนายกรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร จัดงาน “ลอยกระทงวิถี
ใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทงท่ีทรงคุณค่า สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท่ีถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงาน 
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง 
ร่วมกันใช้วัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถิ่นมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษา 
และป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ าและสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่ม
ประชาชน หน่วยงานใช้กระทง ๑ ใบ ตามแนวทาง “๑ ครอบครัว ๑ กระทง” หรือ “๑ หน่วยงาน 
๑ กระทง” เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และลดปริมาณขยะในแม่น้ าล าคลอง 

โดยเมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมท้ังคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และผู้มีเกียรติร่วมงาน 
“ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบ
รัฐบาล ภายในงานมีการสาธิตการท ากระทง การจัดแสดงกระทงแบบราชส านัก และกระทง ๔ ภาค 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๕๕ 

 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด สยามภิรมย์ธาราและการแสดงเพลงเรือ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ การจ าลองวิถีชีวิตตลาดน้ า  

การจัดงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” 
ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีท่ีส าคัญของคนไทย คุณค่าของประเพณีลอยกระทง คือ   
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ าท่ีใช้ในการด ารงชีวิต 
อันมีต้นก าเนิดจากแม่น้ าล าคลอง ประเพณีลอยกระทง จึงถือเป็นประเพณีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ได้แก่ การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีป
โคมไฟในยามค่ าคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่น รื่นเริงต่าง ๆ ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน  
ในหัวข้อ ท่านคิดอย่างไรต่อ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” พุทธศักราช 
๒๕๖๕ จากกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ  จ านวน ๗,๕๓๖ คน จ าแนกเป็น เพศหญิง จ านวน ๔,๐๑๗ คน 
และเพศชาย จ านวน ๓,๕๑๙ คน ครอบคลมุทุกอาชีพและทุกภูมิภาค สรุปได้ ดังนี้  

๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๕.๖๙ สนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณี ลอยกระทง รองลงมาร้อยละ ๒๗.๒๔ ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส   
และร้อยละ ๗.๐๗ ไม่สนใจเข้าร่วมงาน  

๒) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๘.๐๓ อยากเข้า
ร่วมงานประเพณีลอยกระทงในจังหวัดของตนเองมากท่ีสุด เพราะเดินทางสะดวก ใกล้บ้าน 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 จากพื้นท่ีอื่น และได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับครอบครัว และร้อยละ ๖๕.๗๕ อยากเข้าร่วมงานจังหวัดอื่น เพราะเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศ เป็นการพักผ่อน ส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นงานท่ีมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
และได้เดินทางกลับไปหาครอบครัว  

๓) กิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงท่ีส่วนใหญ่สนใจ ร้อยละ 
๔๙.๓๐ กิจกรรมรณรงค์ให้ใช้กระทงท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ ๔๔.๒๔ ท าบุญไหว้
พระ และร้อยละ ๓๘.๓๒ ชมการประดับประทีปโคมไฟ ในยามค่ าคืน และการรณรงค์แต่งชุดไทย
เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง  

๔) ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าคุณค่าและประโยชน์ของประเพณีลอย
กระทง ๓ อันดับแรก คือ อันดับ ๑ ร้อยละ ๖๖.๘๑ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อ “น้ า” ขอขมา 
พระแม่คงคา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันดับ ๒ ร้อยละ ๖๑.๔๙ เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์
ประเพณีของไทยให้คงอยู่ และอันดับ ๓ ร้อยละ ๔๔.๗๓ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๕๖ 

 

๕) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็น 
การรักษาสิ่งแวดล้อม ๓ อันดับแรก คือ อันดับ ๑ ร้อยละ ๖๓.๕๙ กระทงท่ีท าจากต้นกล้วย 
ใบตอง ดอกบัว อันดับ ๒ ร้อยละ ๔๔.๔๙ กระทงท่ีท าจากขนมปัง และอันดับ ๓ ร้อยละ ๓๗.๗๕ 
กระทงท่ีท าจากพืชผัก  

๖) ประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมงานลอยกระทงในสถานท่ี 
๓ อันดับแรก คือ อันดับ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง อันดับ ๒ จังหวัดสุโขทัย  
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ และอันดับ ๓ จังหวัดตาก งานประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง  

๗) บุคคลท่ีท่านอยากไปลอยกระทงด้วยมากท่ีสุด อันดับท่ี ๑ 
ครอบครัว (พ่อ แม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติพี่น้อง) อันดับ ๒ แฟน/คนรัก อันดับ ๓ เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 

ท้ังนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าวัดท าบุญ ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ในช่วงลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย 
ลอยกระทง ๑ ครอบครัว ๑ กระทง หรือ ๑ คู่รัก ๑ กระทง ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะ
ในแม่น้ าล าคลอง จัดให้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มหรสพ ขบวนแห่ การละเล่นพื้นบ้าน  
และประกวดกระทงตามความเหมาะสม เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีลอยกระทง สืบทอด
ประเพณีไทยไว้ไม่ให้สูญหาย รวมถึงส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย นอกจากนี้จะต้องมีการจัด
นิทรรศการ ผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ และรณรงค์การงดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด  
งดการปล่อยโคมลอย ในพื้นท่ีใกล้สนามบินเพื่อความปลอดภัย และการงดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะน าข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการรณรงค์ในประเพณี
ลอยกระทงปีต่อไป 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๕๗ 

 

  ๓.๑.๘ โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี 
และด้านนาฏศิลป์ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
ของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี จ านวน ๑๓ โรงเรียน และจัดสรรครุภัณฑ์ดนตรี 
 จ านวน ๑๖ โรงเรียน ท าให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 
และครุภัณฑ์ดนตรีมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลพร้อมท้ังจัดประชุมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ให้กับผู้บริหาร ครู  และนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ๑๙ โรงเรียน  
เพื่อผู้บริหารและครูได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิเต็มตาม
ศักยภาพตามแนวทางพหุปญัญา 
  ๓.๑.๙ การติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย  
   ๑) การติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น กระทรวง
วัฒนธรรม ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่
ประเทศไทยท่ีนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในค าสั่ ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ด าเนินการ 
มาจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามกระบวนการเป็นครั้งแรก 
ได้แก่ การติดตามทับหลัง ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (๒) ปราสาท
เขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ท่ีได้รับคืนจากส านักงานสืบสวน เพื่อความมั่ นคงแห่งมาตุภูมิ  
สหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการรับมอบ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
และพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาท
เขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
    โดยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาท
หนองหงส์และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ณ พระท่ีนั่งอิศรา
วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๕๘ 

 

    
 

 ๒) พิธีรับมอบทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลัง 
จากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบและกล่าว
ขอบคุณในความร่วมมือการติดตามทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังจาก
ปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมนีายอิทธิพล  คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความส าคัญของ  
การด าเนินงาน นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 
กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมื อของสหรัฐอเมริกาและไทย นายดุสิต  เมนะพันธุ์   
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประสานงานติดตามโบราณวัตถุ ท้ังนี้ มีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีรับมอบ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 

การติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น เริ่มต้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อมีกระแสเรียกร้องให้ติดตามน าโบราณวัตถุของไทยท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยจากความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องในนาม “คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย” 
ท่ีลงนามแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส านักงานสืบสวน 
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  (Homeland Security Investigations)  หรือ HSI สหรัฐอเมริกา 
ด าเนินการสืบสวนจนกระท่ังได้รับมอบทับหลังท้ังสองรายการ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
และกลับคืนสูป่ระเทศไทย เมือ่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงได้จัดพิธีรับมอบทับหลังท้ัง 
๒ รายการ พร้อมท้ังน ามาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาท
เขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” โดยนิทรรศการน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของทับหลัง 
ท้ัง ๒ รายการ หลักฐานต่าง ๆ ท่ีได้สืบค้น รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานในการติดตาม เพื่อให้ 
ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการกว่าจะได้มาซึ่งโบราณวัตถุ ท่ีต้องใช้ระยะเวลาความพยายาม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๕๙ 

 

และความร่วมมือจากหลายฝ่าย อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นจิตส านึกรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรม
ของไทยและรว่มกันปกป้องดูแลรักษาให้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป 

นิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น 
กลับคืนสู่ประเทศไทย” จัดแสดง ณ พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ และอังคาร) เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

   
 

๓) การรับมอบโบราณวัตถุ “ครอบพระเศียรทองค า” เพื่อเป็นมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับมอบโบราณวัตถุเพื่อเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ท้ังนี้  
นายกรัฐมนตรีได้ชม “ครอบพระเศียรทองค า” ท่ีรับคืนมาจากสหรัฐอเมริกาและโบราณวัตถุ  
“เครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีจากแหล่งเตาจังหวัดบุรีรัมย์” หลังจากนั้น ได้รับมอบสมุดบัญชี
โบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีจ านวน ๑๖๔ รายการ และมอบประกาศเกียรติคุณผู้มอบ
โบราณวัตถุ แก่กรมศิลปากรให้กับนายโยธิน ธาราหิรัญโชติ 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รายงานผลการท างานของคณะกรรมการ
ติดตามโบราณวัตถุของไทย ในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกรรมการฯ ชุดนี้ขึ้น เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๐ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน อธิบดีกรมศิลปากรเป็นเลขานุการ 
ตลอดระยะเวลา ๕ ปีของการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ท่ีประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการอิสระ เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชนร่วมกันด าเนินงาน โดยใช้  
วิธีทางการทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ 
สามารถติดตามและรับมอบโบราณวัตถุได้รวม ๙ ครั้ง จ านวน ๖๑๑ รายการ เป็นผลของ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๖๐ 

 

การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุในครั้งแรก จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ 
ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว และทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รับกลับคืนจากสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนอีก ๘ ครั้ง จ านวน ๖๐๙ รายการ 
เป็นการประสานงานร่วมกันของกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศกับส่วน
ราชการประเทศต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบและแจ้งส่งมอบโบราณวัตถุไทยกลับคืน ได้แก่ โบราณวัตถุ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพ รวมถึงครอบพระเศียรพระพุทธรูป
ทองค า และโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะลพบุรี จ านวน ๑๖๔ ชิ้น ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการฯ ได้สร้างกระแสความเข้าใจแก่ประชาชนท้ังในและนอกประเทศ ให้เห็นคุณค่า
ของโบราณวัตถุหากได้กลับคืนสู่ประเทศต้นก าเนิด โดยมีผู้ครอบครองโบราณวัตถุ ท้ังในประเทศ
และนอกประเทศ แจ้งความประสงค์ท่ีจะมอบโบราณวัตถุแก่รัฐบาลไทย ตลอดระยะเวลา 
๕ ปีท่ีผ่านมา 

กระทรวงวัฒนธรรมได้น าครอบพระเศียรทองค า มูลค่า ๑ ล้านบาท 
มาจัดแสดง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรับมอบจากชาวอเมริกัน ครอบพระเศียร
ทองค านี้มีเนื้อหาทองค า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นเครื่องประดับพระเศียรพระพุทธรูป ประกอบด้วย 
ส่วนครอบพระเศียรกว้าง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๑๗.๖ เซนติเมตร น้ าหนัก ๑๒.๗ กรัม 
และส่วนพระรัศมีสูง ๑๒.๗ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร น้ าหนัก ๒๘.๙ กรัม เทคนิค
ดุนทองและตีทอง ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นโบราณวัตถุศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
๒๐ - ๒๑ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยนิยมใช้ประดับพระเศียรพระพุทธรูปแกะสลักจาก
หิน  และน าส่ งมอบให้ ก รมศิ ลปากร เมื่ อ เดื อนพฤษภาคม ท่ีผ่ านมา  รวมถึ ง ไ ด้ เ ชิ ญ  
นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ และนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (ภริยา) ผู้ประสงค์มอบโบราณวัตถุ 
ประกอบด้วยโบราณวัตถุชิ้นเอกและหนังสือบัญชีโบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี  
จากแหล่งเตาโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนมากถึง ๑๖๔ รายการ มูลค่า ๘๒ ล้านบาท 
โดยน ามามอบให้แก่นายกรัฐมนตรี  ในนามของรัฐบาล เพื่อเป็นสมบัติของชาติ  ท้ังนี้  
เครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี กรมศิลปากร ได้พบแหล่งผลิตเป็นเตาเผาจ านวนมากในพื้นท่ีจังหวัด
บุรีรัมย์  อันเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในอดีตระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ - ๑๙ นิยมผลิต
เครื่องปั้นดินเผาท่ีเป็นเอกลักษณ์ คือ ใช้น้ าเคลือบสีน้ าตาล สีเขียว สร้างสรรค์เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ 
เพื่อจ าหน่ายเป็นสินค้าในภูมิภาค ปัจจุบันจึงพบเครื่องปั้นดินเผาจากเตานี้ในแหล่งโบราณคดี 
ท่ีเป็นศาสนสถานท้ังในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา ซึ่งเครื่องปั้นดินเผา สมัยลพบุรี ส่วนหนึ่ง
ท่ีน ามาจัดแสดงในวันนี้เป็นโบราณวัตถุชิ้นเอก ประกอบด้วย ไหเคลือบสีน้ าตาลรูปนก เป็นภาชนะ
ท่ีออกแบบให้มีความพิเศษ เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อพื้นเมือง คนโทเคลือบสีเขียว



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๖๑ 

 

รูปพระคเณศ ตอนบนปั้นเป็นรูปพระคเณศ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ตอนล่างเป็นส่วนภาชนะ
ทรงกระบอก สันนิษฐานว่า สร้างเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู คนโทเคลือบสีเขียวรูปลิง 
ใช้เทคนิคปั้นและกดลวดลายเป็นองค์ประกอบตัวลิงบนผิวภาชนะ และกลุ่มภาชนะเคลือบสีน้ าตาล
รูปสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ นก กวาง กระต่าย หมูป่า สิงห์ ตัวนิ่ม แมว ปลา กบ สะท้อนจินตนาการ
ผู้สร้างงานท่ีมีแรงบันดาลใจจากสัตว์ป่าในบริเวณเทือกเขาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อครั้งอดีต 
ส าหรับโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีท่ีได้รับมอบครั้งนี้ กรมศิลปากรจะน าไปจัดแสดง  
ในนิทรรศการถาวร ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีสมัยลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวเข้าชมและศึกษาหาความรู้ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบต่อไป 

 

 
 

๓.๑.๑๐ โครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การอนุรักษ์งานประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น จากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น หรือ TNRICP ด าเนินโครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น 
พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยใช้พื้นท่ีภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เนื่องจากประตู 
และหน้าต่างภายในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามประดับด้วยบานไม้ประดับ
มุกศิลปะญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานส่ังท าเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น อายุเก่าแก่ย้อนหลักฐานไปได้ถึง ๑๕๖ ปี 
(พ.ศ. ๒๔๐๘) ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๔ ได้เสื่อมสภาพและก าลังเข้าสู่ขั้นตอนของการอนุรักษ์  
โดยขณะนี้ชิ้นงานท่ีถูกถอดลงท้ังหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการอบก าจัดแมลงและมีเป้าหมายอนุรักษ์
ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกและแผ่นไม้ประดับรักลายนูนในส่วนท่ีช ารุดและเสื่อมสภาพ จ านวน 
๙๔ แผ่น โดยความส าคัญของงานประตูประดับมุกชุดนี้ นอกจากจะยืนยันถึงความสัมพันธ์  
อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นแล้ว ทางญี่ปุ่นยังสามารถใช้งานประดับมุกชุดนี้ซึ่งมีหลักฐาน
บันทึกถึงอายุท่ีชัดเจน เป็นตัวก าหนดอายุงานประดับมุกที่ประเทศญี่ปุ่นท้ังประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๖๒ 

 

 

   
 

๓.๑.๑๑ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ  
 ๑) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ “ศิลปินแห่งชาติ” และการเข้า
รับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชู เกียรติศิลปินแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๖๓ จ านวน ๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันอังคารท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม โดยรองนายกรัฐมนตรี 
นายวิษณุ เครืองาม กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม กราบบังคมทูลเบิกศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
ตามล าดับ ดังนี้  

๑.๑) สาขาทัศนศิลป์ จ านวน ๔ คน ได้แก่  
 (๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณก าจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)  
 (๒) นายอ ามฤทธิ ์ชูสุวรรณ (จิตรกรรม - สื่อผสม)  
 (๓) นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)  
 (๔) นายส าเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)  

๑.๒) สาขาวรรณศิลป์ จ านวน ๒ คน ได้แก่  
 (๑) นายเอนก นาวิกมูล  
 (๒) นางสาวอรสม สุทธิสาคร   

๑.๓) สาขาศิลปะการแสดง จ านวน ๖ คน ได้แก่  
(๑) นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)  

 (๒) นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน) 
 (๓) นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๖๓ 

 

 (๔) นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  
 (๕) นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  
 (๖) นายปง อัศวินิกุล  (ผู้ก ากับระบบเสียง - สร้างสรรค์ 

และบันทึกเสียงภาพยนตร์) 
 

 
 

๒) การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๕ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ท้ังนี้ มีบุคคลท่ีได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

 ๒.๑) สาขาทัศนศิลป์ จ านวน ๔ คน ได้แก่  
    (๑) นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)  

(๒) ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์) 
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
(๔) นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)  

 ๒.๒) สาขาวรรณศิลป์ จ านวน ๒ คน ได้แก่  
 (๑) นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)  
 (๒) นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย)  

 ๒.๓) สาขาศิลปะการแสดง จ านวน ๖ คน ได้แก่  
 (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา) 
 (๒) นายก าป่ัน นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช) 
 (๓) นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๖๔ 

 

 (๔) ศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล-ประพันธ์
เพลงคลาสสิก) 

 (๕) นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)  
 (๖) นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร) 

 

 
 

๓) โครงการนิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการดังกล่าว 
เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับมาโดยท่ัวไป นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๓ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

๔) การประกาศยกย่อง “พระยาศรีสุนทรโวหาร” (น้อย อาจารยางกูร) 
เป็นบุคคลส าคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส 
ท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้มีมติประกาศยกย่อง
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลส าคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งท่ี ๔๑ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาลในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (200th anniversary of the birth of Phraya Srisundaravohara (Noi Acharyankura) 
(1822 - 1891) ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จึงร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประวัติและผลงานส าคัญของพระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน ให้รู้จัก
และยกย่องเชิดชูบุคคลด้านภาษาไทย  ของประเทศไทยร่วมกัน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความ
ร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านข้อมูลและเนื้อหา ประกอบด้วย ประวัติ และผลงานส าคัญต่าง ๆ 
ได้แก่ ผลงานนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ ประเภทแบบเรียนภาษาไทย ประเภทสุภาษิต ประเภท



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๖๕ 

 

วรรณคดี ประเภทค าประกาศพระราชพิธี ประเภทค าฉันท์ ประเภทลิลิต บทเสภาเรื่องอาบูหะซัน 
ตอนที่ ๗ ประเภทหนังสือศาสนา เนื ้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หนังสือ “ค าฤษฎี”  
และประเภทโคลงเบ็ดเตล็ด และโคลงเฉลิมพระเกียรติเจ้านาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานนิพนธ์ 
ด้านวรรณศิลป์และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย เช่น หนังสือค านมัสการคุณานุคุณ เป็นต้น 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหารผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ อาทิ Facebook line Youtube กระทรวงวัฒนธรรม รวมท้ังสามารถรับชมในรูปแบบ 
E-book ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ แ ก่  เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.noi-acharyankura.info/ เ ว็ บ ไ ซต์  
www.digital.net.go.th และเว็บไซต์ www.finearts.go.th 

 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมประวัติและผลงาน ในหัวข้อ 
“ปราชญ์ภาษาไทยของแผ่นดิน” ทุกวันพุธ - อาทิตย์ ณ หอเชิดชูเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา 
รวมไปถึงก าหนดจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวัน
ครบรอบ ๒๐๐ ปี พระยาศรีสุนทรโวหาร ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร
ยางกูร) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลส าคัญของโลกด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 
ท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไปด้วย 

 

 
 

๕) การจัดงาน ๙๐ ปี คีตสมัยครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ   
เนื่องด้วยในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบ ๙๐ ปี ชาติกาลของครูอุทัย แก้วละเอียด 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ผู้มีคุณูปการต่อแวดวง
ดนตรีไทย อุทิศตนถ่ายทอดทักษะ ความรู้ด้านดนตรีไทยแก่ลูกศิษย์ด้วยความมุ่งมั่น เป็นคนดี  
มีเมตตา มีคุณธรรม ด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้บูรณาการความร่วมมือ
กับคณะกรรมการจัดงาน ๙๐ ปี คีตสมัยครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ และหน่วยงาน
เอกชน จัดงาน “๙๐ ปี คีตสมัยครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ” เพื่อแสดงความกตัญญุตา 
เผยแพร่ผลงานเพลงของครูอุทัย รวมถึงเพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคัญของดนตรีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและร่วมกันรักษาสืบทอดต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๖๖ 

 

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย (๑) พิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศล 
แด่คุณครูอุทัย แก้วละเอียด (๒) การบรรเลงเพลงเชิดชูเกียรติครูอุทัย แก้วละเอียด โดยครูศิลปิน
อาวุโส (๓) การแสดงผลงานเพลงของครูอุทัย แก้วละเอียด โดยศิษยานุศิษย์ และนักเรียน 
นักศึกษา มากกว่า ๓๐๐ ชีวิต อาทิ เพลงโหมโรงมัธยมศึกษา วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพลงดอกไม้เหนือ เถา วงอังกะลุง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ  
(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) เพลงเทพนฤมิตร เถา วงเครื่องสายผสมป่ีพาทย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพลงจีน
ขิมใหญ่ ๒ ชั้น เดี่ยวระนาดทุ้มหมู่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

 
 

๖) การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ได้ด าเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” มาตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๔๗ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง 
ท่ีได้ ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า  
เป็นท่ีประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และผลงานได้เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศิลปิน ท่ีได้รับรางวัล “ศิลปาธร” แล้ว ท้ังสิ้น ๑ พระนาม คือ  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร 
สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก ๙๔ รายชื่อ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น จ านวน  
๗ สาขา ดังนี้ 

๖.๑) สาขาทัศนศิลป ์ ได้แก่ นายธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ์  
๖.๒) สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ  
๖.๓) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายสถาพร จรดิฐ หรือเจ้าของนามปากกา 

จเด็จ ก าจรเดช 
๖.๔) สาขาดนตรี ได้แก่ นายชัยภัค ภัทรจินดา  
๖.๕) สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวศรวณีย์  ธนะธนิต  
๖.๖) สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายนครินทร์ ยาโน 
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๒๖๗ 

 

๖.๗) สาขาภาพยนตร์และสื่อเคล่ือนไหว ได้แก่ นายลี ชาตะเมธีกุล 
โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะมอบเข็มเชิดชู เกียรติให้กับ

ศิลปินท้ัง ๗ ท่าน พร้อมเงินรางวัลจ านวนหนึ่งแสนบาท และจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ กิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร ต่อไป 

ศิลปินศิลปาธร นับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ ท่ีมีก าลังความคิด 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน อันทรงคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุน 
ทางวัฒนธรรมน ามาต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ 
อุทิศก าลังเวลา ความคิด ทักษะและประสบการณ์ความรู้ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 

 

 
 
 

๗) การยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  
ณ พิพิธภัณฑ์พื นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 
เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก 

โดยการจัดงานในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท่าน ผู้เป็นต้นแบบท้ังในการด ารงชีวิต การท างาน ความเสียสละ ทุ่มเท 
มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพและการเป็นครูมาต่อเนื่องยาวนานจวบจน
ปัจจุบัน ซึ่งจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นบุคคลต้นแบบท่ีสร้างคุณงามความดี หมั่นเพียรศึกษา 
ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ริเริ่มบุกเบิกการปั้นหล่อองค์พระพุทธชินราชจ าลอง 
มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวท่ีเรียกว่า “สกุลช่างจ่าทวี” จนเป็นท่ียอมรับนับถือและยกย่องของบุคคล
ท่ัวไปมาอย่างยาวนาน แต่สิ่งท่ีจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ มียิ่งกว่า คือ ความเป็นครูพร้อมอุทิศสอน
ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีสู่ลูกศิษย์ จากเป็นโรงหล่อบูรณะไทยกลายเป็นโรงเรียนสอนการปั้นหล่อให้กับ
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๒๖๘ 

 

ชาวบ้านผู้สนใจได้มาเป็นลูกศิษย์ของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ จนได้น าความรู้ท่ีได้เรียนน าไป
ประกอบวิชาชีพจนเป็นท่ียอมรับอย่างดียิ่งตลอดมา รวมถึงมีความรักอย่างแท้จริงในรากเหง้า  
ของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นดินแดนเมืองสองแคว พิษณุโลก ซึ่งตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมา ท่านได้รวบรวม
ของพื้นบ้านเก่า ๆ เช่น เครื่องมือท ามาหากิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาพถ่าย
ต่าง ๆ มากมาย จนก่อเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น
พิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง และได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์พื้นถิ่นท่ีมี
คุณค่าและโด่งดังไปท่ัวประเทศ  

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เสวนา “ศิลปาจารย์ ๒๕๖๕”    
การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงพื้นบ้าน โดยคณะนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
การแสดงร าแหล่พระพุทธชินราช โดยบ้านตาปะขาวหาย และการแสดงพื้นบ้านมังคละ  
โดยคณะมังคละครูแอร์เมืองพระร่วง กิจกรรมสาธิต  ทางวัฒนธรรม อาทิ การสาธิตการตีดาบ
เหล็กน้ าพี้ การสาธิตเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านมอญ การสาธิตการท าว่าวไทย การสาธิตการท าสร้อยคอ
ปี่ปักผมกะลา การสาธิตภาพพิมพ์ลายไทยลงบนถุงผ้า และการสาธิตการท ายาดมรวมถึงเยี่ยมชม
โรงหล่อบูรณะไทย (จ่าทวี) และการสาธิตการหล่อพระ เป็นต้น 
 

 

๘) การเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ “๘๘ ปี การเดินทาง

ของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลัก

ในการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน และสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้ของศิลปิน

แห่งชาติ เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ท่ีศิลปินแห่งชาติได้สร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่

ผ่านกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ 

ผลงานของศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน  

โดยเมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้จัดนิทรรศการ “๘๘ ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม” 

ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ของนายอินสนธิ์ วงค์สาม” 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจ าปี ๒๕๔๒ ไปสู่กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา ศิลปินในท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจงานศิลปะ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๖๙ 

 

นายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
ประจ าปี ๒๕๔๒ ปัจจุบันอายุ ๘๘ ปี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน      
เพื่อสร้างสรรค์งานด้านศิลปะจนเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไป ท้ังในประเทศและต่างประเทศ     
เป็นต านานของวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
นิทรรศการของนายอินสนธิ์ วงค์สาม ในครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมผลงานตั้ง แต่สมัยเรียน 
ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร จนมาถึงยุคปัจจุบัน ผู้ผ่านกาลมาถึงปัจฉิมวัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวทาง    
การใช้ชีวิตท้ังในเรื่องมุมมอง หลักการด าเนินชีวิต ท่ัวไป ตลอดจนแนวทางและแนวคิด  
การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะแนวนามธรรมท่ีแปลกใหม่ ล้ าสมัย เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ
และมุ่งมั่นท้ังงานด้านประติมากรรม จิตรกรรม วาดเส้น งานภาพพิมพ์ บทกวี โดยมีการจัด
แสดงผลงานชิ้นส าคัญชื่อ “ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์  ชีวิตของอินสนธิ์ คือศิลปะ” ได้แรงบันดาล
ใจมาจาก ความรัก ความรู้ ความเข้าใจ ความดี ความงาม ความบริสุทธิ์ จากผลงานของบรมค รู 
ทุกท่านท่ีท่านได้เรียนรู้และสัมผัสจนกระท่ังตกผลึกมาเป็น “Learning From Masters” ถือเป็น
แรงบันดาลใจและแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การใช้ชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน และศิลปินท่ัวไป 
 

 
 

๓.๑.๑๒ การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่ม
อุตสาหกรรมบันเทิง กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเครือข่ายกลุ่ม
ศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video 
Conference เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ได้น าเสนอผลกระทบและแนวทางการเยียวยา 
และฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ต่อนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเห็นใจศิลปินพื้นบ้าน บุคลากร  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๐ 

 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยระบุว่า ท่ีผ่านมารัฐบาลมีการช่วยเหลือเยียวยา
ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓ ม.๓๙ และ ม.๔๐ การลดภาษีต่าง ๆ 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังห่วงใยกลุ่มศิลปินบางส่วนท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 
จึงขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรวบรวมรายชื่อและจ านวนบุคคลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือภาครัฐจะได้จัดสรรท้ังวัคซีน รวมท้ังชุดตรวจ ATK ให้เหมาะสม รวมถึงให้มีการจัดท าทะเบียน
เพ่ือให้เข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาล  

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มศิลปิน
และอุตสาหกรรมบันเทิง จ านวน ๑๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านโดยมีมาตรการ
ผ่อนปรนท่ีเหมาะสม (๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมทางศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการรับรอง
จากทางราชการ (๓) จัดหาสวัสดิการให้แก่ศิลปิน ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านครูภูมิปัญญาและศิลปิน
พื้นบ้าน (๕) จัดหาช่องทางเผยแพร่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ 
(๖) จัดหาพื้นท่ีและช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบ
ออนไลน์และรูปแบบปกติ (๗) พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและจัดหางานให้แก่ศิลปิน 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง (๘) ผ่อนปรนมาตรการกองถ่ายท าภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
โฆษณา และวีดิทัศน์ (๙) ผ่อนปรนมาตรการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ศูนย์แสดง
สินค้าและนิทรรศการ (๑๐) ก าหนดหน่วยงานกลางประสานงานการอนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ หรือโฆษณา (๑๑) จัดให้มีมาตรการด้านการเงินและเสริมสภาพคล่อง (๑๒) จัดหา
แหล่งทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และผลิตสื่อท่ีเพียงพอ และ (๑๓) เร่งจัดหาวัคซีนให้แก่
เครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป  

 

 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๑ 

 

๓.๑.๑๓ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Soft Power” ความเป็นไทย 
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับนายรัสเซล โครว์ (Mr. Russell Crowe) 
นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับแสดงความขอบคุณ 
และพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์ นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงน าฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator  
ในปี ค.ศ. 2000 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “Soft Power” ความเป็นไทย โดยรัสเซล โครว์ ท่ีเดินทาง 
มาประเทศไทยเพื่อถ่ายท าภาพยนตร์ “Beer Run” ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔  
ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและบอกเล่าถึงประทับใจในความเป็นไทย ท้ังในเรื่องของเมืองไทย 
ท่ีมีความงดงามด้วยศิลปะละวัฒนธรรมไทย นิสัยและความมีน้ าใจมิตรไมตรีของคนไทย  
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเหมาะแก่การมาท่องเท่ียวพักผ่อน 
ซึ่งรัสเซล โครว์ ได้เดินทางไปท่องเท่ียวท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกล่าวอยากให้เพิ่มป้ายบอกทาง
ภาษาอังกฤษในพื้นท่ีต่าง ๆ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ และชื่นชอบอาหารไทย 
เช่น แกงพะแนง แกงเผ็ด ผัดไทยและชอบข้าวซอยเป็นพิเศษ รวมท้ังชื่นชมนโยบายรัฐบาล  
ท่ีส่งเสริมให้อาหารไทยเผยแพร่ไปท่ัวโลก ขณะเดียวกันรัสเซล โครว์ ได้ชื่นชมกองถ่ายภาพยนตร์
ไทยเป็นทีมงาน ท่ีมีฝีมือและมีคุณภาพ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีท่ีนักแสดงระดับโลกชื่นชมความเป็นไทย
ท้ังในด้านวัฒนธรรม ศิลปะ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
อาหารไทยและภาพยนตร์ไทย ท าให้แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และอาหารไทยได้รับการเผยแพร่ไปสู่นานาชาติมากยิ่งขึ้น 

ท้ั งนี้  กระทรวงวัฒนธรรม จะน าข้อคิ ด เห็น ท่ี ได้ รับมาปรับ ใช้ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายนายกรัฐมนตรีท่ีมุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” 
ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยใน ๑๕ สาขา เช่น 
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง แฟชั่น อาหารไทยและการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมในการน าคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 
(Creative Culture) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร (Food) 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting)  
และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมถึงยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๒ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศไทย  
โดยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริม ให้กองถ่ายท าภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายท า
ในไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน 

 

  
 

๓.๑.๑๔ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา 
และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ  กระทรวง
วัฒนธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคม 
และเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
โดยนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายสืบสาน รักษา  
และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมท้ังมีผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์  
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงข้าราชการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

โดยมีประเด็นส าคัญจากนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรรม  
และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการยกระดับงานวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด 
“เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม” โดยการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจใช้ทุนทางวัฒนธรรม องค์ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนชุมชน 
บุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ท่ีเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรูปแบบใหม่  
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม 
ภายใต้บริบทใหม่ของสังคมไทย และสังคมโลก รวมถึงมุ่งเน้นการผลักดันศิลปวัฒนธรรมให้มี
บทบาทน าในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้ “วัฒนธรรม ท างาน” 
เพ่ือให้ “วัฒนธรรม ท าเงิน” ภายใต้ “วัฒนธรรม ท าดี” 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๓ 

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการ
ยกระดับและบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม โดยก าหนดต าแหน่งใหม่ของกระทรวง 
(Positioning) ให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจท่ีได้รับการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ  
และมีบทบาทของกระทรวง : สืบสาน รักษา ต่อยอด และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
เพื่อปลุกวัฒนธรรมในตัวคนไทยให้ตื่น สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และค่านิยมเชิงบวก  
เพื่อสร้างสรรค์สินค้า บริการทางวัฒนธรรมท่ีแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมท้ังเสริมสร้างสังคม
คุณธรรมและสันติสุข พร้อมท้ังปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทน าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” ขับเคล่ือน
โดยอาศัยยุทธศาสตร์ท่ีครอบคุลม ท้ังการเสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสาน 
สร้างสรรค์ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทาง
วัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ  และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก  
ปลุกจิตส านึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับ
นานาชาต ิ 

ส าหรับในปี ๒๕๖๕ รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ก าหนดจุดเน้น
การขับเคลื่อน งานวัฒนธรรม ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก ่
(๑) การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  รักษาและสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
(๒) การส่งเสริมการน าวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ โดยการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการทาง
วัฒนธรรม ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม และการขยายตลาดสินค้า
และบริการทางวัฒนธรรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (๓) การยกระดับ Soft Power ไทย
ในเวทีโลก (๔) การสร้างค่านิยมเชิงบวก ภูมิคุ้มกันทางสังคม และสังคมคุณธรรม (๕) ยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรูท้างวัฒนธรรม และ (๖) ยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม  

ท้ังนี้  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมท้ังส่วนกลางและภูมิภาคปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุด เน้นของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่ อ ให้บรรลุวิสัย ทัศน์  พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๔ 

 

 
 

    
 

๓.๑.๑๕ โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม หัวข้อ 
“Paradigm Shift : เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวท่ีมั่นคงและยั่งยืน” ในโครงการถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวท่ีมั่นคงและยั่งยืน “๒ ทศวรรษ 
กระทรวงวัฒนธรรม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๐ ปี ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๕ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารเครือข่ายกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม     

การขับเคล่ือนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ  
โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ Restart ประเทศไทย 
ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม ตามนโยบาย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าว 
ท่ีมั่นคงและยั่งยืน” จะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และประเทศชาติ ท้ังมิติทาง
สังคมและเศรษฐกิจ โดยบทบาทงานวัฒนธรรมจะต้องมีการตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลัง
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการพัฒนางาน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๕ 

 

วัฒนธรรมผ่านการใช้สื่อดิจิทัล ปรับโฉมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ การขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย BCG 
Model โดยคงไว้ซึ่งคุณค่าและเป็นท่ีชื่นชมของนานาประเทศ อาทิ การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยในเวทีโลก การประกาศขึ้นทะเบียน 
ด้านวัฒนธรรมในกรอบยูเนสโก คนไทยเข้าถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  
และแหล่งเรียนรู้แบบ Onsite เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชน ประชาชน มีภูมิคุ้มกันด้านสังคมพร้อมก้าวสู่
ศตวรรษที ่๒๑ อาทิ ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางความคิด 
วิถีชีวิต ส่งผลให้มีภาคีเครือข่ายงานวัฒนธรรมท่ีใกล้ชิดและขยายใหญ่ขึ้น 
 

 
 
 ๓.๒  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู  
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ 
ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดี 
  ๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๑) การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ท่ีประชุมได้เห็นชอบแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้แก้ไข
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการด าเนินการจ านวน ๓ คณะ รวมท้ังเห็นชอบขอขยายระยะเวลา 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และเชื่อมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๖ 

 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กรอ าเภอ  
และจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นท่ีของประเทศแล้วกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง 
 ๒) โครงการสมัชชาคุณธรรม  
  ๒.๑) การด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   (๑) จัดประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือ 
การด าเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ เพื่อหารือวางแผน 
การสนับสนุนการขับเคล่ือนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมส าคัญให้
บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม การน าประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ 
เครื่องมือการประเมินองค์กร ๓ ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือการถอด
บทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างท่ีด าเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จ านวน  
๒ จังหวัด ได้แก่  
    (๑.๑) วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    (๑.๒) วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   (๒) จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
อุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการ
อบรม “ผู้น าศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ 
ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี เพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม 
-  น าสันติ สุ ข  เพื่ อการรู้ เ ท่ า ทันข่ าวลวงและภั ยค วามขั ดแย้ ง  จากสื่ อ โซ เชี ยลมี เดี ย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ๔ กิจกรรมหลัก คือ (๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลการเข้าถึง 
สื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ (๒) การฝึกอบรมผู้น า/แกนน าด้านศาสนา  
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม (๓) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 
และ (๔) น าเสนอนิทรรศการ/มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม - น าสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” 
   (๓) วันท่ี ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมกลไกการด าเนินงานแบบเสริมพลังและถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นท่ี
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมบุคลากร และคณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง
จังหวัดเชียงราย โดยก าหนดการเยี่ยมชมฯ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จ านวน  ๔ แห่ง ได้แก่ 
(๑) ชมรมคนดีศรีเชียงราย (๒) ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา (ภาคเหนือ) (๓) กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดิน
เพ่ือพ่อของแผ่นดิน (๔) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสันทางหลวง ซึ่งคณะท างานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๗ 

 

ต่อการด าเนินงานพร้อมท้ังเสริมพลัง ให้ก าลังใจองค์กรคุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อขยายผล
ในพื้นท่ีและมุ่งสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไปในอนาคต 
   (๔) วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
น าโดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศูนย์คุณธรรม วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าท่ีศูนย์คุณธรรม โดยมีเครือข่ายภาคธุรกิจ
เอกชนเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ คน ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย 
เพื่อหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมมุ่งเป้าความส าเร็จเชิงพฤติกรรมและการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือรูปธรรมความส าเร็จแก่ภาคีเครือข่ายอื่นได้ 
   (๕) วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ประชุมเตรียมจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันน าเสนอ
แนวคิด “Sustainability with Moral” วิถีคุณธรรมน าการพัฒนาอย่างยั่ งยืน น าคุณค่าท่ีดีสู่
สังคมไทยในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ เป็นการจัดงานแบบ Hybrid 
ผสมผสานการจัดแบบ On-site และ Online ในยุค New Normal เน้นการน าเสนอกรณีตัวอย่าง
ด้านคุณธรรมท่ีจับต้องได้และเป็นแบบอย่างท่ีปฏิบัติตามได้ เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้มีพื้นท่ีน าเสนอข้อคิดเห็นบูรณาการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ให้เรื่องคุณธรรมเป็นเร่ืองง่าย ใกล้ตัว เข้าถึงได้ สามารถผลักดันมุ่งสู่นโยบายสาธารณะต่อไป 
 ๒.๒) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบปีท่ี ๒  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบปีท่ี ๒ เปิดพื้นที่คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม เพ่ือให้มี
พื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ
เครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน และกิจกรรมตามมาตรการของจังหวัด โดยให้เล็งถึงความส าคัญ
ของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณธรรมเป้าหมายร่วม
ของคนในจังหวัด 

ท้ังนี้ งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัด 
จัดขึ้นท้ังหมด ๔ ภาค ๔ จังหวัด ในรูปแบบ Hybrid Online เริ่มจังหวัดแรกท่ีจังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันท่ี ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๘ 

 

ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัด
ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 
 

    
 

 ๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
มีการด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้  
  (๑) วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมก าหนด 
แนวทางการท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๘ คน ได้ร่วมก าหนด
แผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การพัฒนา 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และการพัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม 
ในโรงเรียนขยายผล พร้อมท้ังท าความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคล่ือนจังหวัด
คุณธรรมร่วมกัน จ านวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี 
โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนหนองไม้ซุง 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
  (๒) วัน ท่ี  ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ 
“กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งท่ี ๑ ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากัด (มหาชน) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  
พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔๐ คน ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการ  
คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น โดยสามารถ  
น าวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีว่า “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตท่ี “อยู่ดีมีสุข’ ในทุกด้านของ 
ช่วงชีวิต” มาเชื่อมโยงกับประเด็นคุณธรรม และก าหนดเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กร “พีทีจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากร 
ด้วยการอบรมบุคลากรของพีทีจีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้  
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เป็น ๑ ใน ๖ องค์กร/
ชุมชนน าร่องท่ีน ามาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีพัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๗๙ 

 

องค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑ ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว  
ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การน ามาตรฐาน 
ด้านคุณธรรมไปใช้ด าเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป 
 ๔) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑ )  ด า เนินกิ จกรรมการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้ อมู ล 
ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจัดขึ้น 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. และการจัดท าและเผยแพร่ infographic รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (๒) กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ยกระดับธรรมาภิบาล 
กระทรวงวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายคุณธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ออกอากาศ 
เมื่อวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๑.๕๕ น. ทาง NBT2HD (ช่อง ๒) 
  (๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITA เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีครอบคลุมทุกมิติในการด าเนินงานมีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง 
ของคนไทยท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ท่ัวประเทศ โดยเก็บข้อมูลจาก  
๓ ส่วน ได้แก่ (๑) บุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) (๒) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงาน (EIT) 
และ (๓) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) 
   กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ด าเนินการเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   (๓.๑) จัดประชุมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ ZOOM จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒ วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๐ 

 

โดยมีผู้อ านวยการกอง ศูนย์ และกลุ่มรายงานตรงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ 
   (๓.๒) รวบรวมและน าเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ลงในระบบ ITAS โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๕) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด าเนินการประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๖) โครงการโรงเรียนคุณธรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน ด าเนินการการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร ท้ังนี้  มีนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ คน และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๗๒,๐๐๐ คน 
 ๗) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ได้จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรม
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการท าให้มีโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบ 
ให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานน าไปปรับใช้ ขยายผล 
ในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการเรียนรู้ต้านทุจริต ด้านทรัพยากรธรณีด้านทรัพยากรน้ า และน้ าบาดาล และด้าน Digital 
disruption ส่งผลให้ สพฐ. มีแผนการเรียนรู้ต้านทุจริต ด้านทรัพยากรธรณี ด้านทรัพยากรน้ า  
และน้ าบาดาล และด้าน Digital disruption ส าหรับจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
(๒) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) โอนจัดสรร
งบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการยกระดับธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริ ต



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๑ 

 

ของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA Online) 
 ๘) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองดี โดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพ่ือให้
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ความคิดเชิงบวก
กับการท างานในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
การท างานเป็นทีม ตระหนักถึงสิทธิเด็ก การคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด การวิเคราะห์  
ถึงความพร้อมในการรับมือ และจัดการกับการล่วงละเมิดท่ีอาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
และมีแนวทางการจัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสื่อ นวัตกรรม ในการส่งเสริม  
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนได้ จ านวน ๒ รุ่น ในสถานศึกษา ๕๘ โรงเรียน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน และรุ่นท่ี ๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน 
 
 ๙) การประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วย
จิตส านึก #๒ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิด 
และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด - 19 ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤติ ความร่วมมือ 
และน้ าใจไมตรีของคนไทยการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตโดยมีนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวด จ านวน ๑,๘๒๙ คน รวมท้ังสิ้น 
๘,๐๑๒ ภาพ แบ่งเป็นประเภทบุคคลท่ัวไป ๕,๖๑๒ ภาพ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ๒,๔๐๐ ภาพ 
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภาพท่ีได้รับรางวัล จ านวนท้ังสิ้น ๑,๑๒๑ รางวัล 
โดยผลงานภาพถ่ายท้ังหมดท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจะน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยต่อไป 
  โดยเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล 
การประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัยฯ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๒ 

 

นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
เข้าร่วม ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล 
 

 

  

  
รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนนักศึกษา ภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย 

โดย นายดลธรรม จงสอนสุข 
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ภาพ ยองเส้น ไทเลย 

โดย นายประสบชยั จันดก 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๓ 

 

   ๑๐) การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ 
“คุณธรรม คุณท าได้” กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ด าเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อผลิต
และเผยแพร่รายการท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจิตส านึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุกช่วง
วัยเพิ่มมากขึ้น (๒) เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความส าเร็จ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของพื้นท่ี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ 
ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง (๓) เพ่ือเผยแพร่ ขยายผลส่ือสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการท าความดีเพื่อประโยชน์ของ
สังคมไทย ท้ังนี้ รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ โดยออกอากาศไปแล้ว จ านวน ๘ ตอน อาทิ  
    - วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน องค์กรคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
    - วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน โรงเรียนคุณธรรมคาทอลิก 
โดยบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโครต 
    - วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน องค์กรคุณธรรม โดย คุณสุชาฎา 
วรินทร์เวช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
    - วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน คุณธรรมกับความสุขสมดุล 
โดย ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

   
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๔ 

 

๑๑) การเปิดตัวหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต สร้างวัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก” 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัวหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต สร้าง
วัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก” ทุนชีวิต หรือ life assets ตามความหมายจากราชบัณฑิตยสถาน  
ปี ๒๕๕๖ หมายถึง คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เกื้อหนุนให้เจริญเติบโตและด ารงชีพอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข มนุษย์มีทุนชีวิต
ในระดับหนึ่งมาตั้งแต่เกิด และเพิ่มขึ้นตามวัยจากการอบรมเลี้ยงดู ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ
ของพ่อแม่และบุคคลรอบข้าง รวมท้ังปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนชีวิต
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีพลังในการปรับตัวและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นได้มี 
การพัฒนาเรื่อยมาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี จึงนิยามให้ต้นทุนชีวิต เป็นเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดท้ังพลังบวกและวัดจิตส านึกท้ังต่อตนเอง  
และสังคม หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือบนดอย หรือท่ีอื่น ๆ โดยถอดรหัสออกมา
เป็น ๕ พลัง ท่ีจะสะท้อนตัวตนของเด็กว่า เด็กจะรู้สึกอย่างไร มีทักษะรู้คิด และจิตส านึกอย่างไร  
ต่อต้นทุนชีวิตท้ัง ๕ พลังนี้ ได้แก่ (๑) พลังตัวตัวตน (ตัวเราเอง) (๒) พลังครอบครัว (๓) พลังสร้าง
ปัญญา (การสร้างพลังปัญญา อาจเกิดขึ้นจากในรั้วโรงเรียน หรือนอกรั้วโรงเรียน) (๔) พลังชุมชน 
และ (๕) พลังเพื่อนและกิจกรรม ถือเป็นเครื่องมือวัดพลังบวกแรกของประเทศไทย ซึ่งวัดเสียง
สะท้อนของตัวเด็กเองว่ารู้สึกอย่างไรผ่านบริบท ๕ พลังดังกล่าวข้างต้น  
 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจเข้าเรียนหลักสูตร “Life Assets ต้นทุนชีวิต” 
หลั กสู ต รออนไลน์  โ ดย ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย  สามารถติ ดตาม ได้ ท่ี เ ว็ บ ไซต์ ศู นย์ คุณธรรม 
www.moralcenter.or.th หัวข้อหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 
หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม หลักสูตรการจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย หรือติดต่อ ๐๒ - ๖๔๔ - ๙๙๐๐ 

  
 

๑๒) การประชุมระดมความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติการด้ าน 
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๕ 

 

โดยกรมการศาสนา ได้จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดท ากรอบแนวคิดในการยกร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑ 
พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา  ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ได้มีมติให้ขยายแผนดังกล่าวไปอีก ๑ ปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมการศาสนา ได้ร่วมกับท่ีปรึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เนื่องจากเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น 
(Issue-based) ท่ีไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การน าแผนไปปฏิบัติ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะ
ท่ีได้จากการประชุม น าไปสู่การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ 
ซึ่งจะมีการน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของหน่วยงานทุกภาคส่วนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าร่างแผนฯ 
เพ่ือให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ต่อไป 

อนึ่ง แผนฯ ดังกล่าวนี้มีพื้นฐานกรอบแนวคิดโดยน้อมน าพระบรม
ราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ หลักคุณธรรมค าสอน 
ของแต่ละศาสนา และหลักวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม ตลอดจนการบูรณาการความเชื่อมโยง 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมให้ เกิดขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ ประเทศชาติและประชาชน มั่นคง สงบสุข 
ด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทยยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๖ 

 

ทุกภาคส่วนก็ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ท่ีเอื้ออาทร
และแบ่งปัน อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริง 

 

  
 

๑๓) โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้
ด าเนินโครงการวิจัย เร่ือง “ชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” โดยได้รับความมือ
จากหน่วยงานท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการโครงการวิจัยเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง  
ท่ีปรึกษาชุมชน สร้างพลังท่ีเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวท่ีเป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น  
ให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและน าไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวก ในสังคมท่ีไร้ความรุนแรง พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนท างาน ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ียั่งยืน พัฒนา
กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับ  
วัยของเด็ก และเยาวชนเพื่อน าไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศ โดยได้ด าเนินโครงการในพื้นท่ี
จังหวัด ๔ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย
ได้แก่ 

(๑) โครงการ Positive Parenting in Family (Promotion Model) 
(๒) โครงการ Healthy Gamer Prevention Model 
(๓) โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family 

(protection model) 
โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน จึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนท่ีมี ท้ังกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก 
และพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนา โดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๗ 

 

ระหว่างภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือตัวแทนชุมชนเอง ซึ่งจะสร้างให้เกิด
การเรียนรู้และการท างานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามโครงการได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
www.moralcenter.or.th โครงการวิจัยเรื่อง “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” 

 

  
 

๑๔) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั งที่ ๑๑ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ร่วมจัดงาน “สมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑” ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด 
Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
เป็นเป้าหมายหลักในการท างานระยะ ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถี ใหม่  
สู่การพฒันาท่ียั่งยืนเพ่ือขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไป 

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ถือเป็นครั้งส าคัญ 
และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ท่ีศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ัวประเทศ โดยเฉพาะกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งหัวใจส าคัญท่ีสุดของการขับเคลื่อนคุณธรรมก็คือ “คนดีมีพื้นท่ียืน” และ “ความดี 
มีพื้นท่ีในสังคม” โดยใช้โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบ “Honey Bee Model 
Approach” ซึ่งเป็นการน าธรรมชาติของ “ผึ้ง” ท่ีมีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ในการสร้างรังผึ้ง 
เปรียบเสมือนการสร้าง Network of network ท่ีคล้ายกับการท างานของศูนย์คุณธรรมใน 
๖ แพลตฟอร์ม โดยมีเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่ายหลักท่ีน าพาสิ่งดี ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
เทียบเคียงกับธรรมชาติของผึ้งท่ีตอมแต่สิ่งดี ๆ จากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งนั่นเอง ซึ่งนี่คือ  
แนวการท างานแบบ Appreciate Inquiry (AI) ท่ีศูนย์คุณธรรมก าลังท า คือการแบ่งปันความดี  
ใช้พลังบวก ให้เกิดตัวอย่างท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ให้เกิดการโชว์ - แชร์ - เชื่อม  
น าส่ิงท่ีดีมาขยายผลในสังคม  

การจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑” ในปีนี้จัดขึ้น 
ในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ หรือ Virtual Event เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๘ 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมในวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” พิธีมอบ
รางวัลบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจท่ีมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องครั้งแรกกับการประกาศผล
รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ และมีการยกย่องสื่อสร้างสรรค์ ๙ ประเภท 
กิจกรรม Moral Talk จากผู้สร้างแรงบันดาลใจและศิลปินดารา การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่มเครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายการศึกษา 
เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชนและครอบครัว ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

การระดมความเห็นจากผู้แทนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดท้ัง ๗๗ จังหวัด และกลไกระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง จัดท าข้อเสนอต่อ 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ เพื่อส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก การขับเคลื่อน 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อน าไปส่งมอบแก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ต่อไป 

  
 

๑๕) การประกาศผลรางวัล “สื่อสร้างสรรค”์ คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์ จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ 
(Moral Media Awards 2020) โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม 
Moral Center Thailand และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติครั้งท่ี ๑๑  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๒๘๙ 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการปฎิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเป็นปีแรก มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
หรือวิถีวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย จ านวน ๙ ประเภท โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 
๓๑๕ ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทละคร ๒๕ ผลงาน ภาพยนตร์ ๑๘ ผลงาน คลิปวิดีโอสั้นท่ีเผยแพร่
ทางโซเชียลมีเดีย ๙๓ ผลงาน โฆษณา ๒๗ ผลงาน บทเพลง ๒๕ ผลงาน รายการวิทยุ ๖ ผลงาน 
รายการโทรทัศน์ ๓๘ ผลงาน สื่อสิ่งพิมพ์ ๔๗ ผลงาน และสื่อดิจิทัล ๓๖ ผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือก ได้แก่ (๑) เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมท่ีมีเนื้อหาแง่มุมด้านคุณธรรมหรือสื่อสาร 
เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรม (๒) เผยแพร่ในสื่อช่องทางต่าง ๆ แล้วภายในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
(๓) เป็นสื่อท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยตรง และ (๔) เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะท างาน 

ผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ ท้ัง ๙ ประเภท 
มีดังนี ้

(๑) ประเภทละคร จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ปลายจวัก โดยสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ วัยแสบสาแหรกขาด 
โครงการ ๒ โดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 

(๒) ประเภทภาพยนตร์ จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ Mother Gamer 
เกมเมอร์เกมแม่ โดยบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด รักนะซุปซุป โดยบริษัท 
มณวิจิตร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด หัวใจทองค า โดยบริษัท สยามแพนโดร่า จ ากัด 

(๓) ประเภทคลิปวิดีโอสั นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย  จ านวน 
๓ ผลงาน ได้แก่ จนแต่มีน้ าใจ โดยกุลิ ฟิล์ม ท่านจงมีน้ าใจต่อกัน โดยบางรัก ชาแนล และ Blood 
Hero กลุ่มฮีโร่ หลั่งเลือด จากชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง สภากาชาด โดยเพจมนุษย์ต่างวัย 

(๔) ประเภทโฆษณา จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ไฟ-ฟ้า by TMB/  
เด็กธรรมดา...คือสิ่งท่ีสวยงาม โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) คุณเคย bully  
ใครหรือเปล่า? ความสุขประเทศไทย โดย ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา โปรโมชั่นที่ดี
ท่ีสุด Air Asia โดย JourneyD/ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 

(๕) ประเภทบทเพลง จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ แสงศรัทธา โดยส่วน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยใจรัก โดยนายวีระ มนตรีวงษ์ เชิญอริยมรรค 
จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดยหน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  
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(๖) ประเภทรายการวิทยุ จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ รายการ GIVE 
NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยบริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด ผู้ผลิตรายการข่าว
จราจร สวพ.FM 91 และผู้สนับสนุน รายการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รายการ
ห้องรับเเขก สวีทเอฟเอ็ม โดย FM 89.5 MHz.  รายการสโมสรวัฒนธรรม โดยสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.ธรรมศาสตร์ AM 981 KHz 

(๗) ประเภทรายการโทรทัศน์ จ านวน ๓ ผลงาน โดยมีการจัดอันดับ
รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๘ จากโครงการสามเณร 
ปลูกปัญญาธรรม โดยหน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
รองฯ อันดับ ๑ รายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ส านักข่าวไทย อสมท รองฯ อันดับ ๒ 
รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

(๘) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน ๓ ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล 
ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ ๗ ประเทศ ผู้แต่ง ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล จากส านักพิมพ์บ้านหนังสือ รองฯ อันดับ ๑ หนังสือ เด็กชายชาวดง ผู้แต่ง มาลา 
ค าจันทร์ จากส านักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง จ ากัด รองฯ อันดับ ๒ หนังสือ หอมกลิ่นความดีผู้แต่ง 
ประสาร มฤคพิทักษ์ จากส านักพิมพ์ศยาม 

(๙) ประเภทสื่อดิจิทัล จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ สารคดี หัวใจตื่นรู้ 
โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ธรรม life โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เปิดใจ - 
แพลตฟอร์มท่ีจะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าท่ีเคย โดย บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จ ากัด 

 

  
 

๑๖) กิจกรรมเสวนาออนไลน์ ณ ห้อง Clubhouse Moral club กระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวพลังบวกดี
อย่างไรในสถานการณ์ โควิด - 19 รวมพล “จิตอาสา” สะท้อนอะไรในสังคมไทย 
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๑๗) โครงการประกวดท าคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ ๒ : ขับเร็วชิดขวา 
ขับช้าชิดซ้าย” และการผลิตสื่อรณรงค์การปองกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดท าโครงการประกวดท าคลิปเผยแพร่มารยาทไทย
แก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย ปีท่ี ๒ : ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย” เพื่อปลุก
จิตส านึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนท่ัวไป ให้ความส าคัญกับมารยาทไทย และวินัยจราจรเปิด
โอกาสให้ได้มีการใช้พื้นท่ีการแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลก
โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก  
ถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้ใช้ 
การประกาศผลรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาดูมาลุ้นการประกาศผลในครั้งนี้ 
ส าหรับทีมท่ีส่งผลงานเข้าร่วมท้ังหมดในปีนี้ มีจ านวน ๒๖๗ ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 
ปวช. หรือเทียบเท่า ๑๔๔ ทีม และระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า อีก ๑๒๓ ทีม ซึ่งผู้ผ่าน 
การคัดเลือกจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ก ากับภาพยนตร์  
และ Youtuber ชื่อดัง เพื่อให้ผู้ประกวด ท่ีผ่านเข้ารอบสามารถต่อยอดความรู้  และเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตงานและปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส าหรับผลงาน
ของผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ท้ัง ๒ ระดับ จะได้เผยแพร่
ผลงานไปสู่สาธารณะทางสือ่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media รวมถึงทางโทรทัศน์อีกด้วย 
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๑๘) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 
ในการอบรมเลี ยงดูเด็กปฐมวัย ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสถานี โทรทัศน์  Thai PBS ด า เนินการศึกษาวิจั ย เรื่ อ ง  
“การศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี)” ภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และจัดท าหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการผลิตสื่อ ส าหรับ  
เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ ๓ - ๖ ปี ท่ีมีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กและสถานการณ์ และทดลอง
ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีเหมาะกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตลอดจนน าร่องการใช้หลักสูตร
การอบรมเบ้ืองต้นส าหรับพัฒนาศักยภาพคนในการท างานด้านส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาท าให้ได้องค์ความรู้ในการผลิตสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย  
ช่วงอายุ ๓ - ๖ ปี ดังนี้ ด้านเนื้อหา (Content) ควรมุ่งสื่อสารเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความรู้ในการผลิตรายการเพื่อเด็กปฐมวัย 
อายุ ๓ - ๖ ปี จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ กุมารแพทย์ นักวิจัยและนักการศึกษาด้านเด็ก 
ผู้ผลิตสื่อเพื่อเด็กปฐมวัย และนักวิชาการด้านการผลิตสื่อเด็ก โดยในการสนทนากลุ่มดังกล่าว 
ได้ร่วมสะท้อนเนื้อหา (Content) ท่ีควรมุ่งสื่อสารเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ 
เด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระตุ้นจินตนาการ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 (๒) พัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) 
 (๓) น าเสนอเนื้อหาท่ีสะท้อนและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของเด็ก ๆ ได้ 
 (๔) ส่งเสริมการเข้าใจและภูมิใจในความเป็นตัวเอง (Self-Extreme) 
 (๕) สอดแทรกบริบทแวดล้อมให้เหมาะสมกับสังคมไทย 
 นอกจากนี้ท าให้ได้ข้อสรุปจากการศึกษาด้านการน าเสนอสื่อส าหรับ
เด็กปฐมวัย ต้องค านึงถึงสิ่งท่ีควรและไม่ควรท า (Do and Don’t) 
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   ส าหรับการทดลองผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น ได้ผลิต
รายการโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ - ๖ ขวบ ที่มีเนื ้อหาเน้น
เสริมสร้างทักษะสังคมควบคู่กับศิลปะและดนตรี  จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการ Flowers 
Power ความยาว ๕ นาที จ านวน ๒ ตอน เป็นรายการส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีเนื้อหาด้านทักษะ
สังคมและศิลปะ และรายการ Sound to Song ความยาว ๕ นาที จ านวน ๒ ตอน เป็นรายการส าหรับ
เด็กปฐมวัยท่ีมีเนื้อหาด้านทักษะสังคมและดนตรีผสานการเคลื่อนไหว จากนั้นได้มีการทดลองให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับชมเพื่อน าผลตอบรับมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งการทดลองผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) แล้วน าไปให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับชม ท าให้ทราบ
ผลตอบรับต่อรูปแบบและเนื้อหาของรายการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเนื้อหาและกลวิธีการน าเสนอ
เพ่ือการพัฒนา การผลิตรายการส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ - ๖ ปี ในการศึกษาระยะต่อไป 

๑๙) พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
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รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๙๔ 

 

คุณธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม จ านวน ๘๓ 
หน่วยงาน ท้ังนี้ การจัดงานในครั้งนี้ได้ด าเนินตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบ 
ผลการประเมินและการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน ๓ ระดับ 
ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบให้ประธานคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีเข้าร่วมการประเมินและเป็น
แรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
ส าหรับการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม
ในการประกาศยกย่อง ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

(๑) หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจาก 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับ  
ท่ีประเมิน จ านวน ๕๓ แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๕ แห่ง ระดับคุณธรรม 
จ านวน ๓๑ แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๑๗ แห่ง โดยในวันนี้ได้เชิญผู้แทนของ
หน่วยงานมารับเกียรติบัตร จ านวน ๙ หน่วยงาน 

(๒ )  องค์ กรอิ สระภาครั ฐและ เอกชน ได้ รั บ เกี ยรติบั ตรจาก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ตามระดับท่ีประเมิน จ านวน ๗๔ แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จ านวน  
๑๑ แห่ง ระดับคุณธรรม จ านวน ๙ แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๕๔ แห่ง 

การยกย่ององค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) แต่ ทุกหน่วยงานยังคงท าหน้าท่ีและบูรณาการร่วมกันตามบทบาท 
มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กร
คุณธรรมในระดับต่าง ๆ ท่ีสามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และเป็น  
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
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 ๒๐) รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แถลงข่าว “สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๔” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาเครื่องมือและส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมของคนไทยวัยท างาน ช่วงอายุ ๒๕ - ๔๐ ปี ใน ๕ ด้าน คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู กับกลุ่มเป้าหมาย ๖ กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตร รับราชการ/
พนักงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหากิจ รับจ้างท่ัวไป และธุรกิจส่วนตัว/อิสระ และได้จัดท ารายงาน
สถานการณ์คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๔ มีการส ารวจสถานการณ์ต้นทุนชีวิต (Life Asset) 
ของเด็กและเยาวชนไทย ช่วงอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ด้วยแบบส ารวจต้นทุนชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ พลัง 
คือ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน  
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีส ารวจท้ังหมดจาก ๖ ภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
  โดยในเรื่องของทุนชีวิตเป็นการวัดระบบนิเวศน์ของพลังบวก 
ซึ่งหมายถึงระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เด็กมีพลังบวกท่ีท าให้เป็นคนเก่งและแกร่ง 
รวมท้ังเป็นการฟังเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนกับสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อให้เด็กเกิดพลังบวก 
โดยผลการส ารวจต้นทุนชีวิต/ทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ช่วงอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี จากกลุ่ม
ตัวอย่างกว่า ๑๐,๐๐๐ คน พบ “พลังชุมชน (เรื่องของจิตส านึกสาธารณะ)” เป็นอีกด้านหนึ่ง 
ของประเทศไทยในวงกว้างท่ีน่าห่วงมาก ๆ โดยในปี ๒๕๕๒ อยู่ท่ีร้อยละ ๖๔.๐๔ ปี ๒๕๖๒ อยู่ท่ี 
ร้อยละ ๕๓.๘๔ และปี ๒๕๖๔ ลดลงมาท่ีร้อยละ ๔๗.๗๖ ซึ่งอ่อนแอลงมาก ถึงขั้นไม่ผ่านเกณฑ์ 
ขณะท่ี “พลังครอบครัว” ก็ยังน่าห่วงใย เนื่องจากพบว่าคะแนนมีแนวโน้มลดลงทุกปี จากเดิม  
๑๐ ปีท่ีแล้ว อยู่ในระดับดี อย่างในปี ๒๕๕๒ อยู่ท่ีร้อยละ ๗๖.๕๐ ปี ๒๕๖๒ อยู่ท่ีร้อยละ ๗๓.๖๔ 
แต่ในปี ๒๕๖๔ อยู่ ท่ีร้อยละ ๖๘.๙๑ ซึ่งเป็นระดับพอใช้ โดยจากผลส ารวจพลังด้านอื่น ๆ  
ในภาพรวมก็มีแนวโน้มท่ีลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน ซึ่งก าลังสะท้อนให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมและเสียง
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สะท้อนของเด็กและเยาวชนบนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดพลังบวก ก าลังเป็นประเด็นท่ีจะต้อง
ได้รับการ “มุ่งเน้น พัฒนา” อย่างจริงจัง 
  ส าหรับการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมของ 
คนไทยวัยท างาน ช่วงอายุ ๒๕ - ๔๐ ปี ด้วยเครื่องมือท่ีศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาเป็นเครื่องมือแรก
ในประเทศไทย โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ ๘,๐๐๐ คน ๖ ภูมิภาค ๖ สาขาอาชีพ  
ผลส ารวจออกมายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ คือ ในระดับท่ีดี ซึ่งเป็นเสียงของประชาชนท่ีสะท้อนออกมา 
จากผลส ารวจ พบค่าเฉลี่ยคุณธรรมของกลุ่มตัวอย่าง (จากค่าเฉลี่ยเต็ม ๖.๐๐) พบว่า ด้านความมีวินัย
รับผิดชอบ เป็นค่าเฉลี่ยท่ีต่ าท่ีสุด คือ อยู่ท่ีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ ด้านสุจริต ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ ด้านความพอเพยีง 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ และด้านจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้/องค์ประกอบ
ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดของคุณธรรมแต่ละดา้น พบว่าด้านความกตัญญู เรื่อง การเคารพความดี ค่าเฉลี่ยท่ี 
๔.๙๔ ด้านจิตสาธารณะ เร่ือง มีจิตอาสา ค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๔๔ ด้านความพอเพียง เร่ือง ความมีเหตุผล 
ค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๕๔ ด้านสุจริต เรื่อง การยืนหยัดในความถูกต้อง ค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๑๙ และด้านมีวินัย
รับผิดชอบ เร่ือง การควบคุมตนเอง ค่าเฉลี่ยท่ี ๔.๐๐ 
 

 
 

 ๒๑) การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก้าวสู่ปีที่ ๗ กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีท่ี ๗ 
ระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษงานมหกรรมสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ กองทุนฯ ก้าวสู่ปีท่ี ๗ โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมา ผลงานและความส าเร็จของ
กองทุนฯ ท่ีได้จัดแสดงในงานมหกรรมนี้ ถือเป็นท่ีประจักษ์ท่ีเห็นถึงการเจริญเติบโตของกองทุนฯ 
เปรียบเสมือนต้นกล้าในช่วงแรก และเป็นต้นไม้ใหญ่ในเวลาถัดมา ท้ังการผลิดอกออกผล  
ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี พร้อมท้ังมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาช่วยกันสนับสนุนมากขึ้น ในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกองทุนฯ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ได้ท าให้กองทุนฯ มีบทบาท
เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้  ผ่านโครงการท่ีกองทุนฯ  
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ได้ให้การสนับสนุนทุน ผลงานจากผู้รับทุนท่ีสร้างสรรค์สื่อ โดยการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม  
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเทศไทยเราเองได้มีการน าทุนทางวัฒนธรรม ไปต่อยอดเศรษฐกิจ 
อาทิ อาหาร ประเพณี วิถีชีวิต ท่ีมีอยู่แล้วเป็น Soft Power ท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ มีมูลค่าเพิ่ม ท าให้ประเทศมีรายได้สูง  
มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคและท่ัวถึง โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น 
  การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ า 
ในการสร้างสรรค์ผลิตสื่อท่ีดี เพื่อให้กระจายชิ้นงานไปสู่วงกว้าง เพราะมีท้ังนิทรรศการแสดง
ผลงาน กิจกรรมการแสดง การเสวนาเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวม 
และเผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ท้ังงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม 
งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง ภาคีเครือข่าย รวมถึงโครงการภายใต้  
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑๓) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมกว่า ๕๐ ผลงานสร้างสรรค ์
  วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดพื้นท่ีสาธารณะ ขยายช่องทางการส่ือสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนท่ีสนใจการผลิตและการด าเนินการเกี่ยวกับสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรมรวมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อในการมุ่งมั่น
ผลิตสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ดังกล่าว ถือเป็นการขยายผล ต่อยอด สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้เกิดการรู้เท่าทัน
สื่อ สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ให้เกิดมีนิเวศสื่อท่ีดียิ่งขึ้น 
ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในวงกว้างต่อไป 
 

 
 

 ๒๒) การด าเนินโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ด าเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดภายใต้ชื่อ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค”  
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๒๙๘ 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยี
ทางดิจิ ทัล เพื่อให้ตอบสนองต่อทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีขึ้น  
เพ่ือสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อท่ีสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับ
ประชาชนท่ัวไปได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของ
สังคม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยมีแนวคิดหลักส่งเสริมผู้สูงวัยหัวใจดิจิทัล 
อัพสกิลทักษะออนไลน์ เรียนรู้แบบเข้าใจ ท าได้ ใช้เป็นผ่านกลยุทธ์การสนับสนุน เพราะเชื่อว่า 
การปรับตัวของผู้สูงวัยมีข้อจ ากัดทางร่างกายและความกังวลท่ีเป็นอุปสรรค 
 

 
 

๒๓) การมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยเมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง G5 ชั้น ๑ อาคาร 
หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบ
โล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จ านวน ๕๕๐ รูป/คน 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นความส าคัญในการส่งเสริม
คุณธรรมในทุกภาคส่วน จึงมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อ าเภอ 
และจังหวัด โดยก าหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินท่ีมีมาตรฐานกลางในการประเมิน
ความส าเร็จ ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ  
เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมท่ีได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช 
๒๕๖๔ ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิง
ประจักษ์ จ านวน ๒๓๕ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จ านวน ๗๖ ชุมชน 
(๒) องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จ านวน ๘๔ องค์กร (๓) อ าเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 
จ านวน ๗๐ อ าเภอ (๔) จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จ านวน ๕ จังหวัด เพื่อรับโล่รางวัล
คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่
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๒๙๙ 

 

รางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีเข้าร่วมการประเมิน และเป็น
แรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีจะต้อง
ร่วมมือกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา  
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้ควบคู่ไปกับการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีมีความผูกพันกับหลักธรรม
ทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และจะเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สามารถส่งผลให้ประเทศชาติ
มีความสงบสุขและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการท างาน
อย่างมาก แต่ด้วยความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนการท างานในรูปแบบ New normal 
ท าให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในวันนี้จะช่วยสร้างขวัญก าลังใจและเสริมแรงจูงใจ  
ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง 
“สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 
 

๒๔) การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประมงคุณธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การสะพานปลา ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการประมงคุณธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรม 
ในองค์กรและพี่น้องชาวประมง ณ องค์การสะพานปลา กรุงเทพมหานคร โดยหนึ่งในพันธกิจ 
ของศูนย์คุณธรรม คือ การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ซึ่ง MOU มีระยะเวลาด าเนินงาน ๔ ปี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมในองค์การสะพานปลาท่ีสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กรจนเป็นท่ีประจักษ์จากจิตส านึก พฤติกรรมท่ีดี ไปสู่สังคม
ภายนอกองค์กรให้เป็นท่ียอมรับเชื่อถือได้ โดยการก าหนดนโยบายแผนและกระบวนการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินองค์กร
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๓๐๐ 

 

คุณธรรม ท่ีสามารถเป็นต้นแบบให้กับอาชีพการท าประมงด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและสัตว์น้ าแบบยั่งยืน 
 

 

๒๕) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันในระดับ อุดมศึกษาท้องถิ่น  กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงนามความร่วมมือ 
(MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ โดยท้ัง ๒ หน่วยงาน จะร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ผสานเข้ากับรายวิชาของท้ัง ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ เป็นหลักสูตร 
น าร่องเพื่อหล่อหลอมองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นต้นทุน 
และภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากสื่อ น าไปสู่การสร้างระบบนิเวศสื่อท่ีดี 
ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ส าหรับสังคมไทย  
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๓๐๑ 

 

๒๖) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ของกระทรวงวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุม ชั้น ๘ อาคาร
วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และอบรมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting การอบรม
ครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายของราชการ  
ท่ีลงลึกในรายละเอียดท้ังในเรื่องของความรู้ เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการ ทางวินัย 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและกรมบัญชีกลาง
มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้กระท าความผิดและเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายของราชการไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท้ังต่อตัวข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี  
และหน่วยงาน รวมท้ังเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรม  
ให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานและปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
 

 
 

๒๗) การจัดเวทีวิชาการ โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ครั งที่ ๓ 
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีวิชาการ โครงการครอบครัว
ไทยไร้ความรุนแรง ครั้งท่ี ๓ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ เผยแพร่รูปธรรมความส าเร็จของ
โครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในวงกว้างมากขึ้น โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคีหลัก ได้แก่ ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานองค์กรทางวิชาการในพื้นท่ี 
๔ จังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
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ภาคใต้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานท้ัง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ Family Talk 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพูดคุยในหัวข้อ (๑) “เกมสมดุล ชีวิตสมดุล” โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ 
พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
(๒) “ความรุนแรงในครอบครัวกับการรื้อถอนมายาคติสังคม” โดย ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสันติศึกษา มจร. (๓) “การสร้างวินัยเชิงบวก” โดย ผศ.ดร.ปนัดดา  
ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) “พลังบวกในการท างานเพื่อสังคม” โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดารานักแสดงและผู้ก่อตั้งองค์กร
ท าด ีและ (๕) “ครอบครัวพลังบวก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 

 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ในฐานะหัวหน้าชุด
แผนงานโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ได้สรุปผลส าเร็จโครงการฯ 
ซึ่งเห็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ 
 (๑) ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน เกิดแกนน า/ครอบครัวพลังบวก ๓๘ พื้นท่ี 
จาก ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น ๔ จังหวัดน าร่อง และจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
พะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น ๑,๓๐๖ คน โดยแบ่งเป็น โครงการย่อยท่ี ๑ ครอบครัวพลัง
บวก จ านวน ๑๖ พื้นท่ี จ านวน ๑๕๐ คน โครงการย่อยท่ี ๒ Healthy Gamer ๘ พื้นท่ี จ านวน 
๕๙๑ คน และโครงการย่อยท่ี ๓ แกนน าพ่ีเล้ียงชุมชนพลังบวก ๑๔ พื้นท่ี จ านวน ๕๖๕ คน 
 (๒) ด้านองค์ความรู้/เครื่องมือ ซึ่งได้ส ารวจสถานการณ์ครอบครัว 
ในจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด ในหัวข้อต้นทุนชีวิต การเล้ียงดูเชิงบวก แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ต 
(ฉบับย่อ) และแบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ พร้อมท้ังเกิดหลักสูตรฝึกอบรม E-learning 
ค่ายครอบครัวพลังบวก (Scenario Based) หลักสูตรการอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก 
(Online group process) แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ต ฉบับย่อ ( IGDS9-SF) แบบประเมิน 
การสร้างวินัยเชิงลบ Line official account (HG Unit) ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาติดเกมรวมถึง
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านเวทีวิชาการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ๒ เวทีท่ีผ่านมาการเสวนา
ประเด็นด้านเด็ก ครอบครัว ผ่านรายการครอบครัวพลังบวก Live จ านวน ๔ ครั้ง การประกวดสื่อ
สร้างสรรค์ ยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้ท าการรวบรวมข้อมูลโครงการ 
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เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น https://moralcenter.or.th/family/, 
www.healthygamer.net, https://favp.net, Page Facebook ครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยง
ชุมชน เป็นต้น 
 ท้ังนี้ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนและหน่วยงานความร่วมมือ 
ผู้แทนหน่วยงานองค์กรพี่เลี้ยงในชุมชนและผู้แทนครอบครัวพลังบวก ๓๘ พื้นท่ี จาก ๑๓ จังหวัด 
และภาคีเครือข่ายจาก ๘ จังหวัด โดยการจัดเวทีวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า ๑๕๐ คน 
 

 
 

๒๘) การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั นส่งเสริมสังคมไทย 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้ด าเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสังคมไทย เพื่อเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึก ความรัก ความสามัคคี  
และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๒ เร่ือง 
เรื่องแรก ได้แก่ “จอมคนพลิกแผ่นดิน” น าแสดงโดย นางสาวเวณิตา ลอยวัฒนกุล รับบท เรย์ 
และนายภานุ ภานุพงษ์ รับบท อเล็กซ์ เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเรย์และอเล็กซ์อาศัย  
ในหมู่บ้านท่ีแห้งแล้ง ท้ัง ๒ คนพยายามหาหนทางพลิกฟื้นแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 
แต่ไม่ประสบความส าเร็จจึงน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเพาะปลูกส าเร็จ
กลายเป็นแหล่งอาหาร ท่ียั่งยืน เรื่องท่ีสอง “Yellow Umbrella” เรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง 
ท่ีไม่ยอมยิ้มและเกิดค าถามว่า ท าไมเมืองไทยต้องยิ้มด้วย 

โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเผยแพร่สื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นเรื่อง “จอมคนพลิกแผ่นดิน” และภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “Yellow 
Umbrella” ทางช่องทาง Facebook Fanpage “กระทรวงวัฒนธรรม” “กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” และ “กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” และทาง YouTube 
Channel ช่อง “ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” และ “Culture Surveillance Bureau”  
ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้รับชมและสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ  
โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างปลูกฝังจิตส านึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงาม  
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ในสังคมไทย ท่ีส าคัญเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ประชาชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
รู้เท่าทันสื่อและก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 

 
 

๒๙) การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการจัดสรรทุน 
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาให้มีสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์มาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ และได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนได้ก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ การจัดสรรทุนโดยแบ่งประเภทของทุนออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

๒๙.๑) ทุนประเภทเปิดรับท่ัวไป (Open Grant) วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเปิดโอกาสส าหรับทุกกลุ่มท้ังกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มประชาชนท่ัวไป และเปิดกว้างส าหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึง
รูปแบบในการน าเสนอท่ีให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน  

๒ ๙ . ๒ )  ทุ น ป ร ะ เ ภ ท ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  (Strategic Grant) ว ง เ งิ น 
๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์การผลิตสื่อท่ีกองทุน
ให้ความส าคัญและต้องการให้เกิดขึ้น ได้ก าหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตเป็นเป้าหมายส าคัญ 
๗ ประเด็น คือ 

  ประเด็นท่ี ๑ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับสังคมดิจิทัล  
  ประเด็นท่ี ๒ พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม  
  ประเด็นท่ี ๓ ทักษะการรู้ เ ท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อ 

ท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
  ประเด็นท่ี ๔ การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม พลังของ 

(Soft Power) เช่น วิถีชีวิต ชุมชน ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกร็ดประวัติศาสตร์ 
การท่องเท่ียว อาหาร  

  ประเด็นท่ี ๕ ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๐๕ 

 

  ประเด็นท่ี ๖ การรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม 
(Fake News) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) 

  ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  ๗  ก า รพัฒนาอ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ นวั ต ก ร ร ม 
เพ่ือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์

๒ ๙ . ๓ )  ทุ น ป ร ะ เ ภ ท ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  ( Colllaborative Grant) 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) มีขอบเขตของโครงการ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
ในหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังสื่อท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
หรือการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ท้ังนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอ
โครงการตั้งแต่วันท่ี ๑๗ มกราคม ถึง วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้ประกาศผลการพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับ การสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ จ านวนท้ังสิ้น 
๑๓๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๙,๑๒๔,๒๔๕ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสอง
ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ประเภทเปิดรับท่ัวไป จ านวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๑๐๓,๕๓๐,๗๔๕ บาท 
(หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) 

(๒ )  ประ เภท เชิ ง ยุ ทธศาสต ร์  จ านวน  ๗๐ โครงการ  ว ง เ งิ น 
๑๗๙,๔๖๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านส่ีแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(๓) ประเภทความร่วมมือ จ านวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท 
(สิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

โดยวันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ได้จัดงานปฐมนิเทศโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ โรงเเรมเเกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Online) เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในการท างานร่วมกัน และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้รับทุนสนับสนุนในการท่ีจะด าเนินโครงการ  
ต่อยอดผลงานนี้ไปให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๐๖ 

 

 
 

๓๐) การด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕)  

 ๓๐.๑) โครงการสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมสังคม กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้ด าเนินนโยบายตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) 
โดยจัดท าโครงการสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมสังคมท่ีน าเสนอเนื้อหาเข้ากับบริบทวิถีชีวิตของคนไทย  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าแก่การยกย่องเชิดชู สร้างแรงบันดาลใจให้แก่  
ผู้ท่ีได้รับชมผ่านมิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดท าในรูปแบบสื่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
สังคมไทย เพื่อเผยแพร่ไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดท าโครงการสร้างภาพยนตร์สั้น ระยะที่ ๑ จ านวน ๒ เร่ือง ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ “ปากดี” และ เรื่องท่ี ๒  “๑๐ บาทของครู” เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความอดทน เสียสละ มีน้ าใจ และความกตัญญูให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ท้ังยูทูบ TikTok และเพจเฟซบุ๊กของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีกระแสตอบ
รับเป็นอย่างดีและมียอดผู้เข้าชมภาพยนตร์สั้นท้ัง ๒ เรื่องรวมท้ังหมด ๕,๓๒๖,๕๖๔ ครั้ง รวมท้ัง
ยังได้จัดท าบทบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เผยแพร่อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรมได้
ขับเคลื่อนโครงการสร้างภาพยนตร์สั้น ระยะท่ี ๒ จ านวน ๒ เรื่อง คือ เรื่องแรก “น้ าตาในเปลวเพลิง” 
เป็นเรื่องราวของ “พอส” เด็กหนุ่มวัย ๑๘ ปี ผู้มีหัวใจอาสา อยากเป็นอาสากู้ภัยตามรอยของแม่ 
ท่ีเป็นอาสาของชุมชน พอสหยุดเรียนต่อเพื่อมาดูแลพ่อและเพื่อให้พี่ชายได้เรียน ต่อมาพอส
เสียชีวิตเพราะเข้าไปช่วยดับเพลิงในโรงงานท่ีถูกไฟไหม้ แม้ต้องสูญเสียลูกชายแต่แม่ของพอส  
ก็ภูมิใจในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของลูกชาย และเรื่องท่ีสอง “สู้สุดใจ” เป็นเรื่องของ“แสตมป์” 
เด็กสาวนักชกมวยสากลท่ีต่อสู้เพื่อความฝันและครอบครัว “แสตมป์” กลับมาชกมวยอีกครั้ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๐๗ 

 

หลังจากหยุดชกไปนาน แต่การชกครั้งนี้เป็นการเดิมพันอนาคตอาชีพบนสังเวียนของเธอซึ่ง 
“ครอบครัว” และ “ความฝัน” เป็นพลังใจส าคัญ ท าให้แสตมป์ฮึดสู้ชกมวยแบบสุดใจเพื่อชัยชนะ 
ขณะนี้ได้ถ่ายท าภาพยนตร์ท้ัง ๒ เรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมท่ีจะเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน มีจิตอาสา เสียสละ มีน้ าใจ และความกตัญญู
ให้แก่เด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคม 

 

 
 

 ๓๐.๒) การพัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดคุณธรรมจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม” เพื่อพัฒนา
ยกระดับกลไกเครือข่ายในจังหวัดคุณธรรมให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมและ
เฝ้าระวังแจ้งเตือนการทุจริตในสังคม (Whistle Blower) รวมถึงพัฒนาองคก์รต้นแบบให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือการเผยแพร่ขยายผลได้ ผ่านการบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบ/
บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม การทบทวนต้นทุนคุณธรรมขององค์กรตนเอง การผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media สู่การสร้างแบรนด์ (Brand) ทางสังคม และการลง
มือปฏิบัติจริง อาทิ การฝึกเป็นวิทยากรแนะน า/น าชมแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และการฝึกถ่ายท า
สื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับเผยแพร่ โดยเกิดผลส าเร็จจากการอบรม  คือ ผู้ เข้าอบรมเกิด 
ความตระหนัก ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณธรรมของบุคคลและองค์กร เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรเครือข่ายท่ีเข้ารับการอบรม และเกิดการจัดท าแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงคุณธรรมต่อไป โดยได้ด าเนินการจัดอบรมในจังหวัดคุณธรรม จ านวน ๒ จังหวัด ดังนี้ 

(๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ เขื่อนรัชชประภา อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรมจาก
องค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน จ านวน ๗๐ คน  

(๒) จังหวัดเชียงราย จัดระหว่างวันท่ี ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 
จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน จ านวน ๘๐ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๐๘ 

 

 

 
 

๓๐.๓) การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการสมัชชา
คุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) โดยการประชุม
หารือแนวทางการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับโมเดลเครือข่ายทางสังคมสู่จังหวัดคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นด้วยกับโครงการเสริมหนุนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมร้อย
ความดีต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๔ ผ่าน ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกลไกคณะท างาน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม (๒) สนับสนุนการจัดกิจกรรมกลางของเครือข่าย   
ทางสังคม (๓) กิจกรรมยกระดับพัฒนาระบบพี่ เลี้ยงของโมเดลเครือข่าย สู่การขยายผล  
และ (๔) กิจกรรมการสื่อสาร สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของท้ัง ๓ จังหวัด แก่ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กร และประชาชนท่ัวไปให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อน
คุณธรรมในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

 
 

๓๑) การจัดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์
พระราชา ครั งที่ ๑๗” ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ส านักโครงการ 
และจัดการความรู้ (OKMD) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย 
และมูลนิธิธรรมดี จึงได้จัดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๐๙ 

 

ครั้งท่ี ๑๗” ณ โครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชลบุรี ส าหรับครู 
อาจารย์ ท่ีได้รับการคัดเลือกจากท่ัวประเทศ มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ จะช่วยสร้างพื้นฐานการด ารงชีวิตให้เกิดความมั่นคงและเติบโต 
อย่างยั่งยืน โดยคณะครู อาจารย์ ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ท่ีเข้าร่วม กิจกรรม ทิพยสืบสาน 
รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งท่ี ๑๗ ได้ร่วมท ากิจกรรมการพัฒนาชุมชนแบบองค์
รวม ท่ีให้ความส าคัญในความเชื่อมโยงของ ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา อาทิ การมอบ
อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและเด็กนักเรียน การท าบุญ
ปล่อยปลา การถอดรหัสศาสตร์พระราชาเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู การเยี่ยมชมวัด
ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร สร้างโดยสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ท่ี ๑๙ นอกจากนี้ มีการท ากิจกรรม ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การปั้น
และโยน EM Ball เพื่อบ าบัดรักษาแหล่งน้ าให้มีความสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์น้ า 
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และการสร้างฝายละชะลอและเก็บกักน้ า เพื่อประโยชน์ในการท า
การเกษตรของชุมชนรอบ ๆ โครงการและใกล้เคียง 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญ 
ของประเทศ “บวร” จึงเป็นหลักท่ีสอนให้คนรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ท่ีส าคัญ ช่วยให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีความมั่นคงในวัฒนธรรมท่ีมีวิวัฒนาการต่อเนื่องยาวนาน โดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจการสืบสานความเป็นไทย 

 

 
 

๓๒) การด าเนินโครงการ คิดส์ ดี แฮปปี้ ธรรม (KIDS DEE HAPPY DHAMMA) 
สร้างสื่อธรรมให้ถึงโลก กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๐ 

 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษากรมการศาสนา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่วัด/องค์กรเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสันต้นเปา ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจึงได้จัดโครงการคิดส์ ดี แฮปปี้ธรรม 
สร้างสื่อธรรมให้ถึงโลก เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมในห้วงสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนตามหลักศาสนาพุทธผ่านทางสื่อออนไลน์ สร้างความสามัคคีระหว่าง วัด ชุมชน 
โรงเรียน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ โครงการคิดส์ ดี แฮปปี้ธรรม สร้างสื่อธรรมให้ถึงโลก ประกอบด้วย 
๒ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมคิดส์ดี  แฮปปี้ธรรม และกิจกรรมสร้างสื่อธรรมให้ถึงโลก  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็น พระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปในอ าเภอฝาง ๑๐๐ รูป/คน 
โครงการดังกล่าวเป็น การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างสื่อธรรม เน้นให้ผู้เข้าอบรม  
มีความรัก ในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ และเป็นการร่วมมือระหว่าง วัด ชุมชน โรงเรียน อันเป็น
องค์กรหลักส าคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อน าองค์ความรู้ของหลักธรรมท่ีได้จากการอบรมมาสร้างเป็นสื่อธรรมะออนไลน์ อีกท้ังส่งเสริม
ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติการเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบอันเป็นการช่วย
จรรโลงให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้และเข้าถึงหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อยุคสมัยปัจจุบันสืบไป 
 

 
 

๓๓) การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสถานการณ์ในปัจจุบัน 
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด วิถีชีวิตและรูปแบบการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวัน
ของทุกคน ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการประสานงาน 
และบริหารจัดการเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้ส ารวจ รวบรวมข้อมูล และปรับปรุง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๑ 

 

ฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท้ังในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา ซึ่งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ด ารงอยู่ของ
เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๕ พบว่า ขณะนี้มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน  
๔,๖๙๔ แห่ง และมีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนอกสถานศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน  
๒,๙๔๖ แห่ง รวมท้ังสิ้น ๗,๖๔๐ แห่ง 

กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี 
๒๐ - ๒๑ มิถุนายน และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้ท่ีรับผิดชอบศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จ านวน ๗๖ คน เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑๐ แห่ง รวม ๗๖๐ แห่ง และเครือข่าย
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน  
๑๐ แห่ง รวมจ านวน ๗๗๐ แห่ง โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อต้องการเสริมสร้าง
ศั กยภาพการด า เนินงานของ เครื อข่ ายศูนย์ เฝ้ า ระวั งทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และขยายเครือข่ายให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
องค์กร สมาคม มูลนิธิ และภาคประชาชน เยาวชน สื่อมวลชน ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้า ระวังทาง
วัฒนธรรม ในการร่วมกันป้องกัน ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม เนื่องจากเห็นว่าการมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ีและการร่วมกัน  
ในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม เพื่อเป็นการแจ้งเตือนสังคม 
ให้รู้เท่าทันและทราบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น อีกท้ังเพื่อประสานงานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ย วข้อง
เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างทันท่วงที 
ท่ีส าคัญเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้กับสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งเป็นการหลอมรวม
เทคโนโลยีสื่อ (Media Convergence) เข้าด้วยกัน ท าให้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ งบทบาท 
ด้านการสื่อสาร ซึ่งกลายเป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารท่ีทรงอิทธิพลมากในยุคปัจจุบัน 

๓๔) การจัดงาน TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund: TMF) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๑๒ 

 

จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๕ เพื่อเปิดเวทีรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ท้ังภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กร
วิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไปในระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อท้องถิ่นท่ีพัฒนาเป็นสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมท้ังการน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศสื่อท่ีมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ทุกคนสามารถเป็น
ผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ และเป็นผู้รับสื่อท่ีดี รู้เท่าทันสื่อร้าย ขยายสื่อดี และมีภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 

 ๓๔.๑) ครั้งท่ี ๑ ภาคใต้ เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทวินโลตสั 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓๔.๒) ครั้งท่ี ๒ ภาคเหนือ เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม
เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย  

๓๔.๓) ครั้งท่ี ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

๓๔.๔) ครั้งท่ี ๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

โดยการจัด เวทีส่ ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
๓ ภูมิภาค ท่ีผ่านมา ได้แก่ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น จ านวน ๑,๒๔๔ คน 
ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบประเด็นส าคัญด้านการเฝ้าระวังสื่อ  
โดยร้อยละ ๖๘.๒๒ ต้องการให้ส่งเสริมการผลิตสื่อประเภทภาพยนตร์ ละคร หนังสั้น การ์ตูน
แอนิเมชันเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับชมได้ในวงกว้าง ร้อยละ ๕๗.๙๔ 
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ  
ท้ังมืออาชีพและมือสมัครเล่น ร้อยละ ๕๖.๘๒ ต้องการให้ส่งเสริมการสร้างสรรค์สื่อท่ีให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องข่าวปลอม  หรือข่าวลวง (Fake News) ได้ และร้อยละ ๔๗.๒๙  
เห็นว่ากลุ่มท่ีควรได้รับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากท่ีสุด คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ด้านการสนับสนุนทุน พบว่า ร้อยละ ๙๑.๐๒ เห็นด้วยกับการให้
ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วน ประเด็นสาธารณะ และประเด็นทางสังคมให้มากขึ้น 
ส่วนด้านการด าเนินงาน พบว่า ร้อยละ ๖๐ เห็นว่าควรสนับสนุนการสร้างสื่อท่ีปกป้องความปลอดภัย



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๓ 

 

ทางไซเบอร์ให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง และร้อยละ ๕๗ เห็นว่าควรประสานการท างานเครือข่าย 
ในระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ของตนเองได้ ในขณะเดียวกันปัญหาของสื่อท่ีพบมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ (๑) ปัญหา 
การหลอกลวงออนไลน์ด้วยการส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ การส่งอีเมลแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการ
บัญชีอีเมล เพื่อขอชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน รวมถึงการโทรศัพท์หลอกลวง เพื่อขอข้อมูล 
ส่วนบุคคล (๒) ปัญหาข่าวปลอม หรือข่าวลวง (Fake News) ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม และ (๓) ปัญหาการระรานในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 
และเยาวชน ส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ แก ่
การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนทุน โดยจ าแนกเป็นกลุ่มภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และกลุ่มประชาชนท่ัวไป การก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายในระดับภูมิภาค 
จังหวัด และชุมชนอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการผลิตและเฝ้าระวังสื่อ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาสื่อออนไลน์ 

ส าหรับ  TMF POWER FOR CHANGE ครั้ ง ท่ี  ๔  ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเป็นเวทีส่งท้าย โดยข้อคิดเห็นจากกิจกรรมสัญจร ๕ ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น 
การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ท่ียังคงพบเห็นได้จากสื่อกระแสหลักจ านวนมาก
น าเสนอสื่อท่ีมีความรุนแรง เนื้อหาการน าเสนอของสื่อกระแสหลัก ยังไม่สามารถผลักดันประเทศ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายเครือข่ายท่ีกว้างขวางมากขึ้น 
จะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกิดนิเวศสื่อท่ีดีในสังคมไทยเพิ่มขึ้น  
ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
จากบทสรุปการถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
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 ๓๕) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางสังคม จัดงานสมัชชา
คุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด ดังนี้ 

๓๕.๑) จังหวัดเชียงราย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
จังหวัดเชียงราย และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาด
นัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีท่ี ๓ ภายใต้แนวคิด “๓ ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : 
ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 
๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอผลงานความส าเร็จขององค์กรเครือข่าย
คุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 

โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชา
คุณธรรม สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยศูนย์คุณธรรม และมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “๓ ปีชาวเชียงรายได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” 
การน าเสนอผลส าเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ ๑๓ เครือข่าย มีการจัดแสดงนิทรรศการ 
การส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการน าเสนอผลส าเร็จ
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวม ๓ ปี และทิศทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปของจังหวัด
เชียงราย พร้อมส่งมอบมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เชียงราย ต่อนายภาสกร บุญญลักษม์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และส่งมอบข้อเสนอต่อ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยศูนย์
คุณธรรม ผู้แทนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมจังหวัดเชียงรายขององค์กรขยายผลจ านวน ๕๘ องค์กร มีกิจกรรมประกาศยกย่อง 
เชิดชู บุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ชุมชนต้นแบบและองค์กรต้นแบบ ด้านคุณธรรม 
ในจังหวัดเชียงราย และจัดท าหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ครอบคลุม ท้ัง ๑๓ เครือข่ายทางสังคม โดยมีบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมท่ีเข้ารับรางวัลจ านวน 
๓๒ ราย ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ๓ แห่ง องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จ านวน ๔๒ แห่ง ท้ังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๕ 

 

มีผู้เข้าร่วมงานท้ังสิ้นกว่า ๘๐๐ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยา่งเคร่งครัด 

๓๕.๒) จังหวัดอุดรธานี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
จังหวัดอุดรธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีท่ี ๓ ภายใต้แนวคิด “๓ ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : สืบสาน 
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตส านึกท่ีดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ในรูปแบบ
ไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน าเสนอผลงานความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล 
องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม
จังหวัดอุดรธานี โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน 
“๓ ปีชาวอุดรธานี ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
และการน าเสนอผลส าเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ ๖ เครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการโมเดล
การส่งเสริมคุณธรรมในส่วน “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า ๕๐ บูธ 
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๘๐๐ คน 

การจัดงานครั้งนี้ หน่วยงานองค์กรเครือข่าย ๖ ภาคส่วน
กว่า ๑๐๐ หน่วยงาน ได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย ๖ ภาคส่วน ประกาศเป็น
มติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็น
เมือง MICE SMART & MORAL CITY นอกจากนี้ มีกิจกรรมส าคัญอาทิ การมอบโล่รางวัลประกาศ 
ยกย่องบุคคลท่ีมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานี จ านวน ๑๙ คน 
และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จ านวน ๑๕ หน่วยงาน และการมอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงาน
องค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จ านวน  
๔๓ หน่วยงาน และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการยกย่อง และกล่าวปิดงาน 

๓๕.๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๙ เครือข่าย จัดงานสมัชชา
คุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ท่ี ๓ ภายใต้แนวคิด “๓ ปี 
แห่งความส าเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ในรูปแบบ
ไฮบริดออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๒ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยา



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๖ 

 

ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอผลงาน
ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 
และการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนา 
ท่ียั่งยืน” และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ร่วมกันจ านวน ๖๐ หน่วยงาน 
ในปี ๒๕๖๕ พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลท่ีมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่า
แก่การยกย่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๙ คน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 
จ านวน ๙ องค์กร นอกจากนี้ โซน “ตลาดนัดคุณธรรม” มีบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนกว่า ๓๐ บูธ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๙๐๐ คน 
 

 
 

๓๕.๔) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรม
และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีท่ี ๓ ภายใต้แนวคิด “๓ ปีการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เมื่อวันท่ี ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมวังใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การน าเสนอผลงานความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม 
และธรรมาภิบาล จ านวน ๑๔ กองทุน พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ 
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขององค์กรขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมเพิ่มเติมจากปี ๒๕๖๓ ท่ีประกาศเจตนารมณ์ ๑๐๔ หน่วยงาน อีกจ านวน ๔๘ หน่วยงาน
ในปี ๒๕๖๕ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” และเวที



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๗ 

 

เสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ปีชาวสุราษฎร์ธานีได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” 
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ัง ๘ เครือข่าย 
 นอกจากนี้  ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล 
และองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงาน จ านวน ๕๔ หน่วยงาน และพิธีมอบโล่รางวัลบุคคล 
ท่ีมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องจากการคัดเลือกจากทุกภาคส่วนในจังหวัด จ านวน ๒๖ ท่าน 
และบุคคลท่ีมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง จาก ๘ เครือข่าย จ านวน ๘ ท่าน องค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ๕ แห่ง โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปิดงานผ่านระบบออนไลน์ 
การจัดงานคร้ังนี้ มีผู้เข้าสนใจร่วมจ านวนกว่า ๖๕๐ คน 
 

 

 ๓๖) การอบรมผู้น าเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดโครงการอบรมผู้น าเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
รักตะกนิษฐ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับ
องค์การทางศาสนา ๕ ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ น าเยาวชนท้ัง ๕ ศาสนา และครูพี่เลี้ยง จ านวน ๘๐ คน เข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนา วิถี ชี วิ ต  ข้อปฏิบัติ ท่ีต่ างกัน  แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่ งกันและกัน  
ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนท่ีดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ัง
ได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถต่อยอดการเป็นผู้น าด้านศาสนิกสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต  
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๑๘ 

 

๓๗) การจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั งที่ ๑๒” ภายใต้แนวคิด 
Sustainable with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” กระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และองค์กรภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งท่ี ๑๒” ภายใต้แนวคิด Sustainable 
with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ผสมผสาน
ระหว่างการจัดงานในสถานท่ีจริงและเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นเวทีกลางขององค์กร
เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ เชียร์” การก าหนดแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรม การจัดท ามติสมัชชา และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมท่ีสอดคล้องกับแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติด้านคุณธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายในงานมีกิจกรรมส าคัญแบ่งเป็น ๒ ส่วนหลัก ประกอบด้วย 
(๑) เวทีวิชาการ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางใหม่ สังคมไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไร” 
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงประเด็นหลักการจัดงาน 
“Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ของ ๖ กลุ่ม
เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กร
ศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาค
ประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และ (๒) งานแสดงผลส าเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “ตลาดนัด
คุณธรรม” ขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่ายกว่า ๕๐ บูธ การพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท าความดี Moral Talk ของบุคคลและศิลปิน นักแสดง โดย คุณไดอาน่า จงจินตนาการ 
ผู้ก่อตั้งเพจ “เราต้องรอด” เพจอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตการณ์ Covid-19 ทีมนักกีฬาทีมชาติ
ไทยอาทิ นางสาววิลาวรรณ อภิญญาพงศ์ นางสาวอัจฉราพร คงยศ นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง  
และนางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว พูดคุยสร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ การส่งมอบ 
มติสมัชชาคุณธรรมและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ ประเภท
สื่อมวลชน บุคคล ชุมชน และองค์กรจากท่ัวประเทศ และนิทรรศการ Hall of Fame สื่อ บุคคล 
องค์กรและชุมชนต้นแบบท่ีได้รับรางวัลกว่า ๒๐๐ บุคคล/ผลงาน ประกอบด้วย ประเภทสื่อ ๙ 
สาขา รวมทั งสิ น ๒๖ รางวัล อาทิ ละครเรื่องมนต์รักหนองผักกะแยง ภาพยนตร์เรื่องไสหัวไป 
นายส่วนเกิน บทเพลงคุณธรรมคุณท าได้ รายการคนค้นฅน ประเภทบุคคล ๑๒๕ รางวัล อาทิ 
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พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฏ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙) บาทหลวงเอกชัน ชิณโคตร แพทย์หญิงณัฐกานต์ ชื่น
ชมและประเภทชุมชนและองค์กร รวมทั งสิ น ๗๕ ชุมชน/องค์กร อาทิ มูลนิธิเอสซีจี โรงพยาบาล
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน  

 
 

๓๘) การมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน
จิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ที่ได้ท า กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ท่ีได้ท า เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องแกลอลรี ๕ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา โดยกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญ
การขยายพื้นท่ีความดี โดยเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โชว์ศักยภาพผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
“ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม” ผ่านสื่อในรูปแบบท่ีหลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา ภายใต้หัวข้อ “ดี” ท่ีได้ท า โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 
๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๓๘.๑) ประเภทคลิปไวรัล (Viral Clip) ความยาว ๑ - ๓ นาที 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
  (๑) ระดับนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SJ Production 
เรื่อง “เมนูของแม่”รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมโรงเรียนตะพานหิน เรื่อง “เรื่องดี ๆ 
ของผม” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม Farmer เรื่อง “ความดีท่ีมองไม่เห็น” รางวัล
ชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม L.PRODUCTION เรื่อง “เลือกระหว่าง” และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ 
ได้แก่ ทีม YOLO - ใช้ชีวิตให้คุ้ม เร่ือง “Good to do - สิ่งท่ีรัก”  
  (๒) ระดับนิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมก้าวหน้า 
CMU เรื่อง “หัวใจดวงนี้ เพื่อน้องช้าง” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมเก็บขยะเปลี่ยน
โลก! เรื่อง “เก็บขยะเปลี่ยนโลก!” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม MT banana เรื่อง 
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“พร้อมบวก” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม GFTEAR เรื่อง “น้อยหรือเยอะท าเถอะ” 
และรางวัลชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมแท่งทอง เรื่อง “Hello…Hero” 
  (๓) ระดับประชาชนท่ัวไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม  
ก.กวางปาแอ่ว เรื่อง “ผลิตภัณฑ์บ้านเฮา” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม SPDML.001 
เรื่อง “Kru_man” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมพื้นท่ีความสุข เรื่อง “ดีท่ีได้ท า  
(ช่วยแมว)” รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมขนุนลูกท่ีสุก เรื่อง “ให้ ๑ ได้ถึง ๓” และรางวัล
ชมเชยอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อย โนนสวัสดิ์ เร่ือง “ดีที่ได้ท า (กิจกรรมดีๆ)” 
 ๓๘.๒) ประเภทภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น (Short Film/Short 
Documentary) ความยาว ๓ - ๕ นาที รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hometown Thungsong เร่ือง 
“ดีสะพัด” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมนายธัญนพ ตระกูลโชคดี เรื่อง “ต้นกล้าในป่าลึก” 
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมกลุ่มสมอง เร่ือง “ไดโนเสาร์ท่ีมี ๓ ขา” 
 การจัดการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็น
การเปิดโอกาสให้พลังเครือข่ายศาสนาทุกช่วงวัยได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผ่านหลักธรรม ทางศาสนา สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ รวมท้ังส่งเสริมให้คนใน
สังคมเห็นถึงความส าคัญ “คุณธรรม จริยธรรม” และการมีพฤติกรรม ค่านิยมท่ีดีงามในการเป็น
ต้นแบบความดีของคนในสังคมต่อไป 
 

 
 

๓๙) การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม และมิติด้านสังคม “MORAL FIGHT CORRUPTION” ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) จัดเวทีน าเสนอภาพความส าเร็จการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ ายทางสังคม
ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ  ทางวัฒนธรรม และมิติด้านสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันท่ี ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา
ยกระดับกลไกเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ในแต่ละภูมิภาค คือ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่าย
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคชุมชน/ประชาสังคม เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายภาคสถาบัน
ศาสนาและเครือข่ายภาคสื่อมวลชน โดยส่งเสริมสนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชนท่ีมีความมุ่งมั่น 
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ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความพร้อม
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นฐานการเช่ือมโยง ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 
เพื่อลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และปัญหาในด้านอื่น ๆ ท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีรุนแรง  
ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก  

ซึ่งงาน MORAL FIGHT CORRUPTION ถือว่าเป็นวัคซีนของศูนย์คุณธรรม 
ในการขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ โดยปี ๒๕๖๖ ต้องมีการบูรณาการงานพัฒนา
ร่วมกันในระยะต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ได้มีการน าเสนอรูปธรรมความส าเร็จ
การด าเนินงานของภาคีเครือข่าย โดยทีมวิชาการ และผู้แทนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ 
รวมถึงมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตของภาคีเครือข่าย ๖ ภาคส่วน 
ส าหรับการด าเนินงานตลอดระยะเวลา ๔ ปี เกิดการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 
๒,๕๐๐ คน และเกิดวิทยากรระดับโค้ช จ านวน ๒๐๐ คน ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค และยังเกิด 
การเชื่อมโยงขยายผล กระบวนการยกระดับและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบไปยังชุมชน 
อีกจ านวน ๒๐๐ ชุมชน  
 

 
 

๔๐) การพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้ านคุณธรรม  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วย
มาตรฐานด้านคุณธรรม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกระบวนการฝึกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรภาคี
เครือข่าย ๕ องค์กร ประกอบด้วย (๑) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒) องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (๓) องค์การสะพานปลา (๔) องค์การจัดการน้ าเสีย  
และ (๕) โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เข้าร่วมอบรมประมาณ ๕๐ คน ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริม       
การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมท้ังพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
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ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ได้พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้
องค์กรท่ีสนใจสามารถน าไปประยุกต์สู่การยกระดับคุณธรรมองค์กร ส าหรับโครงการ “พัฒนา
องค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนให้องค์กรท่ีมีความสนใจ 
ท่ีจะยกระดับคุณธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้แนวคิดมาตรฐานด้านคุ ณธรรม 
กระบวนการ เครื่องมือและเทคนิคส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรท่ีมุ่งสร้าง  
การเปลี่ยนแปลงจากพลังบวก ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

๔๑) MORAL HACKATHON 2022 : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม   
ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดกิจกรรมการแข่งขันในโครงการ MORAL HACKATHON 2022 :  
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี ๒๕๖๕ ณ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ท้ังนี้ การแข่งขัน 
Moral Hackathon 2022 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และผู้ท่ีท างานในแวดวง
เทคโนโลยี และธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up) ได้พัฒนาแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา
คุณธรรมในสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้ก าหนดโจทย์  
การแข่งขันครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Make a Change : ทุกคนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยแนวคิดดังกล่าวต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ผู้ ท่ีชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อม
ประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหลักเกณฑ์ 
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา 
น าเสนอผลงานท่ีโดดเด่น น่าสนใจ และเป็นผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนสามารถต่อยอด
ได้ในอนาคต โดยมีทีมท่ีชนะการแข่งขัน ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกลิ่นความดี จากผลงาน Class Craft โดยมี
สมาชิกในทีม คือ นายพงศ์ปณต ผ่องพันธุ์งาม นางคณัสนันนท์ ผ่องพันธุ์งาม ครูโรงเรียนจิตรลดา 
และนางสาวยุรกาญจน์ ผ่องพันธ์ุงาม นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม OT-Ojai จากผลงาน Mind Letter โดยมี
สมาชิกในทีม คือนางสาวฮูดาชามีลา ดาโอ๊ะ นางสาวกัญภาภัก อาชีวกุลมาศ นางสาวกีรติกร    
บุญเรืองศักดิ์ และนางสาวธวัลพร ศรีเกียรติณรงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ทีม NAKAMA จากผลงาน I Wheel Go 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ทีม Shabab Shift จากผลงาน บอร์ดเกม “พล (แปลง) เมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และทีม ICS จากผลงาน Dr.Du การวินิจฉัยโรคทุเรียนด้วย AI นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 

๔๒) การมอบรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมรางวัล 
“วัฒนคุณาธร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือก 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีผลการคัดเลือกจ านวน ๓๙๕ รางวัล ใน ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ประเภทเด็กและเยาวชน จ านวน 
๑๔๕ ราย อาทิ นางสาวกมลทิพย์  อยู่คง จังหวัดยโสธร เด็กหญิงนาทาชา รัสเซลล์ มณีเสถียร 
กรุงเทพมหานคร เด็กชายปวีณ์กร สมนึก จังหวัดล าปาง นายมูฮัมหมัดกัยฟาน สา และจังหวัด
นราธิวาส และเด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่โค้ว จังหวัดระนอง (๒) ประเภทบุคคล จ านวน ๑๒๑ ราย/รูป 
อาทิ พระพรหมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร นายณัฐภล ศักดิ์สงวน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประยูร นารี 
จังหวัดอุดรธานี นายเฉลิม อภิวาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายมือเส๊าะ หะนะกาแม จังหวัด
ยะลา และ (๓) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน ๑๒๙ แห่ง/คณะ อาทิ ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ชุมชน
คุณธรรมฯ วัดตุ่นใต้ จังหวัดพะเยา พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดพัทลุง  
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๔๓) การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ กับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ   
และส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความ
ร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขับเคลื่อน
พัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีสาระส าคัญในการท่ีจะร่วมกันส่งเสริมให้บุคลากร 
ในวิชาชีพสื่อ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากร 
ท่ีมีศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ อันจะเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดสื่อ 
ท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้อย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพ่ือสื่อสารให้สังคม
เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี การท างานร่วมกับภาคีพันธมิตร อาทิ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับส่ือให้มีการผลิตและพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 

 
 

๔๔) การเปิดตัวสื่อสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุดขบวนการแก้จน 
เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิประยูร 
จรรยาวงษ์ โดยนายศุขเล็ก จรรยาวงษ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการ์ตูนแอนิเมชัน ชุดขบวนการ 
แก้จน ซึ่งสร้างมาจากแนวคิดของการ์ตูนลายเส้น ผลงานของนายประยูร จรรยาวงษ์ ในหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นคอลัมน์การ์ตูนให้สาระความรู้เร่ืองอาหารไทย ภูมิปัญญาไทย และสร้าง
แรงบันดาลใจในการท ามาหากิน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข ซึ่งอ านวยการสร้างโดย 
มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์    

โดยวัตถุประสงค์ในการผลิตและเผยแพร่การ์ตูนชุดขบวนการแก้จน 
จากสื่อเดิมท่ีเป็นลายเส้นขาวด าบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มาเป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบการ์ตู น
แอนิเมชันให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนและผู้รับชมท่ัวไป      
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ให้หันมาสนใจอาหารไทย อีกท้ังยังส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ สร้างความภูมิใจ      
ในอาหารไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทยและวัฒนธรรมการกินของคนไทยให้สามารถ 
ตอ่ยอดการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 

ท้ังนี้ โครงการแอนิเมชันขบวนการแก้จน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในด้านการส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์      
ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง ในเรื่องของการส่งเสริมและสืบ สาน
วัฒนธรรมการกินของคนไทยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้รับชมท่ัวไป โครงการ
นี้จึงเป็นหนึ่งในผู้ได้รับทุนในปี ๒๕๖๕ ประเภทความร่วมมือ โดยสามารถติดตามรับชมความ
สนุกสนานและสาระดี ๆ ได้กับ แอนิเมชัน “ขบวนการแก้จน” กับ “นายศุขเล็ก” และสมาชิกใน
ครอบครัว ได้ทางไทยรัฐทีวี HD 32 ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๕๕ - ๑๐.๕๗ น. และวันอาทิตย์เวลา 
๑๐.๕๑ – ๑๐.๕๓ น. เริ่มเทปแรก วันเสาร์ท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสามารถติดตามรับชม
การฉายซ้ าได้ทาง Facebook.com/SooklekCartoon 

 
 

๔๕) การจัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ครั งที่ ๑๓ ณ ยุวพุทธิกสมาคม 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีสาธยาย พระไตรปิฎก ครั้งท่ี ๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ 
ศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน เเละร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เมื่อวันท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท้ังนี้ การสาธยาย
พระไตรปิฎก คือ การสวด หรือการท่องหลักธรรมค าสอน ในพระไตรปิฎกท่ีองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ เพื่อให้ผู้สาธยายได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนและเกิด
สติปัญญารู้แจ้งในธรรมเพื่อน าไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดสัมมาทิฎฐิ  คือ  
มีความเห็นท่ีถูกตรง 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๒๖ 

 

  
 

  ๓.๒.๒ โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการเผยแพร่ 
องค์ความรู้และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
“เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ” ตรงกับวันท่ี 
๕ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงถึง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยให้อยู่สืบไป 
  ๓.๒.๓ ด้านเผยแพร่องค์ความรู้ 

๑) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ครั งที่  ๒ 
การบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ ” 
โดยพระเมธีวรญาณ (พระสายเพชร วชิรเมที) ปธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์
รองคณบดี คณะพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารด ารงราชานุภาพ ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ อาคารถาวรวัตถุ บรรยายโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม จ านวน
๕๖ คน และรับชมผ่านการถ่ายทอดทาง Facebook Live จ านวน ๔๘๒ ครั้ง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหอสมุดแห่งชาติ NLT Edutainment 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีมีชีวิตและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “NLT Edutainment”
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

(๑) ครั งที่ ๑ ได้เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทาง
เพื่อศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ได้บรรยายเรื่อง “พุกามประเทศ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๒๗ 

 

ประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรพม่า” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวและการอ่าน  

(๒) ครั งที่  ๒ ได้เชิญนายปิติรัชต์  จูช่วย จากส านักพิมพ์ Siam 
Renaissance มาอภิปรายความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง “สมุดภาพความทรงจ า” เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
และแรงบันดาลใจให้ผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและเก็บสะสมสิ่งท่ีสนใจท้ังทางด้านสังคม
ประวัติศาสตรใ์ห้มากยิง่ขึ้น  

(๓) ครั งที่ ๓ ได้เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “นครวัด-นครธม : 
อาณาจักรเมืองพระนคร” เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจท่ีเกิดจาก
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ในประเทศกัมพูชา ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจงานด้านวัฒนธรรม 

(๔) ครั งที่ ๔ ได้เชิญคุณพิเชษฐ กลั่นชื่น นักเต้นร าร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ 
การเต้นจากนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จนเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ซึ่งเคยได้รับรางวัลศิลปาธร : สาขาศิลปะการแสดง มาบรรยายเรื่อง “๑๐ ปี แห่งการเดินทาง 
ของพิเชษฐ กลั่นชื่นและแดนซ์ คอมพานี” เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) การอภิปรายในครั้งนี้ยังได้ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Facebook Live และช่อง 
YouTube และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร อีกด้วย 

(๕) ครั งที่ ๕ ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียนหรือผู้ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไปมาอภิปรายหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งนี้ใช้ชื่อการอภิปรายเรื่อง “ไตรโลกา” มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุย 
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ส าหรับผู้สนใจงานด้านหนังสือ ณ โถงกลางชั้น ๑ อาคาร ๑ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๓ คน และมีการเข้าถึง 
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand 
จ านวนกว่า ๑๐,๒๐๐ ครั้ง 

(๖) ครั งที่ ๖ ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียนหรือผู้ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไปมาบรรยายหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งนี้ใช้ชื่อการบรรยายเรื่อง “ตามรอยพระถังซัมจั๋ง” โดยอาจารย์สมฤทธิ ์
ลือชัย เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โถงกลางชั้น ๑ อาคาร ๑ ส านักหอสมุดแห่งชาติ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๒๘ 

 

โดยถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on 
Demand ของหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจ จ านวน ๑,๗๐๐ ครั้ง 

(๗) ครั งที่ ๗ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียน
หรือผู้ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป มาบรรยายหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งนี้  ใช้ชื่อการบรรยายเรื่อง  
“In relationship with food” โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ณ โถงกลางชั้น ๑ อาคาร ๑ ส านักหอสมุดแห่งชาติ โดยถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง 
Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ 

๓) กิจกรรมส่งเสริมความรู้  “ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้เปิด
โอกาสให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรมผ่านแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร และส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจ และสังคมผ่านลานกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีเชื่อมโยงในพื้นท่ี
มรดกโลกสุโขทัย ก าแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนท้ังสิ้น ๑๒๐ คน 

๔) กิจกรรมดนตรีนานาสาระ ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั งที่ ๑ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดแสดง
ดนตรีชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ใช้ชื่อการจัดการแสดงดนตรี 
“บทเพลงแห่งความสุข” โดยวงเยลโลบราวน์แบนด์ดนตรีไทยร่วมสมัยจากโครงการห้องเรียนดนตรี 
โรงเรียนหอวัง โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO 
on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ 

๕) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก “Kids Inspiration เสาร์สนุก 
สุขหรรษา” ปีที่ ๔ ครั งที่ ๕ ในหัวข้อ “สุขหรรษา ว่าวไทย” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก สร้างการเรียนรู้ผ่านการอ่านและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ 
การจัดในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งท่ี ๕ ในหัวข้อ “สุขหรรษา ว่าวไทย” เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส านักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ท่ีด าเนินการในครั้งนี้เป็นการออกแบบ ระบายสี และตกแต่งว่าวไทยให้สวยงามตามจินตนาการ
ของเด็ก เพื่อฝึกทักษะการคิด การประดิษฐ์ง่าย ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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และได้รู้จักของเล่นไทย ๆ ท่ีสามารถท าเองได้ในเวลาสั้น ๆ รวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 
ว่าวไทย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบตกแต่งว่าว และวิธีการเล่นว่าว 

๖) การเปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห่งชาติ ไม่หยุดให้ความรู้ 
ชวนอ่านหนังสือออนไลน์” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด - 19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นมาก 
จึงได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม  
ในการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงได้จัดท าระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้ผู้สนใจการอ่านสามารถ 
อ่านหนังสือได้ง่าย ๆ จากท่ีบ้าน โดยให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฉบับเต็ม 
จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ กว่า ๒,๒๐๐ ชื่อเรื่อง บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จาก 
๑๐๐ ประเทศท่ัวโลก กว่า ๗ ,๐๐๐ ชื่อเรื่อง ซึ่ งมีถึง ๖๐ ภาษา บริการหนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เก่า แบบเรียนเก่ากว่า ๑,๙๐๐ ชื่อเรื่อง โดยผู้สนใจสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ได้ ๒ ช่องทาง คือ อ่านผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล http://mobile.nlt.go.th หรือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน NLT Library ได้ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกจากนี้ ส านักหอสมุด
แห่งชาติ ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลจารึกคัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย และตู้พระธรรม (เอกสาร
โบราณ) ให้บริการสืบค้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  http://manuscript.nlt.go.th พร้อมท้ังจัดท า
รายการ “หนังสือดีมีให้ฟัง” โดยน าหนังสือดีทรงคุณค่าท่ีมีสาระและความบันเทิงมาเล่าให้ผู้สนใจ
ได้รับฟังผ่านทางช่อง National Library of Thailand บนแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube  
และในรูปแบบ Podcast ทาง spotify.com 

๗) กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค กระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมนักเรียนแกนน าเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
เพื่อแก้ปัญหารับ - ส่งข้อมูลไม่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ZOOM จากส่วนกลางไปยังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง 
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนน านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ รวมจ านวน ๓๐๘ คน ท้ังนี้ การเฝ้าระวัง 
ทางวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้กับคนในชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม  
ท่ีดีงามของสังคมไทย และร่วมเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมท่ีเบี่ยงเบนท่ีมากับสื่อ และโลก 
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

http://manuscript.nlt.go.th/
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ท่ีถือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสังคมโลก สามารถเลือกสรร กลั่นกรอง น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองท่ีดีในยุคดิจิทัล พร้อมท้ังร่วมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ผ่านการผลิตสื่อรณรงค์การปองกัน
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท้ังส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบอินโฟกราฟิก คลิป 
ข้อควรปฏิบัติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 

   

 
 

๙) วิจัยวัฒนธรรม 
 ๙.๑) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย 
บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านการประชุม
วิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิ จัยวัฒนธรรม ครั งที่  ๑๑” กระทรวงวัฒนธรรม  
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โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด าเนินการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๑๑” “ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมในวิถีชีวิตปัจจุบัน และเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม จากผลงานวิจัยและผลงาน
วิทยานิพนธ์ของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลงานวิจัยท่ีได้รับทุน  
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างบุคลากร ท้ังในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 

 
 

 ๙.๒) การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม 
ครั งที่ ๑๒” “พลังวัฒนธรรมในยุคสังคมดิจิทัล” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑๒” “พลังวัฒนธรรมในยุค
สังคมดิจิทัล” เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากผลการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมท่ีได้รับทุน
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเพื่อน าเสนอสาระความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจของสังคม 
ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาวิจัยระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  (๑) การปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลวัตพลังวัฒนธรรมในสื่อสมัยใหม่ 
การอภิปรายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์โนรา พลังสร้างสรรค์จากแดนใต้สู่สากล และการแสดง 
ทางวัฒนธรรมชุด “โนราบิก” โดย กลุ่มออกก าลังกายหัวหาด วัดท่าแค จังหวัดพัทลุง  
  (๒) การน าเสนองานวิจัยใน ๔ หัวเรื่อง ได้แก่ (๑) พลังโภชนศิลป์ 
งานวิจัย เรื่อง อารยโภชนาภูมิปัญญากลีบล าดวนปราศจากกลูเตน แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือ
ความเท่าเทียม (๒) พลังหัตถศิลป์ ประกอบด้วยงานวิจัยเรื่อง ว่าวควาย สายลมสร้างสรรค์ 
พลังหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก และงานวิจัยเรื่อง พลังการพัฒนาต่อ
ยอดหัตถศิลป์ เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ออกแบบสร้างสรรค์  
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(๓) พลังสังคีตศิลป์ งานวิจัยเรื่อง ขับลื้อ : พลังแห่งการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรมในสังคมยุคดิจิทัล และ (๔) พลังนาฏศิลป์ ประกอบด้วยงานวิจัยเรื่อง การแสดงเพลง
โคราช : การปรับตัวตามพลวัตของสังคมในยุคดิจิทัล และงานวิจัยเรื่อง “มวยไทย” การออกก าลัง
กายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ท้ังนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเสริม
ความรู้ เกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยใน ๔ หัวเรื่องข้างต้น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย 

 

   
๑๐) การเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม 

การบรรยายวิชาการออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาให้แก่ผู้ท่ีสนใจ อาทิ อคติในสังคมไทย เมื่อลมเล่าเรื่อง : เทพปกรณัม
ฮินดูในวายุมหาปุราณะ ล้านนามหาปกรณัมความทรงจ าแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งท่ี ๙  
โดยกิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC 
YouTube : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC  

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๓ 

 

  ๑๑) โครงการศิลปินแห่งชาติสืบสานสายธารศิลป์ ใต้สุดแดนสยาม เมืองงาม
ชายแดน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์
ประสาน” และโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสืบสานสายธารศิลป์
ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเบตง 
“วีระราษฎร์ประสาน” อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
ท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจ  
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะสาขาต่าง ๆ จากศิลปินแห่งชาติ และร่วมกันสืบทอด สืบสาน มรดก  
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา จ านวนกว่า ๔๐๐ คน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีนักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  
อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศทักษิณ เป็นต้น   

กว่าทศวรรษท่ีหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศิลปินแห่งชาติ     
ออกเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมกันจุดประกายความคิดแก่เด็ก นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติ เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งงานศิลปะ สร้างแรงบันดาลใจ 
และร่วมกันสืบทอด สืบสาน มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการอุทิศตนฝึกฝนเรียนรู้
ของศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเชี่ยวชาญ และเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้น  
และยังท าหน้าท่ีเป็นผู้สานต่อจิตวิญญาณแห่งบรมครูด้านศิลปะ ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร 
เป็นต้น ด้วยแรงบันดาลใจต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ผู้ท่ีก าลังค้นหาตัวเองได้เข้าใจและรู้จักแนวทาง
เฉพาะตนได้ชัดเจนมากขึ้น ผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและการถ่ายทอดความรู้ 
จากศิลปินแห่งชาติทุกท่าน 

 
 

๓.๒.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และค่านิยมความเป็นไทย ผ่านโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ได้ฟื้นฟู โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยตระหนัก 
ถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนท่ีต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๔ 

 

ให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และสามารถน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
มากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมท่ีผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็น
การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และจัดท าคลิปวิดีโอ “รายการธรรม
ส่องทางวันธรรมสวนะ” เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website Facebook และ Line 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวันพระ  

๑) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในวันธรรมสวนะ 
ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน 
วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง 
 

  
 

๒) เดือนกันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในวันธรรมสวนะ  
ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย วัดพระไกรสีห์ เขตบางกะปิ  
วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วัดขุนจันทร์วรามาตยภัณฑสาราราม 
(วัดขุนจันทร์) เขตธนบุรี วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม วัดบ าเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
และวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๕ 

 

๓) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในวันธรรมสวนะ  
ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดสน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วัดเกียรติประดิษฐ์  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 

  
 

 ๔) เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา  
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในวันธรรมสวนะ  
ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดสายอ าพันธ์เอมสาร เขตดอนเมือง วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  
เขตสายไหม วัดคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร วัดแสนสุข เขตมีนบุรี วัดบางเพ็งใต้  
เขตมีนบุรี วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เขตธนบุรี วัดใหญ่ศรีสุพรรณ เขตธนบุรี 
 

 
 

๕) เดือนมกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา  
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในวันธรรมสวนะ  
ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดประชาบ ารุง (วัดลูกวัว) เขตบางขุนเทียน วัดแสมด า เขตบางขุนเทียน 
วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ วัดสีหไกรสร เขตบางกอกน้อย วัดสิงห์ เขตจอมทอง  
วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๖ 

 

 
 

๖) เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ได้ จั ดกิ จกรรมเข้ าวัดปฏิบัติ ธรรม  
ถวายภัตตาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
วัดนาคนิมิตร เขตจอมทอง วัดแก้วไพฑูรย์ เขตจอมทอง วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ  
วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม วัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ วัดเลียบราษฎร์บ ารุง เขตบางซื่อ 

 

 
 

๗) เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร 
และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดลุ่มเจริญศรัทธา 
เขตสาทร วัดช่องนนทรี เขตยานนาวา วัดบางมดโสธราราม เขตทุ่งครุ วัดบางบอน เขตบางบอน 
วัดนวลนรดิศวรวิหาร เขตภาษีเจริญ วัดแก้ว เขตตลิ่งชัน วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา 
และวัดหนองแขม เขตหนองแขม 
 

 
 

๘)  เดื อน เมษายน  ๒๕๖๕ ได้ จั ดกิ จกรรม เข้ า วั ดปฏิ บั ติ ธ ร รม 
ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
วัดเอี่ยมวรนุช วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร วัดใหม่ (ยายแป้น) เขตบางกอกน้อย วัดหลักสาม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๗ 

 

วัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม วัดบางกระดี่ วัดแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน วัดทรัพย์
สโมสรนิกรเกษม และวัดกระทุ่มราย เขตหนองจอก 
  

 
 

๙) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร 
และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดสุธรรมวดี 
วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน วัดล ากระดาน วัดสุขใจ เขตคลองสามวา และวัดศรีกุเรชา 
วัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี 
 

 
 

๑๐) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรม เข้ าวัดปฏิบัติ ธรรม 
ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
วัดแสนเกษม วัดสีชมพู เขตหนองจอก วัดดอกไม้ วัดคลองใหม่ เขตยานนาวา วัดบางขุนเทียนกลาง 
วัดบางขุนเทียนนอก เขตบางขุนเทียน และวัดเทพพล วัดพิกุล เขตตลิ่งชัน 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๘ 

 

๑๑) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
วัดจันทร์ใน วัดจันทร์นอก เขตบางคอแหลม และ วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

 
 

๑๒) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรม เข้ าวัดปฏิบัติ ธรรม 
ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
วัดโพธิ์แก้ว และวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

๑๓) เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวาย
ภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่      
วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง วัดไทร วัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง วัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ วัดเลา 
เขตบางขุนเทียน วัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ และวัดภคินีนาถ เขตบางพลัด 
 

 
 

๓.๒.๕ ด้านอื่น ๆ 
 ๑) โครงการส ารวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจ ลงทะเบียน และท าส าเนาเอกสารโบราณ
ประเภทจารึก จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๓๙ 

 

- ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังหมด ๔ แห่ง ๒๑๔ 
รายการ ได้แก่ (๑) วัดธงสัจจะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส ารวจบันทึกข้อมูลทะเบียน และท าเนาศิลา
จารึก จ านวน ๑ รายการ (๒) วัดบ้านหลุก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส ารวจบันทึกข้อมูลทะเบียน 
ถ่ายภาพ อ่านคัดถ่ายทอด จ านวน ๑๓๕ รายการ (๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ าเภอ
เมืองจังหวัดล าพูนบันทึกข้อมูลทะเบียน ถ่ายภาพ และอ่านคัดถ่ายถอดจารึก จ านวน ๙ รายการ 
(๔) วัดป่าเรียน ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เอกสารโบราณ แบ่งเป็น
หนังสือสมุดไทย จ านวน ๖๔ รายการ และคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๕ ผูก 

- ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดราชบุรี 
และกาญจนบุรี การด าเนินการครั้งนี้ได้ส ารวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ 
ตามหลักวิชาการ จ านวน ๓๒๕ รายการ ดังนี้ แบ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๓๐๓ รายการ 
หนังสือสมุดไทย อักษรมอญ ไทย และขอม จ านวน ๒๒ รายการ 
   ๒) การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในช่วง
สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวัน ท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมศิลปากรและหน่วยงานในสั งกัด ท่ัวประเทศ ได้จั ดกิจกรรมท าความสะอาด 
แหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรัฐบาล 
ได้ก าหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใน
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ท าความสะอาดแหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญพร้อมกัน
ท้ัง ๔ ภาค ภาคกลาง : โบราณสถานวัดสันเปาโล จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ : อุทยานประวัติศาสตร์ 
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัด
นครราชสีมา ภาคใต้ : แหล่งโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร : 
โบราณสถาน วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน พร้อมกันนี้ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย นอกจากการท า
ความสะอาดแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ แล้ว กรมศิลปากรยังมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การงด
เก็บค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง การสัมมนาเสวนาทาง
วิชาการ การจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ฯลฯ นอกจากนี้แล้วกรมศิลปากรยังได้มอบหมายให้ส านักการสังคีตจัดกิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรี ณ ลานการแสดงสังคีตศาลา ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
ตลอดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๐ 

 

   ๓) งานประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จัดงานประเพณี 
ขึ้นเขาพนมรุ้ง เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจะจัดในช่วงท่ีมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 
๑๕ ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้งในช่วงเช้าตรู่ (ประมาณหกโมงเช้า) เพื่อรับแสงอรุณวันใหม่ 
ในงานยังมีพิธีบวงสรวงพระศิวะ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิบนเขาพนมรุ้ง เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี 
มีผู้เข้ารว่มกิจกรรม จ านวน ๒๓,๒๔๖ คน 
   ๔) กิจกรรมเยาวชนและชุมชน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนและชุมชน เมื่อวันท่ี  
๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ท้ังนี้ มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียน 
ทัพพระยาพิทยา คณะครูบ้านหนองเสม็ด และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๕) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล้านนาอนุมัติแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๔ โครงการ วงเงิน
งบประมาณจ านวน ๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท ในจ านวนนี้แบ่งเป็นการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้  

(๑) โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา ในประเพณียี่เป็งประจ าปี 
๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “อานิสงส์ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม” ท่ีบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับต านานของแม่กาเผือก นักศึกษาท่ีเข้าร่วมประกวดฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๖๘,๔๒๔.๐๔ บาท  

(๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมท่ี ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีกับประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี  ภายใต้ชื่อ  
“จากอุจฉุปัพพตาสู่ธาราระมิงค์นท”ี เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๖,๒๓๕ บาท  

(๓) โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๑ 

 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และวางแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(๔) โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง สืบสานประเพณีสงกรานต์
ล้านนา จัดกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
มหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประเพณีปีใหม่เมืองท่ีถูกต้องตามประเพณีล้านนา 
ผ่านการสแกน QR Code และกิจกรรมแสดงการคารวะและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประเพณีปีใหม่
เมืองท่ีถูกต้องตามประเพณีล้านนาให้กับอาจารย์อาวุโสผ่านการส่งการ์ดอวยพร เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๑๐,๙๐๐ บาท 
   ๖) พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์  
ท่ีกว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณสมบัติท่ีส าคัญ 
ในการเป็นนักการทูตน้อยท่ีดี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โอนจัดสรรงบประมาณ รอบท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
โครงการยุว ทูตความดี  ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิ ธานความดี  ร่ วมแรงร่วมใจ ต้ านภัย 
โควิด - 19 ให้ ๑๐๖ โรงเรียน ๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
และถอดบทเรียนในรูปแบบวิจัยและสังเคราะห์นวัตกรรมความดี เพื่อพัฒนานวัตกรรมความดี 
(Virtue Innovation Model) โดยมุ่งหวังว่าการส่งเสริมและสนับสนุนท้ังหมดจักเป็นปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศได้ 
   ๗) การส่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านโครงการปันน  าใจ คนไทย  
ไม่ทิ งกัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล แพทย์ พยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ ชุมชน และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้เปน็การบูรณาการความร่วมมือ
กับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรม โดยได้ด าเนินกิจกรรมท้ังในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

๗.๑) กิจกรรมระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมมอบ
อาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังสิ้น
จ านวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ (๑) โรงพยาบาลศิริราช (๒) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (๓) โรงพยาบาล



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๒ 

 

สมเด็จพระปิ่นเกล้า (๔) โรงพยาบาลตากสิน (๕) โรงพยาบาลราชวิถี (๖) โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(๗) โรงพยาบาลต ารวจ (๘) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (๙) โรงพยาบาลเด็ก (๑๐) โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้อน (๑๑) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (๑๒) โรงพยาบาลนวมินทร์  ๙ 
(๑๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า (๑๔) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (๑๕) โรงพยาบาลกลาง 
(๑๖) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (๑๗) โรงพยาบาลสมุทรปราการ (๑๘) สถาบันบ าราศนราดูร 
(๑๙) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปทุมธานี และ (๒๐) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมมอบอาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อก าลังใจไปยังบุคลากร  
ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย ไม่ท้ิงกัน” 
 

    
 

๗.๒) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอาหารกลางวัน  
เพื่อเป็นก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” โดยมี 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๓ 

 

   
 

 ๗.๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ท้ัง 
๗๖ จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุน
การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีในช่วงวิกฤติการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย
ไม่ท้ิงกัน” รวมจ านวนกิจกรรมทั งสิ น ๑,๒๐๒ กิจกรรม อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร ี
 

  

  
 

 ๗.๔) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ประสานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ท่ัวประเทศ เร่งช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 
เพื่อเป็นการรับสนอง พระด าริสมเด็จพระสังฆราช และการด าเนินการตามโครงการ “ปันน้ าใจ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๔ 

 

คนไทยไม่ท้ิงกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศร่วมกับ ศพอ. ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด - 19 ซึ่งหลังจากนี้ 
ทางกรมการศาสนาจะน าเครื่องอุปโภคบริโภค กระจายลงสู่ ศพอ. ต่าง ๆ เพื่อน าไปให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนต่อไป 

  
 

 ๗.๕) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นก าลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในวันท่ี ๘ กรฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาล 
คามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ท้ังนี้ 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล คุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 
 

    
 

 ๗.๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาค จาก ดร.นริศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๕ 

 

ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพื่อร่วมสนับสนุน
โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

    
 

 ๗.๗) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” อาทิ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจัหวัดพิจิตร ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 
 

    



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๖ 

 

    
 

 ๗.๘) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรม “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” ให้แก่ศูนย์พักคอย
รอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ วัดสะพาน 
ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอย รอการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อ 
โควิด - 19 ในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาแยกตามลักษณะอาการ
ของผู้ป่วยโควิด - 19 สีเขียว สีเหลือง สีแดง อาจจะนอนพักค้าง ๑ - ๒ วัน เพื่อรอรถพยาบาล 
มารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel เป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 

    
 

๗.๙) เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการปันน้ าใจ 
คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กับบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ให้แก่นายศิริพงศ์ เครือยิ้ม ผู้จัดการกลุ่มเยาวชนมุสลิมสวนพลูและคณะ เพื่อน าไปแจกจ่าย
แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนมุสลิมสวนพลูท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๗ 

 

  
 

๗.๑๐) เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ แหลมบาลีฮาย 
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยา และรายการ “ลายกนก ยกสยาม” สถานีโทรทัศน์ 
ท็อปนิวส์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ านวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

  
 

๗.๑๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากนายวีรยุทธ โพธารามิก 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร บริษัทโมโน บรอดคาซท์ จ ากัด เพื่อน าไปมอบ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” 
ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๘ 

 

  
 

๗.๑๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่ม
จิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นท่ี
จังหวัดปทุมธานี เพื ่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”  
ให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) รวมถึงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีอยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง 
(Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care  
 

  
 

๗.๑๓) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบชุดตรวจ เชื้อโควิด - 19 
(Rapid Antigen Test Kit หรือ ATK) จากนายกสมาคมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ 
จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรม
วิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๔๙ 

 

๗.๑๔) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู ้ช ่วยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยความร่วมมือ
ของกระทรวงวัฒนธรรม กับ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ให้แก่ นายซาฟีอี ยกยอคุณ  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมัสยิดสวนพลู เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชน
มุสลิมสวนพลู กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) โดยมีผู้บริหารและทีมโครงการปันน้ าใจมัสยิดสวนพลูเข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง 
ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 

๗.๑๕) กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนาด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี้  

 (๑) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถวายภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และวัดปราสาท อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี นอกจากนี้ ยังมอบอาหารกล่อง เครื่องดื่ม เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากาก
อนามัย ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิตอล และหนังสือธรรมะให้ทีม
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิ บัติหน้าท่ี ณ ศูนย์พักคอย 
วัดก าแพง (บางแวก) และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลสนาม (โรงเรยีนบางบัวทอง) และโรงพยาบาลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

(๒) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
มอบน้ าดื่ม ผักสมุนไพร และผลไม้ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๐ 

 

(๓) สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารกล่องเจ 
ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ านวนวันละ 
๑๐๐ กล่อง เป็นระยะเวลา ๕ วัน 

  
 

๗.๑๖) วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่าย
วัฒนธรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบถุงยังชีพในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” 
ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหน้าไม้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโบสถ์ (ล่าง) ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านบันไดช้างพัฒนา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเกาะแก้วและชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเกาะเรียน  
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ป้อมเพชร ภายในพื้นท่ี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

  
 

๗.๑๗) เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. ประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  
และประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมลงพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายกัปปิยภัณฑ์แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นทุนตั้งต้น 
ในการช่วยเหลือวัดและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน”  
มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๑ 

 

ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธิ์  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และวัดกลาง ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  

  
 

๗.๑๘) การด าเนินโครงการพระสงฆ์ช่วยโยม ภายใต้กิจกรรมรวมพลังบวร 
ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยวัดหัวล าโพง พระอารามหลวง ร่วมกับกรมการศาสนา มอบถุงปันสุข
ให้แก่ผู้กักตัวและผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในชุมชนเขตบางรัก ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวล าโพง  
พระอารามหลวง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

  
 

๗.๑๙) เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ร่วมกับ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิร่วมกตัญญู  ลงพื้นท่ีท่ีประสบความเดือดร้อน 
จากอุทกภัย โดยน าเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนคุณธรรม 
วัดสังลาน ชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามวรวิหารชุมชนคุณธรรมวัดตลาดใต้ อ าเภอเมืองปทุมธานี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๒ 

 

จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและพระภิกษุท่ีได้รับผลกระทบ 
จากอุทกภัย 
 

  
 

๗.๒๐) กรมการศาสนา น าคณะศาสนิกสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้แทน
องค์การศาสนา ๕ ศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา และหน่วยงาน
เครือข่าย ร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลน โดยได้ถวายเครื่อง
สมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณร และมอบให้ศาสนิกชนท่ีประสบ
อุทกภัย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

 

  
 

  
 

๙) การประชุมเชิงปฏิบัติการดันโครงการการจัดท าโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือขับเคล่ือนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๓ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สัมฤทธิ์ผล คือ กระบวนการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ โดยจะต้องอาศัยการสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี การแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรียนรู้สถานการณ์ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ พร้อมท้ังข้อมูล ท่ีช่วยเสริมให้ โครงการส าคัญฯ ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (Zoom) ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของส่วนราชการ 
หน่วยงานและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิด  
การรับรู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินงาน จ านวน ๑๙๐ คน 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๔ 

 

๑๐) การแต่งตั งคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ี ให้ทุกส่วนราชการ
จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน (Fake News) เพื่อเร่งตรวจสอบชี้แจงข่าวปลอม/ 
ข่าวบิดเบือน ท าให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างรวดเร็ว  
โดยขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้แต่งตั้งคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) 
กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสาร  
ท่ีเป็นข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนท่ีมีการเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อีกท้ังประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลข่าวสาร 
กรณีมีข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนรวมถึงส่งต่อข้อมูล ประสานงานและแจ้งเตือนไปยังศูนย์ต่อต้าน  
ข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหา  
ได้ทันที 

ท้ังนี้  กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการการด าเนินการติดตาม 
และชี้แจงข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงวัฒนธรรม โดยผ่าน
คณะท างานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและองค์การมหาชนสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม โดยทุกหน่วยงานจะตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน รวมถึง
ประสานกับคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงวัฒนธรรม ในการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบูรณาการ 
ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน 
การชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และใช้วิจารณญาณในการรับข่าวว่ามีข้อเท็จจริง
หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง และหากพิจารณาแล้วว่าข่าวไม่น่าเชื่อถือและไม่มีมูลความจริง 
ขอความร่วมมือไม่ควรแชร์ออกไป 

๑๑) การลงพื นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและการลงพื นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ 

(๑) เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการ ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม หมู่บ้านโปรตุเกส 
วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ป้อมเพชร และชุมชนโดยรอบ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๕ 

 

 

 
 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดโครงการจิตอาสา
กรมการศาสนาและศาสนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท้ังหมด ๑๗ วัด ดังนี้ (๑) วัดไพรสณฑ์ศักดาราม 
(๒) วัดไตรภูมิ (๓) วัดศรีสมบูรณ์ (๔) วัดศรีสมพร (๕) วัดจอมมณี (๖) วัดลัฏฐิวนาราม (๗) วัดศรีสะอาด 
(๘) วัดทุ่งจันทร์สงบ (๙) วัดท่ากกแก (๑๐) วัดปากห้วยขอนแก่น (๑๑) วัดศรีจันทราราม 
(๑๒) วัดล านารายณ์ (๑๓) วัดพัฒนาธรรมาราม (๑๔) วัดปากช่องสาลิกา (นอก) (๑๕) วัดอ าพวัน 
(๑๖) วัดเสาธงทอง และ (๑๗) วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร 
  

  
 

(๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ช่วยเหลือศิลปิน
แห่งชาติที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ติดตามความเดือดร้อนของ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๖ 

 

ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมท่ีอาศัยอยู่ใน
จังหวัดท่ีประสบอุทกภัย เพื่อให้ทราบผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อน าไปพิจารณาจัดสวัสดิการ 
เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย โดยเร่งด่วนต่อไป หากพบว่าท่ีอยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายบางส่วนจะได้รับการจัดสวัสดิการ  
เงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จะได้รับการจัด
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และหากท่ีอยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายท าให้ไม่สามารถอยู่อาศัยภายในช่วงเวลา
ประสบสาธารณภัยได้จะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจะได้รับการจัดสวัสดิ การเงินช่วยเหลือ ครั้ งละไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท ตามล าดับ  

ท้ังนี้ จากการส ารวจเบื้องต้นในขณะนี้มีศิลปินแห่งชาติท่ีประสบ
อุทกภัย เดือดร้อนจากน้ าท่วม จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางเกลียว เสร็จกิจ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีแซว) พุทธศักราช ๒๕๓๙ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และนายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
(กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรายอื่นเมื่อได้รับรายงาน 
ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมให้การบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนต่อไป 

 

  
 

(๔) เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอภิชัย 
อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาววรรณสิริ โมรากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
ผู้บริหาร และเจ้ าหน้า ท่ีกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้น ท่ีตรวจเยี่ ยมกองถ่ ายภาพยนตร์   
เร่ือง บุพเพสันนิวาส ๒ เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีนายอดิสรณ์ ตรีสิริ เกษม ผู้ก ากับภาพยนตร์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๗ 

 

บุพเพสันนิวาส ๒ และนายจิระ มะลิกุล Head Producer บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด  
ให้การต้อนรับ ณ โกดังมติชน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 

๑๒)  ปลู กฝั ง ค่ านิ ยมและวัฒนธรรมที่ ดี  ผ่ านการ จัดกิ จก รรม  
“ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข”  
ณ ลานวัฒนธรรม สร้างสุข บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้ท่ีได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น 
งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
(Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์ 
และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัด
กิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ขึ้น โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นพื้นท่ี 
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างพื้นท่ีให้แก่บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเรียนรู้  พัฒนาทักษะนอกจากด้านวิชาการ ได้ฝึกปฏิบัติจาก
ประสบการณ์จริง การท างานเป็นหมู่คณะ การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ อาจเป็นช่องทางสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้น ามาปรับใช้กับ  
การปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อลดการเจ็บป่วยของโรคต่าง ๆ และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บ 

โดยกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ท าให้บุคลากรของกระทรวง
วัฒนธรรมได้มีโอกาสแสดงออกในการร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
สร้างโอกาสในการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังยังสร้างความสุข



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๘ 

 

ทางกายและทางใจ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างบุคลากรรวมถึงประชาสัมพันธ์พื้นท่ีจัดกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้ จัก
แพร่หลาย 
 

  
 

  
 

๑๓) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ท่ี ๘ 
มกราคม ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ค าขวัญวันเด็กว่า “รู้คิด 
รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายมุ่งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตส านึก ค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยท่ีพร้อมปรับตัวสู่อนาคต 
พร้อมท้ังสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ปรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ เน้นรูปแบบออนไลน์ โดยใน
ส่วนกลางได้จัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรม “วันเด็กออนไลน์หัวใจเป็นหนึ่ง” เช่น เล่นเกมสุภาษิตค า
พังเพย เกมจิ๊กซอว์ ณ ส านักหอสมุดแห่งชาติ โดยร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหอสมุด
แห่งชาติ กิจกรรม “ขุมทรัพย์เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓  
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ มีกิจกรรม ๓ ฐาน ได้แก่ (๑) ฐานหีบสมบัติหาค าตอบ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนและเมืองสร้างสรรค์อาเซียน (๒) ฐานวงล้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐาน ของประเทศสมาชิกอาเซียน (๓) ฐานจิกซอว์คิวบิกต่อเป็นภาพเมืองสร้างสรรค์ 
ของอาเซียน โดยจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อีกท้ังมี



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๕๙ 

 

กิจกรรมเรียนรู้ดูหอศิลป์  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์  หัวข้อ 
“Wonderland แดนมหัศจรรย์” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ มีกิจกรรม เช่น  
การแสดงมายากลสุดพิเศษ โดยสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย การขับร้องเพลงจากแชมป์ 
“ศาลาเฉลิมกรุง..สืบสานต านานเพลง” น้องบาร็อก นายชลธาร เซ็นเชาวนิช การแสดงนาฏศิลป์
ร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปินเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงเล่านิทานโดย
คุณครูตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และการแสดงหุ่นมือร่วมสมัย โดยคณะ Mommy Puppet 
เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิมาย จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
ชมพิพิธภัณฑ์ เกมเสริมทักษะ ตอบปัญหาชิงรางวัล โดยจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านแฟนเพจ  
Facebook ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  PhimaiNationalMuseum inburimuseumsing 
UbonNationalMuseum 

 

 
 

 ๑๔) โครงการ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้ังใน
มิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ภายใต้การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก โดยสะท้อนผ่านเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals 
หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๖๐ 

 

ในการสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้ เป็นท่ีรู้จัก ท่ัวโลก 
ตามแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F สู่การเป็นสินค้าทางส่งออกทางวัฒนธรรมส าคัญ สร้างรายได้
ให้กับประเทศ ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย 
(Fashion) ศิลปะการป้องกันตั วแบบไทย (Fighting) เทศกาลประเพณี ไทย (Festival) 
โดยกระทรวงวัฒนธรรม จะน าผลงานแนวคิดท่ีได้จากโครงการฯ นี้ มาเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีได้ด าเนินการอยู่แล้วร่วมกับชุมชน เพื่อให้แนวคิดมาใช้ต่อยอดให้เกิดการพัฒนา  
อย่างยั่งยืนได้ 
  ท้ังนี้ มีทีมเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดท้ังสิ้น ๑๖๙ ทีมจาก 
ท่ัวประเทศ ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหนูจิ๋วหนูแจ๋ว จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายัพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ได้แก่ ทีม Pipako โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ได้แก่ ทีมกมุทมาศนารี โรงเรียนชลกันยานุกูล และรางวัลชมเชย 
จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม phantomhive จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีม Too hot to 
handle จากโรงเรียนบูรณะร าลึก 
 

 
 

๑๕) การจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาซิกข์   วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  
วัดนาคปรก และวัดสะพาน จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันท่ี ๑๔ - 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ านวน ๑,๑๐๐ ชุด ให้แก่ผู้ท่ีประสบภัยน้ า
ท่วม อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างผู้น าศาสนากับศาสนิกชนในพื้นท่ี และเยี่ยม
เยียนศาสนสถานต่าง ๆ โดยน าเครื่องสมณบริขารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร จ านวน ๔๐๐ ชุด 
และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้น าทางศาสนาและศาสนิกชน (พุทธ อิสลาม และคริสต์) 
จ านวน ๖๐๐ ชุด และศิลปินพื้นบ้าน จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยในพื้นท่ี  
หมู่ ๔, ๖ และ ๗ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และหมู่ ๑, ๒ ต าบลไม้ตรา 
อ าเภอบางไทร เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในเบื้องต้น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๖๑ 

 

การจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ แสดงถึง
ความห่วงใยของภาครัฐ องค์การทางศาสนาทุกศาสนา และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนท่ีมีต่อ
ประชาชนชาวไทย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และศาสนิกชน
ทุกศาสนา ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
แก่ประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี  
ในสังคมไทย โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันส่งเสริมให้ศาสนิกชนน าหลักธรรม
ทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจ  
อันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ท าให้ประเทศมีความสงบร่มเย็นอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

๓.๒.๖ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๑) โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะสังคม และทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป
ในชุมชนเพียงหลวง จ านวน ๑,๔๐๕ คน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาในการพัฒนาคุณลักษณะของ
การเป็นพลเมืองดี และ การด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ท าให้กลุ่มเป้าหมายร่วม
ดูแลชุมชนตัวเองตามความเหมาะสมของภูมิสังคมและบริบทของพื้นท่ี และสามารถน าความรู้ไป
ต่อยอด จนเกิดความช านาญ สร้างรายได้เสริมในครัวเรือน  
 ๒) โครงการพระธรรมจาริก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับ
ส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ส านักงาน
ประธานพระธรรมจาริกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
แก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ด าเนินงานโครงการ 
พระธรรมจาริกบนพ้ืนท่ีสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึงปัจจุบัน โดยใช้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็น
เครื่องมือในการน าไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎร 
บนพื้นท่ีสูง วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคนในชุมชนบนพื้นท่ีสูง และสนับสนุน  
การปฏิบัติภารกิจของพระธรรมจาริกด้านการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ราษฎรบนพื้นท่ีสูงตามแบบวิถีพุทธโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา โดยมีราษฎรบนพื้นท่ีสูงได้รับ 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี จ านวน ๑,๑๗๖ คน (เป้าหมาย ๑,๖๑๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๔ โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ราษฎรบนพื้นท่ีสูงได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี จ านวน ๗๑๗ คน 
 ๓) โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้น าพลเมืองดี” (Active Citizen Leadership: 
ACL) เพื่อพัฒนาทักษะผู้น าพลเมืองดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา  
รู้จักหน้าท่ี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะการสื่อสารเชิงบวก มีส่วนร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสา เป็นนักสร้างสรรค์กิจกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แก่เครือข่ายในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๑๐๐ คน 
 ๔) โครงการ “ถอดบทเรียนการส่งเสริมเครือข่ายผู้น าพลเมืองดี (Active 
Citizen Leadership: ACL)” เพื่อสัง เคราะห์รูปแบบองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเสริมพลัง 
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าพลเมืองดี รวมท้ังเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายผู้น าพลเมืองดี โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรผู้น าพลเมืองดี 
ท้ัง ๕ รุ่น เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๔๙ คน 
 ๕) โครงการ “One Heart Smart Team เพียงหลวงหนึ่งใจเดียวกัน” 
ครั งที่ ๓ เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารและการประสานงานให้แก่ทีมงานผู้ประสานงานเพียงหลวง 
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ประสานโครงการโรงเรียน
เพียงหลวง ฯ น าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเข้มแข็งเป็น “หนึ่งใจเดียวกัน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง นิคมสร้างตนเองและศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ท่ีพึ่ง จาก ๑๘ จังหวัด รวมจ านวน ๔๒ คน 
 
 ๓.๓  ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง   
 ๓.๓.๑ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ดังนี้ 

๑) การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
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พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกอบด้วย  
   (๑) การเชิญชวน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
   (๒) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ท่ัวประเทศ 
   (๓) กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) เป็นครั้งแรก และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม จ านวน ๙๓ ทีม มีผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ 
ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านคน 

๒) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบันส่งผลให้ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีข้อจ ากัด 
โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนั้น จึงได้มุ่งเน้นเชิญชวนให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความส าคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ตามแนววิถีใหม่ (New normal) 
  โดยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้น ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) โดยจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม ได้แก่ 
  (๑) กิจกรรม ๑ ปฏิบัติ ๑ ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมล 
มังคลาราม โดยบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.  
  (๒) จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเนื้อหา
แสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมาและสาระส าคัญเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน และสัตตมหาสถาน  
ในประเทศไทยท่ีเกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๖๔ 

 

  (๓) Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
จากพระนักเทศน์ท่ีมีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความส าคัญของสังเวชนียสถาน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการน าหลักธรรมค าสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง
www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีท่ีง่าย สะดวกและรวดเร็ว ณ ท่ีพักอาศัย  
  (๔) จุลสารวันวิสาขบูชา ในรูปแบบ E-book โดยสามารถดาวน์โหลด 
ได้ทาง Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” Facebook กรมการศาสนา และเว็บไซต์กรมการศาสนา
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
  (๕) ผลการด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ และการส ารวจ 
ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”  
   (๕.๑) การด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ รวมท้ังหมดจ านวน 
๑,๘๘๑,๖๙๓ ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ คติธรรมเดลิเวอรี่ และนิทรรศการออนไลน์
ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๑๙,๑๘๒ ครั้ง และกิจกรรมเวียนเทียน
ออนไลน์ วันวิสาขบูชา ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๖๒,๕๑๑ ครั้ง 
   (๕.๒) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”
(๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗,๕๐๗ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง
๓,๘๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๗ และเพศชาย ๓,๖๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓ 
จากการส ารวจข้อมูลครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาคสรุปได้ ดังนี้ 
      - เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๗.๒๕ 
ทราบว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากค าว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาให้วันเพ็ญ 
เดือนวิสาขะ” และร้อยละ ๑๒.๗๕ ไม่ทราบ 
      - วันวิสาขบูชา มีความส าคัญอย่างไร ร้อยละ ๗๘.๓๘ เป็นวันท่ี
พระพุทธเจ้าประสูติ ร้อยละ ๗๓.๕๐ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ร้อยละ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๖๙.๕๕ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน และร้อยละ ๕๒.๘๘ เป็นวันส าคัญสากลของโลก 
(Vesak Day)  
      - เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๒.๘๓  
ทราบว่า หลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา คือ “อริยสัจ ๔” และร้อยละ ๗.๑๗ 
ไม่ทราบ 
      - กิจกรรมท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่จะท าใน 
วันวิสาขบูชาปีนี้ พบว่า ร้อยละ ๖๓.๔๗ ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ ๕๙.๐๑ ท าบุญใส่บาตร 
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร และร้อยละ ๕๕.๔๗ รักษาศีล  
ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส 
      -  หลั ก ธ ร รม ท่ี ยึ ด เป็ นแนวทางปฏิ บั ติ และน าม า ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ร้อยละ ๗๖.๙๗ ศีล ร้อยละ ๖๖.๖๔ สติ และร้อยละ ๖๖.๒๐ สมาธ ิ
       - เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ร้อยละ ๖๔.๑๑ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ท่ีบ้าน ร้อยละ 
๔๗.๓๖ กิจกรรมตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมออนไลน์ และร้อยละ ๔๕.๖๕ กิจกรรมเวียนเทียน
ออนไลน์ 

๓) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
 ๓.๑) ส่วนกลาง ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา ๒๕๖๔ มีข้อจ ากัด โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังนี้ 
การจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในส่วนกลางได้จัดท าสื่อ
ออนไลน์ ดังนี ้

(๑) วีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล 
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มังคลาราม กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และนิมนต์พระราชธรรม
นิเทศ (พยอมกลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ให้คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชา  
และเข้าพรรษา และหลักธรรมค าสอนทางศาสนาในการด าเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
MCOT HD ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. 
  (๒) นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ผ่านสื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบ ๓ มิติ (3D) โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  
  (๓) ส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา เพื่ออ านวยพรให้คิดดี ท าดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข 
ถวายเป็นพุทธบูชา 
  (๔) ดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
  (๕) กิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตลอดพรรษา ๔ ภาค เพื่อให้
พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การท าวัตรเช้า - เย็น การรับศีล 
ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัด 
ท่ีมีความพร้อมภูมิภาคละ ๑ วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ 
โดยพุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้ไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด ๓ เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
  ท้ังนี้ มีจ านวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง จ านวน ๒๖๐,๓๑๓ ครั ง/คน 
  ๓.๒) ส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร 
ภาคีเครือข่าย ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ ด าเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง วันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
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๔) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 
๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องใน  
วันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง ร่วมกับ 
วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ   
ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และกิจกรรม “ธรรมะ Talk walk rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
@วัดสระเกศ” สักการะหลวงพ่อโต หลวงพ่อโชคดี หลวงพ่อดวงดี และหลวงพ่อด า ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสระเกศ ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา สักการะ 
พระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียนในรูปแบบปกติ ณ สถานท่ีท่ีก าหนด (on site) หรือจัดกิจกรรม
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความส าคัญ 
และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีออนไลน์แบบหลากหลาย 

นอกจากนี้  ยั ง ไ ด้ จั ดท า  Web Application http://วั นส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา.com สร้างการรับรู้ ผ่านวิดีโอแอนิเมชัน “สาระวันมาฆบูชา” “Quiz ตื่นรู้-สู่ธรรม” 
ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online พร้อมร่วมสนุกตอบค าถามเพื่อรับของท่ีระลึกจาก
กรมการศาสนา และ Line official account วันมาฆบูชา รับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบ
ภาพโปสเตอร์ “วันมาฆบูชา” ของเยาวชนและประชาชน จุลสารวันมาฆบูชาในรูปแบบ e-book 

ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๕ จากกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ัวประเทศ จ านวน ๖,๖๕๑ คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน ร้อยละ ๖๖.๖๑ เห็นว่าวันมาฆบูชามีความส าคัญ คือ เป็นวันท่ี 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน ๓ 
รองลงมาร้อยละ ๖๒.๙๘ เป็นวันพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมพร้อมกัน ๑,๒๕๐ รูป  
โดยมิได้นัดหมาย ร้อยละ ๕๔.๑๙ มีการเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ท าบาป
ท้ังปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตใจให้บริสุทธิ์ อีกท้ังผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๔๓.๓๕ 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ รองลงมาร้อยละ ๓๙.๘๗ 
ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และร้อยละ ๑๖.๗๘ ไม่สนใจเข้าร่วมเนื่องจากกลัวติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ไม่อยากออกจากบ้าน รวมท้ังไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด - 19 
เป็นต้น 
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๓๖๘ 

 

 

 
 

๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน วัด และเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท้ังในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความส าคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
วิสาขบูชา ซึ่ งเป็นวันส าคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้ 
และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยท้ัง ๓ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ 
หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

     โดยในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน 
สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
งดงามวิจิตร และทรงคุณค่า สมัยรัชกาลท่ี ๓ รวมท้ังนมัสการพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตม
หาสถาน สถานท่ีส าคัญท้ัง ๗ แห่ง ท่ีเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ และกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์พุทธศาสนิกชนเข้า
ร่วมได้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน www.วันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนา.com ของกรมการศาสนา 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีการจัดท าภาพยนตร์แอนิเมชัน “สาระวันวิสาบูชา” 
และทะลุมิติแดนพุทธภูมิ กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสาระธรรม คติธรรม  
วันวิสาขบูชา จากพระนักเทศน์ท่ีมีชื่อเสียง เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระพยอม  
กลฺยาโณ (พระราชธรรมนิเทศ) 

  ในส่วนภูมิภาคโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด วัดและเครือข่าย 
ทางวัฒนธรรมท่ัวประเทศจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การท าบุญตักบาตรสวดมนต์ 
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เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนในรูปแบบปกติ
เปิดพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าชม ณ สถานท่ีท่ีก าหนด หรือจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยน าทุนทางวัฒนธรรม มาส่งเสริม
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเน้นการสืบสานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาข้างต้น ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
อย่างเคร่งครัด 

 นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ท่ีมีต่อ “วันวิสาขบูชา 
ปี ๒๕๖๕” (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) จากกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ ๗,๘๖๕ คน ครอบคลุมทุก
อาชีพและทุกภูมิภาค ซึ่งผลส ารวจพบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๑.๒๘ 
คิดว่าวันวิสาขบูชามีความส าคัญ คือ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงประสูติ รองลงมา ร้อยละ ๖๗.๑๕ 
เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ ร้อยละ ๖๓.๕๕ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
และร้อยละ ๔๙.๒๖ เป็นวันส าคัญสากลของโลก และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๕๑.๔๖ สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ 

ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ต้องการให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
รูปแบบใด พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้จัดกิจกรรมรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ควบคู่กัน ส่วน
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖) ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม 
๕ อันดับแรก คือ อันดับ ๑ ตักบาตรพระสงฆ์ อันดับ ๒ ท าบุญ ท าทาน อันดับ ๓ ลด ละ เลิก 
อบายมุข อันดับ ๔ เวียนเทียน และอันดับ ๕ ฟังพระธรรมเทศนา 

เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชนและประชาชนในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน
จะน าหลักธรรมใดมายึดถือปฏิบัติและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่า “ศีล ๕” เป็นศีลพื้นฐานท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต รองลงมา “สติ” ความรู้สึกตัว ความระลึกได้ ความรับรู้ การเอาจิตไปรับรู้
ในสิ่งท่ีเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้น ในปัจจุบัน “อริยสัจ ๔” (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ความจริง 
อันประเสริฐ ๔ ประการ อันเป็นหลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนา อิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา) คุณธรรมแห่งความส าเร็จและหลักการครองงาน และท้ายสุดความกตัญญูกตเวที 
ความรู้และตอบแทนอุปการคุณท่ีผู้อื่นท าไว้  
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ผลส ารวจเมื่อได้สอบถามถึงวิธีการจูงใจให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชามากขึ้น ๕ อันดับแรก 
พบว่า อันดับ ๑ พ่อ แม่/ปู่ย่า ตายาย/ญาติพี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา อันดับ 
๒ เปิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ อันดับ ๓ ผลิตและเผยแพร่  สื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผ่านโซเชียลมีเดีย อันดับ ๔ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะสงฆ์ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
มิติทางศาสนา ภายใต้มาตรการป้องกัoการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และอันดับ ๕ น าศิลปิน
ดารา บุคคลท่ีมีชื่อเสียง มาร่วมรณรงค์/เชิญชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนกิจกรรม/ประเพณี
ทางพระพุทธศาสนาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ควรสืบสาน รักษาไว้ให้คงอยู่คู่
สังคมไทยตลอดไป เช่น ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ า ประเพณีพิธีสมโภช 
น้ าสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ (เตียวขึ้นดอย) รวมท้ังงานวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ตรงกับวันแรม ๘ ค่ า เดือน
วิสาขะ (ตรงกับเดือน ๖ ของไทย) เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 

 

 
 

๖)  การ จัดกิ จกรรมส่ ง เสริมพระพุทธศาสนา เนื่ อ ง ใน เทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
บ าเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการมีส่วนร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร
พระสงฆ์ และน าเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม จ านวน ๑๐ วัด ประกอบด้วย (๑) วัดพระเชตุ
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พนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร (๒) วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ (๓) วัดปทุมวนาราม 
เขตปทุมวัน (๔) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร (๕) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขต
ห้วยขวาง (๖) วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี (๗) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร (๘) วัดหงส์รัตนา
ราม เขตบางกอกใหญ่ (๙) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร (๑๐) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย ส่วนภูมิภาค กิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี สืบสานเทศกาล ประเพณี อาทิ พิธีหล่อ
เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีเวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
ท้ังในรูปแบบปกติ ณ สถานท่ีท่ีก าหนด (on site) หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อ
คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ท่ีมีต่อวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ จากกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๖,๓๙๗ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง ๓,๒๙๓ คน และเพศชาย ๓,๑๐๔ คน สรุปผลได้ ดังนี้  

(๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๘.๔๔ คิดว่า 
“วันอาสาฬหบูชา” (ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘) มีความส าคัญ คือ เป็นวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
แสดง พระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร รองลงมา คือ ร้อยละ 
๖๓.๖๑ เป็นวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ร้อยละ ๕๕.๙๓ 
เป็นวันท่ีบังเกิดพระรัตนตรัยครบท้ัง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

(๒) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๗.๗๙ คิดว่า 
“วันเข้าพรรษา” (แรม ๑ ค่ า เดือน ๘) มีความส าคัญ คือ พระสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่จ าพรรษาในวัด
ใดวัดหนึ่ง หรือ ณ ที่ใดท่ีมีพุทธานุญาตไว้ ไม่ไปค้างแรมท่ีอื่น ตลอดพรรษาสามเดือน รองลงมา คือ 
ร้อยละ ๖๓.๔๕ เป็นช่วงเวลาท่ีให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มท่ี ร้อยละ 
๖๒.๕๓ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา 
ถวายผ้าอาบน้ าฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ฯลฯ  

(๓) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๙.๙๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รองลงมา คือ ร้อยละ 
๓๑.๕๑ ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส และร้อยละ ๘.๕๕ ไม่สนใจเข้าร่วมงาน 

(๔) กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาท่ีประชาชน 
ส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วม ๕ อันดับแรก คือ อันดับ ๑ ท าบุญ ท าทาน อันดับ ๒ ตักบาตรพระสงฆ์ 
อันดับ ๓ ลด ละ เลิก อบายมุข อันดับ ๔ เวียนเทียน และอันดับ ๕ ฟังพระธรรมเทศนา  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๒ 

 

(๕) ในฐานะท่ีท่านเป็นพุทธศาสนิกชนท่านจะน าหลักธรรมข้อใดมา
ยึดถือปฏิบัติและน ามาใช้ ในชีวิตประจ าวัน ๕ อันดับแรก พบว่า อันดับ ๑ กตัญญู อันดับ ๒ ศีล ๕ 
อันดับ ๓ สติ อันดับ ๔ อริยสัจ ๔ และอันดับ ๕ ทาน ศีล ภาวนา  

(๖) ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบใด พบว่า อันดับ ๑ 
จัดกิจกรรมท้ังสองรูปแบบควบคู่กัน อันดับ ๒ จัดกิจกรรมในรูปแบบปกติหรือออนไซต์ และอันดับ 
๓ จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

(๗) วิธีการท่ีจะจูงใจหรือเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษามากขึ้น พบว่า อันดับ ๑ 
พ่อแม่หรือญาติพี่น้อง พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม อันดับ ๒ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันดับ ๓ เปิดแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ และอันดับ ๔ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคคณะสงฆ์บูรณาการการท างานร่วมกัน 
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา   
 

 
 

๓.๓.๒ พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น  
ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาส 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพวรคุณ เจ้ าอาวาสวัดบรมนิวาส 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รวมท้ังพุทธศาสนิกชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม
เจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักค าสอน
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนได้ร่วมน้อมร าลึกถึงคุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๓ 

 

ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่ีมีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง  
มีการลงทะเบียน Application ไทยชนะ และถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมผ่าน Facebook 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับชม จ านวน ๗,๖๐๐ คน   

๓.๓.๓ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาล ี
๒) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรกัษาศีล ๕” 
๓) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด โดยโอนจัดสรรให้แก่ 

วัดส่วนภูมิภาค ๑,๑๖๕ วัด และวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ๒ วัด รวม ๑,๑๖๗ วัด จากจ านวน 
วัดเป้าหมาย ๑,๒๒๓ วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒ 

๔) โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๕) โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุดในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๖) โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 

๗) โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังนี้ มีการปรับแผนการด าเนินการนิเทศโรงเรียน
ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน 

๘) โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
๙) โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๓.๓.๔ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning มีโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และด าเนินการ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๔ 

 

ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๑,๘๘๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จ านวน ๘๕ โรงเรียน และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น ๑ - ๑๑ รวม ๑,๒๒๑ โรงเรียน 
 ๓.๓.๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

๑) กรมการศาสนาร่วมกับวัดบรมนิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสา (ทาสีก าแพงวัด) 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา 
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 

๓) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๔) อุดหนุนงบประมาณให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในส่วนภูมิภาค โดยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ท้ังนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) กรมการศาสนาจึงต้องจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  ๓.๓.๖ กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศล น าภัตตาหารเพล และเครื่อง
อุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส 
เขตปทุมวัน ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สนองพระด าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๕ 

 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น 
การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นท่ีส าหรับ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ท้ังนี้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมท่ีผ่อนปรนการจัด
กิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

   
 

๓.๓.๗ การมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลผู้ชนะเลิศ 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประเภททีม ประเภททีม
โรงเรียนและนักเรียนท่ีชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระราช
ศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  
และพระราชทานโล่รางวัล จ านวน ๔๒๓ รูป/คน ประกอบด้วย พระสงฆ์ ๑๓๘ รูปฆราวาส  
๑๓๕ คน นักเรียนการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีม ๕ คน ๖๕ คน ผู้บริหารสถานศึกษา 
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมโรงเรียน ๔๔ คน นักเรียนการประกวดบรรยายธรรม ๔๑ คน 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๖ 

 

 ๓.๓.๘ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้อันเป็น
ประโยชน์และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งก าหนดจัดประชุมถวายความรู้พระธรรมวิทยากร หลักสูตร ๕ วัน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เป็นพระสงฆ์จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จ านวน ๒๐๐ รูป 
 

    
 

๓.๓.๙ การมอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในพื้นท่ีอ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จ านวน ๑๗ แห่ง เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๒๑,๐๐๐ บาท และใน
พื้นท่ีอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน ๓๙ แห่ง  เป็นเงินท้ังสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้อิหม่าม
ได้ด าเนินการจัดการบูรณะศาสนาสถาน (มัสยิด) ให้แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้ชี้แจงให้ค าแนะน า 
ในการด าเนินการกรอกเอกสารแบบรายงานและการติดตามผล ท้ังนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๗ 

 

๓.๓.๑๐ กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น ท าวัตรเช้า ฟังธรรมสากัจฉา ฟังปาฏิโมกข์ 
ท าวัตรเย็น โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเป็นการช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

 

  
 

๓.๓.๑๑ โครงการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษา
ออนไลน์” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม
อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ และน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม
ของวัดท่ีส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในรูปแบบออนไลน์  
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร  
จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม  
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ น าร่อง ๑๕ แห่ง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new 
normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบ
ศาสนกิจวิถีใหม่ และน าความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดท่ีเข้าร่วมโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับ
จากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
เป็นสถานท่ีในการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการของวัดท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง ๑๕ วัด  
ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ ZOOM Conference และ Facebook Live กรมการศาสนา 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๘ 

 

 

 

 
 

๓.๓.๑๒ พิธีสมโภชและพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พีธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง 
และพิธีตักบาตร ปันน  าใจสู้ภัยโควิด  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานในพิธีสมโภช และพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พิธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง และพิธีตักบาตร
ปันน้ าใจสู้ภัยโควิด โดยมีพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน 
ฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรปันน้ าใจสู้ภัยโควิด นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่ าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากอ าเภอและวัฒนธรรมอ าเภอ เข้าร่วม 
ณ วัดพระบรมธาตุ ไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

  
 

๓.๓.๑๓ โครงการจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ
จัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๗๙ 

 

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมฯ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการจัดท าพระไตรปิฎก  
ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้
การจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอั งกฤษ (Tipitaka English Version)  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีมีความเชี่ยวชาญการแปลและบรรณาธิการร่วมในการจัดท าพระไตรปิฎกดังกล่าว จ านวน  
๒ คณะ ได้แก่  (๑) คณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมจ านวน ท้ังสิ้ น  ๖๙ รูป/คน  
(๒) คณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) 
โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๓๒ รูป/คน 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดท า
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
และเพื่อให้การจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ด าเนินงาน 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ ยังเห็นชอบให้มีการด าเนินการขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นองค์ท่ีปรึกษาโครงการจัดท าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  
ในนามรัฐบาล 

 

  
 

๓.๓.๑๔ การสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภายใต้
กองทุนส่งเสริมกองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๑) พิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสาน 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๐ 

 

โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้ก ากับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ได้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร 
ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมในระดับท่ีสูงขึ้น ภายใต้โครงการสนับสนุน ศาสนทายาทสืบสาน 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างศาสนทายาท  
ในการท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง
ปัจจุบัน  

โดยเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรมการศาสนา ร่วมกับส านักแม่กองบาลี
สนามหลวง และวัดโมลีโลกยาราม จัดถวาย “ทุนการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร”  
แก่พระภิกษุหรือสามเณรท่ีสอบบาลีสนามหลวงได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่เปรียญธรรม  
๓ ประโยค - เปรียญธรรม ๘ ประโยค ในส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยในส่วนกลาง 
จัดพิธีถวายทุนการศึกษา ณ วัดโมลีโลกยาราม จ านวน ๓๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนภูมิภาค 
๖๘ จังหวัด ด าเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี จ านวน ๕๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง 
สามารถน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปอบรมสั่งสอน  
แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสน
ทายาท และน าหลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ไปเป็นหลัก   ในการด าเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัย  
ท่ีส าคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันศาสนาให้ด ารงอยู่คู่สังคมไทย  
อย่างยั่งยืน 

 

  
 

๒) การสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา น้อมน าพระราชปณิธาน    
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และทรงสน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๑ 

 

พระทัยศึกษาธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระไตรปิฎก อันเป็นหลักฐานการบันทึกองค์ธรรมแห่ง 
การตรัสรู้และการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธองค์ ทรงมีพระราชปุ จฉาเผดียงถามสมเด็จ
พระสังฆราชและพระเถรานุเถระ ว่า “จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไรให้เข้าถึง
พระไตรปิฎก” เพ่ือเป็นการจรรโลงบวรพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง และเพ่ือเป็นการรับ
สนองพระราชปุจฉาดังกล่าว อีกท้ัง พระภิกษุ สามเณร ถือเป็นบุคลากรท่ีมีส่วนส าคัญต่อการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เป็นกลไกส าคัญท่ีช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมน าไปปฏิบัติตาม
ศีลธรรมอันดีงามสืบไป กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้ก ากับดูแลกองทุน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงได้สนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมในระดับ 
ท่ีสูงขึ้น ภายใต้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างศาสน
ทายาทในการท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จนถึงปัจจุบัน  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมการศาสนา ได้ร่วมกับวัดปากน้ า        
เขตภาษีเจริญ จัดถวาย “ทุนการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร” ท่ีก าลังศึกษาในส านักเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ระดับเปรียญธรรม ประโยค - เปรียญธรรม ๘ ประโยค ในส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) จ านวน ๒๒๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ      
จนสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง สามารถน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง    
และน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปอบรมสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน        
จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธาและน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปเป็นหลัก   
ในการด าเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน
ศาสนาให้ด ารงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๒ 

 

๓.๓.๑๕ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงวัฒนธรรมตามท่ี 
ขอพระราชทาน เพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิทธารามราช
วรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ มีนางยุพา  
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ 

 

  

  
 

 ๓.๓.๑๖ พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ น าไปมอบแก่เจ้าอาวาสวัดที่จัด
พิธีสวดมนต์ข้ามปีท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความส าเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
พุทธศาสนิกชนท่ีเข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๕ และเป็นสิริมงคลย่ิงของการเข้าสู่ศักราชใหม่ 
ซึ่งมีพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทาน ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคาร
หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๓ 

 

ท่ัวประเทศ ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์ประทานหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
 

 

  
 

 ๓.๓.๑๗ การหารือด้านศาสนาระหว่างประมุขแห่งเขตศาสนปกครองอัครมิสซัง 
กรุงเทพฯ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองอัครมิสซังกรุงเทพฯ และประธานสภาประมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าพบปะพูดคุยหารือ 
ทางด้านศาสนา กับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายเกรียงศักดิ์  
บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

 ๓.๓.๑๘ งานเทศน์เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั งที่ ๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพงานเทศน์เอตทัคคะและพระอริยสาวก  
ในพระพุทธศาสนา ครั้งท่ี ๕ หัวข้อเรื่อง “พระสีวลี” ผู้เป็นเลิศด้านผู้มีลาภมาก “พระปฎาจาราเถรี”  
ผู้เป็นเลิศด้านผู้ทรงพระวินัย และ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” ผู้เป็นเลิศด้านถวายทาน โดยมีผู้บริหาร



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๔ 

 

และเจ้าหน้า ท่ีกรมการศาสนา เข้าร่วมฟังธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 ๓.๓.๑๙ กิจกรรมส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาส กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
ร่วมกับผู้น าและผู้แทนขององค์การทางศาสนาคริสต์ จัดกิจกรรมส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาส 
โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา และผู้แทนขององค์การทางศาสนาคริสต์ ประกอบด้วย 
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริส
เตียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร
วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๓.๓.๒๐ พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ประจ าปี 
๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
รุ่นท่ี ๒๘ ประจ าปี ๒๕๖๕ ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วม
พิธีดังกล่าว ณ มหาจุฬาอาศรม (มจศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต าบลพญาเย็น 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๕ 

 

๓.๓.๒๑ การเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองสมณสมัยปีที่ ๙ 
ของพระสันตะปาปา ฟรานซิส เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ 
บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสมณสมัยปีท่ี ๙ 
ของพระสันตะปาปาฟรานซิส และกล่าวปราศรัยแสดงความยินดี (ผู้แทนภาครัฐ) ท่านเจ้าประคุณ
พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (ผู้แทนพุทธศาสนา) โดยมี พระคาร์ดินัลฟรังซิส 
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

๓.๓.๒๒ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าพระไตรปิฏก ฉบับภาษาอังกฤษ 
(Tipitaka English Version) เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าพระไตรปิฏก 
ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี เพื่อก าหนด 
แนวทางการแปลพระไตรปิฏก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) 
 

 
 

๓.๓.๒๓ การรับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมบูรณ์ เนียก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนา
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้ารับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร เพื่อน าไปถวายแด่  
คณะสงฆ์จากราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน ๓ รูป ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๓ สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ดังนี้ 
(๑) สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นนท์ แงด วัดปทุมวดี Samdech Preah Mahasumetheadhipadi 
NON GNET The Supreme Patriarch of the Kingdom of Cambodia (๒) สมเด็จพระอุดมมุนี  
เจีย สม อาง วัดโสวัณณวรี  Samdech Preah Uddomuni CHEA SAM ANG Deputy Director 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๖ 

 

General of National Inspectoriate of Buddhist Education in Cambodia (๓) สมเด็จพระอุดม
วังษา กิตติบัณฑิต โมง รา วัดมุนีประสิทธิวงศ์ Samdech Preah UddomVogsa MOUNG RA The 
Third Supreme Patriarch of the Kingdom of Cambodia 

 

 
 

๓.๓.๒๔ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  โดยมีพระธรรมวชิรมุนี  เจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

๓.๓.๒๕ การจัดงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่องานพระพุทธศาสนา เมื่อวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงาน 
“มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่องานพระพุทธศาสนา” ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา   
เพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแผ่สื่อสร้างสรรค์ มอบรางวัลผู้ท่ีได้รับโล่และรางวัลเกียรติคุณแก่
องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนา ณ พระอุ โบสถวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบรางวัล
โล่เกียรติคุณ รางวัลเกียรติคุณ และเกียรติคุณ แก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผย
แผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแสดงทัศนะ เร่ือง “วัฒนธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” 
การบรรยายพิเศษ “วิถีแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนากับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๘๗ 

 

การปาฐกถาพิเศษ “พลังสื่อสารสร้างสรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” และการเสวนา 
“บทบาทพุทธศาสนา วัฒนธรรม กับพลังซอฟต์พาวเวอร์ในสังคมไทย” 

งานมหกรรมสื่ อสร้ างสรรค์ เผยแผ่พระพุ ทธศาสนา ในโครงการ
สถานี โทรทัศน์พระพุทธศาสนา เพื่ อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่ อสร้ างสรรค์ 
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งด าเนินงานภายใต้มูลนิธิ 
พระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อน าเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร 
ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV 
และสื่อสังคม (social media) ท้ังยังผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนา หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ ๒๖ เรื่องของผู้เข้ารับรางวัลในงานมหกรรมนี้ท่ีจะถูก
น ามาถ่ายทอดในรูปแบบท่ีน่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
ในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา โดยยังมี
เป้าหมายส าคัญนั้นก็คือ เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ 
พัฒนา ผลิตรายการสือ่สร้างสรรค์ต่อไปฯ 

 

  
 

 ๓.๓.๒๖ การหารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาอิสลาม เมื่อวันท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ Mr.Awad Sabti Al Anzi ปลัดกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม การเชิญชวน และ
การชี้แนะ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเยือนประเทศไทย และหารือการส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านศาสนาอิสลาม โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  
นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๘๘ 

 

 
 

๓.๓.๒๗ การมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารหอศิลป์
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ มีผู้ได้รับการคัดเลือก 
จ านวน ๑๖๐ ราย ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๖      
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับการคัดเลือก กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจึงได้จัดประชุม      
เชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทาง    
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในแต่ละภูมิภาค และจัดพิธีมอบพัดรองท่ีระลึก      
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับ
ความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ท่ีปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มอบสิ่งของ
แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ พัดรอง (บรรพชิต) จ านวน ๑๐๑ รูป และเข็ม    
เชิดชูเกียรติ (คฤหัสถ์) จ านวน ๕๙ คน โดยผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาท่ีได้รับ 
การคัดเลือกในครั้งนี้ จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคม สร้างพลัง
ในการสืบสานให้พระพุทธศาสนายั่งยืนสืบไป 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้ท่ีมีคุณูปการในด้านการท านุ
บ ารุงส่ง เสริมงานด้านพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ ได้ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทางศาสนา ท าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
สังคมและประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานมีคุณธรรม  
และร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมน าหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน สมควรได้รับ  
การยกย่องคุณความดีด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน  
จึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท าความดี ตลอดถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของอนุชนต่อไป  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๘๙ 

 

 
 

๓.๓.๒๘ การถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุ
สามเณรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม      
โดยกรมการศาสนา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ถวายเครื่องสมณบริขาร              
และเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสามเณรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย จ านวน ๕ วัด ได้แก่ วัดถ้ าผาจม วัดผาสุขการาม วัดเหมืองแดง วัดเกาะทราย    
และวัดเวียงหอม 
 

 
 

๓.๓.๒๙ การประชาสัมพันธ์ “ทอดกฐินทั่วไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา 
๒๕๖๕” เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเพณี “ทอดกฐินท่ัวไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 
๒๕๖๕” และนิทรรศการ การสาธิตการทอผ้าจุลกฐิน ตั้งแต่ขั้นตอนการอิ้วหรืออิดเม็ดฝ้าย  
เพื่อเเยกเม็ดฝ้ายเเละปุยฝ้ายออกจากกัน การกรอหรือผัดเส้นฝ้าย ใส่หลอดกระสวยเพื่อน าไปทอผ้า 
ส าหรับท าผ้ากฐิน โดยกลุ่มทอผ้าลาวครั่งวัดโพรงมะเดื่อ จากศูนย์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม 
วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนจากชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัด
ขอนแก่น น าเสนอความเป็นมาของเทศกาลกฐิน และเชิญชวนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี
ร่วมท าบุญปักเสาธงต้นกฐิน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐิน และรับมอบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลกฐิน 

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมคนไทยให้น าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๙๐ 

 

และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแพร่หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชน 
ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยปฏิบัติสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ พระกฐิน
หลวง และกฐินราษฎร์ โดยกฐินมีก าหนดระยะเวลาถวาย ๑ เดือน และตามราชประเพณี 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนท่ัวไปท่ีมีจิตศรัทธาท่ีมาขอรับ
พระราชทานผ้าพระกฐิน น าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ พระอารามหลวงท่ัวราชอาณาจักร  
ในกฐินกาล จ านวน ๒๙๒ พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จ านวน ๓๑ วัด ซึ่งในปีนี้ ได้
ก าหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันอังคารท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
และก าหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 

๓.๓.๓๐ พิธีสวดพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียน
หลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทานผ้าไตร เพื่อน าไปประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียน
หลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดพิธี 
สวดพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย  
เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียน
หลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน ารายได้สมทบทุนสนับสนุนการด าเนินงานโครงการทุนเล่าเรียน
หลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ตามท่ีมหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อันเป็น 
การสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย 
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ท่ี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดี
กินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมร าลึกถึงพระบรม



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓๙๑ 

 

ราโชวาท น้อมน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสาเสียสละ มุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวม 
ช่วยเหลือกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสามัคค ี
 

 
 

๓.๓.๓๑ การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมน าสื่อสร้างสันติสุข กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้ผลิตและรวบรวบสื่อ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาท่ีเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธ
ศาสนา ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือ ความสมดุล ทางสายกลาง ความเหมาะสม ความเสมอ  
และความพอดี โดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมท าความดีละเว้นความชั่ว ผ่านงาน “มหกรรมพุทธธรรม
น าสื่อสร้างสันติสุข” ซึ่งร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
โดยมีกิจกรรมเปิดท่องโลกพระพุทธศาสนาท้ังในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพ่ือใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนเข้าถึงค าสอน น าไปใช้ในชีวิต อาทิ การเสวนา พูดคุย และการขับร้องบทเพลง 
กิจกรรม Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย จ านวน ๙ จุด นิทรรศการ “พุทธธรรมน าสื่อสร้าง
สันติสุข” องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา การสาธิตการท ากระทง กิจกรรมเสริมในวันลอยกระทง 
และVirtual Exhibition “มหกรรมพุทธธรรมน าส่ือสร้างสันติสุข” ในรูปแบบ Metaverse 

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา  
ให้สามารถสืบค้นในรูปแบบ Big Data องค์ความรู้ด้านศาสนาพุทธอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
พุทธศาสนิกชนท่ีสนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดี ๆ ทางพระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระส าคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา 
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๒ 

 

๓.๓.๓๒ การจัดงานครบรอบ ๕๕๔ ปี พระปฐมบรมศาสดาศาสนาซิกข์ เมื่อวันท่ี 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทน
นายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕๔ ปี ศาสนาซิกข์ โดยศาสนาซิกข์เป็น
ศาสนาใหม่ท่ีส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาท่ีถือก าเนิดในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย 
เมื่อพุทธศักราช ๒๐๑๒ มีหลักปฏิบัติและบทพระธรรมสั่งสอนท่ีมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ 
อันงดงามในประเทศไทย ปัจจุบันชาวซิกข์เป็นกลุ่มพ่อค้าท่ีเข้ามาค้าขายและเริ่มต้นตั้งถิ่นฐาน  
ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ หรือประมาณ 
๑๔๐ ปีมาแล้ว อาศัยอยู่ในย่านการค้าขายและกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชาวไทยซิกข์ได้เข้าร่วมในกิจกรรมและพิธีทางศาสนา 
รวมถึงงานชุมนุมทางศาสนาของรัฐบาลมาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีจุดเด่นในแวดวงธุรกิจ  
และอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผ้า ธุรกิจโรงแรม งานสังคมสงเคราะห์ 
และการบริการสาธารณะตามค าสั่งสอนของพระศาสดาคุรุนานัก ซาฮิบ ในเรื่องการด ารงชีวิต  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ท าให้เรื่องราวของชาวไทยซิกข์หรือศาสนาซิกข์ปรากฏต่อสาธารณชน
หรือสื่อมวลชนเพ่ิมขึ้นใน ๕๐ กว่าปีท่ีผ่านมา ดังเช่นในการเฉลิมฉลองครบ ๕๐๐ ปี ของวันประสูติ 
พระศาสดา คุรุนานัก ซาฮิบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ณ โรงละครแห่งชาติ ซึ่งในโอกาสนั้น 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ  
ไปเป็นประธานในพิธี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้ร่วมเสด็จด้วย 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕๔ ปี วันประสูติ พระปฐมบรมศาสดา คุรุ นานัก 
ซาฮิบ ได้ครบรอบอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อโอกาสท่ีร าลึกถึงค าสั่งสอน
ขององค์พระปฐมบรมศาสดาท่ีได้สอนให้ปฏิบัติธรรมในขณะท่ีด ารงชีวิตอยู่ในรูปของฆราวาสวิถี 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ คือ ๑) นั่งสมาธิสวดภาวนานาม วาเฮคุรุ ทุกขณะจิต    
ด้วยความไม่ประมาท ๒) ประกอบสัมมาอาชีวะอย่างสุจริตธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ๓) ปฏิบัติเซว่า 
คือ การรับใช้บริการสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและแบ่งปันต่อผู้ยากไร้ เป็นข้อปฏิบัติหลักในการ
ด ารงชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมชาติเพื่อสันติสุข กิจกรรมท้ัง ๓ ข้อนี้ ชาวไทยซิกข์ได้ถือปฏิบัติกันทุกหน
ทุกแห่ง รวมถึงชาวซิกข์ที่อยู่ท่ัวโลก จนเป็นท่ียอมรับกันถึงทุกวันนี้ โอกาสนี้ ขอพรจากพระศาสดา 
คุรุ นานัก ซาฮิบ ได้โปรดอภิบาล คุ้มครอง อ านวยพรให้พี่น้องชาวไทยซิกข์และพี่น้องศาสนิกชน
ซิกข์ทั่วโลกได้ประสบความสุขสวัสดีมีชัย มีความเจริญในหน้าท่ีการงาน เป็นศาสนิกชนที่ดี และยึด
มั่นค าสอนของศาสนาซิกข์ท่ีกล่าวไว้ว่า ไม่มีศัตรู ไม่มีผู้แปลกหน้า มวลมนุษย์ล้วนเป็นมิตรสหาย    
ของข้าพเจ้า 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๓ 

 

 
 

๓.๔  สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน  
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

๓.๔.๑ การจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๔ ร่วมกับ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ด้วยการน าเทปบันทึกภาพการแสดงพร้อมค าอวยพร
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศจีนออกฉายทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๖.๕๕ น. 
โดยมีล าดับรายการกิจกรรมฯ ท่ีเผยแพร่ออกอากาศ ประกอบด้วย  
   ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร  
   ๒) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย กล่าวอวยพร 
   ๓) ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวอวยพร  
   ๔) คลิปอวยพรตรุษจีนและการแสดงทางวัฒนธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้  
 (๑) การแสดงชุดอวยพรปีใหม่สายใยรักไทย - จีน โดยกรมศิลปากร  
เป็นการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีน อันแสดง
ถึงสัมพันธไมตรีอย่างยาวนานของทั้งสองประเทศ 
 (๒) การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดอีสานลายมังกร โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการแสดงสร้างสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชาวจีนและชาวอีสาน
ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางจากแผ่นดินแม่มาจนถึงแผ่นดินสยามของชาวจีนจนมาลงหลักปักฐาน 
ในถิ่นอีสาน มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๔ 

 

 (๓) เพลงดอกมะลิ “ช้างและถอนดอกหญ้าคา” โดยคณะศิลปะ 
เส่ียวหงฮวาเมืองหนานจิง 

(๔) เพลงลอยกระทง โดยคณะศิลปะเสี่ยวหงฮวาเมืองหนานจิง 
(๕) คลิปโดยคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนปากน้ าโพธิ์ ประชาสัมพันธ์

งานตรุษจีนปากน้ าโพธิ์ประจ าปี ๒๐๒๑ น าเสนอคณะแสดงต่าง ๆ ท่ีแสดงโดยชาวปากน้ าโพธิ์ 
(๖) คลิปอวยพรตรุษจีน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  

นพอุดมพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์ชุด อู๋ไฉ่ชี่ เบญจรงค์มงคล  
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ  

(๗) การแสดงชุดธุงใยแมงมุม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒฯ 

(๘) การแสดงสเก็ตน้ าแข็ง โดยบริษัท คณะกายกรรมแห่งมณฑล 
เฮยหลงเจียง จ ากัด 

(๙) การแสดงหมุนห่วงและริบบิ้นบนสเก็ตน้ าแข็ง โดยบริษัท  
คณะกายกรรมแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง จ ากัด 

ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับเชิญเป็นผู้แทนฝ่ายไทย 
ในการบันทึกวีดิทัศน์ค ากล่าวอวยพรเพื่อน าไปจัดฉายออกอากาศเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม รวมท้ังส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนท่ัวโลก 

๓.๔.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
อาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทางโบราณคดี และการฟื้นฟูอนุรักษ์สงวนรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากรสืบทอดเป็นมรดกที่ส าคัญของชาติสืบไป 

๓.๔.๓ กิจกรรมการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 
ในกรอบความร่วมมือทวิภาคี ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย กิจกรรมความร่วมมือ 
ท่ี เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ จ านวน ๘ กิจกรรม และประเทศเป้าหมาย 
ในการด าเนินงานความร่วมมือทวิภาคี จ านวน ๖ ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สมาพันธรัฐสวิส อิหร่าน
ไอร์แลนด์ จีน และนิวซีแลนด์ ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๕ 

 

 ๑) การจัดการหารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมและรัฐมนตรีฯในกลุ่มประเทศเป้าหมายในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต
จ านวน ๑ กิจกรรม ๑ ประเทศ (๖๕ ปี ไทย - นิวซีแลนด์ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 ๒) การประชุมหารือ/การจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม จ านวน  
๗ กิจกรรม ๕ ประเทศ ๙๐ ปี ไทย - สวิส เมื่อวันท่ี๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๖๐ ปี ไทย - แคนาดา 
เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไทย - อิหร่าน เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ประชุมเตรียมการ)
และวันท่ี ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ไทย - ไอร์แลนด์ (ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติไอร์แลนด์) 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และไทย - จีน เมื่อวันท่ี ๒๔ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๔ กิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมนานาชาติของค์กรระว่างประเทศ 
ที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกในกรอบความร่วมมือพหุภาคี กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม 
เพ่ือเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติขององค์กรระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก
ในกรอบความร่วมมือพหุภาคี จ านวน ๑ กรอบ (APEC) ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้านพิธีการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วง
ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๕ การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนและในเวทีด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จ านวน ๔ กิจกรรม ได้แก่  

๑) การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๖ 
(16th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community) 

๒) การเปิดตัวหนังสือเอกสารรายงานประจ าปี ASEAN Development 
Outlook 

๓) การประชุม ASCC Partnership Conference เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔  

๔) การเข้าร่วมประชุมคณะท างานอาเซียนเรื่องปฏิญญาว่าด้วยวัฒนธรรม 
แห่งการป้องกัน ครั้งท่ี ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๖ กิจกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรม จ านวน ๒ กิจกรรม ๒ หน่วยงานประกอบด้วย  

๑) การหารือเรื่องการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดง 
และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งท่ี  ๒๓ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๖ 

 

กับนายจาสปาล ซิงค์ อูเบรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่นส์ จ ากัด 
และคณะ เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

๒) การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานโครงการเข้าร่วมงาน The 
International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ โดยผู้อ านวยการ
กองการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

๓.๔.๗ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน
โดยท าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: AseanLearning AseanLanguage เพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาษา
เป็นสื่อในการเรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกทักษะการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับต้น หลักสูตรภาษาเขมร หลักสูตรภาษามลายู หลักสูตรภาษาจีนกลาง  
และหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน) 

๓.๔.๘ การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม 
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ... เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี มติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวเล - กะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ... 
(กฎหมายใหม่) ส าหรับประชาชน  

 การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
พ.ศ. ... เป็นแนวนโยบายท่ีส าคัญในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๐ ท้ังยังก าหนดให้เป็นกฎหมายเร่งด่วนท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร 
ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ 

 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมุ่งให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ให้มีสิทธิเสมอภาคอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยวางหลักการ 
และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ท่ีเกิดจากปัญหาอคติทาง
วัฒนธรรมท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๗ 

 

 
 

๓.๔.๙ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ “เมืองสร้างสรรค์ 
แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการสร้างบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ท่ีคล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกันมายาวนาน  
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕๔ ปีนับจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ และเนื่องในวาระครบรอบ ๖ ปี การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน รวมท้ังเพื่อเฉลิมฉลองการท่ีองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็น “ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จึงได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์แห่ง
อาเซียน : ASEAN Creative Cities” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๘ สิงหาคม - ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative 
Cities Network) และสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน  

 โดยนิทรรศการและกิจกรรมดังกล่าวมีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การบรรยายและเสวนา “เส้นทางสู่ เมือง
สร้างสรรค์” พร้อมแจกของท่ีระลึกให้แก่ผู้ชมท่ีเข้าร่วม Facebook Live รวมท้ังน าชมนิทรรศการ 
“เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” ท่ีมีเนื้อหาเผยแพร่คุณค่าความส าคัญ
ของเมืองท่ีได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนท้ัง ๑๑ เมือง 
รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เมืองท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต โดยน าเสนอผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟและสื่อมัลติมี เดีย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๘ 

 

ท่ีทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ผ่าน  
การสแกน QR Code การจัดมุมถ่ายภาพส าหรับการประชาสัมพันธ์ลงสื่อสังคมออนไลน์  
และการจัดท านิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 

 นอกจากนี้ มีการบรรยายให้ความรู้และการสาธิตทางวัฒนธรรมจากผู้แทน
เมืองสร้างสรรค์ท้ัง ๔ เมืองในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต (สาขาอาหาร) เชียงใหม่ (สาขาหัตถกรรม
พื้นบ้าน) สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน) และกรุงเทพ (สาขาออกแบบ) จ านวน ๒ ครั้ง ระหว่าง
วัน ท่ี  ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ และระหว่างวัน ท่ี  ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้จากทุกท่ีโดยจะมีการถ่ายทอดสด 
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 

 

 
 

๓.๔.๑๐ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ  
ครั งที่ ๕๖ กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน 
และประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม
จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่ง คือ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและท าหน้าท่ีเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ ( ASEAN 
Committee on Culture and Information ASEAN - COCI) ท่ีเป็นการประชุมระดับหัวหน้า
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงาน และสถานะโครงการท่ีผ่านมา รวมท้ังรับทราบนโยบายของอาเซียนในประเด็น  
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและด้านสารสนเทศ โดยจะหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยเรียงตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่ งในปี ๒๕๖๓ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ASEAN – COCI ครั้งท่ี ๕๕ และปีนี้ประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นประธานการประชุม ASEAN - 
COCI ครั้งท่ี ๕๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๓๙๙ 

 

ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงเป็นคณะผู้แทนประเทศไทย 
เข้าร่วมประชุม 
 

 
 

๓.๔.๑๑ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย 
และประเทศต่าง ๆ ดังนี  
 ๑) การหารือความร่วมมื อด้ านวัฒนธรรมและการท่อง เที่ ยว 
เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทย - กัมพูชา เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ซก กรัดทะยา 
ท่ีปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เพ่ือหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ณ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๒) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Rachmat Budiman) และคณะเข้าเยี่ยม
คารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี  
และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจัก รไทย  
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้น า



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๐ 

 

ชมงานศิลปะ ภาพจิตรกรรมไทย ศูนย์จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT  
และงานประติมากรรม โดยรอบอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  

 

 
 

 ๓) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry 
Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี  และหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง  
ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

  
 

๔) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรมให้การต้อนรับนายตาน ทเว (Mr.Than Htwe) อุปทูตและอัครราชทูตสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ าประเทศไทย และคณะ ในการเข้าเยี่ยม
คารวะ และได้มอบวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง The Mizzima Alin Buddhist ท่ีจัดท าโดยรัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๑ 

 

  
 

๕) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (H.E. Mrs. Colonne Appuhamillage 
Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจ า
ประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหารือ
ความร่ วมมื อด้ านวัฒนธรรมระหว่ า งสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยมประชาธิป ไตยศรี ลั งก า 
และราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

  
 

๖) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny 
Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย และราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๒ 

 

  
 

๗) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. 
Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย และคณะ 
เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส  
เข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และราชอาณาจักรไทย ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

  
 

๘) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐตุรกี 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap 
Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเย่ียมคารวะ นายอิทธิพล  
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐตุรกีและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคาร
วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๓ 

 

๙) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสหราชอาณาจักร 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายมาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) 
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล  
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคาร
วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๑๐) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๑๑) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างฮังการีและราชอาณาจักรไทย 
เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชานโดร์ ชีโปช (H.E. Mr. Sándor Sipos) 
เอกอัครราชทูตฮังการีประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาส  
เข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างฮังการีและราชอาณาจักรไทย อาทิ 
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย 
และฮังการี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) และการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๔ 

 

ทางวัฒนธรรมระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์ 
แห่งประเทศฮังการี  

 

 
 

๑๒) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐเคนยา
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ 
คิมโวเล (H.E Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจ า
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาส
เข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเคนยา 
โดยมีประเด็นหารือท่ีส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเคนยา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ 

 

 
 

๑๓) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักร
บาห์เรนและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวมุนา 
อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (H.E. Miss Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
บาห์เรนประจ าประเทศไทยและคณะ เย่ียมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และราชอาณาจักรบาห์เรน  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๕ 

 

 
 

๑๔) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแร็มโก 
โยฮ ันเน ิส ฟ ัน ไวน์คาร ์เด ิน (H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด ้านวัฒนธรรมระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

 

 
 

๑๕) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสโลวัก วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายยาโรสลัฟ เอาต์ (H.E. Mr. Jaroslav Auxt) 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม  
และข้อริเริ่มในการจัดท าความตกลงทางด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ 
อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๖ 

 

๑๖) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐชิลี วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (H.E. Mr. Alex 
Geiger Soffia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล 
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือ  
ด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวง
วัฒนธรรม 
 

 
 

๑๗) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมุน ซึง-ฮย็อน 
(H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๑๘) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐอิสราเอล 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางออร์นา ซากิฟ 
(H.E. Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูต รัฐอิสราเอลประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นาย
อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวง
วัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๗ 

 

 

 
 

๑๙) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านและราชอาณาจักรไทย วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอาลี  อับบาซีย์ 
(H.E. Mr. Ali Abbasi) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติ Al-Mustafa พร้อมด้วยนายซัยยิด 
เรซา โนบัคตี (H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

  
 

๒๐) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเชว่ เสี่ยวหัว 
(Mr. Que Xiaohua) ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและส านักงานการท่องเท่ียว 
แห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๘ 

 

๒๑) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักร
เบลเยียม และราชอาณาจักรไทย วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ (H.E. 
Ms. Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจ าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเรื่อง  
การส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวง
วัฒนธรรม 
 

 
 

๒๒) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรสเปน      
และราชอาณาจักรไทย วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด 
(Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจ าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้า
รับหน้าท่ี ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๒๓) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย        
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางมิลลิเซนต์ ครุซ - ปาเรเดส (H.E. 
Mrs. Millicent Cruz-Paredes) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจ าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส  
เข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย 
และฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๐๙ 

 

วัฒนธรรม และนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อ านวยการกองการต่างประ เทศ และเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๒๔)  การหารื อ เกี่ ย วกับความร่ วมมื อ ในการด า เนิ นงานด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
นายศศิวัฒน์  ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานความร่วมมือและการจัด
กิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซีย และการจัดกิจกรรม  
เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย โดยมีนางยุพา 
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร 
นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๒๕) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ Ms. CHANG Yumeng ท่ีปรึกษา   
ด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศ
ไทย พร้อมด้วย Mr. QUE Xiaohua ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ     
และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความ
ร่ วมมือด้ านวัฒนธรรมระหว่ า ง ไทยและจีน  โดยมี  นางยุถิ กา  อิศรางกู ร  ณ อยุธยา  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๐ 

 

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๘ อาคาร
วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๒๖) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
ร่วมหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับนายอัรดะชีร เกาะดีรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิ
สถานประจ าประเทศไทย ถิ่นพ านัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๘ อาคาร
วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๒๗) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐเปรู เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน 
(Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจ าประเทศไทย  
เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส 
เข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐเปรูและราชอาณาจักรไทย     
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๑ 

 

 
 

๒๘) การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทย  
และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางโธเบก้า ดลามินี (Ms. Thobeka 
Dlamini) อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจ าประเทศไทย และคณะ 
เข้าเย่ียมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหารือความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและแอฟริกาใต้  ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 
 

๓.๔.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เวียดนาม ฉลอง
ครบรอบ ๔๕ ปี ผ่านกิจกรรมเสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดกิจกรรมเสวนา
ออนไลน์ภายใต้โครงการ Bilateral Culture (Thai-Viet Nam) to Creative Industry สื่อสอง
วัฒนธรรมไทย - เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Zoom Meeting) และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กระทรวงวัฒนธรรม 

การเสวนาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในลักษณะกิจกรรม
สาระและความบันเทิง (Edutainment) โดยเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ชาวเวียดนามต่อสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทยท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ 
ผ่านทางออนไลน์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกระทรวงวัฒนธรรมกับเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และได้รับการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม จากสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย โดยจะจัดท าในรูปแบบ  
การเสวนาออนไลน์ ๕ ครั้ง พอดคาสต์ ๓ ครั้ง และวีดิทัศน์ผ่านช่องทางยูทูบ ๒ เรื่อง เผยแพร่



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๒ 

 

ต่อเนื่อง กันไปตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยและเวียดนาม ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรมของกันและกัน น าไปสู่ความสมานฉันท์ของประชาชนท้ังสองประเทศและส่งเสริม  
ให้มิตรภาพระหว่างไทย - เวียดนามย่ังยืน 
 

 
 

๓.๔.๑๓ การประชุมหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือ 
ความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรม ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Video 
Conference) กับ H.E. Mr. Carlos Aguilar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ
ปานามา โดยมี H.E. Ana Luisa Castro ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ  
(ด้านความร่วมมือพหุภาคี) H.E. Ms. Itzel Karina Chen Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ปานามาประจ าประเทศไทย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ 
ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๓ 

 

๓.๔.๑๔ การจัดงานเทศกาลดิวาลี ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 
๑๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ 
งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับ นางสุจิตรา ดูไร (H.E. 
Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ าประเทศไทย คุณหญิงสุดารัตน์  
เกยุราพันธุ์ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยด้านตลาด 
ในประเทศ เปิดงานเทศกาลดิวาลี ครั้งท่ี ๒ โดยมี Mr.Prasert Sakchiraphong ผู้บริหาร Thai 
Sikh News แขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานเมืองสุขสยาม  
ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ท้ังนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรม “เทศกาลดิวาลี” เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือวันขึ้นปีใหม่
ของชาวอินเดีย ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่และส าคัญ ของคนเชื้อชาติอินเดียท่ัวโลก 
เทศกาลนี้มีความส าคัญต่อชาวอินเดียมาหลายพันปี มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม 
โดยตกแต่งบ้านเรือน ถนนหนทาง ด้วยดอกไม้สีสันงดงาม มีการจุดประทีป โคมไฟ และพลุดอกไม้ไฟ 
สว่างไสวไปท่ัวท้ังสาธารณรัฐอินเดียและในกลุ่มท่ีอยู่อาศัยของชนชาวอินเดียท่ัวโลก เนื่องด้วย 
เป็นการสืบทอดประเพณีตั้งแต่สมัยพระรามท่ีทรงมีชัยเหนือทศกัณฑ์ และเสด็จพร้อมพระนางสีดา
พระมเหสี นิวัติสู่กรุงอโยธยา น าความปลาบปลื้มมาสู่ปวงประชาราษฎร์ จึงพร้อมใจกันตกแต่ง 
จุดประทีป โคมไฟต้อนรับให้สว่างไสวไปทั่วท้ังเมือง 
 

  
 

  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๔ 

 

๓.๔.๑๕ การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ 
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท 
และเครือข่ายชุมชน ชาติพันธุ์ชาวเล จัดประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการปกป้อง 
และคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลท่ีห้องประชุมโรงแรมสุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเทล จังหวัดภูเก็ต  
เพื่อสรุปข้อมูลสถานการณ์ด้านคดีและบทเรียนท่ีเป็นเงื่อนไขความส าเร็จ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า
ข้อมูลเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลรวมถึงการด าเนินงานปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
ในด้านอื่น ๆ 
 จากการสรุปบทเรียนร่วมกัน พบว่าสถานการณ์ด้านคดีความของกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเล สามารถจ าแนกประเภทคดีได้ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) คดีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท ากิน
และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ๒) คดีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีชุมชนและท่ีอยู่
อาศัย ๓) คดีท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการปกครอง ท้ังนี้ท่ีประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยสามารถสรุปบทเรียนและเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ด้านคดีได้ ดังนี้ 
 (๑) การศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาวิจัย เพื่อจัดท าข้อมูล
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนชาวเล เป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงให้เห็นการมีตัวตน 
และด ารงอยู่จริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถน าไปใช้ยืนยันประกอบกระบวนการพิจารณา
ในชั้นศาล 
 (๒) การสร้างเครือข่ายการท างานท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของการมี
องคก์รพี่เลี้ยง ในระดับพื้นที่เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งภายในชุมชนชาติ
พันธุ์ชาวเล และองค์กรเครือข่ายภายนอกท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน สร้างการรับรู้ต่อสังคม 
โดยเฉพาะเครือข่ายสื่อมวลชนท่ีมีการสื่อสารข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและชุดความรู้ด้านวิถีชีวิต
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้เป็นท่ีแพร่หลายและต่อเนื่อง 
 (๓) การสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่า
ด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ท่ีแสดงให้เห็นแนวทางในการด าเนินงาน 
เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตลอดจนสามารถน ามาใช้ยืนยัน
เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลได้ 
 ส าหรับการด าเนินงานด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลต่อไปในอนาคต ได้เสนอให้มีการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล รวมถึงแนวนโยบายและหลักการปฏิบัติฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล 
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อหน่วยงานท้ังในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานท้ังในด้านการสื่อสาร การจัดการข้อมูลและการสร้าง
เครือข่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในมิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไปพร้อมกันด้วย  
 ชุดข้อมูลท่ีได้จากการสรุปบทเรียนดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งภายใน
ชุมชนชาติพันธุ์ การสร้างความเข้าใจ ท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกท่ีจะเข้ามาร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้มี  
ความเข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวทางการผลักดันให้มีกฎหมายเพ่ือการคุ้มครอง และส่งเสริมวิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในอนาคตจะช่วยการปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ให้ปรากฏ 
เป็นรูปธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและแนวนโยบายท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

  
 

 ๓.๔.๑๖ การจัดกิจกรรม “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ประจ าปี ๒๕๖๔ : 
ASEAN Creative Cities 2021” กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จัดกิจกรรม 
“เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ประจ าปี ๒๕๖๔ : ASEAN Creative Cities 2021” ระหว่างวันท่ี 
๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วม
สมัยราชด าเนิน ชั้น ๓ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ และสนับสนุน  
การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๖ 

 

 
 

๓.๔.๑๗ โครงการเทศกาลดนตรีอาเซียน - เกาหลี ครั งที่ ๒ “ROUND 2021” 
กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิและยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ดังนั้น 
ประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมจึงเข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีอาเซียน - เกาหลี (ASEAN-
Korea Music Festival : AKMF) ครั้งท่ี ๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวด าเนินงานโดยส านักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้
มอบหมาย Korean Broadcasting System (KBS) เป็นผู้ด าเนินโครงการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ดนตรี (ASEAN-Korea Music Committee) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประชาชนและสร้างความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในด้านวัฒนธรรมและศิลปิน โดยเฉพาะการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านดนตรี
สมัยนิยม (pop music) 

โดยกิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การแสดงดนตรี 
โดยจัดงานเทศกาลดนตรีอาเซียน - เกาหลี ครั้งท่ี ๒ “ROUND Music Festival 2021” ในวันท่ี 
๙ มกราคม ๒๕๖๕ ถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ KBS และดาวเทียมต่างประเทศ ซึ่งศิลปินจาก
สาธารณรัฐเกาหลีจะน าเสนอการแสดงดนตรีสด และศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดส่ง
วีดิทัศน์การแสดงดนตรีมาจัดฉายในโอกาสเดียวกัน หลังจากนั้น จะน าเสนอบันทึกการแสดง 
ในช่องยูทูบของ KBS และ ROUND ท้ังนี้ คณะกรรมการดนตรีของโครงการดังกล่าว ได้พิจารณา
คัดเลือกให้ นายภพธร สุนทรญาณกิจ หรือ ตู่ ภพธร ศิลปินไทย ซึ่งมีชื่อเสียงท้ังในประเทศไทย 
และระดับนานาชาติ เป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมการแสดงดนตรีในครั้งนี้ โดยตู่ ภพธร ได้เลือก
บทเพลง จ านวน ๓ เพลงในการแสดงดนตรี ได้แก่ พูดท าไม แต่ยังคิดถึง และยิ่งไกลยิ่งชัด 

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนา ROUND Music Forum ในหัวข้อ Exploring 
ASEAN Music จากผู้เชี่ยวชาญและผู้คร่ าหวอดในวงการดนตรีของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี 
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เผยแพร่ผ่านช่องยูทูบของ ROUND ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕  ซึ่งในส่วน
ของประเทศไทยได้เชิญนายอานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีประจ าปี ๒๕๖๒  
เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะน าเสนอผลการศึกษาด้านดนตรีในหัวข้อ การส ารวจ
เกี่ยวกับดนตรีไทยแบบดั้งเดิม (An Exploration of Thai Traditional Music)  
 

 
 

๓.๔.๑๘ ไทย - จีนกระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น จัดคอนเสิร์ตฉลองตรุษจีน “สุขสันต์
วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับโอลิมปิกฤดูหนาว” ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ในรูปแบบออนไลน์ กระทรวง
วัฒนธรรม มีนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริม
บทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ซึ่ งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมิตรภาพท่ีดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และมีความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมระหว่างกัน ดังค ากล่าวท่ีว่า “จีนไทยใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน” โดยเทศกาลตรุษจีน 
เป็นเทศกาลดั้งเดิมท่ีประชาชนของท้ังสองชาติต่างมีการเฉลิมฉลองกัน อีกท้ังปีนี้เทศกาลตรุษจีน 
ซึ่งตรงกับวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพิธีเปิดงานโอลิมปิกฤดูหนาว 
ท่ีปักกิ่ง ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  
ณ กรุงเทพฯ วงดุริยางค์จีนแห่งชาติและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวัน
ตรุษจีน “สุขสันต์วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับโอลิมปิกฤดูหนาว” ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ในรูปแบบออนไลน์ 
ในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๕ น. โดยออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย NBT 2HD พร้อมกันนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันได้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ 
อาทิ ทาง Youtube : ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพจเฟซบุ๊กกองการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน  
ณ กรุงเทพฯ และวงดุริยางค์จีนแห่งชาติ 

กิจกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันตรุษจีน “สุขสันต์วันตรุษจีน ยินดีต้อนรับ
โอลิมปิกฤดูหนาว” ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
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พรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทย กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และการแสดงดนตรีพื้นบ้านจีนโดยวง China 
National Traditional Orchestra ซึ่งเป็นวงดุริยางค์จีนแห่งชาติแสดงดนตรีประกอบด้วยบท
เพลงเทศกาลตรุษจีน เสน่ห์แห่งฤดูหนาว เรื่องราวในปักกิ่ง ท่าเกอสิง ซ่วนต้งและหนิว โต่วหู 
พร้อมกันนี้ ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ค าหวาน (Sweet Words) ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแสดงดนตรีในโอกาสนี้ด้วย 
และการแสดงดนตรี โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้วยบทเพลงมะลิงามและเพลงไทย  
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ  
ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึ้น และน าไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 

 
๓.๔.๑๙ การประชุม The UNESCO Regional Consultation on Cultural 

Policies ของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์  
งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม The UNESCO 
Regional Consultation on Cultural Policies ของภูมิภาคเอเชีย -  แปซิฟิก ผ่ านระบบ 
การประชุมทางไกล (Zoom Application) โดยมีนายนาดีม มาคาริม รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิจัยและเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธาน 
การประชุม พร้อมด้วยนายเออร์เนสโต ออตโตเน่ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก  
และผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก รวมถึงผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ
และ NGOs  

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๑๙ 

 

 ๓.๔.๒๐ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ท่องเที่ยว ภูมิวัฒนธรรม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ 
และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน จ านวน ๒๖๘ คน (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๐๖ และมีกิจกรรมเด่น คือ การท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ “Phayao Hill Tribe Coffee Hub: 
ชุมชนท่องเท่ียววิถีชาและกาแฟ” โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมมือกับจังหวัดพะเยา 
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๕ ภายในงานมีกิจกรรม ท่ีน่าสนใจ เช่น นิทรรศการ “จากแดนฝิ่น สู่ถิ่นกาแฟ” การย้อมผ้า 
สีธรรมชาติ การจ าลองพิธีกรรมของชนเผ่า การเรียนรู้วิถีกาแฟ และการปักผ้าของชนเผ่า เป็นต้น 
โดยมีผลการด าเนินงาน ๙๕๘ คน (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๗ ท้ังนี้   
ผลการด าเนินงานในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน จ านวน ๕๖๕ คน 

๓.๔.๒๑ การให้การต้อนรับเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะ 
ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Muhammad 
bin Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะ เยือนไทยอย่าง 
เป็นทางการ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายดามพ์  
บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้  ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ เจ้าหน้าท่ี ท่ี เกี่ยวข้อง  
ร่วมให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้น าคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการโดยรอบ และชมการแสดงทางวัฒนธรรม  
จากคณะนักแสดงกรมศิลปากร ในโอกาสเยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 

 
 

๓.๔.๒๒ กิจกรรม Global Greening 2022 เนื่องในโอกาสวันชาติไอร์แลนด์ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย จัดกิจกรรม 
Global Greening 2022 โดยประดับไฟสีเขียวบริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๐ 

 

ท้ังนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันชาติไอร์แลนด์ และวันนักบุญแพทริก 
(St. Patrick’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ มีนาคม ของทุกปี โดยการเปิดไฟสีเขียวตามอาคาร
และสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ท่ัวโลก 

 

 
 

๓.๔.๒๓ กิจกรรมสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน 
ศาสนิกสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นจิตอาสา
จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม แก่เยาวชนในโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ณ หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนเรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายน าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเยาวชนจาก ๓ ศาสนา ได้แก่ เยาวชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เยาวชนผู้นับถือศาสนาคริสต์ จากโรงเรียน
คอมมูนิต้าอินคอนโทร และเยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม จากโรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ซึ่งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทักษะวัฒนธรรม ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมท่ีมีพลวัต
ตามความคิดและวิถีชีวิตของเยาวชน โดยมีการระดมความคิดเกิดเป็นค าตอบท่ีหลากหลาย อาทิ 
การกิน การเต้น การเล่น Tiktok เป็นวฒันธรรมหนึ่งได้เช่นกัน จากนั้นได้เชิญชวนเยาวชน เล่นการ์ด
เกม ผี พระ เจ้า ท่ีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้น โดยการให้เยาวชน ลองใช้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา เป็นกลยุทธ์ในการสะสมลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม เช่น สัญลักษณ์ 
วิถีปฏิบัติ สถานท่ี อาหาร เคร่ืองแต่งกาย ผู้คน และวันส าคัญของศาสนาต่างๆ ท่ีผูกโยงสังคมเข้าไว้
ด้ วยกัน แล้ วชวนถกกันว่ า “ในสั งคมท่ีมีความหลากหลาย เรามักจะเห็นความเหมือน 
หรือความต่างมากกว่ากัน” ซึ่งเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดประสบการณ์ใหม่ท่ีอาจจะไม่ได้เรียน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๑ 

 

ในห้องเรียน ในเรื่องของความแตกต่างหลากหลายในทางศาสนาผ่านการเรียนรู้ ท่ีร่วมสมัย 
คือ การ์ดเกม และท าให้มองเห็นความเหมือนในความต่างและความต่างในความเหมือนมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

๓.๔.๒๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย 
และจอร์แดน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จอร์แดน วันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
ไทย และนางฮัยฟา นัจจาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
ในฐานะตัวแทนรัฐบาลจอร์แดน เป็นประธานร่วมกันในพิธีลงนามโครงการแลก เปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
ระหว่างปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย - จอร์แดน 
ณ ห้องปฏิบัติการ ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ดังนั้น รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน โดยความร่วมมือของกระทรวง
วัฒนธรรมท้ังสองประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 
๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทาง 
การทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๕ โดยโครงการฯ มีสาระส าคัญมุ่งเน้นความร่วมมือ ทางวัฒนธรรมในทุกระดับผ่าน
ความร่วมมือระหว่างกัน ในสาขาทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อาทิ วรรณกรรม ศิลปะการแสดง 
ภาพยนตร์ การละครและดนตรี ทัศนศิลป์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ
ต้องไม่ได้ระหว่างท้ังสองประเทศ บนพื้นฐานของหลักต่างตอบแทนและความเท่าเทียมกัน รวมท้ัง
สนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จอร์แดน 
ในแต่ละประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๕ และในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย - จอร์แดนในปี ๒๕๖๙ ด้วย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๒ 

 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลงนามโครงการฯ และโอกาสครบรอบ ๕๕ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ไทยและจอร์แดนได้ร่วมกัน 
จัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย - จอร์แดน จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๗ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนิทรรศการนี้มีท้ังหมด ๕๕ ภาพ 
ประกอบด้วยภาพถ่ายจากฝ่ายไทย และฝ่ายจอร์แดนท่ีส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ (5F) ๕ ด้าน ได้แก่ อาหาร (Food) 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) 
และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมท้ังภาพถ่ายมรดก
โลกของท้ังสองประเทศ ซึ่งโครงการฯ นี้จะเป็นกรอบการด าเนินงานในการกระชับความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทย - จอร์แดน และเป็นแนวทางส าคัญในการผลักดันให้เกิด 
การด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเสริมสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรของประชาชนท้ังสองประเทศน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอ้ือต่อการด าเนินความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจอร์แดน
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 

 
 

๓.๔.๒๕ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖๐ ปี  การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเยอรมนี เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรม
ดิจิทัลและสถาบัน  เกอเธ่ประจ าประเทศไทย จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๖๐ ปี 
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเยอรมนี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดโครงการ
ฉายภาพยนตร์เงียบ เรื่อง ช้าง ประกอบการแสดงดนตรีสด โดยวงฟองน้ า และกิจกรรมเสวนา
หัวข้อ “การสร้างสรรค์ดนตรี ดนตรีดิจิทัลประกอบการฉายภาพยนตร์เงียบ” ระหว่างวันท่ี ๖ - ๘ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๓ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงดนตรีสดท่ี
ผสมผสานดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกผ่านเทคนิคการประพันธ์ดนตรีในแบบศตวรรษท่ี ๒๐ 
ปัจจุบันภาพยนตร์เงียบเรื่องช้างได้รับการถือครองลิขสิทธิ์ เพื่อฉายในประเทศไทยโดยสถาบันเก
อเธ่ประจ าประเทศไทย 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงสุนทรียศาสตร์ด้านภาพยนตร์และ
ดนตรีเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปกรรม
ดิจิ ทัลให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังสามารถสร้างแรงบันดาล ใจให้แก่ศิลปินยุคใหม่และบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเยอรมนี ท่ีมี  
มายาวนาน ๑๖๐ ปี ท าให้ ท้ังสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือ 
ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น ดนตรี 
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงไปสู่ระดับสากล  

ท้ังนี้ ภาพยนตร์ช้าง (Chang : A Drama of the Wilderness) เป็นภาพยนตร์
ของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย โดยบริษัท พาราเมาท์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘      
ใช้เวลาถ่ายถึง ๑ ปีครึ่งท่ีจังหวัดน่าน แพร่ พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยมี 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ร่วมงานสร้างและเป็นภาพยนตร์ขาว - ด า 
และเป็นภาพยนตร์เงียบมีค าบรรยายปรากฏเป็นระยะ ซึ่งการถ่ายท าได้แล้วเสร็จ ออกฉายเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่ีสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความสนใจอย่างมากต่อมาได้รับการเสนอชื่อเข้าประกวด
รางวัลออสการ์คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ในสาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียม  

ส่วนเพลงประกอบภาพยนตร์เงียบเรื่องช้างได้รับการสร้างสรรค์โดยวง
ฟองน้ า น าโดยนายบรูซ แกสตัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งนายบรูซเป็นศิลปินชาวต่างชาติคนแรก
และคนเดียว ท่ีได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายไกวัล กุลวัฒโนทัย นายประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ 
และนายอานันท์ นาคคง ได้ร่วมกันทดลองเทคนิคเสียงสมัยใหม่ ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไฟฟ้า 
ตลอดจนการสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างเสียงและบรรยากาศในภาพยนตร์ 
นับเป็นความก้าวหน้าในการผสมผสานเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ 
ท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบัน 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๔ 

 

 
 

๓.๔.๒๖ งานเปิดตัวและฉายสารคดี “Me and the Magic Door. Discovering 
Italian Architecture in Bangkok” รอบปฐมทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุน 
การด าเนินการจัดท าสารคดี “Me and the Magic Door. Discovering Italian Architecture in 
Bangkok” ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจ าประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผลงานการศึกษา การออกแบบและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผ่านผลงานการออกแบบและสถาปัตยกรรมอิตาลีในประเทศไทย 
โดยสถาปนิก วิศวกร และศิลปินชาวอิตาเลียนท่ีได้มีส่วนร่วมท างานกับกรมโยธาธิการของไทย 
ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และ รัชกาลท่ี ๖ ซึ่งผลงานสิ่งก่อสร้างดังกล่าวหลายแห่ง ยังคงได้รับการรักษา
และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 
 

๓.๔.๒๗ การจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองศิลปะภาพยนตร์และประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ปีที่ ๗๖ ของสาธารณรัฐอิตาลี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจ าประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์แห่งชาติอิตาลี (Museo 
Nazionale del Cinema) จัดนิทรรศการ Dolce Vita : Italian Cinema and Culture ตั้งแต่
วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๓ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  

Dolce Vita : Italian Cinema and Culture เป็นนิทรรศการเฉลิมฉลอง
ศิลปะภาพยนตร์และประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ปีท่ี ๗๖ ของสาธารณรัฐอิตาลี (76th Day of the 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๕ 

 

Italian Republic) และเป็นการใช้ภาพยนตร์เป็นประตูเพื่อท าความรู้จักกับวัฒนธรรมในแง่มุมอื่น ๆ 
เช่น อาหาร การท่องเท่ียว และจิตวิญญาณของความเป็น “เมือง” อันเป็นส่วนประกอบท่ีท าให้
อิตาลีเป็นประเทศท่ีน่าหลงใหล ท้ังหมดนี้จัดแสดงผ่านภาพถ่าย โปสเตอร์ คลิปภาพยนตร์  
และภาพยนตร์วนลูปแบบ VR นอกจากนี้ ยังมีการจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์อิตาลี ๔ เรื่อง 
โดยฉายในช่วงเวลา ๔ สัปดาห์ ได้แก่ Ennio : The Maestro (วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
La strada (วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) Accattone (วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕) และ Fire at Sea 
(วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 

 
 

๓.๔.๒๘ การจัดท าแผนบริหารจัดการพื นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ๑) การจัดท าแผนพื นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกน 
จังหวัดระนอง เมื่อวันท่ี ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพื้นท่ี
คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกนจังหวัดระนอง เพื่อศึกษา ส ารวจข้อมูลวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม สถานการณ์ปัญหาชุมชนในพื้นท่ีชุมชนชาวเลบ้านเกาะช้าง ชุมชนชาวเลบ้านเกาะ
พยาม และชุมชนชาวเลบ้านเกาะเหลา โดยได้น าข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้จากการจัดประชุมร่วมกับ
ชาวมอแกน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี มาวิเคราะห์และจัดท าแผน
พื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจากการลงพื้นท่ีศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า กลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเลมอแกนเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมท่ีมีถิ่นท่ีอยู่อาศัยในท้องทะเล ด ารงชีวิตด้วยการออกเรือหา
ปลาและสัตว์น้ าไปตามเกาะแก่งและบริเวณอ่าวต่าง ๆ ในท้องทะเลอันดามัน ตั้งแต่บริเวณจังหวัด
ระนองไปจนถึงจังหวัดภูเก็ต วิถีชีวิตของชาวมอแกนดั้งเดิมจึงไม่ได้มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน 
แต่จะมีการเคลื่อนย้าย หมุนเวียนไปมาตามพื้นท่ีท่ีมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ชาวมอแกนจึงเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีความรู้ ภูมิปัญญา ในการอยู่อาศัยและท ามาหากินในท้องทะเล เช่น การเดินทาง
ในท้องทะเลท่ีสามารถรู้ว่าพ้ืนท่ีจุดไหนเป็นพื้นท่ีปลอดภัยจากโขดหิน การฟังเสียงใต้น้ าเพื่อส ารวจ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าในทะเล วิธีการสังเกตสภาพอากาศและคลื่นทะเลท่ีอาจเป็นอันตราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๖ 

 

รวมถึงการด าน้ าเพื่อจับสัตว์น้ าใต้ท้องทะเลท่ีถือเป็นความรู้ ภูมิปัญญาและทักษะเฉพาะของ  
ชาวมอแกน 

โดยนับตั้งแต่ภายหลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  
ได้มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือและด าเนินงานพัฒนา โดยได้มี
การจัดสรรท่ีดิน  สร้างบ้านเรือนให้ชาวมอแกนได้อยู่อาศัยมีถิ่นฐานท่ีมั่นคงถาวรมากขึ้น ดังปรากฏ
ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนในพื้นท่ีจังหวัดระนองท้ัง ๓ เกาะ ปัจจุบัน มีประชากรชาวมอแกน
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีบ้านเกาะช้างประมาณ ๒๔๕ คน เกาะพยามประมาณ ๑๔๕ คน และบ้านเกาะ
เหลาประมาณ ๑๑๒ คน ปัจจุบันภายใต้ระบบความสัมพันธ์กับบริบทสังคม เศรษฐกิจ 
วิถีวัฒนธรรมภายนอก ท าให้ชาวมอแกนส่วนใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิต มีการอยู่
อาศัยในบ้านและรวมกลุ่มเป็นชุมชนมากขึ้น และบางส่วนก็ได้มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อ 
และแนวปฏิบัติทางศาสนาหันมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น ดังปรากฏการสร้างโบสถ์ส าหรับ
ประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นท่ีบ้านเกาะช้างและบ้านเกาะพยาม 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนท้ัง ๓ พ้ืนท่ี ยังเผชิญสถานการณ์ปัญหา
ใน ๓ ด้านส าคัญ คือ (๑) การสูญเสียอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งพบว่า
ประเพณีพิธีกรรมท่ีแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชาวมอแกนมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย เนื่องจาก
ขาดคนถ่ายทอดและสืบทอดวิถีวัฒนธรรมเหล่านั้น (๒) การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและบริการ
สวัสดิการจากรัฐอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ ท้ังในด้านการพัฒนาความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ าประปาท่ีท่ัวถึง มีเพียงพอและมีคุณภาพต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา
เส้นทางคมนาคมท่ีมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการรับรอง
สถานะบุคคลและสิทธิในสัญชาติ ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหาหลักท่ียังจ าเป็นต้องมีการแนวทาง 
การพัฒนากระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างระบบ เพื่อเป็นชุดข้อมูลพื้นฐานต่อ  
การพิจารณาให้สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์มอแกน (๓) การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกชุมชน บนพื้นฐานของการเคารพในวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีช่วยส่งเสริมให้สามารถจัดการและดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ท้ังนี้ ส าหรับแนวทางในการด าเนินงานในระยะต่อไปของศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์การมหาชน) และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง จะได้มีการจัดท าแผนพื้นท่ี
คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกนในพื้นท่ีจังหวัดระนอง โดยในระยะสั้นจะมี  
การด าเนินงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนท้ังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพชุมชนท่ีจะเป็นพื้นฐานต่อ  
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะกลางจะมีการด าเนินงานบูรณาการความร่วมมือ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๗ 

 

จากหน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นท่ีและระดับท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันออกแบบ
และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน 
เพ่ือเตรียมผลักดันให้เป็นพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในระยะยาวต่อไป 

 

 
 

  ๒) การจัดท าแผนบริหารจัดการพื นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง ณ บ้านขุนแม่เหว่ย (แม่ปอคี) อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี ๑๐ - ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
และภาคีเครือข่าย ประชุมการศึกษาพื้นท่ี เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ณ บ้านขุนแม่เหว่ย (แม่ปอคี) อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยหมู่บ้าน 
แม่ปอคีมีกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ราว ๔๐๐ ปี มาแล้ว ในชุมชนมีวิถีชีวิตการท าไร่หมุนเวียนแบบแปลง
รวมหมุนเวียน ๕ ปี การทอผ้าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแม่เหว่ย การจักสานท าเครื่องดนตรี ซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีน ามาทอผืนผ้า และจักสานนี้ เป็นผลผลิตจากไร่หมุนเวียนท้ังสิ้น โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน
น าชุมชนในการด าเนินชีวิตตามวิถีภูมิปัญญา และมีความต้องการให้หมู่บ้านแม่ปอคีได้ประกาศ
เป็นพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อด ารงการท าไร่หมุนเวียน ฟื้นฟู รักษาป่าต่อไปได้ 
โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้เยาวชนและคนในหมู่บ้านส าหรับการเก็บข้อมูลโดยใช้
เคร่ืองมือทางมานุษยวิทยา ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชน และปฏิทินวัฒนธรรม 
เป็นข้อมูลเตรียมพร้อมส าหรับการประกาศพื้นท่ีคุ้มครองฯ 
  โดยหลังจากได้เรียนรู้วิถีชีวิตการท าไร่หมุนเวียนภาคปฏิบัติแล้ว ตัวแทน 
จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้แลกเปลี่ยนเกี่ ยวกับพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิต 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๘ 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพและท าความเข้าใจพร้อมกัน เพื่อเห็นวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายในการจัดท าแผนบริหารจัดการพื้นท่ีให้เกิดขึ้น โดยได้กล่าวถึงแนวคิดพื้นที่คุ้มครองฯ 
ดังนี้  (๑) คุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิในฐานะเป็นกลุ่มชุมชนดั้งเดิมท่ีอยู่มาก่อน 
(ดูแลทรัพยากรและดูแลคน) (๒) หลักการรักษาสมดุล ฟื้นฟูวิถีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรม 
จะต้องเป็นประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนทรัพยากรของตนเอง 
(ภูมิปัญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต) และ (๓) ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งกระบวนการสามส่วนนี้บรรจุเป็นหลักการ  
ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ... ท่ีก าลังรอผลบังคับใช้ 
ดังนั้น ก่อนกฎหมายดังกล่าวจะบังคับใช้จึงชวนชุมชนและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องมาท าแผนบริหาร
จัดการพื้นท่ีฯ ให้รองรับการขับเคลื่อนการเป็นพื้นท่ีคุ้มครองฯ และเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะท างาน
ร่วมกันในพื้นท่ีบูรณาการกันเป็นองคาพยพ เกิดเป็นแผนท่ีมีพลวัตบนฐานศักยภาพชุมชน 
และเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนร่วมกันให้เกิดความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน ท้ังเศรษฐกิจ 
การศึกษา สาธารณสุข  วัฒนธรรม พร้อม ท้ัง ให้ เห็นผลกระทบชุมชน ท่ีมีความเสี่ ยง  
หรือความเปราะบาง กลายเป็นความเข้มแข็งและสร้างให้บ้านขุนแม่เหว่ยเป็นโมเดลต้นแบบ  
ให้กบัชุมชนใกล้เคียงได้ 
 

 
 

๓) การจัดท าแผนบริหารจัดการพื นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
เครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ชาวเล อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ มูลนิธิชุมชนไท และภาคีเครือข่ าย 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ เครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ชาวเล เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อ าเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิต



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๒๙ 

 

กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลชุมชนและสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจากการด าเนินกระบวนการดังกล่าว ท าให้เกิด
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์น าร่องท่ีสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของชุมชนได้ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ชุมชนชาติพันธุ์ชาวเลได้วิเคราะห์
ปัญหาชุมชน ระดมปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความ
ต้องการเร่งด่วน และเลือกปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดมาวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อท่ีจะสามารถวางแผน
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป โดยการวิเคราะห์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ 

(๑ ) ส า รวจสถานการณ์ปัญหาและความต้ อ งการของชุ มชน  
โดยเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาตามความต้องการของชุมชน 

(๒) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(๓) วิเคราะห์ต้นทุนและศักยภาพชุมชน เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และความต้องการของชุมชน 

ท้ังนี้ สรุปปัญหาใหญ่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตามล าดับดังนี้ 
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาด้านวัฒนธรรม ปัญหาการศึกษา และปัญหา 
การไร้สัญชาติ 
 

 
 

๔) การส ารวจและวางแผนการขับเคลื่อนพื นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน  าแม่ขาน อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) จัดประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ขาน อ าเภอสะเมิง จั งหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  เพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง   
การขับเคลื่อนพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนทบทวนสถานการณ์ปัญหา ข้อกังวล     
ของชุมชนชาติพันธุ์ ในพื้นท่ี ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญต่อการออกแบบและก าหนด  
แนวทางการขับเคลื่อนพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้กรอบแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิต



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๓๐ 

 

ชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

โดยท่ีประชุมได้มีการน าเสนอให้เห็นแนวทางของการขับเคลื่อนพื้นท่ี
คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีหลักการส าคัญท่ีมุ่งให้การคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยได้มีการเน้นย้ าให้เห็นว่าการประกาศเป็น
พื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเป็นเพียงการให้สิทธิในการจัดการพื้นท่ีบนพื้นฐานของ  
การจัดการร่วม ไม่ได้มีเป้าหมายให้สิทธิการจัดการในลักษณะท่ีเป็นปัจเจกแนวทางการประกาศ
พื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จึงมีเป้าหมายส าคัญท่ีจะน าไปสู่การยืนยันสิทธิในการอยู่อาศัย
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีของชุมชน การสร้างมาตรการและแนวทาง 
การคุ้มครอง วิถีชี วิต  วัฒนธรรม และยืนยันสิทธิ ในการอยู่อาศัย การบริหารจัดการ 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี โดยชุมชนต้องมีการด าเนินการส ารวจและจัดท า
ข้อมูลชุมชนแสดงขอบเขตจ านวนพื้นท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีท ากิน พื้นท่ีพิธีกรรม พื้นท่ีใช้ประโยชน์ 
ท าสวนท านาและเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนพื้นท่ีอนุรักษ์ของชุมชนให้มีความชัดเจน รวมถึงการจัดท า
ข้อมูลแผนการบริหารจัดการพื้นท่ีบนหลักการ “ป่าอยู่ได้ คนอยู่รอด” ภายใต้การออกแบบ 
และก าหนดกติกาชุมชนท่ีแสดง ให้เห็นศักยภาพและกลไกในการจัดการตนเองบนฐานภูมิปัญญา 
และวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  

ท้ังนี้ ส าหรับการขับเคลื่อนพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในระยะ
ต่อไปในพื้นท่ีชุมชนลุ่มน้ าแม่ขาน ท้ังในกลุ่มบ้านแม่โต๋ กลุ่มบ้านสบลาน บ้านแม่ลานค า บ้านป่าคา
นอก จึงได้มีการก าหนดแนวทางโดยในระยะแรกจะมีการศึกษาและจัดท าข้อมูลชุมชนให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน ขอบเขตพื้นท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ี
ท ากิน พื้นท่ีอนุรักษ์ และพื้นท่ีจิตวิญญาณของชุมชนให้มีความชัดเจน รวมถึงการร่วมกันวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชนท่ีชี้ให้เห็นสิ่งท่ีเป็นทุนของชุมชน ท้ังทุนทางวัฒนธรรม ทุนความรู้ ภูมิปัญญา     
ทุนเศรษฐกิจ ทุนเครือข่าย เพื่อน ามาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและวางแผน
ผลักดันไปสู่การประกาศเป็นพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันต่อไป 
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(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๓๑ 

 

 ๓.๔.๒๙ การส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยในโครงการเยาวชนเชื อสายไทยคืนถิ่น 
ประจ าปี ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทย 
ในโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 
ให้เกียรติเข้าร่วมชมกิจกรรมและได้พบปะพูดคุยกับเยาวชน จากนั้นได้รับชมการสาธิตการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม รับฟังความภาคภูมิใจท่ีมีเชื้อสายไทยและความประทับใจต่อโครงการฯ  
จากตัวแทนเยาวชน 
  โดยโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ เกิดขึ้นจาก 
การท่ีกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ส่งเสริม
บทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ตามแนวทางการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) 
โดยการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมท่ัวโลก จึงได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย 
ในต่างประเทศในการจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนไทยในต่างประเทศ 
ได้มีโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินของบรรพบุรุษ ตระหนักถึงความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยจากประสบการณ์ตรง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ให้กับเครือข่าย และขยายความร่วมมือด้านเครือข่ายในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
เกิดภาพลักษณ์ความเป็นไทยท่ีดีในหมู่ชาวต่างประเทศ ผ่านน้อง ๆ เยาวชนไทยท่ีเกิดหรือเติบโต
และมีถิ่นพ านักในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย 
น าไปสู่การส่ือสารความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ 
   ส าหรับโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เยาวชนไทย รวม ๔๐ คน 
จากถิ่นพ านัก ๑๕ ประเทศท่ัวโลก ได้แก่ กัมพูชา ญี่ปุ่น เบลเยียม ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี  
ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิตาลี 
และอินโดนีเซีย รูปแบบในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรม การบรรยาย การศึกษาดูงาน 
การฝึกปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย โขน ร าวง ร ากลองยาว กระบี่
กระบอง รวมถึงมารยาทไทย เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาของชุมชน อาทิ ทุ่งนา ป่าตาล การเคี่ยวตาล 
วัวเทียมเกวียน ช่างไม้เรือนไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ ทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญ อาทิ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดงห้วยหลวง ชุมชนคุณธรรมฯ ยลวิถี 
ย่านเมืองเก่า อาทิ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร เสาชิงช้าเมืองเพชร วัดเพชรพลี 
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๔๓๒ 

 

วัดก าแพงแลง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดพลับพลาชัย ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งการจัดกิจกรรมท้ังหมดจะสร้างโอกาส  
ในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายองค์ความรู้กับการฝึก
ปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจากวิทยากรและเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม รวมท้ัง
กิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทยในจังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชน  
จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ 
ในแต่ละแขนง รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนด้วย 

 

 ๓.๔.๓๐ การจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี ๒๕๖๕ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประจ าปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ สวน Tenjin Chuo (ลานกลางแจ้ง) เมืองฟูกูโอกะ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรมเดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิด เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็น
ไทยในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเทศกาลไทยฯ ท้ังชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ในจังหวัดฟูกูโอกะ 
จังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมีการออกซุ้มจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไทย การออกบูธประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวและสินค้าไทย รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ท้ังนี้ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย รวมท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ 
รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะและประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย - ญี่ปุ่น ถือเป็น
ภาพลักษณ์ความร่วมมือในการผลักดันความเป็นไทยไปสู่นานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม
ให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและ
กระตุ้นการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย และการจัดงานในครั้งนี้ยังจะช่วยส่งเสริมมิตรภาพ
และความเข้าใจระหว่างประชาชนของท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย 
  นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้หารือเรื่องการบริหารงาน
พิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงงานกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การน าเสนอองค์ความรู้ท่ีทันสมัย สื่อผสม และการจัดแสดงในรูปแบบท่ีหลากหลาย ในเมืองฟูกูโอกะ 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียของเมืองฟูกูโอกะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู พิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
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๔๓๓ 

 

ฟูกูโอกะ แหล่งเรียนรู้ย่านเมืองเก่าฮากาตะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแสดงนิทรรศการ 
สื่อดิจิทัล ณ พิพิธภัณฑ์ TeamLab Forest Fukuoka ซึ่งผลจากการศึกษาและหารือจะน ามา
พัฒนาต่อยอดให้กับพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ของไทย ในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ท่ีทันสมัย มีชีวิตชีวา เช่ือมโยงความรู้ท่ีหลากหลาย รวมถึงเสริมสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ ความรู้ เพื่อขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และโมเดล BCG ในการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยและส่งเสริม 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์และการจัด  
การองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ไปสู่เด็ก เยาวชนและประชาชนน าไปสู่การสืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติ
อย่างยั่งยืน 
 

 
 

 ๓.๔.๓๑ การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดประชุมเครือข่ายองค์กร
หารือแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์ให้มีความชัดเจน เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ในท่ีประชุมได้มีการน าเสนอให้เห็นว่าปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ
ไทยต่างเผชิญปัญหาในหลากหลายมิติ  ท้ังในด้านอคติความไม่ เข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
และภาพลักษณ์ท่ีถูกน าเสนอให้เห็นว่าเป็นประชากรกลุ่มย่อยของสังคม การเข้าไม่ถึงทรัพยากร 
ท าให้ขาดสิทธิในท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย ท าให้ขาดความมั่นคงในการด ารงชีวิต และปัญหา  
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การไม่ได้รับรองสถานะบุคคล ซึ่งยังเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเข้าไม่ถึง
สิทธิขั้นพื้นฐาน ขณะเดียวกันยังส่งผลต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจ
ต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ท าให้ในช่วงท่ีผ่านมาได้มีความพยายาม
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ท้ังในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสั งคม   
และความมั่นคงของมนุษย์ท่ีออกแบบให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง เป็นกลไกในการจัดเก็บ  
และรวบรวมข้อมูลประชากรท้ังในด้านจ านวนประชากร ขอบเขตสถานการณ์ และสภาพปัญหา 
ความต้องการ ซึ่งเป็นจุดเด่นส าคัญท่ีแสดงให้เห็นความใกล้ชิดกับชุมชนชาติพันธุ์ในระดับพื้นท่ี 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียท่ีด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม
ชาติพันธุ์โดยใช้แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูภาษาแม่ ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงานท าให้เกิดการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่าง
ครอบคลุม รวมถึงสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีท างานท้ังในด้านการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท าให้มีฐานข้อมูลท่ีแสดงให้เห็น
ขอบเขตจ านวนประชากรกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นท่ีภาคใต้ 
และการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ให้สามารถจัดการตนเองได้บนฐานความรู้ ภูมิปัญญา  
และวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการด าเนินงานของสภาชนเผ่าพื้นเมืองท่ีได้พัฒนาให้มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภา ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 
๔๐ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ขณะเดียวกันยังได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติ
พันธุ์เปราะบางจ านวน ๑๐ กลุ่ม ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับพื้นท่ีท่ีมีการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลด้วยตัวเอง ท้ังนี้ เมื่อพิจารณา
จากสถานการณ์การด าเนินด้านชาติพันธุ์ในปัจจุบันและแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ชี้ให้เห็นว่า
การก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับความสนใจจาก
หลายภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ให้ความชัดเจน 
สามารถน าข้อมูลมาใช้เพื่อการวางแผน  และออกแบบแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีประชุมครั้งนี้จึงเสนอให้มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนในรูปแบบของคณะท างานท่ีจะร่วมกันก าหนดทิศทางการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูล ท่ีจะน าเสนอให้เห็นข้อมูลจ านวนประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
การติดตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ท้ังในด้านอคติและการรับรู้ของสังคม  
สิทธิการเข้าถึงทรัพยากร ความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท ากิน ตลอดจนสิทธิขั้นพื้ นฐาน 
ในด้านอื่น ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ให้สามารถ
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จัดการและพึ่งพาตนเองได้บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตน อย่างไรก็ดี ในการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบของคณะท างานท่ีจะเกิดขึ้นนั้น จะต้องมีการร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความชัดเจน เกิดการบูรณาการ
การท างานร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลท้ังในด้านข้อมูลจ านวนประชากร ชื่อเรียกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ให้มีความถูกต้องชัดเจน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังในทางวิชาการและขับเคลื่ อน 
ในระดับนโยบายร่วมกันต่อไป 
 

 
 

 ๓.๔.๓๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือเจ็ดชิ น” ณ ชุมชนมุสลิมบ้านฮ่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สมาคมอิสลามเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือเจ็ดชิ้น” ณ ชุมชนมุสลิมบ้านฮ่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัย
การเสริมสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สนับสนุนโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพและตระหนักถึงความส าคัญในการเก็บข้อมูลชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นรากฐาน
ด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ และคุณค่า 
ทางประวัติศาสตร ์
  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวแทนชุมชนมุสลิมเข้าร่วมอบรมจ านวน ๒๐ คน 
โดยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าปาง และมีนักศึกษาสาขาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมท ากิจกรรมและเรียนรู้เครื่องมือ
เจ็ดชิ้นเพื่อการศึกษาชุมชน อันประกอบด้วย แผนท่ีเดินดิน แผนผังเครือญาติ ประวัติศาสตร์ชุมชน 
องค์กรชุมชน ปฏิทินชุมชน แผนผังเศรษฐกิจชุมชน และประวัติบุคคล ผลของการอบรม 
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ตัวแทนชุมชนเห็นคุณค่าและพลังของเครือข่ายสังคมและความเป็นญาติ
พี่น้องกัน ซึ่งช่วยสร้างส านึกทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าท่ีปู่ย่าตายายได้ท าประโยชน์ไว้ ให้
ลูกหลาน ข้อมูลชุมชนด้านต่าง ๆ ท่ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะเป็นทุนส าคัญให้ชุมชนน าไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเท่ียวและการส่งเสริม  
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๓๖ 

 

 

 

๓.๔.๓๓ การต้อนรับคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม     
และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการศึกษาดูงานด้านชาติพันธุ์ของศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม 
มีภารกิจส าคัญคือเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการร่างกฎหมาย 
หรือนโยบายชาติพันธุ์หลายด้านในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเวียดนาม โดยเฉพาะ
การเสี่ยงต่อการสูญหายทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ซึ่งคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ได้ด าเนินการสนับสนุนข้อมูลให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนาม  
 ท้ังนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานด้านชาติพันธุ์ซึ่งจะท าให้ 
เกิดการร่วมมือกันในอนาคต โดยเริ่มต้นจากการน าเสนอภารกิจด้านชาติพันธุ์ของศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์การมหาชน) การจัดท าฐานข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
การพัฒนาระบบภูมิสนเทศข้อมูลชาติพันธุ์ในประเทศไทย ตลอดจนการผลักดันกฎหมายคุ้มครอง
และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อน าไปสู่การลดอคติ การส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม  
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลและเข้าใจผู้คน และการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะ
การด าเนินงานทางวิชาการข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เพื่อรองรับกฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยท่ีจะมีการประกาศใช้กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีสาระส าคัญคือ
คุ้มครองวิถีชีวิตไม่ให้สูญหาย ส่งเสริมศักยภาพโดยใช้ ทุนทางวัฒนธรรม และมีความเสมอภาค 
ผ่านการมีคณะกรรมการระดับชาติ การมีฐานข้อมูลสนับสนุนท่ีชัดเจน การมีพื้นท่ีคุ้มครอง  
และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และมีสมัชชาชาติพันธุ์ ท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน  
ด้านชาติพันธุ์ของชาติ  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม     
และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เยี่ยมชม



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๓๗ 

 

นิทรรศการทางสังคม - วัฒนธรรม ประกอบด้วย นิทรรศการหน้ากากมนุษย์ นิทรรศการจดหมาย
เหตุมานุษยวิทยา นิทรรศการภาพถ่ายโควิด ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการทรงงานด้านชาติพันธุ์ นิทรรศการฐานข้อมูลทางสังคม
วัฒนธรรมผ่านคิวอาร์โค้ด นิทรรศการเครื่องมือเครื่องใช้จากธรรมชาติสู่สังคม - วัฒนธรรม 
นิทรรศการเคร่ืองปั้นดินเผาในประเทศไทย และนิทรรศการเรียนรู้อยู่ร่วม พร้อมท้ัง ได้เข้าเยี่ยมชม
ระบบปฏิบัติการ PMOP ซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
รวบรวมกระบวนการขั้นตอนท่ีส าคัญ และแนวปฏิบัติที่ดีมีมาตรฐานการบริหารจัดการและเทคนิค
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น รวมถึงความสัมพันธ์ต่อนโยบายยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือให้บรรลุภารกิจอีกด้วย 
 

 
 

๓.๔.๓๔ การรับมอบเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์มาเลเซีย เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยแลกเปลี่ยน ให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีรับมอบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเลเซียจากกระทรวง
การท่องเท่ียว ศิลปะ และวัฒนธรรม (Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia: 
MOTAC) สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยกระทรวงการท่องเท่ียว ศิลปะ และวัฒนธรรม (Ministry of Tourism, 
Arts and Culture Malaysia: MOTAC) สหพันธรัฐมาเลเซีย มีข้อริเริ่มในการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และมรดกของมาเลเซีย โดยการน าเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ผ่านนิทรรศการด้านเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของชาติพันธุ์ในมาเลเซีย โดยได้มอบเครื่อง
แต่งกายพื้นเมืองมาเลเซียดังกล่าว ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในหลายประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี และในโอกาสเดียวกันนี้ MOTAC ได้แจ้งความประสงค์ 
ในการมอบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเลเซียดังกล่าว ให้แก่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม  

ท้ังนี้  ทาง MOTAC ได้มอบเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์หลักใน
มาเลเซียให้กับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จ านวน ๕ กลุ่ม รวมท้ังหมด ๑๐ ชุด ได้แก่ เครื่องแต่งกาย



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๓๘ 

 

สตรีและบุรุษชาวมลายู เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เครื่องแต่งกายสตรี
และบุรุษชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวซาบาห์ และเครื่องแต่งกาย
สตรีและบุรุษชาวซาราวัก พร้อมเครื่องประดับและหุ่นจัดแสดง ถือเป็นการแสดงถึงความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย และ MOTAC รวมถึงแสดงถึง
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของ MOTAC ท่ีมีต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย ในการเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงาน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยแลกเปลี่ยน ให้บริการ
ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
 

 
 

๓.๔.๓๕ การจัดงาน “ภูษาอาเซียน” เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจ าประเทศไทย ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จัดกิจกรรม “ภูษาอาเซียน” 
เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  
ในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญา “ผ้าไทย” รวมถึงเพื่อเป็นการระลึก
ถึงการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เนื่องในวันอาเซียน  
๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗ ปี ของการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน  

การจัดงาน “ภูษาอาเซียน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น 
สู่สากล” กิจกรรมภายในงานมี ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมท่ี ๑ นิทรรศการภูษาอาเซียน 
“ขิด จก ยก ย้อม มัด ล้วง : มรดกร่วมทางภูมิปัญญาแห่งอาเซียน” นิทรรศการเผยแพร่ความรู้
เรื่อง “ผ้า” ซึ่งเป็นมรดกร่วมทางภูมิปัญญาของอาเซียน โดยการรวบรวมผ้าทอมือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภายใต้จินตนาการของช่างทอภายใต้กรอบอิทธิพลทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น น ามาจัดแสดง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามเทคนิคท่ีใช้ในการผลิตผ้า ซึ่งความเหมื อน 
และความต่างท่ีปรากฏบนผืนผ้าเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในด้านของการออกแบบ 
และช่วยกระตุ้นทุกคนตระหนักถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาค กิจกรรมท่ี ๒ 
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ภูษาอาเซียน โดย ผศ. ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๔๓๙ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า กิจกรรมท่ี ๓ การสาธิตและการเรียนรู้ 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องผ้า จ านวน ๓ เทคนิค ได้แก่ การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า การพิมพ์ผ้า
ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และการท าผ้าบาติก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของผ้าไทยและผ้าใน
อาเซียนมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมท่ี ๔ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ 
ขึ้นใหม่ ชุด “มรดกร่วมภูมิปัญญาภูษาอาเซียน” โดยคณะคิดบวกสิปป์ แสดงถึงความงดงาม 
ของผ้านานาชนิดในอาเซียน ท่ีแสดงถึงความเหมือน ความต่าง และความหลากหลายท่ียังคงได้รับ
การอนุรักษ์และพัฒนา จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกร่วมภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ท่ีทรงคุณค่า
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาเซียน 
 

 
 

๓.๔.๓๖ โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” กระทรวงวัฒนธรรม 
เปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการ Art for All หรือ “ศิลปะ 
เพื่อมวลมนุษย์” ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และได้เปิดตัวสู่สังคม
นานาชาติตั้งแต่การด าเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
เพื่อสนับสนุนแนวความคิดในการน าศิลปะมาใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งนอกเหนือจากคุณค่าทาง
สุนทรียะแล้ว ศิลปะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ท่ียังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๕ จึงด าเนินกิจกรรม
ในรูปแบบผสมผสานท้ังกิจกรรมเชิงกายภาพและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย เยาวชนพิการและไม่พิการ ครูอาจารย์ท่ีสอนศิลปะ ผู้ปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ วิทยากรจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มเครือข่าย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔๐ 

 

แห่ งชาติ  และอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  กระทรวงวัฒนธรรม และ Art for All Village 
กรุงเทพมหานคร 
  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติ “ศิลปะ
เพ่ือมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (International Symposium and Conference 
“Art for All: Diversity, Creativity, Sustainability”) ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน 
(Hybrid) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วมการประชุม และการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะจาก
คณาจารย์และศิลปินไทยส าหรับผู้พิการ ท้ังนี้ โครงการ Art for All หรือ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” 
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision) ท่ีจะท าให้อาเซียนเป็นชุมชนของสังคม
แห่งความเอื้ออาทร “ก้าวข้ามขีดจ ากัด” โดยกิจกรรมหลักคือการจัดค่ายศิลปะซึ่งส่งเสริมให้
เยาวชนพิการและไม่พิการให้ได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเอง เสริมสร้าง
คุณค่าของการมีชีวิต ทักษะชีวิตและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ
และมีศักดิ์ศรีค่ายฯ ได้รับการออกแบบและด าเนินการโดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร 
ครูอาจารย์ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งนอกจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจะมาจากภูมิภาคต่าง ๆ 
ภายในประเทศไทยแล้วยังได้เชิญ ครู อาจารย์ ศิลปิน เยาวชนพิการ จากนานาชาติ เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนการสอนด้านศิลปะเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ด้วย 
 

 
 

๓.๔.๓๗ การจัดงานนิทรรศการ Art Can Die เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมในประเทศไทย จัดงานนิทรรศการ     
Art Can Die ณ River City Bangkok ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ ท้ังนี้ งานนิทรรศการ Art Can 
Die ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีได้ท าให้เห็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเบลเยียม 
รวมท้ังเครือข่ายวัฒนธรรมอื่น ๆ ท่ีมาร่วมจัดนิทรรศการผลงานศิลปะของศิลปินชั้นน าของไทย 
อาทิ นายสุวัฒน์ บุญธรรมะ นายทองไมย์ เทพราม นายวิภู ศรีวิลาศ และนายพิชัย พงศา
เสาวภาคย์ ร่วมกับศิลปินจากหลากหลายประเทศ โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ในการสนับสนุนงาน
ศิลปะเชิงคุณภาพท่ียั่งยืน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔๑ 

 

 
 

๓.๔.๓๘ การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี  แห่งการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น จัดนิทรรศการพิเศษ 
เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานต านานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย
วัฒนธรรมโลก” ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นับเป็นโอกาสอันส าคัญยิ่งในวาระครบรอบ ๑๓๕ ปี 
แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็น  
การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่ีทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมศิลปาชีพ เคร่ืองปั้นดินเผาให้แก่ราษฎรท่ัวประเทศ  

 โดยจังหวัดซากะอนุญาตให้กรมศิลปากรน าเครื่องเคลือบเซรามิกจาก
พิพิธภัณฑสถาน เซรามิกแห่งคิวชู จ านวน ๘๒ รายการ ๙๗ ชิ้น มาจัดนิทรรศการพิเศษร่วมกับ
เครื่องปั้นดินเผาไทย จ านวน ๙๐ รายการ ท้ังนี้ เครื่องเคลือบเซรามิกเป็นหัตถศิลป์อันเชิดหน้า 
ชูตาและทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจของจังหวัดซากะมายาวนาน เครื่องปั้นดินเผาของ 
เมืองอาริตะ จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องปั้นดินเผาของไทยจากหลายแหล่งในประเทศ 
เป็นโบราณวัตถุส าคัญและประจักษ์พยานแห่งการติดต่อสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนานของสองประเทศ
เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการฯ แบ่งออกเป็น ๖ หัวเรื่อง ได้แก่ (๑) น้อมส านึกพระมหา
กรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : เนื่องใน
โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕  
(๒) วิวัฒนาการเซรามิกแห่งสองสายใย (ญี่ปุ่น - ไทย) ในโลกพาณิชยวัฒนธรรม (๓) ภูมิปัญญา 
ชาวแหลมทองและชาวอาทิตย์อุทัย ในดิน-น้ า-ลม-ไฟ : “ปั้นดินทราย ฉาบไล้ด้วยน้ า น าผึ่งลม  
โหมฟืนไฟในเตาเผา” บอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ของญี่ปุ่นและไทย  
(๔) สูงสุดแห่งภูมิปัญญา : ภาพฉายาในพาณิชยวัฒนธรรมโลก สะท้อนเรื่องราวการค้า ศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านเคร่ืองปั้นดินเผาญี่ปุ่น และไทยท่ีไปไกลยังต่างแดน (๕) แรงบันดาลใจไม่หยุดยั้ง คือ
พลังสร้างสรรค์ใหม่ โดยสืบทอดวัฒนธรรมและพัฒนากระบวนการผลิตสู่ความคิดใหม่   
และ (๖) ส ารับคาวหวาน อาหารญี่ปุ่น – ไทย ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารควบคู่กับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔๒ 

 

ภาชนะท่ีมีบทบาทส าคัญมาแต่อดีต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วม
กิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การบรรยาย ทางวิชาการ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและ
แดนอาทิตย์อุทัย : สานต านานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” กิจกรรม “TRIP to 
SAGA” สัมผัสเสน่ห์การท่องเท่ียว อาหาร หัตถกรรมดั้งเดิมของจังหวัดซากะ  กิจกรรมเวิร์กชอป 
(Workshop) จากส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : 
สานต านานสายใย   ไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ถึงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
พระนคร วันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์
กรมศิลปากร finearts.go.th 
 

 
 

๓.๔.๓๙ การประชุมน าเสนอผลงานของเครือข่ายส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดประชุม
น าเสนอผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ ของเครือข่ายส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๒๐ จังหวัด ท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลและชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัย ระหว่างวันท่ี ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุม
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ   

       ในการประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานครั้งนี้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๒๐ จังหวัด ท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอยู่อาศัย ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
สตูล และจังหวัดท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัย ๑๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ สุโขทัย ก าแพงเพชร อุทัยธานี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ได้น าเสนอให้เห็นการน าแนวคิด 
และกระบวนการปฏิบัติในการขับเคลื่อนพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการด าเนินงาน ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยงได้เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและทุนชุมชนได้ครอบคลุมและรอบด้าน โดยน าเสนอให้เห็นว่า 
ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นทุนส าคัญท่ียังด ารงอยู่และแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ 
ท่ีโดดเด่นของความเป็นชาติพันธุ์ ท้ังในด้านการแต่งกาย การใช้ภาษา การด ารงวิถีท ากิน 
ในแบบดั้งเดิม เช่น การท าไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง การจับสัตว์น้ าในทะเลตามวิถีวัฒนธรรม
ของชาวเล เป็นต้น อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์
ถือเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการน าไปพัฒนาให้เกิดเป็นแผนบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในระยะต่อไป 

ท้ังนี้ จากการน าเสนอผลการด าเนินงานยังพบว่า ชุมชนชาติพันธุ์หลายแห่ง
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม โดยมองว่า 
ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีของชุมชนนั้นถือเป็นทุนส าคัญท่ีสามารถน าไปพัฒนาและต่อยอด 
ท้ังในด้านการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ส าหรับการด าเนินงาน
ของเครือข่ายส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและชุมชนชาติพันธุ์พื้นท่ีต้นแบบในระยะต่อไปจะมี  
การขยายความร่วมมือและบูรณาการท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิด
การพัฒนากระบวนการจัดเก็บและจัดท าข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ในระดับต าบลและร่วมผลักดัน  
ให้เกิดการจัดท าแผนบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  
โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จะร่วมเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ท้ังในรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นชุดข้อมูล 
ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการผลักดัน และขับเคลื่อนให้พื้นท่ีคุ้มครอง  
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เป็น ท่ีรับรู้และได้รับการยอมรับจากหน่ว ยงานองค์กรท้ังภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนชาติพันธุ์เพื่อยกระดับศักยภาพ  
ให้มีความสามารถในบริหารจัดการข้อมูลชุมชน การจัดแผนชุมชน ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานการเคารพในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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๓.๔.๔๐ การส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมส าหรับเยาวชน
กลุ่มชาติพันธุ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม ส าหรับผู้น าเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อวันท่ี 
๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์      
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน แล้วน าไปพัฒนาสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  เชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนชาติพันธุ์ท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 
๕ ชุมชน จากภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ได้แก่ ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น (พุเม้ยง์) 
จังหวัดอุทัยธานี ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินด า จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนกะเหรี่ยงบ้าน
แม่ปอคี จังหวัดตาก ชุมชนชาวเลมอแกลนบ้านทับตะวัน จังหวัดพังงา และชุมชนชาวเลอูรักลา
โวยจบ้านเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีอยากสืบทอดและต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมในชุมชนตนเองให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ให้ได้  

การส ารวจและวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมท่ีได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันจาก       
การอบรมครั้งนี้ได้คัดเลือกมา ๔ ทุนหลักท่ีแต่ละชุมชนมีเช่นเดียวกัน คือ ทุนความรู้ ทุนทรัพยากร    
ทุนเครือข่าย และทุนเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมมากมายหลากหลายท่ีได้น ามา
เรียนรู้ด้วยกัน จนน าไปสู่การทดลองพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในชุมชน โดยจ าแนกให้เห็นว่า 
แต่ละชุมชนมีความต้องการพัฒนาอะไรเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้า มีแหล่งทรัพยากรหรือวัตถุ 
ในชุมชนอะไรบ้างและอะไรท่ียังไม่มี/ต้องการเพิ่ม ตลอดจนในทุกชุมชนล้วนมีปราชญ์ความรู้หรือ
ผู้รู้ในชุมชนท่ีจะช่วยสนับสนุนการท างานของกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้       
กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ยังได้ทดลองน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจทุนและศักยภาพชุมชนมาเขียน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนลองฝึกทักษะวิเคราะห์        
ความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื่องเทศคนชั้นสูงแห่งดอยแม่ปอคี  
(ผงเพิ่มรสชาติอาหารจากไร่หมุนเวียน) ขนมปอมปอมอูรักลาโวยจ (ท ามาจากแป้งเท้ายายม่อมขึ้นชื่อ) 
ทะเลแห้งชาวเล๊ชาวเล (อาหารทะเลจากกรรมวิธี ถนอมอาหารสูตรพิเศษ) กรีนดีวิสาหกิจ       
(ผลิตจากไร่หมุนเวยีนและหมู่บ้านแบบออแกนิกร้อยเปอร์เซนต์) และมิงสิพุเม้ยง์ (ขนมทองโย้)  
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๓.๔.๔๑ การจัดงาน “อันยองไทยแลนด์ สวัสดีโคเรีย” เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย เปิดงาน “อันยองไทยแลนด์ สวัสดีโคเรีย” ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลีประจ าประเทศไทย และศูนย์
วัฒนธรรมเกาหลีประจ าประเทศไทย โดยกิจกรรมวัฒนธรรมไทย - เกาหลี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นครั้งท่ี ๓ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ภายในงานรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสวมชุด
ประจ าชาติเกาหลี พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ สวมชุดประจ าชาติไทย ร่วมท าพิธีเปิดงาน รวมท้ัง 
คุณญดา นริลญา กุลมงคลเพชร นักแสดงสาวชาวไทย ผู้รับบทเป็นนางเอกของภาพยนตร์ไทย - 
เกาหลี “ร่างทรง” เข้าฉายในปี ๒๕๖๔ ได้ขึ้นบนเวทีในฐานะทูตกิตติมศักดิ์ของงานและเป็น
นางแบบในงาน Hanbok Fashion Show จากนั้น สมาคมวัฒนธรรมเกาหลีได้มอบชุดฮันบก
ให้กับทหารผ่านศึก ๑๑ คน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีมอบทุนการศึกษาให้แก่
ลูกหลานทหารผ่านศึก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเกาหลี - ไทยอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงร า
กลองยาวโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการแสดงจากกลุ่มไอดอลไทย - เกาหลี หน้าใหม่ 
“Seven Stars” ท่ีบ่งบอกถึงการแลกเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ระหว่างไทย - เกาหลีได้อย่างชัดเจน 
 

 
 

๓.๔.๔๒ การจัดนิทรรศการ “Bridge of Colors” สะพานแห่งสีสัน เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบวันชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๗๗ ปี กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมศิลปากร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย 
จัดนิทรรศการ “Bridge of Colors” สะพานแห่งสีสัน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบวันชาติของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครบรอบ ๗๗ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสองประเทศ และเป็นสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียเข้าไว้
ด้วยกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนิทรรศการในครั้งนี้
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ถ่ายทอดความหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านภาพวาดท่ีหลากหลายท้ังทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ การใช้สีสัน แนวความคิดการถ่ายทอดภาพและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ท่ีแตกต่างกันของศิลปินชาวอินโดนีเซีย ๑๑ คน จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๕ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต     
เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๔๙๓ นับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา ๗๒ ปีแล้ว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศท่ีมีมาอย่างยาวนาน ได้มีการแลกเปลี่ยน ส่งเสริม และสานสัมพันธ์ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ท้ังสองประเทศต่างมี
วัฒนธรรมร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากศิลปะ วรรณกรรม นาฏยศิลป์ แตกต่างเพียงบริบทแวดล้อม 
ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเท่านั้น การสร้างความรับรู้และเข้าใจในความหลากหลายผ่าน
ผลงานศิลปะ นับเป็นวิธีการสื่อสารทางการทูตรูปแบบหนึ่งท่ีถูกหยิบยกมาใช้เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณข์องชาติ โลกศิลปะท่ีไร้พรมแดนสามารถหล่อหลอมให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกรับรู้ร่วมกันได้
อย่างน่ามหัศจรรย์ และตกผลึกกลายเป็นความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของ
ผู้คนในแต่ละท้องท่ี สร้างพลังแห่งศรัทธาและสายสัมพันธ์ท่ีเช่ือมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันผ่านงานศิลปะ 
 

 
 

๓.๔.๔๓ การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคในสื่อ เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการคุ้มครองผู้บริโภคในสื่อ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐานและความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ณ โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อน    
การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้          



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔๗ 

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก และเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส    
และผู้มีความหลากหลายทางเพศแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องระหว่าง 
กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
โดยกลุ่มเป้าหมายการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ได้เชิญกลุ่มผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กร รวมท้ังผู้แทนเครือข่ายเยาวชน Seed 
Thailand รวมท้ังสิ้นกว่า ๑๐๐ คน เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปส าคัญอันน าไปสู่การขับเคลื่อน 
และขยายผลในระดับนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสื่อให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
ท่ีส าคัญเป็นการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย และนับว่าเป็นโอกาสส าคัญในการรับ
ฟังเสียงจากภาคีเครือข่ายงานวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายท่ีมีพลังในการเปลี่ยนแปลง
สังคมยุคปัจจุบันและในอนาคต 

การประชุมดังกล่าว มีการจัดเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมบทบาทกลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มชาติพันธุ์ ในการบริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
๓ หน่วยงาน คือ กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมท้ังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาท่ีส่งผลต่อความหลากหลายทาง  
พหุวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพิจารณาท้ังสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์  
ในมิติต่อตนเอง มิติสื่อ มิติสังคม และมิติภาครัฐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบกิจการสื่อและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 

 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔๘ 

 

๓.๔.๔๔ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าศาสนามุสลิมยุคใหม่ (Muslim Thai 
Leader 2022) ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมไทยสู่สันติสุข เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้เเทนนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าศาสนาอิสลาม    ยุคใหม่ (Muslim Thai Leader 2022) พร้อม
มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและการประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองพหุวัฒนธรรม 
ณ โรงแรม อัล มีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้สนับสนุนให้ส านักจุฬาราชมนตรี 
จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าศาสนาอิสลามยุคใหม่ เพื่ อให้ผู้น าศาสนา 
มีศักยภาพในการบริหารองค์กรและชุมชน และท าให้ศาสนิกชนท่ีมีความเชื่อถือในหลักศาสนา 
ท่ีแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจอันดี โดยผู้อบรมเป็นผู้น าศาสนาอิสลามจาก  
ท่ัวประเทศ ซึ่งหลังจากอบรมแล้วสามารถท่ีจะน าความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มาใช้
ควบคู่กับหลักธรรมทางศาสนา ในการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้  
คนในชุมชนมีคุณภาพ มีความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับนโยบายกรมการศาสนา
ในการขับเคลื่อนศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา  
และมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกปัจจุบัน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในมุมมองของต่างศาสนิก ท่ีจะน าสร้างความสันติสุข  
ในสังคม  และประเทศชาติ 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มีความมุ่ งมั่นในการบริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีความสุข โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้น านโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนงาน
ด้านศาสนาและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ท้ัง ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาซิกข์ โดยท างานร่วมกับองค์กรศาสนาต่าง ๆ รวมท้ัง
การพัฒนาผู้น าศาสนาอิลสาม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ท างานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมงานส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามหลักธรรมตาม
ศาสนาท่ีตนเองนับถือ สอดคล้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ด้านความพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ซึ่งจะท าให้ประชาชนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๔๙ 

 

 
 

๓.๔.๔๕ การจัดโครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง     
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยการน ามิติทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
การสร้างความปรองดองและความสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ สามารถด าเนินชีวิตร่วมกัน
อย่างปกติสุขในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖     
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาสังคม 
พหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า  
“พลังเยาวชน ศาสนิกสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ” โดยบูรณาการงบประมาณ 
จากส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา เพื่อสร้างการรับรู้และส านึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อปวงชนชาวไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เกิดการยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนาและวัฒนธรรม และเกิดจิตส านึกในเรื่องความสมานฉันท์บนความหลากหลายทางศาสนา
และวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  น าหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
๑๒๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ด าเนินการระหว่างวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ถึง วันท่ี ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ หัวข้อ “การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” และบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
สังคมไทย” การรับฟังบรรยายจากผู้อ านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง “เรียนรู้อย่างเข้าใจบนวิถีพหุวัฒนธรรม” คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟัง
โอวาท จากจุฬาราชมนตรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานวิถีพหุวัฒนธรรม ณ ชุมชน
คุณธรรมกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร หอศิลป์แห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เยี่ยมชม
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริและอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “นาโปแก” และชุมชนท่องเท่ียวทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โครงการ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๕๐ 

 

ดังกล่าวจะท าให้เยาวชนเกิดความตระหนักในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร่วมเป็น
ก าลังส าคัญในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเข้มแข็ง และขอเป็นก าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย กลุ่มผู้น าศาสนาและประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี 
ความรักชาติ ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเอื้อต่อ
การพัฒนา  และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 

๓.๔.๔๖ การประชุมชี แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล  
และชาวกะเหรี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) จัดประชุมเครือข่ายส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๒๐ จังหวัด ท่ีมีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงและชาวเลอยู่อาศัย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน 
ล าปาง แพร่ ตาก ก าแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และสตูล เพื่อร่วมรับฟังและท าความเข้าใจ  
แนวทางการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๖๕๖ ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ ให้ความส าคัญกับ 
การขับเคลื่อนพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีหลักการด าเนินงานบูรณาการร่วมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท่ีจะเข้ามาร่วมจัดเก็บ รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลวิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีต าบล โดยจะน าเสนอให้เห็นข้อมูลพื้นฐานด้านจ านวน
ประชากร แผนที่ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินชุมชน ทุนชุมชน ตลอดจนการน าเสนอให้เห็น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๕๑ 

 

สถานการณ์ปัญหาในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์ด้านสุขภาวะ ซึ่งจะชี้ให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิต 
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ยังให้ความส าคัญต่อ
การขับเคลื่อนต้นแบบพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดเป็นพื้นท่ีรูปธรรม    
และมีการรับรองท้ัง ๒๐ ชุมชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ให้ความส าคัญ 
ต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการ แสดงให้เห็นการส่งเสริมการให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ และบริหารจัดการพื้นท่ีไม่ได้เป็น
การให้กรรมสิทธิ์ครอบครองท่ีดิน เนื่องจากเป้าหมายของการเป็นพื้นท่ีคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ มุ่งให้เกิดการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ให้สามารถด ารงอยู่ได้ 

ภายหลังการประชุมชี้แจงดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการเยี่ยมชมการจัด
นิทรรศการบนพื้นท่ีการเรียนรู้ภายในศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ท้ังในด้านความรู้
ทางสังคม วัฒนธรรมร่วมสมัย พัฒนาการทางสังคมผ่านการสืบค้นและศึกษาทางโบราณคดี สิ่งของ
เคร่ืองใช้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เช่น บอร์ดเกมเคร่ืองมือ ๗ ชิ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
นวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาและส ารวจข้อมูลชุมชนท่ีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ การ
มหาชน) อยู่ระหว่างการพัฒนา 
 

 
 

๓.๔.๔๗ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๐ และเป็นการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเข้าใจ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีจะได้รับการคุ้มครองสิทธิทาง
วัฒนธรรมอย่างเสมอภาคกัน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๕๒ 

 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
ได้ด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว มีการสอบถามความเห็น 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ในกระบวนการนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังมีความเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ       
ท่ีสมควรพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกครั้ง ตามท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาและมีค าสั่งให้ด าเนินการ เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อความ 
ในร่างมาตรา ๓, ๕, ๗, ๑๓, ๑๕, ๒๗, ๓๐, ๓๓, ๓๔ และ ๓๘ นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังมีความเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการใช้ถ้อยค า ในร่างมาตรา ๓๒ วรรคท้าย ซึ่งมีความเห็นแบ่งออกเป็น 
สองแนวทาง ได้แก่ แนวทางท่ีหนึ่ง เห็นควรให้คงเนื้อความตามเดิมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์     
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ท่ีมุ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ และแนวทางท่ีสอง เห็นควรให้ตัด
เนื้อความตามข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว
เห็นว่าประเด็นดังกล่าว เป็นประเด็นข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแนวนโยบายของรัฐในการส่งเสริม
และให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๐ จึงมีมติให้คงเนื้อความตามเดิมเพื่อให้ประเด็นดังกล่าว ได้รับการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในขั้นต่อไป ท้ังนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อความในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติฯ ส าหรับประชาชนอีกครั้ง โดยเปิดให้ความเห็นตั้งแต่บัดนี้
จนถึง วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๕๓ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๔   การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๕๔ 

 

นโยบายหลักข้อ ๔  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  

 ๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
  ๔.๑.๑ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๔ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง 
การต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง  
และแอฟริกาเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล 
โดยท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับบริบททางการเมืองระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบ
ต่อไทย และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด  - 19 
โดยเฉพาะการใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 
   ๔.๑.๒ การด าเนินงานความร่วมมือตามพันธกิจในฐานะสมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 
    ๑) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกประจ า
คณะประศาสน์การ (Governing Body (GB)) รวมถึงกล่าวถ้อยแถลงท้ังในนามอาเซียน 
และในนามประเทศไทย และให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
และเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่
ประจ าปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Conference: ILC) สมัยท่ี
๑๐๙ โดยแบ่งการประชุมเป็น ๒ ช่วง คือ การประชุมช่วงแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีวาระ
การประชุมท่ีส าคัญ อาทิ รายงานเอกสารผลลัพธ์เกี่ยวกับการรับมือของ ILO ต่อสถานการณ์ 
โควิด - 19 การอภิปรายรายงานของประธานคณะประศาสน์การ และผู้อ านวยการใหญ่ ILO 
แผนงานและงบประมาณของ ILO ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ การคุ้มครองทางสังคม และการพิจารณา
รายงานการอนุวัติการมาตรฐานแรงงานในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เป็นต้น 
และการประชุมช่วงท่ี ๒ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล 
    ๒) ประสานการด าเนินงานโครงการภายใต้องค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล 
     ๒.๑) จัดประชุมหารือน าเสนอโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศ
ไทยขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for 
International Development (USAID)) กับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     ๒.๒) โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา 
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน (Attaining Lasting Change for Better Enforcement of Labour and Criminal 
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Law to Address Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking Project:  ATLAS)  
โดยมีการประสานแจ้งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ๓ วัน จากกระทรวงแรงงาน 
ส าหรับผู้ตรวจแรงงานและเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน เพื่อสนับสนุนงานด้านการสืบสวนสอบสวน
กรณีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
        ๔.๑.๓ การประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงในมิติต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวง 
การต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความริเริ่มของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้าง
เสริมการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท่ีมีบทบาทในเรื่องการจัดการน้ า
ข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งท่ี ๒ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อน า
ข้อมูลเชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการก าหนด
ท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิภาค และท าให้
ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ าโขง มีขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในลุ่มน้ าโขงและมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ยังท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของไทยมีแนวคิด ความเข้าใจทิศทางเกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจในลุ่มน้ าโขง 
ท่ีสอดคล้องกันมากย่ิงขึ้น 
 ๔.๑.๔ การประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั งที่ ๑ เมื่อวันท่ี 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานการประชุมระดมสมอง APEC Media 
Focus Group ครั้งท่ี ๑ ร่วมกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย 
และประเด็นส าคัญของการประชุม และเพ่ือหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
แนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยให้สาธารณชนไทยได้เล็งเห็นการใช้
ประโยชน์และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม และให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงบทบาทและภาพลักษณ์ท่ีดี
ของไทย รวมท้ังการใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย 
 ๔.๑.๕ การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๗ ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ นายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดการประชุมฯ ผ่านเทปบันทึกวีดิทัศน์ เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
  ๑) แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคหลังโควิด - 19 
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  ๒) แสดงความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ในการฟื้นตัวให้กลับมาดีกว่าเดิม 
  ๓) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก (๑) ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (universal health coverage) และการบูรณาการ “หลักการกรุงเทพฯ” เพ่ือด าเนินการ
ด้านสาธารณสุขในบริบทของการรับมือ กับภัยพิบัติ (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
คุ้มครองทางสังคม และ (๓) ส่งเสริมและรักษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและดิจิทัล เร่งรัด 
ให้ประเทศสมาชิกกลับสู่การด าเนินการตามเป้าหมายของวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 ๔.๑.๖ การผลักดันให้แนวปฏิบัติที่ดีของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ การให้ข้อคิดเห็นและการผลักดันประเด็นท่ีส าคัญกับไทย รวมถึงในประเด็นท่ีไทย 
มีแนวปฏิบัติท่ีดีรวมถึงได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศผ่านการเจรจาข้อมติต่าง ๆ  
การเข้าร่วมกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกันผ่านการด าเนินการของคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก 
กรุงเวียนนา และนครเจนีวา เพื่อส่งเสริมบทบาทน าของไทยด้านสาธารณสุข และความมั่นคง  
ของมนุษย์ อาทิ 
  ๑)  ผ่ านการ เจรจาร่ า ง  Political Declaration on HIV/AIDS 2021 
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Group of Friends of Human Security (เมษายน ๒๕๖๔) 
   ๒) การให้ความเห็นต่อร่างข้อตัดสินใจเรื่องการจัดการประชุมสมัชชา
อนามัยโลกสมัยพิเศษว่าด้วยการจัดท าตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมความพร้อม 
และการรับมือกับการแพร่ระบาด (Special session of the World Health Assembly to consider 
developing a WHO convention, agreement or other international instrument on 
pandemic preparedness and response) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยท่ี ๗๔ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๑.๗ การด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
  ๑) การจัดท ารายงานประจ าปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคล กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.)  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
จัดท ารายงานประจ าปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจ าปี 
ค.ศ. ๒๐๒๐ และน าส่งรายงานฯ ต่อฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้
ภายในก าหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว
และเป็นการรักษามาตรฐาน (standard) รวมท้ังเสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิ (status) 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
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  ๒) การเข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญา
ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ กรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะผู้แทน
ถาวรฯ ณ นครเจนีวาได้เข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคล ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา 
(ในรูปแบบ hybrid) โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ (๑) พัฒนาการการเก็บกู้ ทุ่นระเบิด 
และการด าเนินการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภัยจากทุ่นระเบิด (mine risk education) ของไทย 
และ (๒) การด าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย (victim assistance) ท้ังนี้   
การปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (standard) 
และเป็นการด าเนินการเพื่อส่งเสริมสถานะเกียรติภูมิและบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย (status) 
ในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔.๑.๘ การจัดท าท่าทีไทยและการมีส่วนร่วมในการประชุมเตรียมการส าหรับ 
การประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครั งที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ได้หารือ
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อศึกษาและจัดท าท่าทีไทย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือ 
อย่างไม่เป็นทางการรายเดือนระหว่างรัฐภาคี เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งท่ี ๑ ซึ่งก าหนดจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก
Core Group ได้ร่วมน าเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์เพื่อจะน าไปสู่ผลลัพธ์อันเป็น
รูปธรรมส าหรับการประชุมรัฐภาคี โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของ ไทย ซึ่งเป็น 
การส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔.๑.๙ การรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั งของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไทยได้รับเลือกตั้งในต าแหน่งส าคัญในองค์การระหว่าง
ประเทศ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ระหว่างการประชุมบริหารของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งสหประชาชาติ (ECOSOC Management Meeting) ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่  
  ๑) สมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)  วาระปี 
ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ 
  ๒) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ขององค์การ 
เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Entity 
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for Gender Equality and the Empowerment of Women -  UN Women)  วาระปี  ค .ศ . 
๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ 
  ท้ังนี้  การได้รับเลือกตั้ งในต าแหน่งดังกล่าวช่วยเสริมสร้างสถานะ 
และเกียรติภูมิของประเทศและท าให้ไทยได้แสดงบทบาทท่ีแข็งขันและสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
รวมท้ังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากลต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไทย ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
 ๔.๑.๑๐ การสร้างความร่วมมือในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับรัสเซียตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
ได้หารือกับทางการรัสเซียเพื่อขอสั่งซื้อวัคซีน Sputnik V ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหา
วัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีน  
จากประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับสูงท่ีจะร่วมมือกับรัสเซีย ตามท่ี
กระทรวงฯ เสนอ ส่งผลให้ทางการรัสเซียตอบสนองต่อค าขอดังกล่าวด้วยดี ความส าเร็จดังกล่าว
เป็นผลสืบเนื่องจากการด าเนินนโยบายรักษาและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รัสเซียอย่างรอบด้าน
และต่อเนื่อง รวมถึงการปูพื้นฐานความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวัคซีนระหว่างหน่วยงานไทย-รัสเซีย 
ซึ่งกระทรวงฯ ได้ช่วยประสานมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบัน การน าเข้าวัคซีนจากรัสเซียอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้แทนน าเข้าวัคซีนฯ 
 ๔.๑.๑๑ การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจ าปี ๒๕๖๔  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา
ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้หารือ
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของแต่ละอนุภูมิภาค (sub-region) ในแอฟริกา
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
  ๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
  ๒) การมีผลบังคับใช้ของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปแอฟริกา (African 
Continental Free Trade Area: AfCFTA) 
  ๓) บทบาทของมหาอ านาจในภูมิภาค  
  ๔) ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในแอฟริกา 
  นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ของไทยส าหรับ
แอฟริกา (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
ในแอฟริกาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคหลังโควิด - 19 ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 
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 ๔.๑.๑๒ ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน ในการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน Trade Policy (Chile - Thailand International Workshop 
on Trade Policy for ASEAN Members) ประเทศไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง และชิลีได้เห็นชอบร่วมกันในการด าเนิน
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน โดยการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้าน Trade Policy ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (Chile - Thailand International Workshop 
on Trade Policy for ASEAN Members) โดยเป็นไปตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศไทย - ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง 
วันท่ี ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ท้ังในภูมิภาคลาตินอเมริกา
และอาเซียน และท าให้ไทยได้รับการยอมรับจากชิลีว่าเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมยังได้ชื่นชมและยอมรับบทบาทของไทยในการเป็นผู้ช่วยส่งเสริม
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการค้า เช่น จากชิลีท่ีมียุทธศาสตร์
นโยบายการด าเนินการค้าและการท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศหลัก ๆ ท่ัว โลกอย่างมี
ประสิทธิผล โดยท้ังไทย ชิลี และอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือในคร้ังนี้ส่งผลดี ดังนี้ 
  ๑) เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่ค้า รวมถึงประโยชน์ด้านการค้าจากการเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 
  ๒) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และความส าคัญในการส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของนโยบายการค้าและผลกระทบท่ีเกิด
จากวิกฤติโรคโควิด - 19  
  ๔) สร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนและชิลี เพื่อแลกเปลี่ยนและรับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจของชิลี 
โดยส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมเห็นว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้
ต่อการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน
กับชิลีและภูมิภาคลาตินต่อไป ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและความเป็น
เอกภาพของอาเซียนผ่านกิจกรรมนี ้
 ๔.๑.๑๓ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน  เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับการด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก 
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และการเตรียมการส าหรับการประชุมระดับผู้น าอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในเมียนมา รวมท้ังยังเป็นโอกาสในการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ 
ของอาเซียน อาทิ การรับมือกับโควิด - 19 และการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 
ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยไทยได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออกส าหรับประเด็นท้าทายต่าง ๆ 
 ๔.๑.๑๔ การประชุ ม  High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing 
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development (HLBD on Complementarities Initiative) ครั งที่ ๕ 
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ และภาคีภายนอกต่าง ๆ ของอาเซียน
เข้าร่วม โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้น าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
Complementarities Initiative และการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งของอาเซียนภายหลังโควิด - 19 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ตระหนักถึงความส าคัญของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือ  
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในฐานะกลไกเชิงสถาบันท่ีสนับสนุนการด า เนินการ 
ในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียน และหลายประเทศ/องค์กรได้แสดงความมุ่งมั่นท่ีจะมีความร่วมมือ 
ท่ีเป็นรูปธรรมกับศูนย์ฯ ต่อไป อาทิ สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ UN Women 
 ๔.๑.๑๕ การประชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั งที่  ๒  
เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ เข้ าร่ วมการประชุม  ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั้ ง ท่ี  ๒ ผ่ านระบบ 
การประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหราชอาณาจักร และการเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโควิด - 19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสนี้  ไทยได้ย้ าความส าคัญของการเข้าถึง 
และการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม และได้เสนอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือกับอาเซียนในเรื่อง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพ่ือช่วยขับเคล่ือนการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 
 ๔.๑.๑๖ การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม 
การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส านัก
เลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียน
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ปี ๒๕๖๔ เป็นประธานการประชุม ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน
และการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด -19 ในการนี้ ไทยได้เสนอ
ข้อคิดเห็นให้อาเซียนใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังสถานการณ์โควิด - 19 และท่ีประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยได้เสนอให้อาเซียน
พิจารณาจัดตั้งกลุ่ม “Friends of the Chair” เพ่ือช่วยประสานงานการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในเมียนมา โดยยึดแนวทาง D4D ได้แก่ การยุติความรุนแรง (de-escalate violence) การจัดส่ง
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (delivery of humanitarian assistance) การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง 
(discharge of detainees) และการหารือ (dialogue) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการพัฒนา 
(development) อย่างยั่งยืนในเมียนมาภายหลังการประชุม บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนได้
ออกแถลงการณ์ของประธาน โดยระบุประเด็นท่ีอาเซียนเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ 
ในเมียนมา ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การยุติความรุนแรงและการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจ 
(๒) การหารืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา 
(๓) ผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของประธานอาเซียนจะช่วยอ านวยความสะดวกกระบวนการ
หารือโดยการสนับสนุนของเลขาธิการอาเซียน (๔) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ผ่าน AHA Centre และ (๕) ผู้แทนพิเศษและคณะจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๑.๑๗ การน าเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการด้านเอชไอวีและเอดส์ 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ 
  ๑) การประชุม the Asia-Pacific Advocacy Meeting for the 2021 
UNGA High-Level Meeting on HIV and AIDs ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่ อวัน ท่ี  ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจัดร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทยและโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
(UNAIDS) 
  ๒) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ 
ให้ข้อคิดเห็นและเจรจาเพื่อผลักดันให้ความก้าวหน้าในการด าเนินการด้านเอดส์ของไทยได้รับ 
การบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม
ระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
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 ๔.๑.๑๘ การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
  ๑) การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓ 
 (๑) การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก UPR รอบท่ี ๓ (เรื่องการทรมาน บังคับให้สูญหาย 
และการควบคุมตัวกรณีเฉพาะ และเรื่องกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลและส่งเสริม 
การด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน) 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลถกแถลง
ประเด็นค าถาม และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 (๒) การหารือรายงาน UPR คู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๒) การเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(Human Rights Council) สมัยที่ ๔๗ กรมองค์การระหว่างประเทศ ยกร่างถ้อยแถลง 
คณะผู้แทนไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งประเทศ (Human Rights Council) สมัยท่ี ๔๗ ณ นครเจนีวา ระหว่างวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
- ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังประสานงานและแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 ๔.๑.๑๙ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเร่ืองเมียนมา (United Nations 
Secretary-General (UNSG) Special Envoy on Myanmar) เดินทางเยือนประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี ๙ เมษายน-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ยืนยันความพร้อมท่ีจะร่วมมือกับสหประชาชาติ
ดังเช่นท่ีผ่านมาในฐานะประเทศเพ่ือนบ้านของเมียนมาและสมาชิกอาเซียน 
 ๔.๑.๒๐ การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับผู้แทน
ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees: UNHCR) ประจ าประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ 
ผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมา การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับ 
นาย Giuseppe De Vincentiis ผู้แทน UNHCR ประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
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๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือในการรับมือกับผู้หนีภัยความไม่สงบ
จากเมียนมาและกลไกคัดกรอง 
 ๔.๑.๒๑ การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศ เรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร
มาแบ่งปันกัน การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทย (แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ)
เกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน
ระหว่างวันท่ี ๖-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการอย่างรอบด้านไปสู่ 
การส่งเสริมให้ไทยเป็น Geneva of Asia 
 ๔.๑.๒๒ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม International Conference on the 
Future of Asia (Nikkei Forum) ครั งที่ ๒๖ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ 
“Shaping the post-COVID era: Asia’s Role in the Global Recovery” ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ในฐานะองค์ปาฐก (keynote speaker) ตามค าเชิญของหนังสือพิมพ์นิคเค ในโอกาสนี้ 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาผ่านการบันทึกวีดิ ทัศน์ล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายของไทย 
ในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
และส่งเสริมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศกับหุ้นส่วนภายนอกในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของเอเชียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด - 19 และร่วมตอบค าถาม
ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์นิคเคในประเด็นต่าง ๆ รวมท้ังการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  
 ๔.๑.๒๓ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้น ากรอบหุน้ส่วนเพื่อการเจริญเตบิโต
สีเขียวและเป้าหมายโลก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global 
Goals 2030: P4G) ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
ในฐานะแขกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “การฟื้นฟูสีเขียวอย่าง
ครอบคลุมเพื่อน าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ 
ย้ าความส าคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด - 19 ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ท่ีสมดุลและยั่งยืน (๒) การน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกจตุภาคี (รัฐ-เอกชน-วิชาการ-ประชาชน) 
รวมท้ังย้ าความมุ่ งมั่นของไทยในการแก้ ไขปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความตกลงปารีส 
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(Paris Agreement) และ (๔) การส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียว ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองปฏิญญา
กรุงโซล (Seoul Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ท่ีแสดงเจตนารมณ์ 
ในการก าหนดทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 ๔.๑.๒๔ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นางพรพิมล 
กาญจนลักษณ์) เข้าร่วมกิจกรรม ASEM Youth Dialogue on Sustainable Development 
Goal (SDGs) 3 เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ
เยาวชนประมาณ ๒๐๐ คน จากภูมิภาคเอเชียและยุโรปท่ีได้เข้าร่วมโครงการ ASEM (Asia-Europe 
Meeting) Young Leaders Summit เกี่ยวกับเป้าหมาย SDG 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ท่ีดี) โดยได้ชูแนวคิด 4 I’s เพื่อการบรรลุ SDG 3 ประกอบด้วย (๑) Inclusivity (๒) Innovation 
(๓) International Cooperation และ (๔) Individual Implementation พร้อมกับประชาสัมพันธ์
ความส าเร็จของนโยบายด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย 
มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด - 19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยภายหลังการระบาด
ของโควิด - 19 บทบาทน าของไทยด้านสาธารณสุขในเวทีโลก ตลอดจนแผนการผ่อนปรน
มาตรการป้องกันโควิด - 19 เพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีพบปะกับเยาวชนจากเอเชียและยุโรปเพื่อหารือ
เกี่ยวกับประเด็นท่ีประชาคมระหว่างประเทศให้ความส าคัญ และเป็นโอกาสท่ีดีในการประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศของไทยผ่านกรอบเวทีพหุภาคีในลักษณะ track II โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 
ซึ่งสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่สาธารณชนในเอเชีย
และยุโรปได้อย่างกว้างขวาง ท้ังนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีไทยได้ท ามา 
โดยตลอดและน่าท่ีจะหาโอกาสเพิ่มความร่วมมือในลักษณะ track II เช่นนี้ภายใต้กรอบ ASEM 
และอื่น ๆ ได้ต่อไป 
   ๔.๑.๒๕ การบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลังความร่วมมือในกรอบ
ลุ่มน  าโขง  เมื่อวัน ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมสารนิ เทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดการบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลังความร่วมมือในกรอบลุ่มน้ าโขง โดยมีอธิบดี 
กรมสารนิเทศเป็นผู้ด าเนินการเสวนาและนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวงก ากับดูแลกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ าโขง (Mekong Cooperation Unit) ของกระทรวงฯ 
และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
ของภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบลุ่มน้ าโขง รวมท้ังบทบาทของไทย  
และประโยชน์/นัยต่อไทยท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
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กับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของไทยในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง รวมท้ัง
ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน 
   ๔.๑.๒๖ การเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations Counter-Terrorism 
Week กรมองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก และส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ได้ร่วมกันก าหนดท่าทีไทยและเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations 
Counter-Terrorism Week ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครนิวยอร์ก (ในรูปแบบ 
hybrid) ได้แก่ (๑) การรับรอง Seventh biennial UN Global Counter-Terrorism Strategy 
review (๒) การประชุม Second High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism 
Agencies ในหัวข้อ “Countering and Preventing Terrorism in the Age of Transformative 
Technologies: Addressing the Challenges of the New Decade” และ (๓) ไทย โดย สมช. 
ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมคู่ขนานในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับแคนาดา นอร์เวย์ และ UNDP ในหัวข้อ 
“ Integrating Gender into Cybersecurity and New Technologies in the Fight Against 
Terrorism” ซึ่งเป็นการตอกย้ าความมุ่งมั่นของไทยในการให้ความร่วมมือกับนานาชาติในกรอบ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ (security) และยกระดับบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาค 
และเวทีโลก (status) 
   ๔.๑.๒๗ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ “Enhancing capacity 
for Implementation of UNSC sanctions resolutions in Southeast Asia” กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวง
พาณิชย์ และกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ต่อการปฏิบัติการตามมาตรการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) โดยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ 
และมาตรฐานสากล (standard) และส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย 
(status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
   ๔.๑.๒๘ นาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ นาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันท่ี ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนภูมิภาคครั้งแรกภายหลังการเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 
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๒๕๖๔ และในโอกาสดังกล่าวได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีผลการเข้าเยี่ยมคารวะ ดังนี้ 
      ๑) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ 
ในประเทศไทย รวมท้ังการแพร่ระบาดของโควิด - 19 และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐอเมริกาในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ความมั่นคงของมนุษย์  
การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ และ (๓) สถานการณ์ในภูมิภาค รวมท้ังในเมียนมา 
         ๒) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ในประเทศไทย รวมท้ังการแพร่ระบาดของโควิด - 19 
และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) BCG Economy และความร่วมมือในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๓) สถานการณ์ในเมียนมา และ (๔) ประเด็นเกาหลีเหนือ 
   ๔.๑.๒๙ การประชุมร่วมของกระทรวงกลาโหม 
     ๑) การต้อนรับและรับรอง นาย Suh, Wook (ซอ อุก) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับและรับรอง นาย Suh, Wook (ซอ อุก) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทย  
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดยการ เยื อนในครั้ งนี้  มี ส่ วนช่ วยกระชับความสัมพันธ์ ระหว่ า งกระทรวงกลาโหม  
และกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และส่งเสริมกิจการด้านทหารผ่านศึกสงคราม
เกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี ได้พบปะทหารผ่านศึกเกาหลี  
ณ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานทางทหารด้วย 
     ๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณามอบหมายให้ พลเอก วรเกียรติ 
รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรับการเยี่ยมค านับของ พลเรือเอก Tan sri Mohd 
Reza bin Mohd Sany (ดัน ซรี โมฮัมหมัด เรซา บิน โมฮัมหมัด ซานี) ผู้บัญชาการทหารเรือ
มาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกลาโหม 
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 
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   ๔.๑.๓๐ การประชุมร่วมของกองทัพไทย 
     ๑) การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา 
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  และคณะได้ เดินทางไปราชการ  
ณ สหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อแนะน าตัว  
ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพ
สหรัฐอเมริกา โดยได้เข้าเยี่ยมค านับพลเอก Mark A Milley ประธานคณะเสนาธิการร่วม กองทัพ
สหรัฐอเมริกา โดยกล่าวยืนยันถึงพันธกรณีด้านการทหารความช่วยเหลือ ด้านการฝึกและศึกษา 
ความร่วมมือด้านการฝึกร่วมต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold ซึ่งยืนยันว่า
สหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนต่อไป รวมท้ังได้ เข้าเยี่ยมค านับนาย Ely Ratner ผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ด้านกิจการความมั่นคง ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก 
ซึ่งได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ และได้มีการกล่าวถึงแผนเดินทางเยือนประเทศไทย 
ร่วมกับพลเอก Lloyd  Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาในห้วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ และยืนยันความพร้อมท่ีจะให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีมีก าหนด 
การเยือนสหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Defense Strategic 
Talks นอกจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมค านับ นาย Atul Khare รองเลขาธิการสหประชาชาติ ฝ่ายสนับสนุน
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ณ ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ  ( United Nation 
Headquarters) โดยมีการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของกองก าลังรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ (UN Peacekeeping Forces) ซึ่งปัจจุบันกองทัพไทยสนับสนุนภารกิจของ
สหประชาชาติ จ านวน ๒ ภารกิจ โดยรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้ชื่นชมก าลังพลกองทัพไทย 
ท่ีปฏิบัติภารกิจในประเทศสาธารณรัฐ เซาท์ซูดาน โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนและการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี
ปฏิบัติการ อีกทั้งได้ขอบคุณกองทัพไทยท่ีให้การสนับสนุนสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง  
     ๒) การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ( John C. 
Aquilino) ผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก พลเอก เฉลิมพล  
ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน (John 
C. Aquilino) ผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก และคณะ เมื่อวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อแนะน าตัวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
โดยพลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ได้เข้าร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม  
๓ เหล่าทัพ หลังจากนั้น ได้เข้าเย่ียมค านับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงหารือข้อราชการเกี่ยวกับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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ความร่วมมือทางทหารและความสัมพันธ์ของท้ังสองกองทัพในห้วงสถานการณ์ของโควิด - 19 
รวมท้ังการฟื้นฟูกิจกรรมความร่วมมือทางทหารท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้มีความต่อเนื่อง 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหรัฐอเมริกา ส าหรับการส่งมอบอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนโควิด - 19 ให้กระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ การเดินทางเยือนประเทศไทย
ของผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก นับเป็นโอกาสอันดีของกองทัพ
ไทย ท่ีได้ให้การต้อนรับและรับรองผู้น าระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกา อันจะก่อให้เกิด 
ความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้น และเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพ 
และระดับประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป 
     ๓) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเยือน
เครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยได้เย่ียมชมโรงเรียน
นายร้อยทหารบก Duntroon รับฟังการบรรยายสรุป และหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศ รวมถึงได้พบปะนักเรียนนายร้อยท่ีก าลังเข้ารับการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นเดินทางไป
กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย เข้าเย่ียมค านับผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย และร่วมประชุม
กับ Special Chiefs of Services Committee ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงท้ังฝ่ายทหาร
และพลเรือนของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความสัมพันธ์
และความมั่นคง จากนั้นได้เดินทางไปยัง Headquarters of Joint Operations Command 
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันท้ังด้านการข่าว ยุทธการและกิจการพลเรือน รวมถึง  
ได้เดินทางเยือนอนุสรณ์แห่งชาติของออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธี Last Post Ceremony และวางพวง
มาลา เพื่อแสดงความระลึกถึงผู้ท่ีเสียชีวิตในสงครามของเครือจักรภพออสเตรเลีย 
     ๔) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ  
พลอากาศเอก Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang (ตัน ซรี ดาโตะ ซรี ฮัจญี อัฟเฟนดิ 
บิน บวง) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการ   
กองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม
สามเหล่าทัพ เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านกา รฝึก 
การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือน ตลอดจนความร่วมมือด้านกิจการชายแดน 
    ๕) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้าร่วมการประชุม 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้ ง ท่ี  ๑๙ ระหว่างวัน ท่ี ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้หัวข้อ “Solidarity for Harmonized Security” ซึ่งกองทัพไทย
ได้น าเสนอแนวทางการส่งเสริมบทบาทของฝ่ายทหารในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการชายแดน 
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การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน การพัฒนาประเทศและการพัฒนาภูมิภาค
ร่วมกันอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ ท่ีประชุมได้เห็นชอบการขยายกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน ท้ังใน
กรอบ ADMM และ ADMM-Plus รวมท้ังได้เห็นชอบแผนงานท่ีจะด าเนินการภายใน ๒ ปีข้างหน้า 
(ASEAN Militaries 2-year Activity Workplan) โดยกองทัพไทยได้ยืนยันความพร้อมในการเป็น
เจ้าภาพจัดกิจกรรมในห้วงปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ อาทิ การประชุมและการฝึกของคณะท างาน
ผู้ เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ในกรอบ ADMM-Plus ซึ่งประเทศไทยเป็นประธาน
คณะท างานฯ ร่วมกับสหรัฐอเมริกา การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 
๒๔  และการประชุ ม ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง  ( 24 th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting 
(ACAMM), the 12th ASEAN Sergeant Majors Annual Meeting (ASMAM), and the 32nd 
ASEAN Armies Rifle Meet (AARM))    
    ๖) กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดการฝึกผสม ภายใต้รหัส “แพนเธอร์
โกลด์ ๒๐๒๒” ร่วมกับกองทัพสหราชอาณาจักร มีผู้เข้าร่วมการฝึกรวม ๒๓๕ นาย (ฝ่ายไทย  
๑๒๔ นาย ฝ่ายสหราชอาณาจักร ๑๑๑ นาย) โดยเป็นการฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับกองร้อย 
ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยนและปรับมาตรฐาน ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง และการฝึกภาคสนาม 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งผู้ร่วมการฝึกท้ังสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 
น ามาซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถและการเพิ่มพูนทักษะ ทางทหาร ตลอดจนเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสองกองทัพอีกด้วย 
    ๗) ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ 
ตามค าเชิญของ พลอากาศเอก Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดมาเลเซีย 
    ๘) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างท้ังสอง
กองทัพ และเข้าหารือข้อราชการกับ พลตรี ค าเลียง อุทะไกสอน รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกัน
ประเทศ/หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพ และต่างเน้นย้ าถึงความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการร่วมกัน 
เช่น การฝึกศึกษา และการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์  
ด้านความมั่นคงต่อไป 
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    ๙) เมื่อวันท่ี ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์   
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ได้เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) อย่างเป็นทางการ 
ตามค าเชิญของกองทัพบรูไน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างท้ังสองกองทัพ 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า  
ทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดี  His Majesty SulTan Haji Hassanal Bolkiah 
Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul 
Khairi Waddien แ ละ สม เ ด็ จพ ระ ร าชิ นี  Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti  
Al - Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam ณ พระราชวั ง 
Istana Nurul Iman รวมถึงได้เดินทางไปกระทรวงกลาโหมบรูไน ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 
และเยี่ยมค านับ พลตรี  Dato Paduka Seri  Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบรูไน 
    ๑๐) เมื่อวันท่ี ๑๗ ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Honorary Award of the Malaysian Armed Forces Order for 
Valour - Gallant Commander of Malaysian Armed Forces, First Degree จ ากสม เ ด็ จ
พระราชาธิบดี แห่งมาเลเซีย ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่ีเชิดชูเกียรติระดับท่ี ๑ ซึ่งจะมอบ
ให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพของกองทัพมาเลเซีย รวมท้ังกองทัพ  
มิตรประเทศ โดยครั้งนี้มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย 
และผู้บัญชาการทหารบกฟิลิปปินส์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ด้วย 
   ๔.๑.๓๑ การประชุมร่วมของกองทัพเรือ 
    ๑) การประชุมร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย  
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมแนะน าตัวผ่านระบบ Virtual Conference กับ พลเรือเอก Tan Sri 
Mohd Reza bin Mohd Sany ผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทหารเรือ ๑ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ 
เจ้ากรมข่าวทหารเรือ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ดั งกล่าว 
ในการนี้ ท้ังสองฝ่ายได้ให้ความมั่นใจในการด าเนินความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเชื่อม
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม Navy to Navy Talks การแลกเปลี่ยน 
การเยือนของเรือรบ การลาดตระเวนร่วมทางทะเล การแลกเปลี่ยน ด้านการศึกษา รวมถึง  
ความรว่มมือระดับของผู้บัญชาการหน่วยก าลังในพื้นท่ี 
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    ๒) การประชุมร่วมระหว่างไทย-เวียดนาม พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย  
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมแนะน าตัวผ่านระบบ Virtual Conference กับพลเรือตรี TRAN 
THANH NGHIEM ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
กองบัญชาการทหารเรือ ๑ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าว
ทหารเรือ นาวาเอก วรุณ วีระกุล ว่าท่ี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย พันเอก อาวุโส Pho 
Trieu Cuong  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เวียดนาม/กรุงเทพฯ และ พันเอก Dang Xuan Quang  
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เวียดนาม/กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งท้ังสองฝ่าย  
ได้ให้ความมั่นใจในการด าเนินความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การประชุม Navy to Navy Talks การประชุม Anteep การแลกเปลี่ยนการเยือนของ
เรือรบ การลาดตระเวนร่วมทางทะเล การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และการประชุมแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ระหว่างกรมข่าวทหารเรือของท้ัง ๒ ประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระดับผู้บัญชาการ
หน่วยก าลังในพ้ืนท่ี    
    ๓) การประชุมร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย  
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมแนะน าตัวผ่านระบบ Virtual Conference กับพลเรือเอก Tea 
Vinh ผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ
ทหารเรือ ๑ พระราชวังเดิม โดยมีพลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  
นาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ ว่าท่ีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/พนมเปญ พลเรือตรี Horm Khim 
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กัมพูชา/กรุงเทพฯ และเรือเอก Dy Ravuth ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กัมพูชา/
กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยกองทัพเรือท้ังสองฝ่ายได้ให้ความมั่นใจในการด าเนิน
ความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ของกองทัพเรือท้ังสองประเทศ ท้ังใน
ระดับกองทัพเรือและระดับของผู้บัญชาการหน่วยก าลังในพื้นท่ีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน การแลกเปลี่ยนการเยือนของหน่วยก าลังทางบก  
และก าลังทางเรือ การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
(International e-Learning Conference: IEC) 
    ๔) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วม 
การประชุม Indo-Pacific Sea Power Conference 2022 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 
ตามค าเชิญของกองทัพเรือเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่าง ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า ๖๐ ประเทศ และมีผู้บัญชาการทหารเรือ มากกว่า 
๔๐ ประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วย 
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    ๕) พลเรือโท สุพพัต ยุทธวงศ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานฝ่าย
ไทยในการประชุม Navy to Navy Staff Talks ระหว่างกองทัพเรือ - กองทัพเรือสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Avani Riverside กรุงเทพฯ 
โดยการประชุมฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนกองทัพเรือของท้ังสองฝ่ายได้ร่วมหารือในเรื่อง 
ความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
    ๖) พลเรือโท สุพพัต  ยุทธวงศ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธาน
ร่วมกับ พลเรือตรี Brett Sonter รองผู้อ านวยการการปฏิบัติทางทะเล กองเรือภาคพื้นแปซิฟิก 
สหรัฐอเมริกาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้น าในอนาคต (Future Leaders’ Programme: FLP) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งเป็นไปตามแผนงานคณะท างาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ในกรอบการประชุม รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน 
กับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM - Plus EWG on MS) เมื่อวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นท่ีวังนันท
อุทยาน โดยมีคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงทางทะเลฝ่ายไทย และผู้แทนประเทศสมาชิก 
ADMM - Plus ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 
จ านวน ๗ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐฯ 
รวมถึงผู้แทนส านักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
    ๗) กองทัพเรือ  และกองทัพเรือสหรัฐฯ จัดการฝึก  CARAT 2022 
(Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT) ครั้ ง ท่ี  ๒๘ โดยมีพิธี เปิดการฝึก 
บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตท่ี ๒ กองเรือ
ยุทธการ โดยพลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็นประธานฝ่ายไทย
ร่วมกับพลเรือโท Karl Thomas ผู้บัญชาการกองเรือท่ี ๗ เป็นประธานฝ่ายกองทัพเรือสหรัฐฯ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕    
    ๘) พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน 
ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกผสม RIMPAC 2022 ณ มลรัฐฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งกองทัพเรือได้ส่งก าลังพล เข้าร่วมการฝึก โดยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นฝ่ายเสนาธิการรบ
ใน CCTF (Commander, Combined Task Force) และ CFMCC (Combined Force Maritime 
Component Command) ซึ่งการฝึกผสม RIMPAC เป็นการฝึกผสมพหุภาคีทางเรือท่ีมีความส าคัญ 
และมีกองทัพเรือประเทศในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก จัดก าลังเข้าร่วมการฝึก รวม ๒๖ ประเทศ 
    ๙) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เข้าร่วม
การประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งท่ี ๑๖ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามค าเชิญของกองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ 
โดยในการประชุมฯ ได้มีการบรรยายสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งจากสถิติ 
เห็นได้ชัดว่าภัยคุกคามทางทะเลมีจ านวนมากขึ้น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง  
ผู้บัญชาการทหารเรือประเทศต่าง ๆ  
    ๑๐) พลเรือโท สุพพัต ยุทธวงศ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธาน
ร่วมกับ นาง Lindsey W. Ford รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหม ภาคพื้นเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา ในการประชุมคณะท างานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบ  
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่ เจรจา ครั้ ง ท่ี ๑๗  
และการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายส าหรับการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)  
ด้านความมั่นคงทางทะเล ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
    ๑๑) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุม
ทางไกลผ่านระบบ Virtual Conference กับ พลเรือตรี Aaron Beng Yao ผู้บัญชาการทหารเรือ
สิงคโปร์ เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ ๑ พระราชวังเดิม 
เพื่อแนะน าตนในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
    ๑๒) พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมประชุม
ทางไกลผ่านระบบ Virtual Conference กับ พลจัตวา Yee Tai Peng ผู้บัญชาการกองเรือภาคท่ี ๓ 
กองเรือภาคตะวันตก กองทัพเรือมาเลเซีย เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อกระชับ ความร่วมมือกับ
ผู้บังคับหน่วยก าลังมิตรประเทศท่ีมีพื้นท่ีปฏิบัติการติดต่อกัน 
   ๔.๑.๓๒ การประชุมร่วมของกองทัพอากาศ 
    ๑) พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุม 2022 Air and Space 
Power Conference ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ “Resilience and 
Innovation Air and Space” เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางท่ียืดหยุ่นและสร้างสรรค์ ในการสร้าง
ความได้เปรียบด้านก าลังทางอากาศและอวกาศในระดับชาติและระดับภูมิภาค และการประชุม 
Sir Richard Williams Foundation Conference เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมูลนิธิ Sir 
Richard Williams ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระ ภายใต้หัวข้อ “Lessons learned from the 
Arrival of 5th Generation Capability” ณ Australian National Gallery เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และการใช้นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมทาง  
ภูมิรัฐศาสตร์ของเครือรัฐออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย 
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    ๒) กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกผสม COPE TIGER 2022 โดยมีการฝึก
ภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ในพื้นท่ี 
กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา กองบิน ๒ และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี โดยมีก าลังทางอากาศร่วมท าการฝึกจาก ๓ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน  
และหน่วยต่อสู้อากาศยาน รวมถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม และเป็น  
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง มิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก 
    ๓) พลอากาศตรี สมพร  ร่มพยอม ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 
ให้การต้อนรับคณะกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Air Forces: PACAF) 
และเจ้าหน้าท่ีกองก าลังรักษาดินแดนทางอากาศวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา (Washington Air 
National Guard: WA ANG) ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนผู้ช านาญการเฉพาะด้านไซเบอร์
ประจ าปี  ๖๕ (Cyber Subject Matter Expert Exchange 2022:  Cyber SMEE) ระหว่ าง
กองทัพอากาศ กับ PACAF และ WA ANG เพื่ อ เสริมสร้างความร่วมมือกับข้ าราชการ
กองทัพอากาศ ในมิติด้านไซเบอร์ (Cyber Domain) ณ ห้องประชุมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 
เมื่อวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
    ๔) พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ 
รับเยี่ยมค านับ นาย Alon Yehoshua (อาลอน เยโฮชัว) ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ 
และคณะจากหน่วยความร่วมมือป้องกันระหว่างประเทศ (The International Defense 
Cooperation Directorate of the Israel Ministry of Defense: SIBAT) กระทรวงกลาโหม
อิสราเอล เพื่อแนะน าตัวและหารือแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านไซเบอร์ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารอากาศ 
    ๕) การฝึกผสม BALANCE/TEAK TORCH 22 เป็นการฝึกร่วมกันระหว่าง
กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยก าลัง
ภาคพื้นในการป้องกันฐานบิน และการปฏิบัติการพิเศษ รวมถึงเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการบินเดินทางต่ า 
การบินสนับสนุนทางอากาศ การส่งก าลังบ ารุงทางอากาศ การฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นท่ี
การรบ อีกท้ังยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยุทธวิธีเรียนรู้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ท่ี
ประจ าการให้ตอบสนองต่อภารกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทย 
และกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยจัดการฝึกระหว่างวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ที่ตั้งดอนเมือง และกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธาน ี
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    ๖) การประชุมผู้ใช้เครื่องบินแบบ Gripen Technical Conference ครั้งท่ี 
๔๐ โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารจัดส่วนยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (Major Per Arnsberg: 
FMV) ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ และส่งก าลังบ ารุง เข้าร่วมประชุมฯ 
ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม Conference Room อาคารปฏิบัติการร่วม 
กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
    ๗) ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ Colonel Maruta Yuichiro 
ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองบิน ๔ เพื่อเป็น 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
และความเป็นมาของกองบิน ๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 
    ๘) กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ Col.Purwanto Adi Nugroho Assistant 
to Commander of Air Operations Command III for Planning as the Head of Delegation 
และคณะกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทย
และกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ระหว่างวันท่ี ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัด
เชียงใหม ่
    ๙) กองทัพอากาศ ร่วมกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์และกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา ประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ส าหรับการฝึกผสม รหัส COPE TIGER 2023 ระหว่าง
วันท่ี ๑๗ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้ การฝึกผสม Cope 
Tiger 2023 เป็นการฝึกผสมทางอากาศท่ีมีการสนธิก าลังทางอากาศใหญ่ท่ีสุด ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการน าก าลังทางอากาศและหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้นของท้ัง  
๓ ประเทศ เข้าท าการฝึกร่วมกัน 
   ๔.๑.๓๓ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - เวียดนาม ครั งที่ ๔ 
ระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - เวียดนาม ครั้งท่ี ๔ ระดับรัฐมนตรี ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ ท้ังนี้ ในส่วนของความร่วมมือด้านแรงงานท่ีประชุมได้หารือถึงแนวทางการขยาย 
ความร่วมมือด้านแรงงานและติดตามความคืบหน้าการจัดท าบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเพิ่มเติม 
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   ๔.๑.๓๔ ภารกิจด้านต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน 
     ๑) การฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างซาอุดีอาระเบียกับประเทศ
ไทย เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ 
ร่วมพิธีลงนามความตกลงความร่วมมือ ด้านแรงงาน กับนายอะห์หมัด บิน สุไลมาน  อัลรอยิฮี 
(H.E. Eng. Ahmad Sulaiman ALRajhi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
สังคมซาอุดีอาระเบีย ณ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย จ านวน  
๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ความตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณ าจักร
ซาอุดีอาระเบีย และ (๒) ความตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานในบ้านระหว่างกระทรวงแรงงาน
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย 
 ๒) การประชุม World Government Summit นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุม World Government Summit 
ครั้งท่ี ๘ ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ โดยร่วมรับฟัง การกล่าวถ้อยแถลงของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ด้านแรงงานในหัวข้อ THE FUTURE 
OF REMOTE WORKING AND EMPLOYMENT 
    ๓) กระทรวงแรงงานเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ณ ประเทศ
สิงคโปร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวง
แรงงาน และคณะเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับฝีมือแรงงาน การลงทุนในการประกันสังคม 
(การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด) ระบบประกันสังคมของสิงคโปร์ส าหรับแรงงานภาคเอกชน 
รวมถึงระบบการให้บริการจัดหางานและการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ ในประเทศสิงคโปร์ 
    ๔) การประชุมเครือข่าย ด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม 
(Labour and Social Protection Network: LSPN) การประชุมเครือข่ ายด้ านแรงงาน 
และการคุ้มครองทางสังคม (Labour and Social Protection Network: LSPN) โดยการประชุม
ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักการประชุม “Shaping Smart Citizens with Digitalization 
and Eco-Friendly awareness” โดยเน้นด้านการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงาน การปรับตัวให้
เข้ากับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปของงานและความผันผวนของตลาดแรงงานจากข้อท้าทาทายต่าง ๆ 
รวมถึง ข้อท้าทายจากโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การตระหนักถึงความส าคัญ
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ของสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการเร่ืองเพศภาวะในนโยบายด้านแรงงาน ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวง
แรงงานของฝ่ ายไทยและเขตเศรษฐกิจ เอ เ ปคเข้ าร่ วมการประชุม  จ านวน ๗๐ คน 
ในรูปแบบผสมผสาน และจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 
กรุงเทพฯ 
    ๕) การประชุมประจ าปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Conference: ILC)  สมัยที่ ๑๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล รวมท้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
ได้เข้าร่วม การประชุมประจ าปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 
Conference: ILC)  สมัยท่ี ๑๑๐ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในท่ีประชุมเต็มคณะ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงความท้าทายของกลุ่มประเทศ ท่ีพัฒนาน้อยท่ีสุด 
และบทบาทของประเทศไทย ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศดังกล่าว พร้อมน าเสนอ
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีดีเพื่อรับมือกับโควิด-19 ของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ (๑) มาตรการ 
ท่ีร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการแจกจ่ายวัคซีน (๒) มาตรการรักษาการจ้างงานส าหรับ 
SMEs และ (๓) โครงการ Factory Sand Box ซึ่งช่วยรักษาการจ้างงานได้มากกว่า ๔๐๐,๐๐๐
ต าแหน่ง และสร้างมูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ ๓๐ ปี ข้อมติท่ีส าคัญของการประชุม ได้แก่ 
(๑) การเห็นชอบให้ก าหนดตราสารฉบับใหม่ในรูปแบบข้อแนะ เรื่อง กรอบการฝึกงานท่ีมีคุณภาพ 
โดยจะมีอภิปรายเพื่อก าหนดเนื้อหาของข้อแนะ และรับรองการออกตราสารฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ (๒) การบรรจุประเด็นสภาพการท างานท่ีปลอดภัยและมีสุขอนามัย ในกรอบหลักการ 
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน และ (๓) การลงคะแนนเสียงรับรองการแก้ไขประมวลข้อปฏิบัติ
ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ 
    ๖) การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
ภายใต้โครงการการด าเนินการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ ระหว่าง
วันท่ี ๒๓ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายด้านแรงงานระหว่างฝ่ายไทย 
และฝ่ายเกาหลี ส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในสาธารณรัฐ
เกาหลีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คนไทยได้ไปท างานในต่างประเทศ เพ่ือให้มีงานท ามีอาชีพ 
มีรายได้ท่ีมั่นคง 
    ๗) การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)  ไทย - เวียดนาม 
ครั งที่ ๔ ระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม
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ทางการค้า (JTC) ไทย - เวียดนาม ครั้งท่ี ๔ ระดับรัฐมนตรี  โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
เป็นประธาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ท้ังนี้ ในส่วนของความร่วมมือด้านแรงงาน  
ท่ีประชุมได้หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านแรงงานและติดตามความคื บหน้า 
การจัดท าบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล  
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามเข้ามาท างานตามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาล  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพิ่มเติม 
    ๘) การประชุมรัฐมนตรีแรงงาน อาเซียน ครั งที่ ๒๗ และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (27th ASEAN Labour Ministers Meeting  (27th ALMM) and RelatedMeeting) 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ 
ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน  ครั้งท่ี ๒๗  
และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กระทรวงแรงงานได้เห็นชอบในหลักการ ต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๑๒ ซึ่งสะท้อนถึงล าดับความส าคัญและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกระทรวงแรงงาน 
จะได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยกระทรวงแรงงานพร้อมร่วมด าเนินงาน
ด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนกับทุกภาคส่วน  
เพ่ือเป็นส่วนช่วยให้การด าเนินงานของภูมิภาคประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
    ๙) การประชุมรัฐมนตรีแรงงาน อาเซียน ครั งที่ ๒๗ และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (27th ASEAN Labour Ministers Meeting  (27th ALMM) and Related Meeting) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงานและคณะเข้าร่วม
การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี ๒๗ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 
๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กระทรวงแรงงานได้เห็นชอบใน
หลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๑๒ ซึ่งสะท้อนถึงล าดับ
ความส าคัญและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น  
และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป 
โดยกระทรวงแรงงานพร้อมร่วมด าเนินงานด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
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กรอบความร่วมมืออาเซียนกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนช่วยให้การด าเนินงานของภูมิภาคประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
  ๔.๑.๓๕ การประชุมระดับสูงส าหรับผู้ก าหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ 
( High-Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE) ป ร ะจ า ปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือหารือและกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานในการส่งเสริมสตรี
ทางเศรษฐกิจ ภายใต้หัวข้อหลัก “Women's Empowerment through BCG” และแถลงการณ์
ประธาน การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (WEF Chair’s 
Statement ๒๐๒๒) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศแถลงการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมพลังสตรีเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
ครอบคลุม ยั่งยืน รวมท้ังให้ความส าคัญกับการด าเนินการ ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศผ่านแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าไอคอน
สยามกรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ จ านวน  ๒๐ เขตเศรษฐกิจ 
  ๔.๑.๓๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้
ค าปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยท่ีอยู่ในสภาวะหม้าย 
หรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ท่ีพึ่ง (Alone…but not Lonely) เพื่อเสนอโมเดลการท างาน และรับฟัง 
ความคิดเห็นในการก าหนดทิศทางการท างานท้ังในประเด็นการรวบรวมข้อมูล ระบบคัดกรอง 
และระบบส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครท่ีท างานช่วยเหลือหญิงไทย
ในกลุ่มเสี่ยงท่ีสมรสกับชาวยุโรปอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนย้ายถิ่น (ต้นน้ า) ระหว่างย้ายถิ่น (กลางน้ า) 
หลังจากย้ายถิ่น (ปลายน้ า) และเมื่อย้ายกลับภูมิล าเนาใน ประเทศไทย (ทวนน้ า) กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย อาสาสมัครคนไทยซึ่งเป็นเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ผู้ท่ีสนใจ บุคลากรภาครัฐ
และเอกชน จ านวน ๓๐ คน เมื่อวันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแบงค๊อก มิตทาวน์ 
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 
 ๔.๒  เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
 ๔.๒.๑ การด าเนินการจัดส่งชุดตรวจโควิด - 19 ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
การประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน 
๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมอบชุดตรวจโควิด - 19 แบบ RT-PCR 
ท่ีผลิตในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ประสงค์จะรับชุดตรวจฯ ประเทศละ ๑๐,๐๐๐ ชุด เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือท่ีเป็น
รูปธรรมของอาเซียนด้านสาธารณสุข โดยมอบกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดส่งนั้น ในการนี้ 
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กระทรวงการต่างประเทศได้ว่าจ้างบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ผู้ผลิตชุดตรวจฯ แห่งเดียว  
ในประเทศไทยท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุชุดตรวจฯ เพื่อการขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิ 
ในระหว่างการขนส่งให้อยู่ในระดับความเย็นท่ีต้องการ เพื่อรักษาคุณภาพของชุดตรวจฯ ให้เป็น  
ผู้จัดส่งชุดตรวจฯ ไปยังประเทศผู้รับ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้กับประเทศผู้รับท้ัง 
๗ ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 
เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๒.๒ โครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border 
Provinces (Farm and Soil Management) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่ งเป็น implementing agency ได้ด าเนินโครงการ 
Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil 
Management) ระหว่างปี  ๒๔๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อถ่ ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาให้สามารถผลิตมันส าปะหลัง 
ท่ีมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรชาวกัมพูชาในพื้นท่ี  
จังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน และจังหวัดบันเตียเมียนเจย พบปัญหาการแพร่ระบาดของ 
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชเป็นผลให้คุณภาพมันส าปะหลังและปริมาณการผลิตลดลงท าให้ผลผลิต 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้ง
แปลงสาธิตการปลูกมันส าปะหลังในกัมพูชา การคัดเลือกเกษตรกรปลูกมันส าปะหลังตัวอย่าง  
ในกัมพูชา การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร 
การศึกษาดูงานท่ีประเทศไทยของเกษตรกรตัวอย่างและเจ้าหน้าท่ีชาวกัมพูชา และการจัดพิมพ์
คู่มือการพัฒนาการปลูกมันส าปะหลังสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาเขมร) โดยล่าสุดกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้จัดส่งคู่มือดังกล่าว จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงานราชการเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา 
และโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย รวมถึงสถาบันการศึกษาในจังหวัดเสียมราฐ และ General Directorate 
of Agriculture กรุงพนมเปญ ท้ังนี้ โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกร 
ชาวกัมพูชา เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกรท่ีจะพัฒนาการเพาะปลูก
มันส าปะหลังให้ได้ผลผลิตท่ีเพียงพอปราศจากโรคพืชและสามารถน าผลผลิตส่งตลาด 
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวในหน่วยงานใต้สังกัด 
ในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยท่ีปลูกมันส าปะหลังด้วย 
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  อนึ่ง ได้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ จนถึงปี ๒๕๖๔ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 ๔.๒.๓ กิจกรรมเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook และการเสวนา
หัวข้อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการฟื้นฟูจาก
โควิด - 19 ในอาเซียน เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วม
กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา 
และการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน และ UN Women ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี
ผู้ เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน จากคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสาธารณชน โดยกิจกรรมดังกล่าว
ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการของอาเซียนตาม SDGs ผ่านมุมมองทางเพศสภาพ รวมถึง
ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค นอกจากนี้ 
กิจกรรมดังกล่าวยังได้ช่วยเสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในการเพิ่มพูนความร่วมมือ 
ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และครอบคลมุ โดยเฉพาะในการรับมือกับโควิด - 19 
 ๔.๒.๔ กิจกรรม ASEAN-Swiss Forum on SDG 12 (Responsible Consumption 
and Production) and Business and Human Rights เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสวิตเซอร์แลนด์  
และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอาเซียนในเรื่อง  
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีครอบคลุมในการเสริมสร้างความยั่งยืนและการฟื้นฟู
จากโควิด - 19 ท่ีเข้มแข็งในภูมิภาค 
 ๔.๒.๕ การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจ าปี 
๒๕๖๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “Ubuntu: 
I Am Because We Are” Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness”
ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยการจัดงานในครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
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และสวัสดิการสังคมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสั งคมสงเคราะห์ 
และสวัสดิการสังคมได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม รวมท้ังได้ประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานในบริบท
ท่ีมีความท้าทายให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 ๔.๒.๖ การเตรียมการจัดประชุมเรื่องการส่งเสริมการมีงานท าที่มีคุณค่าส าหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อสังคมส าหรับคนทุกวัยในประเทศอาเซียนบวกสาม ระหว่างและภายหลัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (ASEAN Visual Conference on Promoting Decent Work for Older Persons for 
an inclusive Society During and After COVID - 19 Pandemic) ภายใต้แผนงานสาขาสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ จัดท า Concept Note และ Check List โครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแจ้งเวียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ข้อคิดเห็น 
 ๔.๒.๗ การประชุมคณะท างานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั งที่  ๔ 
(4th Meeting of the Working Group on Culture of Prevention: WG on CoP) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมนี้ ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน และความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่ 
การปฏิบัติต่อไป 
  การประชุมออนไลน์ดังกล่าว จัดโดยประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะ
ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการจัดประชุมท่ีต่อเนื่องกันจ านวน ๓ รายการ รวมถึงการจัด
ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๓๐ 
ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล 
 ๔.๒.๘ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุ โสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๓๐ (30th Meeting of the Senior Officials Committee for 
the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ในการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นสืบเนื่อง
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จากการประชุม SOCA และการประชุม ASCC Council ครั้งก่อน เช่น การประเมินครึ่งแผนของ
แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ การเสริมสร้างความร่วมมือข้ามสาขาและข้ามเสา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม และเอกสารผลลัพธ์เพื่อการพิจารณาของผู้น าอาเซียนในการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๒ ฉบับ จ าแนกเป็น 
เอกสารเพื่อรับรอง (For adoption) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ จ านวน ๗ ฉบับ 
เอกสารเพื่อทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ (For notation) จ านวน ๒๓ ฉบับ 
และเอกสารเพื่อรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๒๔ และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๑๖ จ านวน ๒ ฉบับ 
  ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควร
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๔.๒.๙ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๒๕ 
(25th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) ในการประชุมดังกล่าว 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการน าเสนอแผนงานหลักในการเป็น
ประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลามภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม 
เราก้าวหน้า” “We Care, We Prepare, We Prosper” และรับรองในหลักการต่อรายชื่อเอกสาร
ผลลัพธ์ส าคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมด ๓๒ ฉบับ รวมถึงการรับรอง
ร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ เพื่อน าเสนอ
ต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมส าหรับการประชุม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ 
  ส าหรับประเทศไทย นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลง 
ต่อท่ีประชุม โดยแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการน าเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) การเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ยังได้
เน้นย้ าถึงการด าเนินการในอนาคต ซึ่งประเทศไทยให้ค ามั่นในการสานต่อความร่วมมือกับประเทศ
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สมาชิกอาเซียนท้ังหลาย เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
  ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นควร
ประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๔.๒.๑๐ การจัดกิจกรรมสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน 
  ๑) การจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน” (Virtual ASEAN Side-Events to 
Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration:  “Realising the Rights of Children in the Context of 
Migration in ASEAN”) โดยการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การประสานความร่วมมือในภูมิภาคในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถิ่นฐานในอาเซียน  
   ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรจัดให้
มีการประสานงานและน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน
ดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบท
การโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียนต่อไป 
  ๒) งานเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
(Virtual Launch of the Regional Plan of Action on Implementing the ASEAN Declaration on 
the Rights of Children in the Context of Migration: RPA on CCM) เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๕ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กล่าวในพิธี
เปิดงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของ
เด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual Launch of the 
Regional Plan of Action on Implementing the ASEAN Declaration on the Rights of 
Children in the Context of Migration: RPA on CCM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง 
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ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ RPA on CCM กับ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงหารือเกี่ยวกับ 
แนวทางการด าเนินงานในการแปลง RPA on CCM ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 
๓๓๓ คน  
  ๓) การจัดงานงานเปิดตัว RPA on CCM เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
ด้านการคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานและการแสวงหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาท่ียั่งยืนในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน  
ในอาเซียน (Project on protecting the rights of women and children in the context of 
migration and finding sustainable solutions in eliminating violence against the 
women and children in the context of migration in ASEAN) ซึ่งเป็นโครงการของประเทศไทย
โดยการน าของนายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC ท่ีได้รับการบรรจุในแผนงาน
ของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘ (ACWC Work Plan 2021 - 2025) โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
เด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานและการอภิปรายในหัวข้อการคุ้มครองเด็กในบริบทของ  
การโยกย้ายถิ่นฐานผ่านการแปลงแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ ไปสู่การปฏิบัติ  ท้ังนี้ ส าหรับ
กิจกรรมภายใต้โครงการด้านการคุ้มครองสิทธิของสตรีและเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานฯ 
ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการและจะด าเนินการในระยะถัดไป ได้แก่ การแปล RPA on CCM  
เป็นภาษาประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนและการจัดท าเอกสาร RPA on CCM ในรูปแบบ
ท่ีเป็นมิตรต่อเด็ก การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสตรีและเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน  
และการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 ๔.๒.๑๑ การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๑๖ 
(Sixteenth Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community:  16 th 

SOCCOM) และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการอภิปรายขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ ภายใต้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกี่ยวกับการผลักดันข้อริเริ่มส าคัญตามกรอบการฟื้นฟู 
ท่ีครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ไปสู่การปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ ได้มีการเปิดตัวรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของ
อาเซียน (The ASEAN Development Outlook: ADO) ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกในอาเซียน 
โดยความร่วมมือระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียนและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
มีเนื้อหาครอบคลุม ๔ หัวข้อหลักท่ีเชื่อมโยงกัน ได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) สภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Natural and Built Environment) ความเป็นอยู่ (Livelihood) 
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และสวัสดิการสังคมและสุขภาพ (Social Welfare and Health) ผ่านตัวแปรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
๔ ประการ ได้แก่ ข้อมูลประชากรพื้นฐาน (Demographic) การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน (Migration) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ 
(the Fourth Industrial Revolution: 4IR) 
  ในช่วงท้าย มีการจัดประชุมหุ้นส่วนความร่วมมือประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑ (First ASCC Partnership Conference) โดยมีการน าเสนอ
แผนงานส าคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยประธานหรือรองประธานองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา
ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประธานคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสส าหรับ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้น าเสนอแผนงานท่ีเกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประเทศคู่เจรจา 
 ๔.๒.๑๒ การจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้น 
และตอบสนอง 
  ๑) การประชุมเริ่มต้นการจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญา
ฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง (Kick-Off Meeting on the Development of 
Roadmap to Implement Ha Noi Declaration on Strengthening Social Work Towards 
Cohesive and Responsive ASEAN Community) ในการประชุมผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับกรอบการด าเนินงานและกลยุทธ์การด าเนินการ
ในการพัฒนาแผนท่ีน าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีแน่นแฟ้นและตอบสนอง ท้ังนี้ การจัดท าแผน
ท่ีน าทางฯ เป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยฯ ซึ่งเป็น
เอกสารท่ีผู้น าอาเซียนให้การรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๗ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี ๒๕๖๓ แผนท่ี 
น าทางดังกล่าวจะเป็นหนึ่ งในเอกสารผลลัพธ์ส าคัญท่ีจะเสนอให้ ผู้น าอาเซียนรับทราบ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๓๘ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียน
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในระยะถัดไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๘๗ 

 

  ๒) การประชุมคณะท างานว่าด้วยการจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติ 
การปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่ 
การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง ครั งที่ ๑ (1st Meeting of Technical 
Working Group on the Roadmap to Implement Ha Noi Declaration on Strengthening 
Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนาหรือผู้แทน และผู้แทนภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียนจากประเทศกัมพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ตลอดจนประธานและรองประธานขององค์กร
อาเซียนเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี คณะกรรมาธิการอาเซียน 
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ 
ผู้อ านวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และผู้แทน
องค์การ UNICEF 
 ๔.๒.๑๓ การประชุมเกี่ยวกับเด็กและสตรีในกรอบอาเซียน  
 ๑) การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั งที่  ๒๒ (22nd ACWC Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้มีการปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าของ 
การด าเนินงานภายใต้กลไก ACWC โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานการประชุม
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ในการนี้  นายวันชัย รุจนวงศ์  ผู้ แทนไทยด้านสิทธิ เด็กใน ACWC 
ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรง 
ต่อเด็กผ่านการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน และร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็ก 
ในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ซึ่งท้ัง ๒ ฉบับ เป็นเอกสารท่ีประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม และจะมี
การเสนอให้ผู้น าอาเซียนรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในปี ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็น
ประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม  
  นอกจากนี้ นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีใน ACWC  
ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการประเมินผลครึ่งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย 
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีด้วย 
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  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรให้มี 
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๒) การจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน” (Virtual ASEAN Side-Events to 
Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration: “Realising the Rights of Children in the Context of 
Migration in ASEAN”) โดยการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การประสานความร่วมมือในภูมิภาค ในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน  
ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถิ่นฐานในอาเซียน 
    ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรจัด
ให้มีการประสานงานและน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมคู่ขนาน
อาเซียนดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็ก
ในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียนต่อไป 
    ๓) การประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะท างานระหว่าง ACWC 
กับ SOMSWD เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๖๔ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมของฝ่ายไทยในฐานะคณะกรรมการร่างเอกสาร 
(Drafting committee) โดยมีการน าข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความเห็นของ SOMSWD ประเทศอินโดนีเซีย มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับถ้อยความในร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะท างานระหว่าง 
ACWC กับ SOMSWD เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจาก 
การแสวงหาประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๔) การประชุมคณะท างานระหว่าง ACWC กับ SOMSWD เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อ
ออนไลน์ในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวเป็น
การประชุมท่ีต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้น ท้ังนี้ ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาและจัดท าร่างฉบับท่ี ๓ 
(3rd Draft) ของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ 
ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน โดยได้มีการน าข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นของ SOMSWD ประเทศอินโดนีเซีย มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับถ้อยความในร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ 
  ๕) การประชุมคณะท างานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ และครั งที่ 
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามล าดับ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมคณะท างานร่วมฯ ครั้งท่ีผ่านมา โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ 
ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานฯ ท่ีประชุมได้น าความเห็นท่ีได้รับจาก SOMSWD 
อินโดนีเซีย และ SOMSWD สิงคโปร์ มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการจัดท า
ร่างฉบับท่ี ๓ (3rd Draft) 
  ๖) การประชุมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ เด็กกับหุ้นส่วน ค รั งที่  ๓ (3rd  Partnership 
Conference of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the 
Rights of Women and Children) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  
   - การประชุม 3rd Partnership Conference of ACWC ได้รับเกียรติ
จาก H.E. Hou Nirmita (ฮู เนียมิตา) ประธาน ACWC จากประเทศกัมพูชา เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม
ร่วมกับ H.E. Ekkaphab Phanthavong (เอกภาพ พันธวงศ์) รองเลขาธิการอาเซียนส าหรับ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จ าแนกออกเป็น ๔ ช่วง ได้แก่ ช่วงท่ี ๑ ข้อผูกพัน 
ของ ACWC ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน ช่วงท่ี ๒ การน าเสนอ
เกี่ยวกับแผนงานของ ACWC ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของสตรีและเด็ก 
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ในอาเซียน ข้อท้าทายและโอกาสส าหรับ ความร่วมมือและการประสานงาน ช่วงท่ี ๓ การน าเสนอ
เกี่ยวกับกองทุน ACWC และหารือเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงานของ ACWC ว่าด้วย 
การสนับสนุนภาคสมัครใจของภาคี ความร่วมมือภายนอกต่อโครงการของ ACWC และช่วงท่ี ๔ 
การใช้ประโยชน์ความร่วมมือและการประสานงานจากแผนงานส าคัญส าหรับ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
ผ่านการด าเนินงานในลักษณะพหุสาขาและระหว่างเสาหลักประชาคมอาเซียน  
 ๔.๒.๑๔ การประชุมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการด าเนินงานระบบ 
การติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ส าหรับองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย 
(Capacity Building for the Operationalisation of the ASCC Blueprint Monitoring 
and Evaluation (M&E) System for all ASCC Sectoral Bodies of Thailand) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานประสานงาน
หลักขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย  
ท้ัง ๑๕ สาขา และเจ้าหน้าท่ีกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่ นคงของมนุษย์  จ านวนท้ังสิ้ น ๔๒ คน ซึ่ งจัดโดยส านักเลขาธิการอาเซี ยน  
และมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการติดตามประเมินผลโดยท่ัวไป  
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) ส าหรับองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้ ท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยากรจากส านักเลขาธิการ
อาเซียน 
 ๔.๒.๑๕ การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการให้ที่พักพิงในประเทศสมาชิกอาเซียน (The 
Regional Workshop to Support Knowledge Exchange and Experience on Shelter 
Practices across ASEAN Member States)  ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) 
และรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ได้แก่คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) คณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน
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ว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ  (SOMTC) เจ้าหน้า ท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนา (SOMSWD) และผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กองต่อต้าน
การค้ามนุษย์และกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมดประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ 
ข้อค้นพบท่ีส าคัญจากการศึกษาแนวปฏิบัติด้านการให้ท่ีพักพิงส าหรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์  
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงเป็นเวที
ในการหารือเกี่ยวกับพัฒนาการและความท้าทายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้ังนี้ 
ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และจัดท าข้อเสอแนะต่อองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา 
ท่ีเกี่ยวข้องและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณาน าไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔.๒.๑๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดท าแผนงานขององค์กร
อาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และกรอบ
ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน (Workshop on the Finalisation of the SOMSWD (Senior Officials 
Meeting on Social Welfare and Development) Work Plan 2021-2025 and Its Results 
Frameworks) เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้มีการปรึกษาหารือเพื่อสรุปผล
การจัดท าแผนงาน SOMSWD พ.ศ. ๒๕๖๔  -  ๒๕๖๘ รวมถึ งการจัดท ากรอบผลลัพธ์   
การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมภายใต้แผนงาน SOMSWD เพื่อน าเสนอ
ต่อเจ้าหน้า ท่ีอาวุ โสอาเซียนและรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
(SOMSWD/AMMSWD) ให้การรับรองด้วยวิธีการแจ้งเวียนในล าดับถัดไป โดยขณะนี้ส านัก
เลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขอรับความเห็น
เพ่ิมเติมจากประเทศสมาชิกเพ่ือจัดท าร่างแผนงานฉบับสมบูรณ ์
 ๔.๒.๑๗ การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสามเสาหลัก เมื่อวันท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสามเสาหลัก 
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนของบรูไนฯ เป็นประธาน โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
และผลลัพธ์ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ ในปีนี้  การรับมือกับโควิด - 19  
และการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ อาทิ ความเชื่อมโยงและการพัฒนา 
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ท่ียั่งยืน โดยปลัดกระทรวงฯ ย้ าความส าคัญของการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 โดยใช้เงินจากกองทุน
อาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด - 19 และการพิจารณาการยอมรับวัคซีนโควิด - 19 ร่วมกัน 
เพื่อสนับสนุนการอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศและการฟื้นฟูของภูมิภาค 
นอกจากนี้ ในฐานะท่ีไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ปลัดกระทรวงฯ 
ได้แจ้งผลการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องของไทย รวมท้ังกิจกรรมของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา 
และการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและแผนงานของไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน BCG 
ในอาเซียน 
 ๔.๒.๑๘ การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนา ครั งที่  ๑๖ (16th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and 
Development: 16th  GO-NGO Forum) ผ่านระบบการประชุมแบบผสมผสาน เมื่อวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยจัดขึ้นภายใต้
แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของอาเซียน 
(Strengthening Partnerships towards the Betterment of ASEAN)” โดยนางสาวแรมรุ้ง 
วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader 
of Thailand) ได้เป็นประธานร่วม (Co-Chair) กับศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 
กรรมการอ านวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (National 
Council on Social Welfare of Thailand: NCSWT) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระ 
การประชุมท่ีส าคัญ ดังนี้  (๑) การอภิปรายในหัวข้อการเสริมสร้างสังคมท่ีมีภูมิคุ้ มกัน 
และครอบคลุมมากขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับหุ้นส่วน (Building More Resilient and 
Inclusive Society through Engagements with Partners) (๒) บทบาทและการสนับสนุนของ 
NGOs/CSOs และภาคเอกชน ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา รวมถึงการเสริมสร้างสังคม 
ท่ีมีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการฟื้นตัวภายหลังการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโค
วิด 19 บนพื้นฐานของแนวคิดไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง (๓) บทบาท ความส าเร็จ และการมีส่วนร่วม
ขององค์กรท่ีได้รับรางวัลสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA) ประจ าปี 
๒๕๖๔ (๔) การจัดท าข้อเสนอแนะของการประชุม ASEAN GO-NGO Forum ครั้ง ท่ี ๑๖  
เพื่อน าเสนอต่อการประชุม SOMSWD ครั้งท่ี ๑๗ และ (๕) การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ (Press 
Release) ของการประชุม ASEAN GO-NGO Forum ครั้งท่ี ๑๖  
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 ๔.๒.๑๙ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ครั งที่ ๑๗ (17th  Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development : 
SOMSWD) ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของอาเซียน (Strengthening Partnerships towards the 
Betterment of ASEAN)” ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระส าคัญ ดังนี้ (๑) พิธีเปิด 
และพิธีมอบรางวัลสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA) ประจ าปี 
๒๕๖๔ (๒) การรับมอบหน้าท่ีการเป็นประธานของ SOMSWD (SOMSWD Chair) ของประเทศ
ไทยต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ (๓) การรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม
แผนงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
(๔) ความก้าวหน้าในการจัดท าแผนงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคม  
และการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ (๕) การรับทราบสถานะของการด าเนินงานเพื่ออนุวัติการ
ปฏิญญาและแผนงานตามประเด็นตัดขวางต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาสวัสดิการสังคม
และการพัฒนา และ (๖) การหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานในอนาคต  
 ๔.๒.๒๐ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนา ครั งที่  ๑๖ (16th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on 
Social Welfare and Development : SOMSWD +3) ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน 
และการประชุม SOMSWD+3 ครั้งท่ี ๑๖ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้นของอาเซียน (Strengthening Partnerships towards the 
Betterment of ASEAN)” ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การประชุม SOMSWD+3 ครั้งท่ี ๑๖ ดังกล่าว  
เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมและการพฒันา 
จาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน และประเทศอาเซียนบวกสาม ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
ได้รับหน้าท่ีการเป็นประธาน SOMSWD ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม และมีระเบียบ
วาระส าคัญของการประชุม ได้แก่ (๑) การน าเสนอผลลัพธ์ของการประชุม SOMSWD ครั้งท่ี ๑๗ 
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และการประชุม ASEAN GO-NGO Forum ครั้งท่ี ๑๖ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียนบวก
สาม-ผู้เข้ารว่มประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 ๔.๒.๒๑ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ตามค าเชิญของ พลโท Melvyn Ong Su Kiat ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ 
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เพื่ อหารือข้อราชการ 
กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคง  
ท่ีส าคัญในภูมิภาค กับ ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ พร้อมท้ังเยี่ยม
ชมหน่วยงานระดับนานาชาติ จ านวน ๓ หน่วย ประกอบด้วย ศูนย์ Counter Terrorism 
Infomation Center (CTIF) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการก่อการร้าย 
ศูนย์ Regional HADR Coordination Center (RHCC) ซึ่งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยท่ีจะ
ประสานความช่วยเหลือระหว่างกองทัพต่างประเทศกับกองทัพประเทศท่ีได้รับผลจากภัยพิบัติ  
และศูนย์ Information Fusion Center (IFC) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการข่าวต่อภัยคุกคาม
ทางทะเล  
 ๔.๒.๒๒ กองทัพเรือเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
  ๑) พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เชิญผู้ช่วยทูต 
ฝ่ายทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/กรุงเทพฯ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/กรุงเทพฯ พบปะเพ่ือสานความสัมพันธ์ประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยมีผู้อ านวยการส านักการข่าว กรมข่าวทหารเรือ และผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ  
ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้ทาบทาม  
ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขงกับผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ท่ีดูแลด้านความมั่นคงตามล าแม่น้ าโขง เพื่อแนะน าตัวและหารือการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นท่ี 
ท้ังนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/กรุงเทพฯ มีความยินดีท่ีจะ
ประสานผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะมีขึ้น
ในโอกาสต่อไป 
  ๒) พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแนะน าตัวระหว่าง พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาค ๑ 
กับพลเรือโท เตีย ซุก คา ผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธวิธี/รองผู้บัญชาการทัพเรือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นาวาเอก วิทวัส ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/พนมเปญ 
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เข้าร่วมการประชุมกับกองทัพเรือราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือท่ีให้ผู้บัญชาการกองก าลังตาม 
แนวชายแดนได้มีความสัมพันธ์ท่ีดีในการปฏิบัติงานตั้งแต่ยามปกติ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ้ากรมข่าวทหารเรือได้กล่าวถึงนโยบายผู้บัญชาการ
ทหารเรือในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของกองทัพเรือท้ัง ๒ ประเทศ และได้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้บัญชาการทหารเรือราชอาณาจักรกัมพูชา 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง
กันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เสนอให้จัดตั้งกลุ่ม ใน WhatsApp เป็นช่องทางประสานงาน HOT 
LINE เพ่ิมเติมระหว่างกันด้วย 
  ๓) พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬากอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์และรับประทานอาหารกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม/กรุงเทพฯ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม/กรุงเทพฯ  
พร้อมด้วยข้าราชการของกรมข่าวทหารเรือ จ านวน ๒ นาย เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่างประเทศ ระหว่าง 
กรมข่าวทหารเรือกับส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจ าสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ในต่างประเทศ/กรุงเทพฯ โดยได้พบปะพูดคุยและสร้ างความคุ้นเคยท าให้เกิดประโยชน์ 
ในการประสานความร่วมมือและการสนับสนุนงานของกองทัพเรือในด้านต่าง ๆ ต่อไป    
  ๔) พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เชิญผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา/กรุงเทพฯ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารราชอาณาจักรกัมพูชา/กรุงเทพฯ 
พบปะพูดคุยและร่วมรับประทานอาหาร เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อสานสัมพันธ์ประเทศ
เพื่อนบ้าน ไทย - กัมพูชา โดยมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ 
และผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 
  ๕) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ 
นายมาเร็ก ลิบชีตซกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นท่ีพระราชวังเดิม เพื่อแสดงความยินด ี
ในโอกาสท่ีผู้บัญชาการทหารเรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น 
ด้านความสัมพันธ์ นับเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับสาธารณรัฐเช็ก ในการนี้ 
พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ได้ร่วมคณะรับการเยี่ยมคารวะดังกล่าวด้วย 
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  ๖) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ 
นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นท่ีพระราชวังเดิม เพื่อแสดงความยินดี 
ในโอกาสท่ีผู้บัญชาการทหารเรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น 
ด้านความสัมพันธ์ นับเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับ สาธารณรัฐอินเดีย  
ในการนี้ พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  ได้ร่วมคณะรับการเยี่ยมคารวะ
ดังกล่าวด้วย    
  ๗) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม 
The 5th Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement (KLE) ร่วมกับกองทัพเรือ 
มิตรประเทศ จ านวน ๑๔ ประเทศ ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ ๑ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือเอก แซมมวล ปาปาโร่ 
ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่ งการประชุมครั้งนี้  
จัดขึ้นในหัวข้อ “Reinvigorating Partnerships at Sea 2022” โดยเปิดโอกาสให้ กองทัพเรือ
มิตรประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็น และวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างและฟื้นฟูความสัมพันธ์ทาง
ทะเลของประเทศในภูมิภาคอินโด แปซิฟิก ซึ่งก่อนปิดการประชุม ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐอเมริกาฯ 
ได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและคาดว่า การประชุม KLE ครั้งท่ี ๖ จะจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 
  ๘) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะ เตมีย์  ผู้ บัญชาการทหารอากาศ  
และคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นการขยายความร่วมมือ
ด้านการปฏิบัติการทางทหาร การแลกเปลี่ยนแนวคิดการปฏิบัติการของก าลังทางอากาศ  
ในภูมิภาค การพัฒนาก าลังทางอากาศในอนาคต และการปฏิบัติการทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่/
โจมตีกับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมท้ังร่วมงาน 
Chief of Staff of the Air Force and Chief Master Sergeant of the Air Force International 
Honor Roll (CSAF & CMSAF International Honor Roll) ณ ฐ าน ทัพอ าก าศ  Maxwell  
รัฐอลาบามา ตามค าเชิญของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  
  ๙) นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้อ านวยการกองฝึกร่วมและผสม 
Balance Teak/Torch 22 และ Capt.Michael Bourgelais, Leader for 21st Special Tactics 
Team เป็นประธานร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย Final Planning Conference (FPC) 
การฝึกผสม Balance Teak/ Torch 22 ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนา 
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ขีดความสามารถของหน่วยท่ีเข้ารับการฝึก อีกท้ังยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กองทัพอากาศกับ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา โดยมีก าหนดการฝึกภาคสนาม ในเดือน กรกฎาคม 
- สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๑๐) ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
ด าเนินการจัดการประชุม Air Domain Awareness Leadership Engagement ระหว่าง
กองทัพอากาศ กับกองก าลังพิทักษ์ชาติ (National Gnard) ประจ ารัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 
และ JUSMAGTHAI เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในมิติด้านอากาศ (Air Domain Awareness 
Leadership Engagemen:t SMEE) ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
 ๔.๒.๒๓ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนาดี เด่นแห่งอาเซียน  (ASEAN Outstanding Social Welfare and 
Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ 
ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 
ชั้น ๑๙ เอ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้การคัดเลือกองค์กร
เพื่อรับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม  
เปิดกว้าง และมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้มีค าสั่งท่ี ๖๙๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน 
( ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ข อ ง
ประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ และ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่ีได้รับ
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
มีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้ท าหน้าท่ีประธาน
กรรมการ เป็นประธานการประชุม 
 ๔.๒.๒๔ โครงการการสร้างต้นแบบกลไกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ 
(Transnational Social Work Practice) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๕ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ(Transnational Social Work 
Practice) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๔๙๘ 

 

 ๔.๓  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
  ๔.๓.๑ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
ประชุมร่วมกับบริษัทมาร์ซัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือของไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการเข้าสู่ตลาด
ท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศไนจีเรีย กานา  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมแนะน านักธุรกิจไทย 
และต่างชาติในประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพเพื่อให้บริษัทฯ ขอรับค าปรึกษา และเสนอแนะให้
บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า defence exhibition ในภูมิภาคเป้าหมายมากขึ้น รวมท้ัง
พิจารณาเชิญคณะทูตานุทูตกลุ่มประเทศเป้าหมายมาเยี่ยมชมโรงงานและผลิตภัณฑ์ 
  ๔.๓.๒ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาติน
อเมริกา แคริบเบียน และแปซิฟิกใต้ 
   ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน (ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
เกี่ยวกับการร่วมมือกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโควิด - 19 
ตามวาระแห่งชาติโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
   ๒) การจัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกา 
และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาจัดสัมมนา
เกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากภูมิภาค
ดังกล่าวประจ าประเทศไทย ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย ปานามา คิวบา  
และกัวเตมาลา และอุปทูตอาร์เจนตินา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเมืองหลวงร่วมบรรยาย  
เพื่อสร้างความรู้และความเชื่อมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจกับภูมิภาคดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คน 
จากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสื่อมวลชน (เป็นการประชุมแบบปกติและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) 
การสัมมนาดังกล่าวสนองตอบพันธกิจการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ของไทยในลาตินอเมริกาฯ 
และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด - 19 
    ในการนี้  ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูลส าคัญด้าน (๑) สาขาสินค้า 
และบริการท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองแร่ 
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านวัคซีน (๒) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและแรงจูงใจด้านการค้า 
และการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จาก FTA ของชิลีและเปรู มาตรการ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ รวมถึงโอกาส
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การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา  
และ (๓) คู่ค้าท่ีน่าเชื่อถือในสาขาธุรกิจท่ีสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันได้ ในการนี้ 
ทุกประเทศได้ย้ าถึงนโยบายท่ีจะกระชับและขยายความร่วมมื อด้านเศรษฐกิจ การค้า  
และการลงทุนกับประเทศไทย เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 
    ในงานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช 
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับโอกาสและสาขาท่ีเป็นจุดแข็งและความเช่ียวชาญของลาตินอเมริกาท่ีจะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC โดยเฉพาะ 
ท่ีสอดคล้องในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสาขาท่ีตอบรับ BCG Model อาทิ การบิน
และระบบโลจิสติกส์ (บราซิล เม็กซิโก ปานามา) การแพทย์ครบวงจร (คิวบา) การเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ (บราซิล อาร์เจนตินา) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (บราซิล)  
การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ (เปรู) และดิจิทัลและ startup (ชิลี) ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอย่างดีจากคณะเอกอัครราชทูตฯ และอุปทูต 
    นอกจากนี้  กระทรวงการต่ า งประ เทศได้ เปิดตั วแอปพลิ เคชัน
โทรศัพท์มือถือ Discover Latin America (DLA) ท่ีปรับปรุงใหม่ และนิตยสารออนไลน์ DLA 
MAGAZINE ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีน าเสนอหัวข้อหลักเกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์ไทย-ลาติน
อเมริกากับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส าหรับ
แผนงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาฯ นั้น กระทรวงฯ มีแผนจัด
กิจกรรมต่อยอดจากสัมมนาฯ ได้แก่ (๑) การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกาฯ 
๕ ประเทศร่วมกับนักธุรกิจไทย (สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา และผู้บริหาร PTT Trading 
(๒) การจัด Webinar ในหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือน าศักยภาพและโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์ของลาตินอเมริกาฯ มาสนับสนุนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 อาทิ 
ในหัวข้อการขนส่งสินค้าไทยไปยังลาตินอเมริกาฯ ผ่านคลองปานามา / USMCA กับโอกาสทาง
ธุรกิจของไทยในเม็กซิโก / การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก FTA ไทย-ชิลีท่ีจะครอบคลุมสินค้า 
ทุกรายการในปี ๒๕๖๖ (๓) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตในลาติน
อเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาฯ ประจ าประเทศไทย จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
ออนไลน์ (๔) การจัดประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก กับนักธุรกิจไทยท่ีสนใจ
ร่วมโครงการ Economic Roadshow ของสถานเอกอัครราชทูต ปีประมาณ ๒๕๖๔ 
    อนึ่ง งานสัมมนาฯ ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก  
ซึ่งโดยท่ีเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 จึงมีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้เพียงตาม
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จ านวนท่ีมาตรการในขณะนั้นก าหนด (๒๐๐ คน) อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ได้จัดให้ผู้สนใจท่ีเหลือ 
ได้เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook live อีกจ านวน ๒๕๐ คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมรับฟัง 
การสัมมนาฯ ท้ังสิ้น ๔๕๐ คน 
   ๓) การเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยเข้ากับกลไกทางการเงินระหว่างประเทศ 
และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวง 
การต่างประเทศ มีบทบาทในการเชื่อมโยงให้ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงิน
เพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ และเข้าถึงความช านาญและเทคโนโลยีของบริษัทชั้นน าต่าง ๆ  
ของสหรัฐฯ ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศ 
   สืบเนื่องจากท่ีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือ
ระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทยกับบริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ โดยผู้บริหารบริษัท SCG 
ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development 
Finance Corporation (USDFC) และ US Trade Development Agency (USTDA) สรุปโครงการ 
ท่ีมีแผนจะด าเนินความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   (๑) โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) Ecosystem ของไทย 
   - ความเป็นมา ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ EV  
ท่ีครบวงจร (EV Ecosystem) โดยต้องการพัฒนา solution platform ท่ีครอบคลุมการให้บริการ
ส าหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท ตลอดจนการพัฒนา charging station และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการนี้ USDFC ได้ช่วยเชื่อมประสานให้บริษัท SCG หารือกับ
บริษัท Black & Veatch (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐฯ ท่ีมีประสบการณ์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานและ EV ชั้นน าของโลก 
   -  สถานะปัจจุบัน  บริษัท  SCG และบริษัท Black & Veatch 
ได้ร่วมกันจัดท า concept paper ซึ่งก าหนดขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem  
ในภาคเหนือของไทยและน าส่ง concept paper ให้แก่ USTDA เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
เงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า มูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ 
(feasibility study) เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ท้ังนี้ USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือน 
ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ (หมายเหตุ โดยท่ีบริษัท SCG ประสงค์ท่ีจะเริ่มจัดท า feasibility 
study ภายใน ๑ เดือน ในขณะท่ีกระบวนการพิจารณาอนุมัติ โครงการของ USTDA  
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อาจจ าเป็นต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือน ดังนั้น จึงจะต้องหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา 
การพิจารณาโครงการของ USTDA ต่อไป) 
   - ภายหลังการจัดท า feasibility study บริษัท SCG จะพิจารณา
ด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับ 
การสนับสนุนด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป 
   (๒) โครงการรีไซเคิลขยะ  
   - ความเป็นมา บริษัท SCG สนใจเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้านระบบ
จัดการขยะ (waste recycling technology) โดย USTDA ได้แนะน าบริษัท JUNO ซึ่งเป็นบริษัท
ภายใต้บริษัท Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะ 
ท่ีทันสมัย 
   - สถานะปัจจุบัน ท้ังสองฝ่ายได้หารือกันในเบื้องต้น โดย USTDA  
ได้น าเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะของบริษัท JUNO และได้เสนอการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะ
ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๓ พันล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัท SCG แจ้งว่า  
ในชั้นนี้ บริษัทประสงค์จะจัดท า pilot project ขนาดเล็กเพื่อรีไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยีของ
บริษัท JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ ท้ังสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือ
ในรายละเอียดต่อไป 
   อนึ่ง นอกเหนือจากโครงการท้ังสองข้างต้น ซึ่งมีพัฒนาการ 
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาฯ ได้ด าเนินกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน 
ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา  
 และแปซิฟิกใต้ ล่าสุดกรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับบริษัท SCG (วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔) เพื่อระบุสาขาความร่วมมือท่ีบริษัท SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศ
ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน 
การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ า (๒) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา (๓) การแสวงหา
พันธมิตรในการกระจายสินค้าในประเทศลาตินอเมริกาและหมู่ เกาะแปซิ ฟิกใต้ เป็นต้น  
ซึ่งกรมอเมริกาฯและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดัน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
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   ท้ังนี้ กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเชื่อมต่อภาคเอกชนไทย 
เข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๔) การหารือทางไกลระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกากับสถาน
เอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาทั ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา 
บราซิล ชิลี เม็กซิโก และเปรู กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัด 
การหารือดังกล่าวขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย 
ท่ีประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับสินค้าและสาขาธุรกิจ
ของไทย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และบริบททางสังคมการเมืองของประเทศส าคัญที่มีผลต่อการท า
ธุรกิจของไทยในลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีประชากรกว่า ๖๕๐ ล้านคน รวมท้ังหารือ
เกี่ยวกับการประสานการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย ในการน าข้อมูลเชิงลึก
ดังกล่าวมาขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 และ BCG Model  

 ในโอกาสนี้ สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาเสนอจัดตั งผู้ประสานงาน 
๕ คน (Country Representative) แยกเป็นรายประเทศกับสถานเอกอัครราชทูต ๕ แห่ง และ
เสนอสินค้าและสาขาธุรกิจท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ อาร์เจนตินา - ชิ้นส่วนยานยนต์และรถ EV บราซิล - 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต ชิล ี- startup และเทคโนโลยี blockchain เม็กซิโก - 
การค้าและการลงทุน โดยการจัดตั้งส านักงานการค้า เปรู - น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ท้ังนี้ 
ภาคเอกชนไทยเห็นควรผลักดันการจัดท า FTA กับประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีส าคัญในลาติน
อเมริกาเพิ่มขึ้น (นอกจากชิลีและเปรูท่ีไทยมี FTA อยู่แล้ว) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ
ภาคเอกชนไทย 

 ในการประชุมดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งได้ตอบรับ
แนวทาง 3P ท่ีเน้นข้อมูลเชิงลึกด้าน Product - สาขาสินค้าท่ีมีศักยภาพระหว่างกัน Procedure 
- การอ านวยความสะดวก ขั้นตอน กฎระเบียบและมาตรการจูงใจทางการค้าและการลงทุนส าหรับ
นักลงทุนต่างชาติ และ Partner - คู่ค้าท่ีน่าเชื่อถือในภูมิภาค โดยสถานเอกอัครราชทูตได้น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของไทยท่ีมีศักยภาพเจาะตลาดในลาตินอเมริกา อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อาหารแปรรูป การท่องเท่ียว และการโรงแรม โดยมีแผนจัด online business matching และ/
หรือ economic roadshow ของสถานเอกอัครราชทูตในช่วงคร่ึงปีหลังของปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 
  ๔.๓.๓ การประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการอุดมศึกษาและการวิ จัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้แทน 
จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์  
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ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายหลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 คลี่คลายลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินนโยบายการทูตด้านการศึกษา 
(Education Diplomacy)  
   ท้ังนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อ  
(๑) จ านวนนักศึกษาต่างชาติรับเข้าใหม่ (๒) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (๓) กิจกรรมนักศึกษา 
ท่ีจัดในต่างประเทศและท่ีจัดร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (๔) กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
คู่สัญญาต่างประเทศ (๕) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภายนอกประเทศ (๖) รายได้ 
ของสถาบัน (๗) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ และ (๘) รูปแบบการเรียนการสอน  
โดยการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
   อนึ่ง (๑) กระทรวงฯ พร้อมจัดท า Thai - African Scholarship Recipients 
Network เพื่อรวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาของไทยท่ีสามารถจัดสรรให้แก่นักศึกษา 
ชาวแอฟริกาผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ (๒) กรมเอเชียใต้ฯ เห็นควรขยายฐานข้อมูล TICA 
Fellowship Alumni Database ให้ครอบคลุมเครือข่ายศิษย์ เก่า ท่ี เข้ามาศึกษาต่อในไทย 
ด้วยตนเอง หรือได้รับทุนหน่วยงานอื่น ๆ หรือได้รับทุนจากประเทศท่ีสาม เพื่อให้ฐานข้อมูล
เครือข่ายศิษย์เก่าชาวแอฟริกาท่ีเคยศึกษาในไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
  ๔.๓.๔ การประชุมร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจ าประเทศไทย 
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการส่ งเสริมธุรกิจไทยในภูมิภาคแอฟริกา 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับกงสุล
กิตติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจ าประเทศไทย ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทย เช่น 
บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมท้ังรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความต้องการและความสนใจในสาขาธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค
แอฟริกา  
   อนึ่ง การประกอบธุรกิจในแอฟริกายังคงประสบข้อท้าทาย อาทิ ปัญหา 
เรื่องค่าเงิน ภาระหนี้ การคอร์รัปชั่น และการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในการท าธุรกิจและอุปสรรค
ด้านภาษา รวมท้ังเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกายังมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวยังประสบปัญหาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค กฎระเบียบและระบบราชการยังมีความไม่ชัดเจน 
ตลอดจนมีความเสี่ยงด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงระดับการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี 
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กระทรวงการต่างประเทศพร้อมแนะน านักธุรกิจไทยและต่างชาติในประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ
เพ่ือให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยขอรับค าปรึกษา 
  ๔.๓.๕ การเสวนา #PhuketFirstOctober เมื่อวัน ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
กรมการกงสุลได้หารือกับสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้   
   ๑) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบให้มีการออก Vaccine 
Certificate แล้ว ส าหรับผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบถ้วน แต่ Vaccine Passport ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
และต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ  
   ๒) กรมการกงสุลได้เสนอรูปแบบการอ านวยความสะดวกผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 
ในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างท่ี Vaccine Passport ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 
   - การอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ าเดินทางมายัง
ประเทศไทย โดยมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น  
   - การท าข้อตกลงพิเศษกับกลุ่มประเทศเป้าหมายแบบทวิภาคี  
   - การรวบรวมข้อมูล Vaccine Passport และการตรวจสอบเอกสาร 
การฉีดวัคซีนของประเทศต่าง ๆ  
   - การปรับรูปแบบ COE ให้มีข้อมูลการฉีดวัคซีนใน COE เพื่อให้ง่าย 
ต่อการตรวจสอบข้อมูลและการกักกันตัว 
   ๓) ผู้แทนธุรกิจท่องเท่ียวขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการกักตัวและทบทวนการย่ืนเอกสารประกันโควิด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ   
  ๔.๓.๖ โครงการงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ร่วมกับกรมสารนิเทศ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น (Thai Drama Festival in Japan 2021)  
ในรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดงานเทศกาลไทย
รูปแบบใหม่ท่ีเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมชาวไทยและญี่ปุ่นให้ร่วมชมงานพร้อมกัน แม้อยู่คนละประเทศ 
ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละครไทยในญี่ปุ่น และกิจกรรมพบปะผู้ชม
ของนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง ๓ นาดาว และ GMM TV ด าเนินการถ่ายทอดสดแบบ Online 
Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Festival Japan (thaifestival. jp)  เฟซบุ๊กเพจกระทรวง 
การต่างประเทศ (thaiMFA) และช่องยูทูปของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (RTETOKYO) 
   อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ TV 
Asahi ว่า ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ชื่นชอบละครไทยในญี่ปุ่นรวมท้ังสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน 
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การจัดงานครั้งนี้จึงมีส่วนช่วยในการสร้างและรักษากระแสความนิยม รวมท้ังเปิดตลาดละครไทย
ในญี่ปุ่นต่อไป นอกจากนี้ การจัดงานเทศกาลละครไทยครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Online 
Streaming ครั้งแรก ซึ่งน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างส าหรับการจัดงานในลักษณะเดียวกัน 
ในต่างประเทศได้ต่อไป โดยเฉพาะในช่วงท่ีการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่เป็นไปตามปกติ 
  ๔.๓.๗ โครงการ “Local to Global” เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล Local to Global: 
Visions of Isan เพื่อน าเสนอศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย 
และมุกดาหาร สู่ตลาดต่างประเทศผ่านการจัดเสวนา และการแสดงนิทรรศการน าเสนอศักยภาพ
ด้านสินค้าและบริการส่งออก การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการท่องเท่ียวยั่งยืน  
โดยมุ่งผลักดันท้องถิ่นไทยให้กลายเป็นผู้เล่นส าคัญท่ีสามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในตลาดต่างประเทศได้ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
รวม ๒๗๐ คน และมีการรับชมงานผ่านระบบออนไลน์ ๕,๗๓๐ ครั้ง 
   อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า (๑) ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ 
(awareness) ในศักยภาพด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และสนับสนุน 
การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานส่งเสริม SMEs และ Startups  
ของต่างประเทศ โดยท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังส่วนกลางและภูมิภาค  
เพื่อสานต่อการบูรณาการภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป และ (๒) ควรส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของท้องถิ่นไทยควบคู่ไปกับการจัดท าเนื้อหา (content) เพื่อชูประเด็นนวัตกรรม 
ของแต่ละภูมิภาคอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ (outlets) ของกระทรวงการต่างประเทศ 
เช่น สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 
เพ่ือช่วยเหลือเช่ือมโยงศักยภาพท้องถิ่นสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างประเทศให้มีวงกว้าง 
  ๔.๓.๘ โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ของไทย น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีสั้น (Scoop Documentary) จ านวน ๒๐ ตอน  
ความยาวตอนละ ๕ นาที ออกอากาศตลอดเดือนรอมฎอน ระหว่างวันท่ี ๑๓ เมษายน - ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยน าเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียน  
จากจุดเริ่มต้นของการเรียนเพื่อการศึกษาท้ังในและต่างประเทศจนส าเร็จการศึกษา รวมถึงวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของพี่น้องมุสลิม ในการน าความรู้มาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ  
และมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น รวมถึงให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๐๖ 

 

  ๔.๓.๙ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/ 
การหารือกับประเทศคู่ค้าและคู่ภาคีต่าง ๆ เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า สร้างผลประโยชน์ 
และลดอุปสรรคทางการค้าของประเทศ อาทิ 
 ๑) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA FJC) ครั งที่ ๑๒ เมื่อวันท่ี ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)  
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายรัชวิชญ์ 
ปิยะปราโมทย์) (ปฏิบัติราชการประจ าท่ีส่วนกลาง) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อติดตาม 
ความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบหลัก (key elements) ท่ีจะรวมในการปรับปรุงข้อบทท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนด
แผนการเจรจาปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รวมท้ังประเด็นอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี 
 ๒) การประชุมเจรจาภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ นไทย-เปรู (TPCEP) เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวเก็จพิรุณ 
เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยท้ังสองฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยน  
ความเห็นในประเด็นคงค้างท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ อาทิ การปรับแก้ไขตาราง
ข้อผูกพันการค้าบริการของเปรู การแลกเปลี่ยนตารางข้อผูกพันการลดภาษีบน HS 2017 
ตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถลงนามความตกลง TPCEP  
ได้ภายในปี ๒๕๖๔ 
 ๓) การประชุมเผยแพร่ความคืบหน้าการด าเนินงานในครึ่งแรกตามพิมพ์
เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2015) เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพ่ือประเมินผลการท างาน
ท่ีผ่านมา รวม ๒๓ ด้าน อาทิ การค้าสินค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า การค้าบริการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้มาก
น้อยเพียงใด ประเด็นใดท่ีประสบความส าเร็จและควรปรับปรุง รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหา 
และข้อติดขัด โดยค านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
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 ๔) การหารือสองฝ่ายระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ภายใต้กรอบเอเปค  
เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีอัครราชทูต 
(ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์) (ปฏิบัติราชการประจ าท่ีส่วนกลาง) เป็นผู้แทน
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุนของไทย (Committee on Trade and Investment: 
CTI) ร่วมหารือในเรื่องความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี ๒๕๖๔  
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหารือประเด็นส าคัญ อาทิ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีน  
โควิด - 19 การยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี และประเด็นภายใต้ WTO และความเห็นของไทย 
ต่อการปรับปรุงรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคท่ีมีก าหนดจัดในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๕) การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนา
เศรษฐกิจฮ่องกง (นาย Edward Yau) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 
RCEP) ของฮ่องกง โดยขอให้ไทยสนับสนุน ซึ่งไทยมีความยินดีท่ีฮ่องกงแสดงความสนใจท่ีจะ  
เข้าร่วมความตกลง RCEP และแจ้งว่า การรับสมาชิกใหม่จะสามารถด าเนินการได้ภายหลังจาก
ความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว ๑๘ เดือน ซึ่งสมาชิกอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดท ารายละเอียด
กระบวนการรับสมาชิกใหม่ รวมท้ังหารือการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) ไทย-ฮ่องกง ซึ่งไทยแจ้งว่า ตามกระบวนการภายในของไทยจะต้องมีการจัด
ท าการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดท า FTA ไทย-ฮ่องกง ก่อนท่ีจะเริ่มการเจรจา
อย่างเป็นทางการ โดยไทยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการศึกษาการจัดท า FTA ไทย-ฮ่องกง ซึ่งคาดว่า
จะเสร็จสมบูรณ์และทราบผลอย่างเป็นทางการภายในไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๖๔ 
 ๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ 
(Special Senior Economic Officials Meeting: SEOM) เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ 
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เพื่อหารือข้อเสนอของญี่ปุ่นเรื่องข้อริเริ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI) และท่ีประชุมได้มีการหารือประเด็นจัดท า
ความเห็นของอาเซียนต่อร่างกรอบก าหนดเขต FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป นอกจากนี้ ท่ีประชุม 
ได้ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแจ้งความเห็นท่ีมีต่อร่างเอกสาร อ้างอิง (reference paper) ฉบับท่ี
แคนาดาได้เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA อาเซียน-แคนาดาต่อไป 
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 ๗) การหารือระหว่างรัฐมนตรีการค้าและการเติบโตทางการส่งออก 
ของนิวซีแลนด์ (นาย Damien O’Connor) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เมือ่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เร่ืองการจัดท า
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปฏิญญาเอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด - 19 และร่าง
ปฏิญญาเอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมีความจ าเป็น เนื่องจาก
แถลงการณ์ฯ และปฏิญญาข้างต้น มีเนื้อหาท่ีก าหนดให้การค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วย
แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด - 19 ควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเปค พร้อมท้ังหารือเพิ่มเติม 
ในประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-นิวซีแลนด์ โดยได้ไขข้อกังวลของนิวซีแลนด์เรื่องการยกเลิก
มาตรการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากนิวซีแลนด์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ซึ่งไทย
ได้แจ้งว่าท่ีผ่านมาไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ด าเนินการในเรื่องนี้มาตลอด โดยคาดว่าจะเสนอเรื่อง
การยกเลิกมาตรการน าเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๘) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement -Implementing 
Committee: AKFTA-IC) เฉพาะประเทศสมาชิก ASEAN เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ 
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เพื่อหารือท่าทีของอาเซียนต่อการด าเนินงานตามความตกลง 
AKFTA อาทิ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม การปรับปรุงข้อบทการค้าสินค้า การค้า
บริการ การลงทุน และประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้ความตกลง AKFTA มีความทันสมัยและสอดรับกับ
การค้าดิจิทัลก่อนท่ีจะหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ต่อไป 
 ๙) การหารือทวิภาคีระหว่างเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย
(นาย Tumar Amarsanaa) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างกันและเป็นครั้งแรกท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูต
จากมองโกเลียหลังจากไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมองโกเลียมา ๔๗ ปี ท้ังสอง
ฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน ฝ่ายมองโกเลียได้เสนอให้มีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการทางการค้าภายใต้การประชุมหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มองโกเลีย 
( Consultative Body on Bilateral Cooperation)  ซึ่ ง ฝ่ า ย ไ ท ย เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทาง 
การค้าระหว่างสองประเทศในอนาคต  
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  นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายมูลค่าการลงทุน
ระหว่างสองประเทศ โดยหวังว่าหากการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย และความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกัน
การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างไทยกับมองโกเลียแล้วเสร็จจะเป็น
ประโยชน์แก่นักธุรกิจและนักลงทุนท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยขยายมูลค่าการลงทุนระหว่างกัน  
ในอนาคต 
 ๑๐) การประชุมคณะท างานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทย
และจีน ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีอธิบดี 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน 
(นาย Li Xingqian) เพื่อหารือการแก้ปัญหาทางการค้าและร่วมมือขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน
โดยฝ่ายไทยได้ขอให้จีนช่วยแก้ปัญหามาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าให้กับสินค้าของไทยเพ่ือเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะในช่วง
วิกฤติโควิด - 19 ท่ีมีข้อจ ากัดในการเดินทาง และความเข้มงวดท่ีด่านพรมแดน นอกจากนี้ 
ฝ่ายไทยยังได้หารือเรื่องการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษร่วมบ่อเต็น (สปป. ลาว) กับบ่อหาน (จีน) ซึ่งไทยอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นท่ีเชียงของ
ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ส าหรับการค้าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามพรมแดน ฝ่ายจีนขอให้ไทยปรับระบบการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin: CO) ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เป็นแบบลายมือชื่อและตรา
ประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนแบบกระดาษ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งจะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับภาคเอกชนท้ังสองฝ่าย 
 ๑๑) การหารื อ ร ะหว่ า ง อั ค ร ร าชทู ตที่ ป รึ กษาฝ่ าย เศ รษฐกิ จ 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าไทย (นาย Hubert COLARIS) กับอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการ
จัดประชุมหารือระดับสูงไทย-ฝร่ังเศสด้านเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๔ (High Level Economic Dialogue: 
HLED) โดยจะเป็นการหารือผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายไตรมาสท่ี ๓  
ปี ๒๕๖๔ โดยการประชุมหารือระดับสูงครั้งนี้ถือเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสาขาท่ีท้ังสอง
ฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อาหาร ขนส่ง  
และโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา  
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ท่ียั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจในเรื่องการสนับสนุนทางนโยบายจาก
ภาครัฐและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
 ๑๒) การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council:  ABAC) จาก ๖ เขตเศรษฐกิจ 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  เมื่ อวัน ท่ี  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยม ี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย การประชุมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น โดยไทยอยู่ในกลุ่มท่ี 
๒ (การรับมือทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด - 19) ซึ่งไทยเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิด
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยไทยใช้โมเดลการค้ายุคใหม่
รับมือกับสถานการณ์โควิด - 19 ท่ีผ่านมา เช่น  
  - การค้ารูปแบบออนไลน์ จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกและผู้น าเข้า
ของไทยในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้ SME และ MSME สามารถส่งออกสินค้าได้ 
  - การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเปคหลังเกิดวิกฤตโควิด - 19 
ให้มีการผ่อนคลายการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ รวมท้ังไทยเปิดโมเดลการท่องเท่ียวท่ีจังหวัด
ภูเก็ตตามแคมเปญภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  - การให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจ าเป็น รวมถึงขจัดข้อจ ากัด
ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาค และยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับยาและเครื่องมือแพทย์  
จากประเทศต่าง ๆ 
  - การเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ ท่ัวถึงโดยเร็ว เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในภูมิภาค และส่งเสริมการค้าท่ีน าไปสู่ความยั่งยืน อาทิ ก าหนดให้ BCG 
Model เป็นโมเดลทางเศรษฐกิจส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต
โควิด - 19 
 ๑๓) การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for 
Trade Meeting: MRT 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันท่ี 
๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเกี่ยวกับ  
การรับมือกับวิกฤตโควิด - 19 ซึ่งไทยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายวัคซีน และสินค้าจ าเป็นต่อ 
การแก้ปัญหาดังกล่าว โดยลดอุปสรรคทางการค้าและมาตรการจ ากัดการส่งออก เพื่อให้  
ทุกประเทศเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจ าเป็นได้สะดวกรวดเร็ว และไทยยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลง
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กติกาของ  WTO รวมท้ังจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับ
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ประชาชนอย่างท่ัวถึงตามเป้าหมายโดยเร็ว และไทยสนับสนุนการใช้สิทธิพิเศษผลิตวัคซีน (CL) 
เพื่อการเข้าถึงวัคซีนอย่างท่ัวถึง และได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับระบบการค้าพหุภาคี โดยไทย
สนับสนุนบทบาทของ WTO เร่งหารือเรื่องการเร่งผลิตวัคซีนกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO 
และข้อสรุปในประเด็นคงค้าง เช่น เร่งหาข้อสรุปการอุดหนุนการประมงการยกเว้นภาษีชั่วคราว
ด้าน E-Commerce การอุดหนุนสินค้าเกษตร และการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ของ WTO 
ท่ีว่างอยู่ นอกจากนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปค ๒๑ เขตเศรษฐกิจได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ส าคัญ 
๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าประจ าปี ๒๕๖๔ (๒) แถลงการณ์เอเปคเรื่อง 
ห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด - 19 มีสาระส าคัญคือการอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าวัคซีน 
โควิด - 19 และสินค้าจ าเป็น และ (๓) แถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุน 
การเคลื่อนย้ายสินค้าจ าเป็น เน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของห่วงโซ่การผลิต 
 ๑๔) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามประจ าประเทศไทย (H.E.  Mr.  Phan Chi Thanh) กับรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการค้าในยุค
โควิด - 19 พร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทย และการเตรียมการ 
เพื่อฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
ไทย-เวียดนาม (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งท่ี ๔ ท่ีไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ และเวียดนามได้สนับสนุนความเห็นของไทยในการประชุมเอเปคครั้งท่ีผ่านมา  
ในประเด็นท่ีไทยสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิพิเศษผลิตวัคซีน (CL) ได้เป็น 
การชั่วคราว รวมท้ังฝ่ายไทยขอให้เวียดนามช่วยประชาสัมพันธ์งานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างไทย
กับเวียดนามท่ีไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๕)  การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย 
(H.E. Mr. Pirkka Tapiola) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยท้ังสองฝ่ายเห็นว่า
องค์การการค้าโลกหรือ WTO ควรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการค้าในระบบพหุภาคี 
รวมท้ังหารือเรื่องการปฏิรูปองค์การการค้าโลกและการเร่งรัดให้มีสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ 
เพ่ือพิจารณาข้อพิพาทอุทธรณ์ได้โดยเร็ว รวมท้ังการเร่งสรุปการเจรจาเรื่องการอุดหนุนการประมง 
และมีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมการค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการผลักดัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๑๒ 

 

การจัดท า FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งในระดับเจ้าหน้าท่ีของท้ังสองฝ่ายได้เร่งจัดท า
เอกสารความคาดหวังร่วมกันเพื่อใช้เป็นร่างส าหรับน าไปสู่การขอความเห็นชอบจากกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป เพ่ือเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป รวมท้ังหารือร่วมกันในประเด็นการท า CL 
วัคซีนเพื่อให้ ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยจะมีการน าเรื่องดังกล่าวไปหารือ 
ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ไทยได้เชิญภาคเอกชน 
ในสหภาพยุโรปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจะมี
การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Online Business Matching: OBM) ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้าของ
กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เช่น สเปน เดนมาร์ก อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก เป็นต้น  
โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องมือ
แพทย์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

๑๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior 
Economic Officials Meeting: SEOM) ครั งที่ ๒/๕๒ และประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี ๘-๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย โดยท่ีประชุมมีมติให้
เร่งรัดการท างานตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และเตรียมการ
ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอินเดีย และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
เศรษฐกิจท่ีส าคัญประจ าปี ๒๕๖๔ (Priority Economic Deliverables: PEDs) ท่ีบรูไนฯ ในฐานะ
ประธานอาเซียนผลักดัน รวมท้ังได้หารือประเด็นใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัว 
ดังนี้ (๑) การปรับปรุงแนวทางเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการของอาเซียนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกมากขึ้น โดยจะตั้งคณะท างานเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ (๒) การเตรียมความพร้อม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในภูมิภาคตามแนวโน้มของโลก โดยไทย 
ได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ท่ีอาเซียนสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ และ (๓) การจัดท าแผนงานระยะสั้นและกลางเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในภูมิภาค (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเช่ือมโยง
และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ติดตามการด าเนินการ  
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามท่ีผู้น าอาเซียนได้มอบหมายไว้ เช่น การจัดตั้งคณะผู้พิจารณาอิสระเพื่อหา 
แนวทางแก้ไขหรือไกล่เกลี่ยปัญหามาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน การพิจารณาขยายบัญชีสินค้าจ าเป็น (essential goods) ท่ีอาเซียนจะไม่
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จ ากัดการส่งออกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์ไปยังสินค้า
เกษตรและอาหารบางรายการ 

๑๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลี ครั งที่ ๓๗ (37th SEOM Plus China, Japan, Korea Consultations) เมื่อวันท่ี 
๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้ังนี้ 
ในส่วนการหารือกับจีนได้มีการติดตามความคืบหน้าการยกระดับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
กันให้มากขึ้น ภายใต้พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
Upgrading Protocol) ท่ีจะมีการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีนให้ ทันสมัย 
ซึ่งอาเซียนและจีนตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการท่ีท้ังสองเห็นชอบร่วมกันก่อนการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งท่ี ๒๐ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และยังได้หารือแนวทาง 
การสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเข้มแข็ง ในส่วนการหารือกับญี่ปุ่นได้ติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้
พิ ธี ส ารฉบับ ท่ีหนึ่ ง เพื่ อ แก้ ไ ขความตกลงการค้ า เ ส รี อ า เซี ยน -ญี่ ปุ่ น  (ASEAN- Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) การด าเนินการภายใต้ความตกลง AJCEP 
แผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Economic 
Resilience Action Plan) เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 และในส่วน
การหารือกับเกาหลีใต้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ อาทิ 
การหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน -เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea 
Industrial Innovative Centre: AKIIC) ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
ในช่วงประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
และแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยมาตรฐานอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Standardize 
Research Center:  AKSRC)  ในอาเซี ยน ซึ่ งจะช่ วยพัฒนาความร่ วมมือด้ านนวัตกรรม 
และมาตรฐานของสินค้า รวมท้ังส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดรับกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโควิด - 19 ต่อไป 

๑๘) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - สหรัฐฯ ครั งที่ 
๓๓ (33rd SEOM-AUSTR Consultations) และประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน - แคนาดา ครั งที่ ๑๓ (13th SEOM-Canada Consultations) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ 
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มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มีรายละเอียด ดังนี้  

 (๑) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - สหรัฐฯ 
ท่ีประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ
สหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียน - สหรัฐฯ และยังได้หารือแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป (๒๕๖๔-๒๕๖๕) ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้อาเซียน
มีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ ได้มากขึ้น  

 (๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - แคนาดา 
ท่ีประชุมเร่งหารือขอบเขตการเจรจาจัดท าความตกลงอาเซียน-แคนาดา ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก 
คงเหลือประเด็นการค้าใหม่ ๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องท่ีอาเซียน
ยังไม่เคยบรรจุในความตกลงท่ีผ่านมา โดยท่ีประชุมเร่งหาทางออกในประเด็นดังกล่ าวร่วมกัน
โดยเร็วเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - แคนาดา ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
และเพ่ือให้สามารถเปิดการเจรจาความตกลงระหว่างกันภายในปี ๒๕๖๔ 

๑๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน - อินเดีย ครั งที่ 
๓๓ (33rd SEOM–India Consultations) เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์  
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย อาเซียนได้เร่งรัดอินเดียให้ความเห็นต่อร่างขอบเขตการทบทวน
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย โดยอินเดียแจ้งว่าจะสามารถส่งความเห็นให้อาเซียนได้
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ท้ังนี้ ท้ังสองฝ่ายจะพยายามด าเนินการเพื่อให้ท่ีประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน - อินเดีย ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สามารถประกาศการเจรจา
ทบทวนความตกลง ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) อย่างเป็นทางการได้ 
นอกจากนี้ อาเซียนได้หยิบยกปัญหาการบังคับใช้ระเบียบศุลกากรว่าด้วยกฎถิ่นก าเนิดสินค้าใหม่
ของอินเดีย (The Customs Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) 
Rules, 2020: CAROTAR 2020) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ท่ีให้อ านาจศุลกากร
อินเดียร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับถิ่นก าเนิดของสิ นค้าน าเข้ ามากเกินกว่าท่ีตกลงไว้ 
ซึ่งไทยและประเทศอาเซียนเห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นการเพิ่มขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร  
และมีความสุ่ม เสี่ ยง ท่ีข้อมูล ท่ีขออาจเป็นข้อมูลทา งธุรกิจอีกด้วย อาทิ ค่ าแรง ก าไร 
และกระบวนการผลิต นอกจากนี้ท่ีประชุมได้หารือเรื่องการผลักดันให้สภาธุรกิจอาเซียน - อินเดีย
เร่งจัดหารือระหว่างภาคธุรกิจของอาเซียนและสมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย เพ่ือหา
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แนวทางการบริหารสภาธุรกิจอาเซียน – อินเดียให้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 

๒๐) การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้ังนี้ กลุ่มเคร์นส์ 
(Cairns Group) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ ส่งออกสินค้าเกษตรรายส าคัญของโลก 
มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ประกอบด้วยสมาชิก ๑๙ ประเทศ 
ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา กั วเตมาลา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย อุรุกวัย 
และเวียดนาม ในการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ของสมาชิกท่ีจะร่วมกันหาข้อสรุปการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรในการประชุมรัฐมนตรี 
WTO ครั้งท่ี ๑๒ ท่ีจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้
สมาชิก WTO ปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะการลดความยากจนและยุติความหิวโหย การเพิ่มรายได้และยกระดับ
คุณภาพชีวิตต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง และสมาชิกกลุ่มเคร์นส์ยังมุ่งมั่น
ให้การหารือ ๓ ประเด็นหลักของ WTO มีความคืบหน้า ได้แก่ (๑) การลดการอุดหนุนภายในสินค้า
เกษตรท่ีบิดเบือนการค้า (๒) การยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร และ (๓) การเข้าสู่ตลาด 
ซึ่งหากการหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ของไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ภาคเกษตรของไทย 
มีตลาดที่กว้างและแน่นอน รวมท้ังแข่งขันกันด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น 
 ๔.๓.๑๐ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบเจรจาอาบูดาบี (Abu Dhabi 
Dialogue: ADD) ผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิก ADD รวมถึงผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมเข้าร่วม 
โดยมีการประชุมเต็มคณะเพื่อชี้แจงหัวข้อของการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมท้ังประชุมคู่ขนาน  
๔ หัวข้อ ได้แก่ (๑) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ 
และผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของแรงงานในประเทศสมาชิก ADD (๒) การส่งเสริม
ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านเคล่ือนย้ายแรงงาน (๓) การทดสอบ
ทักษะฝีมือแรงงานในประเทศผู้ส่งและการยอมรับทักษะฝีมือของประเทศผู้รับ และ (๔) การบริหาร
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จัดการผู้โยกย้ายถิ่นฐานระดับโลกเพื่อมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของกระบวนการเจรจาหารือระดับภูมิภาค 
ในเวทีโลก 
 ๔.๓.๑๑ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทาง  
การศึกษาและบุคลากรภาครัฐ แรงงาน ผู้ประกอบกิจการ บุคลากรรัฐวิสาหกิจและองค์การ
ระหว่างประเทศ จากประเทศ (Greater Mekong Subregion และ Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle: GMS-IMT-GT) และอาเซียน รวมท้ังแรงงานไทยตามแนวชายแดน 
โดยมผีู้เข้ารับการฝึกอบรมสะสมรวม ๗๓๖ คน 
 ๔.๓.๑๒ กระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสรรหา
และจ้างงานอย่างเป็นธรรมส าหรับแรงงานข้ามชาติ  ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO 
Conference) เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส านักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ Cambodia, 
Laos, Myanmar, Thailand (CLMT) เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการอภิปรายในมุมมองของ
ตัวแทนบริษัทจัดหางานใน CLMT ภายใต้ ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) พัฒนาการของระบบการจ้างงาน 
ใน CLMT ๒) แนวปฏิบัติของบริษัทจัดหางานใน CLMT ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม 
๓) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และ ๔) ความท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงอุปสรรค
ทางกฎหมายและทางการตลาดในการปฏิบัติตามหลักการสรรหาอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะ
ระบบการสรรหาแรงงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรม ( International Recruitment 
Integrity System: IRIS) และวิธีการแก้ปัญหา 
 ๔.๓.๑๓ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill  
และ Upskill) ในกลุ่มหลักสูตรภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บริการ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
ให้กับแรงงานไทยและแรงงานในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด - 19
และส่งเสริม ฟ้ืนฟู การจ้างงาน เพิ่มโอกาส การมีงานท าของแรงงานใหม่ หรือแรงงานสามารถ
ประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ 
 ๔.๓.๑๔ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill  
และ Upskill) ในกลุ่มหลักสูตรภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บริการ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
ให้กับแรงงานไทยและแรงงานในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
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และส่งเสริม ฟื้นฟู การจ้างงาน เพิ่มโอกาส การมีงานท าของแรงงานใหม่ หรือแรงงานสามารถ
ประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ ผลการด าเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๓๓๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๙๐ ผู้ผา่นการฝึกอบรม จ านวน ๒๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๗ 
  ๔.๓.๑๕ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม  

๑) การประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (Summit of the 
Federation of Asian Bishops’ Conferences) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี สหพันธ์
สภาบิชอปแห่งเอเชีย โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การ
ทางศาสนาในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพการจัดการ
ประชุมใหญ่ สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี (Summit of the 
Federation of Asian Bishops’ Conferences) จัดการประชุมระหว่างวันท่ี ๙ - ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกของสหพันธ์บิชอปแห่งเอเชีย จ านวน ๓๑ ประเทศ อาทิ 
อินเดีย อัฟกานิสถาน บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
เนปาล สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย 
และมีผู้แทนท่ีได้รับการเชิญเป็นพิเศษจากสภาบิชอป ได้แก่ ผู้แทนจากประเทศเปรู สหรัฐอเมริกา 
สวิสเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และอิตาลี รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมในนามรัฐบาลไทย รวมท้ังสิ้น 
๒๗๐ คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การหารือเรื่อง
สถานการณ์ปัจจุบันของเอเชียในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๒) การไตร่ตรองร่วมกันถึงแนวทางการใช้ค าสอนของศาสนจักรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในเอเชีย และ (๓) ทบทวนหลักธรรมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศาสนจักรในช่วง
ศตวรรษต่อไป โดยก าหนดให้มีการแถลงการณ์ผลประชุม ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  

โดยเมื่ อวันพุ ธ ท่ี  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลไทยต่อผู้น าศาสนา
คริสต์ท่ีมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ในหัวข้อ “การประชุมสภาบิช
อปแห่งเอเชีย โอกาสครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้ง เดินไปด้วยกัน ในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย” 
โดยมีคาร์ดินัล ชาร์ล เมียง โบ ประธานสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย เป็นประธานในพิธี 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี
ของไทยท่ีได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ด้วยประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้ร่มพระบารมี ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา อีกท้ังยังเป็นโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นโอกาสของการท่องเท่ียว 
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เชิงวัฒนธรรม ท่ีจะเผยแพร่ความงดงามทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาของนานาประเทศที่พร้อม
ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต ผลักดันให้วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านศาสนา และวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ตลอดจนเป็น 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ  
ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังว่า การประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคม เสริมสร้างความสั มพันธ์
ระหว่างผู้น าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในภูมิภาคเอเชีย คริสตชนนิกายอื่น ๆ และศาสนา
อื่น ๆ รวมท้ังการสร้างการรับรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในระดับสากล 
 

 
 

๒) การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๐๒๒ Advisory Committee 
and Annual General Assembly and Scientific Symposian 2022 ของสภาการโบราณสถาน
ระหว่างประเทศ (ICOMOS) และการประชุมวิชาการนานาชาติในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๐๒๒ Advisory 
Committee and Annual General Assembly and Scientific Symposian 2022 ของสภา
การโบราณสถานระหว่างประเทศ หรืออิโคโมส ( ICOMOS) และการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ประเภทศาสนสถาน ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีสมาชิกอิโคโมสจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า ๑๒๐ คน 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบความคืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  

อิโคโมส คือ องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ท าหน้าท่ีเป็นองค์กรท่ีปรึกษาของยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก ประเทศไทย 
โดยกรมศิลปากร ได้สมัครเป็นสมาชิกองค์กรอิโคโมส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของ  
อิโคโมสไทย และการประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี
กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การประชุมใหญ่สามัญของอิโคโมส ซึ่งจ ากัดเฉพาะผู้ท่ีเป็น
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สมาชิกอิโคโมสสากลเท่านั้น และการประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปี ท่ีเปิดให้บุคคลท่ัวไป  
ท่ีมีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมเข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้ ซึ่งในปีนี้  เป็นการเสนอในหัวข้อ มรดกศาสนสถาน (Religious Heritage) มีการน าเสนอ
ผลงานวิชาการของสมาชิกอิโคโมสท่ีผ่านการคัดเลือกรวม ๕๗ เรื่อง จาก ๓๒ ประเทศท่ัวโลก  
โดยน าเสนอในระบบ hybrid แบ่งออกเป็น ๓ ห้อง จากหัวข้อย่อย ๕ เรื่อง ประกอบด้วย  
(๑) คุณค่าความส าคัญของศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิ ธีกรรม (๒) อิทธิพลของ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท่ีมีต่อการอนุรักษ์ การปกป้อง การจัดการมรดกศาสนสถาน  
(๓) การเปลี่ยนแปลงการใช้สอยและการรับรู้ของศาสนสถานและสถานท่ีประกอบพิธีกรรม  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (๔) กิจกรรมจาริกแสวงบุญในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 และ (๕) การน ามรดกศาสนสถานกลับมาใช้ใหม่ 

โดยในส่วนของประเทศไทย มีการน าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
ท่ีก าลังเสนอเพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก ในปี ๒๕๖๖ ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ท้ังนี้  เพื่อแสดงให้อิ โคโมสได้ เห็น 
ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ ๒ แหล่งนี้ รวมท้ังแผนงาน
อนุรักษ์และพัฒนาท่ีประเทศไทยได้ท าควบคู่กันไป ซึ่ งจะท าให้ ได้ประโยชน์ทางอ้อม  
ในการสนับสนุนการน าเสนอมรดกโลกครั้งนี้ และเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวโลก
ได้รับรูว้่า ประเทศไทยมีมรดกมีอารยธรรมท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม ได้น า
คณะผู้แทนอิโคโมสแต่ละประเทศลงพื้นท่ีชมมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ 
มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา อาทิ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม 
อีกทั้งพาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครปฐม พระปฐมเจดีย์ 
อาคารอนุรักษ์ เขตเมืองเก่าเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อน าเสนอจุดเด่นของการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยท่ีสามารถรักษาไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบ  
ในการด าเนินการได้ต่อไป 
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๓) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรม 
และศิลปะ (AMCA) ครั งที่  ๑๐ และการประชุมที่ เกี่ยวข้องกับประเทศคู่ เจรจา หัวข้อ  
“การส่งเสริมบทบาทด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนในยุคหลังการระบาดของโควิด -19” 
เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์
ดล ท่ีปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมด้านต่างประเทศ และผู้แทนของกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทย 
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) ครั้งท่ี ๑๐ 
และการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา หัวข้อ “การส่งเสริมบทบาทด้านวัฒนธรรม 
และศิลปะอาเซียนในยุคหลังการระบาดของโควิด -19 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
ก ระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี นางสวนสวรรค์  วิ ยะ เกต  ( Mrs.Suanesavanh Vignaket) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเท่ียว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว 

ท้ังนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงวิสัยทัศน์ในหั วข้อ 
การประชุมครั้งนี้ โดยน าเสนอโครงการและกิจกรรมท่ีกระทรวงวัฒนธรรมไทยได้ด าเนินการ     
และร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนมีความ
ต่อเนื่องท้ังในระยะเปลี่ยนผ่าน และหลังการระบาดของโควิด ๑๙ อาทิ การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ผสมผสานท้ังออนไลน์และออฟไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการเผยแพร่และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ าถึงความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูล  
ทางวัฒนธรรมเพื่อน าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์และผลักดันความร่วมมือ 
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
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๔) การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและจัดเตรียมของขวัญที่ระลึก เนื่อง
ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ตามท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
การประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ และหอประชุมกองทัพเรือ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินกิจกรรม
การแสดงส าหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วงดุริยางค์จาก ๔ เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ส านัก 
การสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ จัดการแสดงภายใต้แนวคิดหลักของการจัด
งาน APEC Thailand 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน  สู่สมดุล Open Connect 
Balance” ร้อยเรียงเรื่องราวอันงดงาม ถ่ายทอดเป็นผลงานการแสดง ทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม
ประกอบฉาก แสง สี เสียง ถ่ายทอด Soft Power ความเป็นไทย วัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F อาทิ 
Food (อาหาร) Fashion (ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น) Fighting (ศิลปะการต่อสู้ - มวยไทย) 
และ Festival (การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก) ให้เป็นท่ีรู้จักในเวที
นานาชาต ิผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

องค์ท่ี ๑ : OPEN TO ALL OPPORTUNITIES เป็นการบรรเลงบทเพลง
โดยวงดุริยางค์ ๔ เหล่าทัพ พร้อมวงดนตรีไทยร่วมสมัยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ประกอบกับการขับร้องเพลงโดยศิลปินระดับแนวหน้าของไทย ได้แก่ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์   
ต๊งเหน่ง รัดเกล้า อามระดิษ วิน วศิน พรพงศา ปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก และกิต กิตตินันท์  
ชินส าราญ ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงไทย เพลงสากล และเพลงร่วมสมัย  
 

  
 

องค์ ท่ี  ๒  : CONNECT IN ALL DIMENSIONS การแสดงแฟชั่นโชว์ 
ผ้าไหมไทยร่วมสมัยจากดีไซน์เนอร์เขตเศรษฐกิจเอเปคท้ัง ๒๑ เขต  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๒ 

 

 
 

องค์ท่ี ๓ : BALANCE IN ALL ASPECTS ประกอบด้วย การร้อยเรียง
ศิลปวัฒนธรรมถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงประเพณีดั้งเดิม และการแสดงร่วมสมัย ภายใต้
แนวคิดหลักของการประชุม “Open Connect Balance” และตราสัญลักษณ์ ส าหรับการประชุม 
“ชะลอม” ผ่านการแสดงจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ประกอบกับ 
“ประเพณีลอยกระทง” ของประเทศไทยอันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงความเคารพบูชา “สายน้ า” 
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีเช่ือมโยงทุกเขตเศรษฐกิจเข้าด้วยกันสู่ความสมดุล 
 

 
 

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแสดงถึงคุณค่าความงดงามจากท้องถิ่นสู่
ระดับนานาชาติ  อาทิ การแสดงภาคเหนือ : การฟ้อนร่ม การแสดงกิงกะหร่า เต้นโต  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หน้ากากผีตาโขน บ่าวขาลาย ถือหางนกยูง ฟ้อนภูไท เซิ้ง ถือบั้งไฟ  
เชิดพญานาค สะท้อนถึงความสนุกสนานรื่นเริง ภาคใต้ : โนรา ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ จาก UNESCO หนังตะลุง ตารีบุหงา และภาคกลาง: การแสดงโขน 
เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยท่ีมีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย ปิดท้ายด้วยบรรยากาศ
เทศกาลลอยกระทง สัมผัสประสบการณ์การลอยกระทง รับชมการจัดแสดงประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับสายน้ าของไทย ไม่ว่าจะเป็น ลอยกระทง ลอยกระทงสาย และไหลเรือไฟ ในแม่น้ าเจ้าพระยา
แม่น้ าสายส าคัญของไทย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๓ 

 

 
 

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมของ 
ท่ีระลึก ส าหรับผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค และคู่สมรส โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้จริง ใช้ซ้ า
ได้ รวมถึงให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจสามารถน าไปตั้งอยู่ในท าเนียบรัฐบาลหรือสถานท่ีส าคัญของ
ประเทศเขตเศรษฐกิจนั้น ๆ เพื่อเป็นท่ีระลึกว่าเอเปค ๒๐๒๒ จัดขึ้นท่ีประเทศไทย อีกท้ังเป็นการ
บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย ๗ รายการ โดยเป็นของท่ีระลึกท่ีให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
น าสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่าตามแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชน ท่ีสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และค านึงถึง
การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย  

๑) ภาพดุลโลหะ “รัชตะแสนตอก” ส าหรับมอบให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจ 
ภาพพระบรมมหาราชวังและกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จากมุมมองของผู้น าท่ีจะได้ชม
จากหอประชุมกองทัพเรือในค่ าคืนของงานเลี้ยงรับรอง ใช้เทคนิคดุนลายหรือตอกเงินบนแผ่น
โลหะรีไซเคิล ประกอบกับกรอบไม้ยางพารา ผลิตจากชุมชนวัวลาย วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ “เท่ียวชุมชนยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม   

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๔ 

 

 ๒) กล่องใส่เครื่องประดับดุนโลหะ “รัชตะหมื่นตอก” (ส าหรับคู่สมรส) 
เป็นลวดลายสอดรับกันกับภาพดุลโลหะของผู้น าเขตเศรษฐกิจ กล่องเป็นไม้ยางพารา ด้านใน 
บุเป็นผ้าไหมไทย  
 

 
 

 ๓) Accessories Box หรือ ชุดผลิตภัณฑ์ผ้า “จตุราภรณ์” เป็นผ้าไหม
ทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยสีจากเปลือกมะพร้าว จากอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พิมพ์
ลาย “ชะลอม” ร้อยเรียงขึ้นเป็นลายไทยประจ ายาม จตุราภรณ์ ด้านในประกอบด้วย เนคไทด์ 
หน้ากากอนามัย ผ้าเช็ดหน้า และผ้าคลุมไหล่ 
 

 
 

๔) กรอบรูปถมเงิน พร้อมภาพพระราชทานของผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
ในระหว่างการเข้าเฝ้าฯ  

 
 

๕) กล่องลิเภาเลี่ยมขอบเงิน ตกแต่งเงินลงยาสี โดย “ลิเภา” หรือ 
“ย่านลิเภา” (ตามภาษาท้องถิ่นภาคใต้) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๕ 

 

 
 

 ๖) สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการท่ัวประเทศ ฉบับพิเศษ 
หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai Silk for All” ด้วยน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะในการส่งเสริมเร่ือง “ผ้าไทย” เป็นการน าเสนอและส่งเสริมผ้าไทยในระดับนานาชาติผ่าน
การประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ครั้งนี้ เกิดการต่อยอด สร้างมูลค่าทางเศษฐกิจ และยกระดับผ้าไทยไปสู่
เวทีโลก  

 
 

๗) เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลไปท้ังในประเทศและนานาประเทศ 
รวมท้ังเพื่อเป็นท่ีระลึกเนื่องในโอกาสการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย และเผยแพร่ชื่อเสียง  
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แพร่หลายย่ิงขึ้น  

 
 

 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๖ 

 

 ๔.๔  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
 ๔.๔.๑ การสร้างเสริมศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการรับมือการแพร่ระบาด 
ของโควิด - 19 ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  (Thailand International Cooperation Agency:  TICA)  ริ เริ่ มแผนงาน
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา เพื่อรับมือกับโควิด - 19 ในการพัฒนาระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือ
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษย์ 
บนหลักการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด มุ่งเน้น  
การเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงแรงงาน 
และความเชื่อมโยงทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อป้องกันการระบาดข้ามพรมแดนมายังไทย 
และให้การด าเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไม่ต้องหยุดชะงัก 
   แผนงานโครงการดังกล่าวแบ่งการด าเนินงานเป็นระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว โดยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้
ด าเนินกิจกรรมตามแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการวางระบบเพื่อรับมือกับโควิด - 19 
และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา  
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด - 19 ดังนี้  
   ๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างจังหวัดคู่ขนานระดับ
จังหวัด (ผ่านการประชุมทางไกล)  
           ๒) การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีมีความเสี่ยงสูงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีรายการด าเนินงานในแผนย่อย ดังนี้ 
     (๑) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นท่ีน าร่องของกัมพูชา  
ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ประกอบ ๑๘ รายการ มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมการฝึกอบรม
และการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปอยเปตให้สามารถใช้ประโยชน์กับรถพยาบาลได้อย่างเต็มที ่ 
       (๒) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นท่ีน าร่องของกัมพูชาส าหรับ
โรงพยาบาลมงคลบุรี โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
๒ รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน มูลค่ารวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๔.๒ การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 
กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความจ าเป็น  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๗ 

 

ในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคณะทูต เจ้าหน้าท่ีองค์การระหว่างประเทศ  
พร้อมผู้ติดตาม และแรงงานต่างด้าว/ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในไทยอยู่ในกลุ่มท่ีจะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด - 19 บนหลักการขององค์การอนามัยโลกว่า 
“จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” (“nobody is safe until everyone is safe.”) 
และหลักการไม่ ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ( ท่ีผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถาม 
และข้อเรียกร้องจากองค์การสหประชาชาติและภาคประชาสังคม ขอให้ไทยจัดสรรวัคซีนครอบคลุม
กลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้โยกย้ายถิ่นฐานท่ีมีความเสี่ยงด้วย นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ 
ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย  
ในการจัดท าและเวียนแบบสอบถาม เพื่อประเมินความต้องการในการฉีดวัคซีนของคณะทูต  
และบุคลากรองค์การระหว่างประเทศ) ในการนี้  โดยท่ีสาธารณชนอาจไม่ตระหนัก ถึง 
ความจ าเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มชาวต่างชาติในไทยเพื่อเสริมสร้างความคุ้มกันในประเทศไทย
โดยรวม กระทรวงการต่างประเทศจึงมีข้อเสนอแนะให้สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่สาธารณชนว่า
จ าเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง เพื่อให้ไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้
อย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม ตามท่ีไทยได้แสดงท่าทีในเวที
ระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ (Global Public Goods) 
  ๔.๔.๓ โครงการด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
   ๑) เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง 
การต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับศูนย์ข้อมูลทางแผนท่ี กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลส าหรับการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ด าเนินการ 
จัดประชุมกับผู้แทนกรมแผนท่ีทหารเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านเทคนิค  
และด้านกฎหมายต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการชายแดน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๓) กระทรวงการต่างประเทศด าเนินโครงการสนับสนุนการส ารวจและจัดท า
หลักเขตแดนร่วมไทย-ลาว โดยการจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) ภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) (SOM-JBC ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)) และท่ีประชุม
ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมในแม่น้ าโขง รวมถึง  
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นท่ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๘ 

 

    ๔) กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ผ่านการจัดการประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นพื้นท่ี
ท่ีไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (OCA) รวมท้ังจัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา OCA 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕) เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทย
ตามแนวชายแดน อันเน่ืองมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา 
  ๖) เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (GBC) 
ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๗) เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Land 
Boundary Committee: LBC) (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม LBC ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะคณะกรรมการ และส่วน
ราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบพัฒนาการล่าสุด ของการส ารวจ 
และจัดท าหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี และเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  
กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ได้น ามติท่ีประชุมดังกล่ าว 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม จังหวัดสงขลา แจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ  
ในฐานะหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อน าข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศและด้านเขตแดนไปใช้สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ  
ในด้านการค้าชายแดนและการพัฒนาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังนี้  
จากสถิติท่ีผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนไทยท่ีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 
โดยในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๒๐๘,๖๔๕.๖๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒ 
ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย)  
   อนึ่ง การด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกท้ังมูลค่าการค้าระหว่างกัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๒๙ 

 

มีจ านวนค่อนข้างสูงท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ในเร่ืองเขตแดนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบของ  
ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ๔.๔.๔ การเจรจาร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (รอบที่ ๓) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้เจรจาร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(รอบท่ี ๓) ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้เจรจา
ประเด็นคงค้างจากการเจรจา ๒ รอบแรก และประเด็นอื่นท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นควรหารือกันเพิ่มเติม
เพ่ือความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมท้ังได้ทบทวนร่างสนธิสัญญาท้ังฉบับเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของเนื้อหาและถ้อยค า โดยสามารถหาข้อยุติกันได้ในทุกข้อบทของร่างสนธิสัญญาฯ  
   อนึ่ง การมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะช่วยให้ เกิดความชัดเจน 
ในการด าเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และยังท าให้การปราบปรามอาชญากรรมและความ
ร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๔.๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิไอเจเอ็ม ( International Justice Mission: IJM ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ท่ีท างานต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในระดับ
นานาชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือกรณีการหลอกลวงแรงงานชาวต่างชาติมาท างานในประเทศไทย
และการหลอกคนไทยไปท างานในต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 ๔.๔.๖ การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับความมั่นคงและอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 
   ๑ )  ร่ ว ม กั บ  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
ภายใต้การอ านวยการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายและความมั่นคงในระดับภูมิภาค 
   ๒) ร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( INTERPOL)  
ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงในการสืบสวนจากแหล่งข่าวเปิดในประเด็น  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 
   ๓) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(INTERPOL General Assembly) และแสดงความพร้อมของไทยในการร่วมมือเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๓๐ 

 

  ๔) ประชุมหารือกับต ารวจในภูมิภาคอาเซียนในมิติด้ านความมั่นคง 
และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของไทยในการรับมือกับอาชญากรข้ามชาติ  
ท่ีเข้ามาในภูมิภาค 
  ๕) เข้าร่วมในการประชุมท่ีจัดโดยองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นการเดินทาง การก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนแผนประทุษกรรม
และรูปแบบการกระท าผิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  ๖) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพในหัวข้อการปลอมแปลงเอกสารรับรองผล
การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนากับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
  ๗) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพในหัวข้อการปลอมแปลงชุด PPE  
และวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การต ารวจสากล 
 ๘) รายการ UNODC- Crime Congress โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ 
เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม
ทางไกลรับฟังสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกลไกของไทย
ในการป้องกันปราบปรามในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
 ๙) รายการ UN-CCPCJ สมัยท่ี ๑๔ เมื่อวันท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล และกล่าวถ้อยแถลง 
ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะความคืบหน้าการด าเนินการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 
 ๑๐) เข้าร่วมการประชุม CCPCJ ครั้งท่ี ๓๐ ซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงเวียนนา ออสเตรีย 
ในหั วข้ อ  World Crime Trends and Emerging Issues and Responses in the field of Crime 
Prevention and Criminal Justice ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๑ )  ร า ยก า ร  INTERPOL Global Congress on Chemical Security & 
Emerging Threats on Vulnerabilities of Material Transport on Road and Other Modes 
of Transport เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมให้ความสนใจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงท่ีอาจน าเอาสารเคมีไปใช้ก่อเหตุก่อการร้ายต่อระบบการคมนาคมขนส่ง 
ถนน หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
 ๑๒ )  ร า ยก า ร  INTERPOL Project Watchmaker for Southeast Asia  
เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมให้ความสนใจต่อแผนประทุษกรรมรูปแบบใหม่ ๆ  
ท่ีเกิดจากการประกอบวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดแสวงเครื่องและรูปแบบอื่น ๆ ท่ีใช้ก่อเหตุความไม่สงบ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๕๓๑ 

 

อาชญากรรม หรือการก่อการร้ายท่ีเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร นวัตกรรมทางพิสูจน์หลักฐานเพื่อการสืบสวนหาคนร้ายท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะในการประกอบระเบิด 
 ๑๓) เข้าร่วมการประชุม INTERPOL Project Watchmaker 2nd Virtual 
Meeting for the Southeast Asia Region ว่ าด้ วยการส่ ง เสริมบทบาทของต ารวจระดับ
นานาชาติในงานเก็บกู้ระเบิดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แผนประทุษกรรม วิธีการประกอบ
ระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการรับทราบแนวโน้ม
สถานการณ์ท่ีกระทบต่อความมั่นคงและการก่อเหตุที่เกิดขึ้นในภูมิภาค 
 ๑๔) รายการ INTERPOL Virtual Meeting on Asia-Europe on Counter 
Terrorism เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงข่าวสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการก่อการร้าย ท่ีเกิดขึ้นและเชื่อมโยงกันในเอเชียและยุโรปให้ทัน
ต่อเหตุการณ ์
 ๑๕) ร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( INTERPOL) 
ในการประชุมติดตามรายงานสถานการณ์การก่ อการร้ ายในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกัน ระหว่างวันท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑๖) ร่วมกับ INTERPOL ในการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานต ารวจสากล
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ คร้ังท่ี ๑๖ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔   
 ๔.๔.๗ การให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือตามพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องอาญาฯ ท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในคดี  
ท่ีมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติทัง้สิ้น ๔ เร่ือง (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ๓ เร่ือง (เดือนเมษายน 
๒๕๖๔) และ ๔ เร่ือง (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) 
 ๔.๔.๘ การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการทางทะเล ๓๐ วัน ครั้งท่ี ๓๐ (Operation 30 days at Sea 
3.0) ของ INTERPOL เป็นการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ า
และทะเล ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ โดยกองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผิดชอบในการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร กับกรมควบคุมมลพิษ กรมศุลกากร และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บัดนี้ 
ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๓๒ 

 

  ๔.๔.๙ การประสานข้อมูลบุคคลที่ต่างชาติต้องการตัว กองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลต้องการตัวต่างชาติท่ีอาจเดินทาง  
เข้ามาในประเทศไทยและได้แจ้งข้อมูลเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๒ ราย โดยในจ านวนนี้ พบว่าอยู่ในประเทศไทย 
๑๗ ราย  
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ ราย โดยในจ านวนนี้ พบว่าอยู่ใน
ประเทศไทย ๕ ราย  
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ ราย โดยในจ านวนนี้ พบว่าอยู่ ใน 
ประเทศไทย ๑ ราย 
 ๔.๔.๑๐ การคัดกรองและปราบปรามบุคคลต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติหลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  ๑) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการตามแผนงานตรวจสอบ 
คัดกรองปราบปราม คนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.๑) ต่อยอดและเพิ่มเติมระบบการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสาร
ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ท้ังทาง
อากาศและทางน้ า โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองน าระบบการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสาร
ล่วงหน้า (APPS) มาใช้ทางอากาศเพิ่มเติมขึ้น รวมท้ังหมด ๗ สนามบิน (เดิม ๔ สนามบิน) ได้แก่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT)  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) และเพ่ิมเติมอีก ๓ สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง 
  ๑.๒) พัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้สามารถ
เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลให้ครบทุกหน้างานของหน่วยงานความมั่นคง
นานาชาติได้ (INTERPOL ของต ารวจสากล) (I๒๔/๗) โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เชื่อมต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงนานาชาติ ( INTERPOL ของต ารวจ
สากล) (I๒๔/๗) ได้เรียบร้อย ในเบื้องต้นสามารถใช้งานได้ในระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูล
หมายต ารวจสากล (Red notice) การตรวจสอบการตรวจอนุญาตเข้า - ออก และระบบสืบสวน 
  ๑.๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคน
เข้าเมือง ( IMMIGRATION CONSOLIDATION CCTV)  มีการลงนามในสัญญาเมื่อวัน ท่ี  ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานท่ี ๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๕๓๓ 

 

  ๑.๔) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนท้ังทางบก ทางอากาศ  
ทางน้ า ชายฝั่ง เกาะแก่งท่ีปรากฏการลักลอบน าเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน ๘๒๗ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๘๐๐ คน (มีนาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน ๒๒๗ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๒๒๙ คน (เมษายน ๒๕๖๔) 
  ๑.๕) โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าว ออกนอกราชอาณาจักร จ านวน ๓๗,๗๘๒ ราย
และตั้งแต่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร จ านวน 
๒๓๒ ราย 
  ๑.๖) ประชุมความร่วมมือว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง กับสถาน
เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ าประเทศไทย (วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔) และสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย (วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)  
  ๑.๗) เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบน าพาบุคคลต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี
รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส กรณีพบบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย ท้ังนี้  
บางพื้นท่ีมีลักษณะเป็นแม่น้ าและภูเขา และมีระยะทางยาวท าให้เป็นอุปสรรคในการสืบสวนจับกุม 
  ๑.๘) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการพิสูจน์ตัวตน
ของคนต่างด้าวและเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
  ๑.๙) จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วและชุดสืบสวน ร่วมบูรณาการป้องกันปราบปราม
ผู้กระท าผิด 
  ๑.๑๐) สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง  ก่อน-หลังพิจารณาอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
  ๑.๑๑) ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบบุคคลจากประเทศท่ี ๓ ท่ีเข้ามายื่น
ขออยู่ในราชอาณาจักรต่อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง และกลุ่มท่ีอยู่เกินก าหนดอนุญาต กรณี
การจับกุม ให้มีการสืบสวนขยายผลไปถึงบุคคล หรือขบวนการน าพา ผู้ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น ให้ท่ีพักพิง 
  ท้ังนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
มีคนต่างด้าวจ านวนมากไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ จึงผ่อนผันให้อยู่ ตามเหตุจ าเป็น 
นอกจากนี้ การออกตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีอาจท าได้โดยไม่ท่ัวถึง เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และมีข้อเสนอแนะในการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้แก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือฯ จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๒) ต ารวจภธูรภาค ๗ ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑) จัดชุดปฏิบัติการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อปฏิบัติการในการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบน า
สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร จัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบเส้นทางช่องทางธรรมชาติ  
จัดชุดเคล่ือนท่ีเร็วประจ าเขตรอยต่อจังหวัด เป็นต้น 
   ๒.๓) แสวงหาความร่วมมือของประชาชน โดยต ารวจภูธรทุกจังหวัด 
ในสังกัดได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 
จากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
รวมไปถึงความร่วมมือของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน  
และความมั่นคงของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน 
สังคมมีความสุขและมั่นคง 
   ๒.๓) มีการประชุมด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
สถานีต ารวจภูธร กองบัญชาการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นประจ าทุกเดือน 
 ๓) ต ารวจภูธร ภาค ๙ ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย 
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธร ภาค ๙ เกิดจากขบวนการนายหน้าจากประเทศมาเลเซียและนายหน้าจากประเทศไทย
น าแรงงานต่างด้าวจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ อาทิ 
แนวชายแดนไทย - มาเลเซีย ในการนี้ ได้ด าเนินการให้หน่วยในสังกัดต ารวจภูธร ภาค ๙ ท่ีมีเขต
ติดต่อ กวดขัน จับกุมขบวนการขนแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง สืบสวนติดตามจับกุมแรงงาน
ข้ามชาติตามอ านาจหน้าท่ี และเร่งรัดจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
 ๓.๒) แผนปฏิบัติการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย  
  - ด าเนินการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 - ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีเขตติดต่อระหว่างจังหวัด  
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ประสานต ารวจน้ า ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง   
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     - ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงานท่ีมีแรงงานต่างด้าว 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดในการหลบหนีเข้าเมือง
และยาเสพติด 
 - จัดชุดสืบสวนหาข่าวในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
 - ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการผลักดันออก 
นอกประเทศ 
 -  ด า เนินการให้ เข้ าสถานท่ี ท่ีรัฐจัด เตรียมไว้ ให้  ( Local 
Quarantine) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 - จัดแผนเฉพาะกิจการลาดตระเวนทางน้ า ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ร่วมกับต ารวจน้ า ตชด.(ชฝต.) ชค.ปชด.(ทหาร) จัดชุดลาดตระเวนทางน้ าในเขตพื้นที่ 
  ๔) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ด าเนินการ ดังนี้  
 ๔.๑) ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  
  - จับกุม ๕๑ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๕ คน จ าแนกสัญชาติ ได้แก่  
เมียนมา ๖๐ คน ลาว ๑๕๙ คน กัมพูชา ๒๑ คน เวียดนาม ๙ คน จีน ๔ คน (มีนาคม ๒๕๖๔)  
   - จับกุม ๕๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๒๒ คน จ าแนกสัญชาติ ได้แก่  
เมียนมา ๒๙๒ คน ลาว ๗ คน กัมพูชา ๑๓ คน และสัญชาติอื่น ๆ ๑๐ คน (เมษายน ๒๕๖๔) 
 ๔.๒) จัดก าลังป้องกันชายแดน ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖,๓๓๓ นาย 
จ าแนกเป็น 
 - บก.ตชด. ภาค ๑ จ านวน ๑,๕๐๗ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๒ จ านวน ๒,๐๕๐ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๓ จ านวน ๑,๘๕๙ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๔ จ านวน ๙๑๗ นาย 
 ๔.๔.๑๑ การประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๑) เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้ งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทาง 
เข้าไทยตามแนวชายแดน อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา 
 ๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (GBC) 
ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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 ๔.๔.๑๒ การสกัดกั นและปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติ  
 ๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ตั้งจุดตรวจค้น เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด 
 - ตั้งจุดตรวจค้นเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย 
 - โครงการโรงงานสีขาว 
 - โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน  
อาชญากรรมระดับต าบล 
 - โครงการด าเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบ 
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒) ต ารวจภูธรจังหวัด ในสังกัดต ารวจภูธร ภาค ๑ ด าเนินการ ดังนี้ 
 - อบรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม
ในการใช้แรงงานไทยและตรวจตราสถานประกอบการ กิจการท่ีมีการใช้แรงงานชาวต่างชาติ 
  ๓) ต ารวจภูธรภาค ๓ ด าเนินการ ดังนี้ 
 - จับกุมคดียาเสพติด ๑,๐๘๕ คน ผู้ต้องหา ๑,๑๐๕ คน จับกุมต่างด้าว 
๙ ราย ผู้ต้องหา ๑๐ คน 
 - ตั้งจุดตรวจตามแนวชายแดนในจุดต่าง ๆ  
 ๔) ต ารวจภูธร ภาค ๖ ด าเนินการ ดังนี้ 
 จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีออกตรวจอยู่เป็นประจ า ท้ังปัญหายาเสพติด ปัญหา
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น โดยมีอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ สภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขาทุรกันดาร การคมนาคม
ล าบาก และแนวชายแดนยาว 
 ๕) ต ารวจภูธร ภาค ๗ ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ตั้งด่านตรวจถาวรบริเวณเขตติดต่อท่ีมีพื้นท่ีติดชายแดน เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว 
 - ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ๘ จุด ในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดบางประการท่ีเป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจ 
และสังคม ในพื้นท่ีภธูรจังหวัดกาญจนบุรี และภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ๖) ต ารวจภูธร ภาค ๘ ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด
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กระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการชุมชนยั่งยืน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
อย่างเป็นรูปธรรม  
 อนึ่ง มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าคัญได้แก่ (๑) ขาดแคลนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (๒) ควรมีการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ท่ีจะต้องให้การสนับสนุนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนแก่เจ้าหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับการร้องขอ เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
(๓) ขาดการแบ่งปันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกัน ท าให้ข้อมูลไม่เชี่ยมโยง จึงท าให้สามารถติดตาม
ผู้กระท าความผิดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น (๔) ให้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนและเพิ่มการมอบรางวัล
ตอบแทน 
 ๗) ต ารวจภูธร ภาค ๙ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนดังต่อไปนี้ 
 (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกจังหวัดจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการพิเศษ เช่น ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) เพื่อสืบสวน
หาข่าว ตรวจค้น กดดัน จับกุมผู้กระท าผิด สืบสวนหาข่าวจับกุมกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและเครือข่าย 
เพื่อตัดวงจรการค้าในพื้นท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายผลจับกุมผู้สมคบ สนับสนุน และตรวจยึด
ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดชุดปราบปรามยาเสพติดประจ าหน่วย มีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า  
จัดชุดปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ๒,๗๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๒,๙๕๗ คน และยึดทรัพย์ได้ 
๘๐,๕๒๔,๑๑๔ บาท  
 อนึ่ง ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นท่ีมีวิธีอ าพรางทรัพย์สิน 
ท่ีซับซ้อนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ผู้ค้าจะไม่ถือครองทรัพย์สินในชื่อของตนเอง จึงยากต่อ  
การด าเนินการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน 
 (๒) แผนงานการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
  - ด าเนินการผ่านโครงการ D.A.R.E. จ านวน ๘๓๘ โรงเรียน ครู
แดร์ ๕๕๘ คน และโครงการ ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน จ านวน ๑๒๖ โรงเรียน ต ารวจ ๑๒๖ คน 
  - ให้ครู D.A.R.E. และต ารวจประสานโรงเรียนในการให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
  - ให้สถานีต ารวจภูธรแต่ละแห่งพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมายเพ่ือท าให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๓๘ 

 

 (๓) แผนงานการด าเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยด าเนินการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สินของขบวนการค้า
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๓๔ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การท าลายเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดท้ังระบบ โดยมีตัวชี้วัด คือ  
การขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 (๔) แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์  
  - หยุดยั้งการลักลอบการล าเลียงยาเสพติด จากแหล่งผลิตนอก
ประเทศเข้ามาภายในประเทศในทุกช่องทาง ท้ังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และหยุดยั้ง  
การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นท่ีใน ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีตัวชี้วัดคือปริมาณยาเสพติด 
ท่ีจับกุมได้ตามพื้นท่ีเป้าหมาย (โดยใช้ยาบ้าและยาไอซ์เป็นเกณฑ์วัด) เปรียบเทียบกับปริมาณยาบ้า
และยาไอซ์ท่ีจับกุมได้ท้ังจังหวัด 
  - หยุดยั้งการลักลอบการน าเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ท่ีมาจากการค้า
ยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศ 
 (๕) แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด  
เพ่ือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้ลดน้อยลงจนหมดไป ลดจ านวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ิมจ านวนครัวเรือน
ปลอดยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
    ๘) กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    (๑) ตั้งคณะท างาน ควบคุม ก ากับดูแลการสืบสวนขยายผลกรณีคนไทย
ถูกจับกุมท่ีต่างประเทศในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศซุกซ่อน
ยาเสพติดโดยจัดการประชุมเพื่อติดตามผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการร่างโครงการเพื่อเชิญ
หน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสืบสวนขยายผลกรณีคนไทย  
ถูกจับกุมที่ต่างประเทศในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 (๒) จับกุมคดียาเสพติด จ านวน ๓๙ คดี ผู้ต้องหา ๓๖ คน จับกุมตาม
หมาย ๘ คน ยึดทรัพย์สิน ๕ ราย มูลค่า ๓.๒๓ ล้านบาท (มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๖๐ คดี 
ผู้ต้องหา ๖๒ คน จับกุมตามหมาย ๓๔ คน ยึดทรัพย์สิน ๑ ราย มูลค่า ๕๐๕,๐๐๐ บาท (เดือน
เมษายน ๒๕๖๔) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๓๙ 

 

 (๓) จับกุมยาเสพติดผ่านพัสดุ 
 - ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๑๓ คดี/ไปรษณีย์ภายในประเทศ 
๓ คดี (มีนาคม ๒๕๖๔)  
 - ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๙ คดี (เมษายน ๒๕๖๔) 

โดยมีอุปสรรคคือการประสานข้อมูลการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ใช้ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน  
 (๔) สืบสวนขยายผลคดีพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จ านวน ๑๒ เรื่อง 
  ในการนี้ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ (๑) ควรประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง (๒) สนับสนุนการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และ (๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 
 (๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกวิ เคราะห์ข้อมูลหรือ 
เชื่อมโยงข้อมูลคดีอาชญากรรมข้ามชาติ (CMIS) ของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด จ านวน ๔๐ คน 
  (๖) จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากพื้นท่ีแนวชายแดนเข้าสู่
พื้นท่ีจังหวัดทางภาคใต้ และออกสู่ประเทศที่สา 
 (๗ )  ตั้ งด่ านสกัดกั้ นการลั กลอบล า เลี ย งยา เสพติ ดจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นท่ีตอนใน โดยได้คัดกรองรถยนต์ต้องสงสัยเข้าท าการตรวจค้น  
และเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ เพ่ือตรวจหายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย 
 (๘) จัดท าบัญชีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติและขยายผล 
การสืบสวนหาข้อสรุปและตัวการใหญ่ในเครือข่ายเพ่ือระดมกวาดล้างในอนาคต 
 (๙) สืบสวนบุคคลในเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญของแต่ละ
พื้นท่ีและจัดท าบัญชีความเชื่อมโยงของแต่ละคนในเครือข่าย 
 ๙) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติด ดังนี ้ 
  - จับกุม ๕๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๔๗ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๒๑,๘๔๑,๐๕๖ เม็ด ไอซ์ ๓๘,๐๗๒.๘๘ กรัม กัญชาอัดแท่ง ๑,๗๕๓ กิโลกรัม กระท่อมสด 
๔๒๘.๙๓ กิโลกรัม ฝิ่น ๗,๕๐๖.๘๐ กรัม เฮโรอีน ๑๔๓.๙๘ กรัม (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๔๐ 

 

  - จับกุม ๕๖๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๒๐๔ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๑๓,๘๓๒,๔๕๗ เม็ด ไอซ์ ๑,๒๘๘.๓๕ กิโลกรัม กัญชาอัดแท่ง ๑,๓๓๔ กิโลกรัม กัญชาแห้ง ๑,๔๑๘ 
กิโลกรัม กระท่อมสด ๒,๒๑๘ กิโลกรัม ฝิ่นดิบ ๔.๘๗ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑๑๖.๔๑ กรัม (เดือน
เมษายน ๒๕๖๔) 
 ๑๐) กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตท.) ด าเนินการ
ตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลพัสดุซึ่ งภายในบรรจุสารเสพติดท่ีส่งมาจากต่างประเทศ  
โดยประสานงานร่วมกับต ารวจต่างประเทศ และกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
จ านวน ๔ คดี 
 - จ านวน ๔ คดี (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 - จ านวน ๒ คดี (เดือนเมษายน ๒๕๖๔)  
 ๔.๔.๑๓ การก ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์  
  ๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นภาคีเครือข่ายหน่วยงานก ากับดูแล 
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM (ASEAN Network of 
Regulatory Bodies on Atomic Energy)  โ ดยมี ก า รประชุ ม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  ก ารอบรม 
และการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและบทเรียนร่วมกัน  
   อนึ่ง การด าเนินการในเรื่องนี้ยังมีอุปสรรคด้านการบูรณาการข้อมูล
ระดับภูมิภาคในเรื่องความมั่นคงและเรื่องทางนิวเคลียร์ โดยไทยควรมีฐานข้อมูลกลางแห่งชาติ  
ในเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และควรให้หน่วยงานความมั่นคงเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในการวิเคราะห์ติดตามคนร้ายต่อไป 
  ๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ ( INTERPOL) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม และสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและสนองตอบต่อเหตุก่อการร้าย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทางรังสีและนิวเคลียร์ อาทิ ร่วมกับ INTERPOL ในการประชุมติดตามข่าวสาร
และการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายทางรังสีและนิวเคลียร์ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๓) ส่ ง เสริมบทบาทของต ารวจไทยและหน่วยบังคับใช้กฎหมาย 
ในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อการร้ายทางชีวภาพ เคมี รังสี นิวเคลียร์ และระเบิด (CBRNE) 
โดยเฉพาะด้านการสืบสวนสอบสวนและการพิสูจน์หลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 
 ๔.๔.๑๔ การประชุมด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม 
  ๑) พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมแนะน าตัว
ผ่านระบบ Virtual Conference กับพลเรือโท Michael Noonan ผู้บัญชาการทหารเรือ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๔๑ 

 

ออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๑ พื้นท่ี
พระราชวังเดิม โดยมีพลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ และพันเอก Stephen 
Francis Fomiatti ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
 โดยกองทัพเรือท้ังสองฝ่ายได้ให้ความมั่นใจในความร่วมมือด้านความมั่นคง ทางทะเล และเชื่อม
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม RAN Sea Power Conference การประชุม 
Navy to Navy Strategy Talks การฝึกผสม KAKADU การฝึกผสมAUSTHA การแลกเปลี่ยน 
การเยือนของก าลังทางเรือ และการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือน
ของผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือออสเตรเลีย ภายหลังจากสถานการณ์ 
โควิด - 19 ได้คลี่คลายลง 
  ๒) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ 
นางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นท่ีพระราชวังเดิม เนื่องในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพเรือกับประเทศแคนาดา โดยมีพลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าว
ทหารเรือร่วมคณะ 
  ๓) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ 
นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ซอฟเฟีย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นท่ีพระราชวังเดิม เนื่องในโอกาส
เข้ารับต าแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับสาธารณรัฐชิลี โดยมีพลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์  
เจ้ากรมข่าวทหารเรือร่วมคณะ 
  ๔) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ 
นางแซรัป แอร์ซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นท่ีพระราชวังเดิม เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับสาธารณรัฐตุรกี โดยมีพลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ 
เจ้ากรมข่าวทหารเรือร่วมคณะ  
  ๕) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ 
เดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพอากาศสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยเข้าเยี่ยมค านับเสนาธิการทหารอากาศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือข้อราชการ  
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และเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ณ กองบินท่ี ๑๖ กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 
 ๔.๕  ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 
   ๔.๕.๑ การเปิดให้บริการเครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง 
(kiosk) เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล เปิดตัว
เครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ณ ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า MBK Center ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้คนไทยสามารถขอรับ
บริการออกหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยเครื่องดังกล่าวมีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics) ของผู้ใช้บริการ อาทิ ภาพจ าลองลายนิ้วมือ ใบหน้า 
และม่านตา ก่อนน าไปประมวลผลเพื่อขอท าหนังสือเดินต่อไป อันจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ในกระบวนการท าหนังสือเดินทางในช่วงท่ียังมีการแพร่ระบาดของโควิด  - 19 อีกท้ังท าให้
ประชาชนสามารถรับบริการท าหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการได้ ท้ังนี้ ในปี ๒๕๖๔ กระทรวงการ
ต่างประเทศ มีแผนจะเปิดให้บริการเครื่อง kiosk ท าหนังสือเดินทาง อีก ๑๙ เครื่อง ณ ส านักงาน
หนังสือเดินทางอื่น ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น 
 ๔.๕.๒ โครงการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการให้ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) สามารถ
ให้บริการได้ครบกระบวนการ ท้ังการเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานตรวจคนเข้า เ มือง 
และการปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้บริการชาวต่างชาติ  
ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงพบปะหรือสัมผัสระหว่างบุคคล 
และอ านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว โดยมีความคืบหน้า ดังนี้ 

๑) การขยายการเปิดใช้งานระบบ e-Visa  
- เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ : สถานกงสุลใหญ่ในจีน ๒ แห่ง ได้แก่  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
- เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ 

ในสหรัฐอเมริกา ๔ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิ งตัน สถานกงสุลใหญ่  
ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 

-  ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ 
ร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ท่ีสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโซล  
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- เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  
ได้เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการ 
 - กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง 
จ ากัด จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ท่ีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้  สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าวได้เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
 ๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data 
Center) เพ่ือรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) 
  (๒.๑) การเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตราจากศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา 
(Visa Data Center: VDC) ของกระทรวงการต่างประเทศกับระบบ Biometric ของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการชาวต่างชาติ 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ต้องติดแผ่นปะตรวจลงตรา) และครบกระบวนการ (ระบบหน้าช่อง 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ ท่ีได้รับการตรวจลงตราโดยไม่ต้องเรียกดู 
แผ่นปะตรวจลงตราอีกต่อไป) 
  (๒.๒) กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนา
ระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตรา ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ ตาม TOR ของโครงการ 
  (๒.๓) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานในต่างประเทศเพ่ือรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
 ๔.๕.๓ การเปิดให้บริการท าหนังสือเดินทาง ๑๐ ปี 
 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  เริ่มเปิดให้บริการท าหนังสือ
เดินทาง ๑๐ ปี โดยเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ
จัดท าหนังสือเดินทางแบบใหม่ได้ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนท่ีมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป 
สามารถขอท าหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป อายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี ได้ท่ีส านักงานหนังสือ
เดินทางทุกแห่งท่ัวประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเล่มปกติ ๑,๕๐๐ บาท และเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๔๔ 

 

ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ังนี้ ได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 
 ๔.๕.๔ การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ในอิสราเอลและปาเลสไตน์ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เริ่มเทศกาล
รอมฎอนเมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ 
ซึ่งต่อมาสถานการณ์ได้ขยายวงไปสู่การโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและการโต้ตอบ
ด้วยปฏิบัติการทางอากาศโดยอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง ๑๑ วัน กระท่ังอิสราเอล 
และกลุ่มฮามาสได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความรุนแรงครั้งนี้ส่งผลให้ 
มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก รวมถึงแรงงานไทยท่ีท างานอยู่ในอิสราเอล (ส่วนใหญ่
ท างานในชุมชนและนิคมเกษตรกรรม) ราว ๒๕,๐๐๐ คน ในจ านวนนี้ ราว ๔,๐๐๐ คน ท างานอยู่
ใกล้ฉนวนกาซา โดยจนถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรง
ดังกล่าว ๒ รายและได้รับบาดเจ็บ ๙ ราย 
  ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการเพื่อคุ้มครองและให้ 
ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล ดังนี้  
  ๑) การประกาศเตือนและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในสถานการณ์ 
ความไม่สงบ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ประกาศ
เตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวัง ประชาสัมพันธ์แนวการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ 
แจ้งเตือนภัย รวมถึงได้ประสานงานกับหัวหน้าแรงงานไทยในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อติดตามผลกระทบ  
ต่อคนไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 
  ๒)  การประสานงาน เ รื่ อ งคน ไทย เสี ยชี วิ ต และ ได้ รั บบาด เ จ็บ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของอิสราเอลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือประสานงานการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไทยและติดตามดูแลคนไทยท่ีได้รับบาดเจ็บ ดังนี้ 
   (๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธี 
ไว้อาลัยและส่งศพแรงงานไทยท่ีเสียชีวิตท้ังสองราย (นายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิขรินทร์ 
สง ารัมย์) ท่ีท่าอากาศยานเบนกูเรียน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
อิสราเอล ผู้แทนท่าอากาศยานเบนกูเรียน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม  
และภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของอิสราเอลเพื่อขอให้ช่วย
ติดตามและเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ของแรงงานท่ีเสียชีวิตท้ังสองราย ท้ังนี้  
ศพของแรงงานท่ีเสียชีวิตได้ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
และได้ล าเลียงถึงภูมิล าเนาท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์และบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว 
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   (๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส  
(นายอัตรชัย ธรรมแก้ว) ท่ีโรงพยาบาล Soroka ในเมือง Beer Sheva เพื่อให้ก าลังใจ รวมถึง 
มอบอาหารและของเยี่ยม ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับครอบครัว
ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด 
  ๓) การรักษาความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอล  
  (๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ าค าขอให้ฝ่ายอิสราเอลช่วยดูแลรักษา
ความปลอดภัยของแรงงานไทยในหลายโอกาส โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ยกค าขอ
เรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีรัฐอิสราเอลโดยตรงระหว่างการบรรยายสรุปสถานการณ์ส าหรับนักการทูต
ต่างประเทศในอิสราเอลเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายอิสราเอลให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี  โดยได้จัดเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย  
จัดส่งนักจิตวิทยาไปพูดคุยและให้ค าปรึกษาแก่แรงงานไทย รวมถึงรับท่ีจะจัดให้มีระบบเตือนภัย
และการติดตั้งบังเกอร์หลบภัยท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
  (๒) เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท กาบี อัซเกนาซี (Gabi 
Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงนายดอน  
ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความเสียใจ
กรณีคนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้ย้ าค าขอให้ฝ่ายอิสราเอลดูแลความปลอดภัยของแรงงานไทย 
ในอิสราเอล รวมถึงแสดงความยินดีกับการหยุดยิง 
  (๓) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงพื้นท่ี
เยี่ยมและให้ก าลังใจแรงงานไทยประมาณ ๔๐ คนในนิคมเกษตรกรรมท่ีได้รับผลกระทบ และเน้น
ย้ าข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนได้มอบสิ่งของจ าเป็นและเครื่องใช้ประจ าวัน  
แก่แรงงาน และได้ตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นของอิสราเอล  
  ๔) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลโทรศัพท์ถึงครอบครัวของไทยที่เสียชีวิต 
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายรูเวน ริฟลิน (Reuven Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐ
อิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงครอบครัวของแรงงานไทยท่ีเสียชีวิตในอิสราเอล ๒ ราย เพื่อแสดงความเสียใจ 
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกการโทรศัพท์ดังกล่าว 
  ๕) การเตรียมการส าหรับการอพยพแรงงานไทย 
   (๑) แม้สถานการณ์ในขณะนี้จะยังไม่มีความจ าเป็นต้องอพยพแรงงานไทย 
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ในอิสราเอลกลับประเทศ แต่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในอิสราเอลไว้แล้ว
หากมีความจ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากอิสราเอล โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจัดการ
ประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center: RRC) ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้คณะท างานฯ ทันที 
  (๒) ในชั้นนี้ มีแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมท่ีประสบเหตุแสดงความ
ประสงค์ท่ีจะเดินทางกลับไทยจ านวน ๑๘ คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้แรงงานท้ัง ๑๘ คน 
เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๕.๕ การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโควิด - 19 เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์
จากกองทัพอากาศ ได้จัดเท่ียวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ-กรุงนิวเดลี อินเดีย เพื่อน าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  
แก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 สิ่งของท่ีได้น าไปมอบให้อินเดีย
ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) จากกระทรวงการต่างประเทศ 
ในนามรัฐบาลไทย จ านวน ๑๕ เครื่อง และจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย
และชุมชนอินเดียในประเทศไทย จ านวน ๑๕ เครื่อง พร้อมนี้ เท่ียวบินดังกล่าวได้น ายา 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นไปสนับสนุนภารกิจในการดูแลคนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงนิวเดลีด้วย 
  นอกจากนี้ เท่ียวบินดังกล่าวได้น าชาวไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ท่ีติดเชื้อโควิด - 19 ในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาการเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล
ท้องถิ่น เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดมีความรุนแรง กลับมารักษาตัวในประเทศไทยด้วย ภารกิจ
ดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุขและการรับมือกับการระบาดของโควิด - 19 
ตลอดจนการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ 
 ๔.๕.๖ การมอบความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่ เนปาลเพื่อรับมือ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 กระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยได้มอบ
เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ส าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ 
โควิด - 19 จ านวน ๙ เคร่ือง โดยได้จัดพิธีมอบผ่านนาย Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูต



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๕๔๗ 

 

เนปาลประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมกับเครื่องผลิตออกซิเจน 
ท่ีองค์กรทางพุทธศาสนาและภาคเอกชนไทยได้ร่วมบริจาคด้วย 
  การบริจาคเคร่ืองผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินนโยบาย 
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยแก่เนปาล ซึ่งเป็นมิตรประเทศท่ีมีความใกล้ชิด  
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ และก าลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกท้ังสะท้อนความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับเนปาล และไมตรีจิตระหว่างประชาชนของท้ังสองประเทศ 
 ๔.๕.๗ รายการ “Spokesman Live” คุยรอบโลกกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการสัมภาษณ์สดของวิทยุสราญรมย์ท่ีเน้นการน าเสนอองค์ความรู้ด้าน  
การต่างประเทศจากมุมมองและประสบการณ์ของแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกอากาศทาง 
Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยน าเสนอ
ความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ อาทิ  
  ๑) ความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ได้แก่ รองประธาน  
สภาอุตสาหกรรม และประธานกรรมการบริหาร WHA Group นอกจากนั้น รายการฯ ยังน าเสนอ
มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายใน CPTPP ด้วย 
  ๒) ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เชิญนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดี 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มาร่วมพูดคุย เร่ือง “โอกาสและความท้าทายของไทยกับความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในยุคประธานาธิบดีไบเดน” และ ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรม
สนธิสัญญาและกฎหมายมาร่วมพูดคุยเรื่อง “CPTPP: โอกาสและความท้าทายของไทย” 
นอกจากนี้ ยังน าเสนอเรื่อง “ประสบการณ์การท างาน@กรมสารนิเทศ” ผ่านการสัมภาษณ์
ข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมสารนิเทศด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
ในแง่มุมต่าง ๆ สู่ประชาชนทุกระดับ 
 ๔.๕.๘ โครงการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อต่าง ๆ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจด้านต่างประเทศให้เป็นท่ีรับรู้ต่อสาธารณชน  
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)  
กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone- in) ในรายการ “บันทึก
สถานการณ์” ทางคลื่น FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. 
และรายการ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา  
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๕๔๘ 

 

๐๘.๐๕ - ๐๘.๒๐ น. ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยสามารถรับฟังผ่านทาง  
FB Live ท่ี https: //www.facebook.com/radiothailand และ https://www.facebook.com/ 
radiothailandworld  service และ MFA Facebook และ YouTube MFA Thailand Channel 
ตามล าดับ 
  นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่าย 
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถานีวิทยุเสียง
จากทหารเรือ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งมี
เครือข่ายครอบคลุมท้ัง ๗๗ จังหวัด ท่ัวประเทศไทย รวมถึงพื้นท่ีบางส่วนของ สปป. ลาว กัมพูชา 
และเมียนมา 
 ๔.๕.๙ การส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เป็นศูนย์กลาง 
การบริหารการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ การบูรณาการ ส่งเสริม ประสาน พัฒนางาน
วิชาการด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ การเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์และรายงาน
สถานการณ์สังคมไทยในต่างประเทศ การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
กลุ่มเสี่ยง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในต่างประเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงฯ เป็นแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยมีการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ส่งเสริม
และประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศจึงได้พัฒนากลไกเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทย
ในต่างประเทศ จ านวน ๑๑ ประเทศ/เขตบริหารพิเศษ/เขตเศรษฐกิจ (ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน 
ฮ่องกง ฮังการี ญี่ปุ่น มาเลเซีย นอร์เวย์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐฯ) และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง
ในต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม ข้ามรัฐ กฎหมาย
ระหว่างประเทศกับการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และการให้
ค าปรึกษาและการจัดการรายกรณี โดยมีขั้นตอนและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติของ
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ 
ทีมสหวิชาชีพข้ามชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับผลการด าเนินงานท่ีส าคัญท่ีผ่านมา เช่น 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีชายชาวนอร์เวย์ขอรับความช่วยเหลือจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประสานความช่วยเหลือกรณีร้องขอ
ความช่วยเหลือของหญิงไทย มีปัญหาสุขภาพจิตอาจถูกกักขัง/ท าร้ายโดยสามีในประเทศในทวีป
ยุโรป ร่วมกับสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ โดยด าเนินการตามกระบวนการสังคม
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๕๔๙ 

 

สงเคราะห์ข้ามชาติในต่างประเทศ ภายใต้ทีม ONE HOME พัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ 
เป็นต้น โดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ท่ี Facebook การพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ 
(www.facebook.com/cybersocialwork) 
 ๔.๕.๑๐ การสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษา 
แก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้
ค าปรึกษาแก่หญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ กระท่ังปัจจุบัน โดยมีเครือข่าย
จ านวนท้ังสิ้น ๕๙ เครือข่าย สมาชิกรวม ๔๗๖ คน ใน ๒๑ ประเทศ ท้ังในภูมิภาคยุโรป อเมริกา 
แปซิฟิกใต้ และเอเชีย ได้แก่ กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี ไอซ์แลนด์ ฮังการี สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สนับสนุน 
การด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ดังนี้ 
  ๑) การบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส าหรับ
ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
  ๒) การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติตามบริบทของการปรับตัวภายใต้ภาวะวิกฤติและการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 
  ๓) การประกาศเกียรติคุณเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ  
  ๔) การขยายช่องทางการให้ค าปรึกษาและส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เริ่มส่งต่อกรณีขอรับความช่วยเหลือท่ีได้รับ 
การประสานจากเครือข่ายอาสาสมัครฯ ผ่านระบบงาน Family Line เพื่อนครอบครัว หรือ 
www.เพื่อนครอบครัว.com จ านวน ๒ ราย เพื่อให้ได้รับค าปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอาชีพ นอกจากนั้น ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจ านวน ๕ รุ่น ผ่านระบบประชุม
ออนไลน์ และมีการให้บริการระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
yingthai.dwf.go.th เพจ facebook yingthainetwork และผ่าน Line Group เพื่อให้ค าปรึกษา
และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 

http://www.facebook.com/cybersocialwork
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๕๕๐ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๕   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และความสามารถในการแข่งขันของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๑ 

 

นโยบายหลักข้อ ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 
 ๕.๑  เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
  ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถสนอง 
ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
   ๑) มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน  ามันเชื อเพลิงส าหรับ
เครื่องบินไอพ่น กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๑๘) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
ไอพ่นท่ีน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยานภายในประเทศ จากเดิม ๔.๗๒๖ บาทต่อลิตร 
เหลือ ๐.๒๐ บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ เพื่อบรรเทาผลกระทบในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสาย
การบินอันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
    (๒) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิง
เครื่องบินไอพ่นท่ีน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยานภายในประเทศ จากเดิม ๔.๗๒๖ บาทต่อลิตร 
เหลือ ๐.๒๐ บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสายการบินให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาด าเนิน
ธุรกิจได้เป็นปกติโดยเร็วท่ีสุดตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากภาคการท่องเท่ียวเป็นภาคส่วน
ส าคัญในการขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และมีศักยภาพทางการแข่งขันมากขึ้น) 
   ๒) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออก
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (โดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ และใบอนุญาตขายไพ่ ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการ ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติอันเนื่องมาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียื่นค าขอระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาตต่อเนื่องจากระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต 
ตามใบอนุญาตเดิม) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๒ 

 

   ๓) มาตรการลดอัตราภาษีน  ามันดีเซลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (โดยลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามัน 
และผลิตภัณฑ์น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลง ๓ บาทต่อลิตร โดยมีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบ 
และเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพ 
และต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทา
ความเดือดร้อน ของประชาชนจากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศ ปรับตัวสูงขึ้น รวมท้ัง  
เพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในทุกภาคส่วนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในช่วงท่ีประเทศ
ยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) จึงลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกัน 
    (๒) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลงประมาณ ๕ บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากระดับราคาน้ ามันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องท้ังยังมีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากความตึงเครียด
ระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชน 
และเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ามันดังกล่าวอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 
    (๓) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลง ๕ บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากระดับราคาน้ ามันดิบและเช้ือเพลิงในตลาดโลกยังคงปรับตัว
สูงขึ้นและมีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างประเทศท่ียังคงด าเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งส่งผลต่อค่าครองชีพของ
ประชาชนอันเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน สมควรลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อรักษาระดับราคาขาย
ปลีกน้ ามันดังกล่าวอันเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๓ 

 

    (๔) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลง ๕ บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕  
ถึงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เนื่องจากระดับราคาน้ ามันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมี
ความผันผวนและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างประเทศท่ียังคงด าเนินต่อไป 
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ส่งผลให้ราคาพลังงานทุกประเภท
ปรับตัวสูงขึ้นและมีผลต่อเนื่องท าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อค่าครองชีพของประชาชน สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ  
ท่ีคล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ามันดังกล่าวอันเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน) 
    (๕) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันประเภทน้ ามันดีเซลลง ๕ บาทต่อลิตร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
- ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคง 
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของ
ประชาชน เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น  ๆ ท่ีคล้ายกัน 
และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น สมควร  
ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง) 
   ๔) มาตรการยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน 
เพ่ือน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๐) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
เพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักท่ีใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง จึงต้องน าน้ ามันดีเซลและน้ ามัน
เตาไปใช้ทดแทน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อลดภาษีและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกเพื่อควบคุมไม่ให้ราคาน้ ามัน 
ท่ีจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีราคาสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า) 
    (๒) ออกกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ๒๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ (ยกเว้นอัตราภาษีสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๔ 

 

เพื่อน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น  
ภาคพลังงาน จึงต้องปรับเปลี่ยนมาใช้น้ ามันดีเซล (บี๐) และน้ ามันเตาทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อมิให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานเพ่ิมสูงขึ้นจากภาระภาษีสรรพสามิตในน้ ามันดีเซล (บี๐) และน้ ามันเตา สมควรลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตส าหรับน้ ามันดี เซล (บี๐) และน้ ามันเตาท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 
อีกระยะหนึ่ง เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนตลอดจนภาคอุตสาหกรรม
ไม่ให้ต้นทุนการผลิตจากค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ) 
   ๕) โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระ
ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต 
๒๕๖๒/๒๕๖๓เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน ๑๕๙.๖๙ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้น
ยาสูบและผู้บ่มอิสระท่ีได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับการยาสูบแห่งประเทศไทย 
และผู้ เพาะปลูกท่ีได้รับการอนุญาตจากกรมสรรพสามิตจ านวน ๑๔,๒๙๒ ราย โดยธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกร  
ผู้ปลูกยาสูบท่ีได้รับสิทธิภายใต้โครงการดังกล่าว ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติ 
   ๖) โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการควบคุมก ากับดูแลการจ าหน่าย
น  ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น  ามันเขียว) กระทรวงการคลัง 
โดยกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับน้ ามันดีเซลท่ีน าไปจ าหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ลงวันท่ี  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อกรมสรรพสามิต 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถร่วมกันก ากับดูแล และบริหารจัดการข้อมูลการจ าหน่ายน้ ามัน
เขียวท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗) มาตรการขยายเวลาปรับขึ นอัตราภาษีความหวาน ตามปริมาณน  าตาล
ระยะที่ ๓ ออกไปอีกเป็นเวลา ๖ เดือน กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการออก



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๕ 

 

กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับ ท่ี  ๒๘ ) พ.ศ .  ๒๕๖๕  ลงวัน ท่ี   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ าตาลระยะท่ี ๓ 
ออกไปอีกเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว 
ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังคงได้รับผลกระทบจาก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่อง จึงสมควรขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราเดิมส าหรับสินค้า
เครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นเครื่องดื่มท่ีมีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้น
ท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาลและสามารถละลายน้ าได้ออกไปอีก ๖ เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ต่อผู้ประกอบการในธุรกิจนี้) 
  ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
 ๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕) 
  ตารางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

  หน่วย : ล้านบาท 
งบประมาณ

รายจ่าย 
วงเงิน พ.ร.บ.
งบประมาณ 

จัดสรร 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สูง/ต่ ากว่าแผน 

ภาพรวม 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ๓,๐๕๒,๙๖๒.๘๖๒๐ 
๙๘.๔๘ 

๒,๙๙๕,๐๕๗.๘๙๗๖ 
๙๖.๖๑ 
๙๘.๑๐ 

๒,๘๘๖,๑๘๑.๖๙๕๘ 
๙๓.๑๐ 
๙๔.๕๔ 

 -๑๐๘,๘๗๖.๒๐๑๘ 
-๓.๕๑ 
-๓.๕๗ 

รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๒,๔๙๑,๘๓๙.๙๗๓๓ ๒,๔๙๕,๙๓๒.๖๐๒๕ 
๑๐๐.๑๖ 

 

๒,๔๑๑,๒๘๙.๔๗๔๕ 
๙๖.๗๗ 
๙๖.๖๑ 

๒,๓๙๕,๗๘๔.๙๐๒๗ 
๙๖.๑๕ 
๙๕.๙๙ 

 -๑๕,๕๐๔.๕๗๑๘ 
-๐.๖๒ 
-๐.๖๒ 

รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๖๐๘,๑๖๐.๐๒๖๗ ๕๕๗,๐๓๐.๒๕๙๕ 
๙๑.๕๙ 

 

๕๘๓,๗๖๘.๔๒๓๑ 
๙๕.๙๙ 

๑๐๔.๘๐ 

๔๙๐,๓๙๖.๗๙๓๑ 
๘๐.๖๔ 
๘๘.๐๔ 

 -๙๓,๓๗๑.๖๓๐๐ 
-๑๕.๓๕ 
-๑๖.๗๖ 

    

   ภาพรวมรายการผูกพันใหม่ฯ ๕ กระทรวง วงเงินภาระผูกพัน มาตรา ๔๑ 
จ านวน ๕ กระทรวง มีวงเงินภาระผูกพัน มาตรา ๔๑ จ านวน ๙ รายการ ๑๙,๙๙๙.๑๔๕๕ ล้านบาท 
ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ๒ รายการ กระทรวงการคลัง ๑ รายการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๓ รายการ กระทรวงคมนาคม ๒ รายการ และกระทรวงยุติธรรม ๑ รายการ ประกอบด้วย  
(๑) แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/ก าหนดราคากลาง ๑ รายการ (๒) ประกาศประกวด/ประกาศ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๖ 

 

จัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ (๓) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) ๓ รายการ และ (๔) ลงนามสัญญา 
๓ รายการ 
 ๒) การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

(๑) ประมาณการกรอบสัดส่วนตัวชี้วัดท่ีก าหนดตามมาตรา ๕๐ 
ประมาณการหนี้สาธารณะอ้างอิงจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 

การด าเนินการ 
ประมาณการ  

ณ สิ นปี ๒๕๖๕ 
กรอบสัดส่วนตัวชี วัด 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ ๖๒.๓๑ ต้องไม่เกินร้อยละ ๗๐ 

(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อ 
ประมาณการรายได้ 

ร้อยละ ๓๑.๐๘ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕ 

(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะท้ังหมด 

ร้อยละ ๑.๓๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ 

ร้อยละ ๐.๐๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ 

 

(๒) การรายงานข้อมูลหนี้ตามมาตรา ๗๖ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง 
ท าให้เศรษฐกิจหดตัวลงอย่างรุนแรง ดังนั ้น รัฐบาลมีความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกู้เงินภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้ส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่เกินกรอบท่ีก าหนด โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ อยู่ท่ีร้อยละ ๖๐.๖๐ 

๓) การติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ)  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ)  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๗ 

 

เพื่อท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปฏิบัติงาน  
ในฐานะหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ (๑) จัดท าความเห็น 
ท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อหน่วยงานเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  (๒) การจัดท ารายงาน
ความเสี่ยงทางการคลัง ประจ าปีงบประมาณ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังฯ และ (๓) การติดตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามท่ี
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ก าหนด (๓) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
ของรัฐ ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทบทวนการก าหนดอัตรายอดคงค้าง
รวมท้ังหมดของภาระท่ีรัฐต้องชดเชยตามมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ 
ก าหนด และ (๔) คณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมเมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา
ร่างแผนการคลังระยะปานกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) 
   ๔) การจัดท ามาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) กระทรวงการคลังโดยกรมสรรากรอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๕) การส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ด าเนินการส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่  
ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤศจิกายน 2565 เป็นจ านวน 19,898 ราย 
  ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  

๑) แผนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จากต่างประเทศ (e-Service) ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ังนี้ กรมสรรพากร
ได้พัฒนาระบบ VAT for Electronic Tax Service (VES) แล้วเสร็จ และเปิดให้ผู้ประกอบการ 
ท่ีให้บริการ e-Service จากต่างประเทศลงทะเบียนผ่านระบบฯ ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจ านวน ๑๑๕ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
   ๒) แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของ
กรมสรรพากร (Tax Policy Committee) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) กรมสรรพากรได้มีค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท. ๕๔๗/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (๒) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ประกอบการจัดท านโยบายภาษีของกรมสรรพากร ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ (๓) คณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๘ 

 

(Tax Policy Committee) ก าหนดกรอบการด าเนินงานศึกษาเพื่อปฏิรูปภาษีสรรพากรเรียบร้อยแล้ว 
(๔) ได้ด าเนินการศึกษาการปรับรูปแบบการลดหย่อนส าหรับการออมการลงทุนและมาตรการ
ดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทยและน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้ว (๕) คณะ
กรรมการฯ มีมติให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทย
และ (๖) จัดท าผลการศึกษาเรื่องมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
   ๓) การจัดท ามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ
สูงสู่ประเทศไทย (มาตรการฯ) กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพ
สูงสู่ประเทศไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และ (๒) ออกประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับท่ี ๔๒๗) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวประเภทผู้พ านักระยะยาวเรียบร้อยแล้ว 
   ๔) การส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ กรมสรรพากรด าเนินการส ารวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๑๓๗,๗๒๗ ราย 
  ๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  

๑) โครงการส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings 
Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป  
กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินการจ าหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์ ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
    ๑.๑) ด าเนินการจัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๓ รุ่น วงเงินรวมท้ังหมด ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการจัดจ าหน่าย ดังนี้  
     (๑) พันธบัตรรุ่นอายุ ๕ ปี (SBST26NB) และรุ่นอายุ ๑๐ ปี 
(SBST31NB) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ าหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่น
ท่ีอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย  
     (๒) พันธบัตรรุ่นอายุ ๑๐ ปี (SB31NA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี 
จ าหน่ายให้กับนิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร ระหว่างวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๕๙ 

 

    ๑.๒) ด าเนินการจัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษในเดือนมกราคม 
๒๕๖๕ มีการจ าหน่ายรุ่นส่งความสุขของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ ๓ ปี (SBST251B) อัตรา
ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีท่ี ๑ ร้อยละ ๑.๖๐ ต่อปี ปีท่ี ๒ ร้อยละ ๑.๘๐ ต่อปี และปีท่ี ๓ ร้อยละ 
๒.๓๐ ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ ๑.๙๐ ต่อปี) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จ าหน่ายให้กับบุคคลธรรมดา 
ท่ีถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
    ๑.๓) ด าเนินการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     (๑ ) พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม.  
ของกระทรวงการคลัง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จ าหน่ายวันท่ี ๑๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
รุ่นอายุ ๕ ปี และ ๑๐ ปีส าหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได  
     (๒) พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลัง 
วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท จ าหน่ายวันท่ี ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รุ่นอายุ ๕ ปี และ ๑๐ ปี 
ส าหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได และรุ่นอายุ ๑๐ ปี ส าหรับนิติบุคคล อัตรา
ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 
    ๑.๔) ด าเนินการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
มีการจ าหน่ายรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลั ง แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
(๑) เปิดจ าหน่ายวันท่ี ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินจ าหน่าย ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จ านวน  
๒ รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ ๕ ปี ดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ ๒.๙๐ ต่อปี และ รุ่นอายุ ๑๐ ปี ดอกเบ้ียเฉลี่ย 
๓.๖๐ ต่อปีโดยจ าหน่ายให้บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่ ในประเทศไทย  
และ (๒) เปิดจ าหน่ายวันท่ี ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินจ าหน่าย ๑,๐๐๐ ล้านบาท คือ  
รุ่นอายุ ๑๐ ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓๐ ต่อปี โดยจ าหน่ายให้ สภากาชาดไทย มูลนิธิสมาคม 
สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
และนิติบุคคลอื่นท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร 

๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ... . 
(ร่าง พ.ร.บ. กบช.) และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.คนบ.) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการ
ร่าง พ.ร.บ.กบช. และร่าง พ.ร.บ.คนบ. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กบช. วาระท่ี ๑ และร่าง พ.ร.บ.คนบ. วาระท่ี ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามล าดับ และได้ตรวจพิจารณา 
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๕๖๐ 

 

ร่าง พ.ร.บ. คนบ. วาระท่ี ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท้ังนี้ อาจต้อง
พิจารณาความสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. กบช. ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไปด้วย เมื่อวันท่ี ๑, ๘, 
๒๒, ๒๘ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สคก. ได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กบช. วาระที่ ๒ เสร็จแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาวาระที่ ๓ ดังนี้ 

- เมื่อวันท่ี ๑๖, ๒๓ และ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
- เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
- เมื่อวันท่ี ๔, ๕, ๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
- เมื่อวันท่ี ๑๖, ๒๒, ๒๓, ๒๗ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
- เมื่อวันท่ี ๖, ๗, ๒๐, ๒๑, ๒๗ และ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 ท้ังนี้ (สศค.) ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กบช.  
และ พ.ร.บ. คนบ. แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๓) โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคง 
ในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบ านาญ โดย ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีจ านวนสมาชิก (สะสม) ๒,๕๑๔,๑๓๙ คน ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 
  ๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 
   ๑) โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA) 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ห้องปฏิบัติการนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ของประเทศไทย เป็นโครงการห้องปฏิบัติการนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ าของประเทศไทย (Thailand Poverty and Inequality Action Lab) ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเร่ิมใหม่และการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย 
ระหว่างส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (ทีเอฟเอฟ) ตามมติคณะกรรมการก ากับโครงการ  
การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่และการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
(๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) และ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (๔ มีนาคม ๒๕๖๔) ได้คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 
จ านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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    (๑) เพื่อจัดท านโยบายและต้นแบบนโยบาย (Policy Formulation & 
Prototyping) โดยการเปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) 
ผ่าน Policy Lab โดยใช้กระบวนการ Double Diamond Model เพื่อคัดเลือกต้นแบบนโยบาย
แก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมท้ังกลไกการขับเคลื่อนท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นรูปธรรม 
    (๒) เพื่อจัดกิจกรรม Policy Pitching น าผลจาก Policy Lab เพื่อน าเสนอ
ต้นแบบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  และ/หรือ ผู้ ท่ีมีอ านาจ 
ในการตัดสินใจรับทราบ 
    (๓) เพื่อออกแบบกระบวนการทดลอง Policy Intervention ในพื้นท่ี
ทดลอง (เปรียบเทียบกลุ่มควบคุม) ออกแบบกลไกการบ่มเพาะให้ค าปรึกษา รวมท้ังจัดท า
ข้อเสนอแนะในการจัดท าพื้นท่ีทดลองนโยบาย (Policy Sandbox) และกรอบการจัดประกวด
รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและช่วยเชื่อมต่อให้เกิดการขยายผลการแก้ปัญหาความยากจน  
แบบมีส่วนร่วมและช่วย scale up โครงการท่ีมีศักยภาพต่อไป 
    ท่ีผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ส่งผลให้คณะผู้วิจัยยังไม่สามารถลงพื้นท่ีไปประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า Policy Lab ตามท่ี
ก าหนดได้ จึงได้หารือกับทาง Change Agent ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี ผ่านทางออนไลน์ 
อย่างสม่ าเสมอ และได้ปรับโมเดลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจากเดิมท่ีต้องการพัฒนา
แก้ปัญหาความยากจนในชาวบ้านท่ียากจนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการท าวิสาหกิจเพื่อสังคม  
มาสู่การน ากรณีศึกษาจากกลุ่มคนยากจนหรือคนเปราะบาง เช่น คนพิการ และสามารถพัฒนา
โมเดลธุรกิจท่ีน่าสนใจในจังหวัดอุดรธานีใน ๓ กรณีศึกษา มาร่วมกันถอดบทเรียน ประสบการณ์ 
และน ากลุ่มกรณีศึกษานี้ เพื่อช่วยกันก าหนดโจทย์และออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในอนาคต ซึ่งแนวทางนี้มีข้อดีท่ีท้ัง ๓ กรณีศึกษา มีการพัฒนา
เป็นธุรกิจแล้ว และมีความตั้งใจท่ีจะท าธุรกิจต่อไปเพื่อพัฒนาให้ชีวิตของกลุ่มคนอยู่รอด  
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ผ่านประสบการณ์และอุปสรรคมามากมาย จึงมีเรื่องท่ีให้เรียนรู้
และมีความท้าทายท่ีน่าสนใจในอนาคตด้วย 
   ๒) แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (Policy Innovation 
Platform for the Better Future) ด าเนินการโดยน าร่องเปิดรับข้อเสนอนโยบายภายใต้โจทย์ 
“พลิกวิกฤตโควิด - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” และคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการขั้นสุดท้าย (สิ้นสุดวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และได้เปิดรับข้อเสนอ
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ภายใต้โจทย์นโยบายเพิ่มจ านวน ๑ หัวข้อ คือ หัวข้อโจทย์ “ท าอย่างไรจะลดผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” 

ด าเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจ านวน ๓ โครงการ ท่ีมีความเป็นไปได้
ในการด าเนินงาน เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการต่อไป พร้อมท้ังพัฒนาโจทย์ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะต่อไปจ านวน ๒ โจทย์ ซึ่งจะประกาศรับข้อเสนอนโยบายภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดโจทย์ มีดังนี้ 

(๑) โจทย์นโยบาย “ท าอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อ (๑.๑) ลดผลกระทบในระยะยาวหรือซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษาท่ีอยู่
ระหว่างการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และ (๑.๒) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 

(๒) โจทย์นโยบาย “นโยบายช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย มีรายได้
เพิ่มขึ้น” โดยมีจุดประสงค์ (๒.๑) ช่วยเหลือให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน (๒,๗๖๓ 
บาทต่อคนต่อเดือน) ขึ้นมาอยู่เหนือเส้นความยากจนให้ได้ภายในหนึ่งปี (๒.๒) เพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่น ๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของฐานรายได้เดิมภายในหนึ่งปี 
และ (๒.๓) สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอื่น ๆ เช่น กลุ่มคนพิการ 
และผู้ ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงการเจ็บป่วยทางจิต กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย  
และกลุ่มคนมีปัญหาสถานะบุคคล 
   ๓) การจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้มีการด าเนินการเมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบ
จัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในพื้นท่ีอาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโน
ธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีรองรับการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา 
และการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เช่น การผลิตชิ้นส่วนระบบราง การผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าใช้
บริการในพื้นท่ีของ วว. จะได้รับสิทธิประโยชน์มาตรการทางภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพ่ิมเติมจากเกณฑ์ปกติ คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เพ่ิมเติมอีก ๕ ปี หรือยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๒ ปี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้  

(๑) การพัฒนา Eco-system และระบบบริการในพื้นท่ี  
(๒) การจัดท าแผนบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์อาคารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ประกอบด้วย  
- จัดท าหลักเกณฑ์ ขั้นตอน สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีเงินได้ของกิจการ 
- จัดท า Package การให้บริการของผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ในพื้นท่ีเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) เทคโนธานีคลองห้า จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ขั้นตอนการขอเช่าพื้นท่ี และวิธีการคัดเลือก 
และประเมิน 

(๓) แนวทางการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างธุรกิจ 
และผู้ประกอบการรายใหม่ เช่น ขั้นตอนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ เป็นต้น 

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีการประชุมหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่องการขอขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับกิจการท่ีตั้งในเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครอบคลุม Eco system และ โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของ วว. 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้มากขึ้น รวมถึงความร่วมมือท่ีจะเกิดขี้น 
ในอนาคต เช่น การเชื่อมโยงตลาด การจับคู่ทางธุรกิจ และเงินสนับสนุนส าหรับนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 
 

๕.๒  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
โดยมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๕.๒.๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) 
และการเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
มาตรการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
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  ๑) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๗๐) 
  ๑.๑) มาตรการขจัดอุปสรรคทางการลงทุนและสร้างปัจจัย
สนับสนุน 
   (๑) ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถน าน้ าอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นท่ีไม่ใช่น้ าตาลทรายได้ และจัดสรรวัตถุดิบ 
(น้ าอ้อย) ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
    -  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ในหลั กการร่ า ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... . เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
และท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งท่ีสอง) 
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เมื่อวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ที่มีผู้เสนอรวม ๘ ฉบับ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
    - ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
(สอน.) ได้มีประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพน้ าตาล
ทรายท่ีให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าน้ าเช่ือมไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นท่ีไม่ใช่น้ าตาลทรายได้ 
   (๒) ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  
การให้ตั งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   (๓) เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม มีกฎกระทรวง ก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช้) เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน 
๒๕๖๔ โดยให้ยกเลิกความในล าดับท่ี ๔๒ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด  
และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ล าดับท่ี ๔๒ โรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (๑) การท า
เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีท่ีมิใช่ (๒) การเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ
เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย (๓) การท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทาง
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การเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นท่ีต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการชีวภาพเป็นพื้นฐาน (๔) การผลิต
พลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเนื่อง” ท้ังนี้ ให้เป็นโรงงานจ าพวกท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ท่ีต้องรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
   (๔) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ในพื นที่ที่มีความหมาะสมหรือพื นที่ 
ที่มีศักยภาพ กระทรวงอุตสากรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประสานขอความอนุเคราะห์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาปรับสีผังเมือง ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ 
    ๑) จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยภูมิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ๒) จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ๓) จังหวัดลพบุรี  ขณะนี้อยู่ ระหว่างการรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 
   (๕) ผลักดันภาคการเกษตรเข้าสู่การท าเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming เพื่อรองรับการใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพให้มี
ปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอ และเพื่อวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ท า MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๑.๒) มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ 
   (๑) พื นที่น าร่องเป้าหมาย ๓ เขต ได้แก่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเหนือตอนล่าง (ก าแพงเพชร นครสวรรค์) และภาคอีสาน
ตอนกลาง (ขอนแก่น) เกิดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศแล้วรวม ๕๐,๗๔๐ 
ล้านบาท ในพื้นท่ีน าร่องเป้าหมายตามมาตรการฯ ได้แก่ เขต EEC ด าเนินการผลิตแล้ว ๓ โครงการ 
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ได้แก่ โครงการผลิตน้ ายาล้างไต โครงการผลิต PLA และโครงการ Palm Biocomplex มูลค่า 
การลงทุนทุนรวม ๙,๗๔๐ ล้านบาท และเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์) ๑ โครงการ 
ได้แก่ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีการด าเนินงาน ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ มูลค่า 
การลงทุน ๗,๕๐๐ ล้านบาท และระยะท่ี ๒ มูลค่าการลงทุนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ 
บริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด หนึ่งในพันธมิตรร่วมทุน ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในกิจการผลิต PLA แล้ว เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลค่าการลงทุน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy 
ในเขตพื้นท่ีภาคอีสานตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น) มูลค่าการลงทุนทุน ๒๙,๗๐๕ ล้านบาท 
โดยบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ได้ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น ส าหรับการสร้างโรงงาน
น้ าตาลและโรงงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางด้าน
พันธุ์สัตว์ในพื้นท่ีรอบโครงการ ซึ่งบริษัทมีแผนยกระดับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง เช่น 
น้ าตาลแคลอรีต่ า เบกกิ้งยีสต์ โดยจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และเร่งสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นท่ี    
   (๒) โครงการอื่น ภายใต้ Bioeconomy คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ รับทราบการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นท่ีอื่น 
เพ่ิมเติม ได้แก่  
    - โครงการไบโอฮับเอเซีย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(มูลค่าการลงทุน ๕๗,๖๐๐ ล้านบาท) ได้ด าเนินการยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมของ EEC กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากการประชาพิจารณ์กับ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อนและชุมชนในบริเวณโดยรอบโครงการเรียบร้อยแล้ว 
    - โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิตี้
มูลค่าการลงทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท โดย บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด เพื่อผลิตกรีนดีเซล  
และสารเปลี่ยนสถานะ จากน้ ามันปาล์มดิบ โดย บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
สามารถผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๖๓ 
     (๓) โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุรี 
โดย บจก. อุตสาหกรรมน้ าตาลชาวไร่ เพื่อผลิตเอทานอลและพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
ปุ๋ยชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพ รวมถึงพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านชีวภาพ และระบบ 
การจัดการเกษตรขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาแก้ไขปรับสีผัง
เมืองบริเวณท่ีตั้งโครงการจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีม่วง ท าให้สามารถวางแผนธุรกิจได้ต่อไป ขณะนี้ 
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อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการและการเจรจากับนักลงทุนท่ีสนใจ รวมถึงการจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   (๔) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี (มูลค่า
การลงทุน ๘,๔๐๐ ล้านบาท) โดยความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
กับ บจก. อุบลราชธานี อินดัสตรี้ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภครองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรและการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น โครงการดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีข้อสั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี และให้ สอจ.อุบลราชธานี ประสาน  
กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงผังเมืองให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 
ท้ังนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี (ระดับอ าเภอ) และด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมสร้าง  
การรับรู้แก่ประชาชน ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับผังเมืองจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีม่วง บริเวณ
ท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
   (๕) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
(มูลค่าการลงทุน ๒,๓๗๐.๗๒ ล้านบาท) อยู่ใน EEC เป็นการพัฒนาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการลงทุนโครงการฯ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
โครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาและให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางฯ เพื่อประกอบการก าหนดอัตราค่าเช่า
ท่ีดินของนิคมอุตสาหกรรม Smart Park และได้มีการหารือแนวทางการก าหนดอัตราค่าเช่าท่ีดิน
ของนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ร้อยละ ๓๖.๔๙ 
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  ๑.๓) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ 
   (๑) ประกาศใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมชีวภาพตามความเหมาะสม เช่น มาตรการจัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ระยะที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาตรการจัดจ าหน่ายถุ งพลาสติก 
ผ่านผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น ดังนี  
    - คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการต่อไปได้ เมื่อวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๐๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายท่ีได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  
และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สศอ. ส าหรับรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
    - กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ี ๓๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการการออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ท้ังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้มีการประกาศ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวัน ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
และกรมสรรพากรมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี ๓๘๘) เรื่อง ก าหนด
ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้ท่ีได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓  
โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ ๑๑ ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก  
จานชามถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกส าหรับเพาะช า 
ฟิล์มคลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน้ า และฟิล์มปิดฝาแก้ว  
    - ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแล้ว ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท แวนด้าแพค จ ากัด และบริษัท บีดี สตรอว์ จ ากัด และบริษัท ไทยน าโพลีแพค จ ากัด  
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รวมจ านวนท้ังสิ้น ๔๒ ใบรับรอง แบ่งเป็น หลอดพลาสติก จ านวน ๓๒ ใบรับรอง ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว  
ถุงซิป จ านวน ๘ ใบรับรอง ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิมล์ปิดฝาแก้ว จ านวน ๑ ใบรับรอง  
แก้วพลาสติกและฝาพลาสติก จ านวน ๑ ใบรับรอง  
   (๒) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือสร้างกระแส 
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ นและให้เกิดแรงสะท้อนต่อความต้องการใช้ 
จ านวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม รณรงค์ให้
บุคลากรในองค์กรลดการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง และหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
   (๓) ออกมาตรฐานเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน ดังนี้                                      
    (๓.๑ ) ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  
ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๕ เรื่องออก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้วรวมจ านวน ๒๗ เร่ือง                                       
    (๓.๒) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๔ เรื่อง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ขยะอัดแท่ง  
     (๓.๓) ด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
ได้ประกาศก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๑๐ เรื่อง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนการก าหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ จ านวน ๘ เร่ือง ดังนี้ 
   (๑) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช. 
๑๔๐๒๐-๒๕XX) 
   (๒ ) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ   
ฉลากสิ่งแวดล้อมและค าประกาศ-การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อม
ประเภท่ี ๒) (มตช.๑๔๐๒๑-๒๕XX) 
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   (๓ ) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ   
ฉลากสิ่งแวดล้อมและค าประกาศ-หลักการ ข้อก าหนด และแนวทางส าหรับการสื่อสารข้อมูล 
ฟุตพริ้นต์ (มตช.๑๔๐๒๑-๒๕XX) 
   (๔ ) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ 
ฉลากสิ่งแวดล้อมและค าประกาศ-การพัฒนาข้อก าหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (มตช.๑๔๐๒๗-
๒๕XX) 
   (๕ ) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งช าติ  
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้จัดท าโปรแกรมการประกาศตนเองส าหรับฉลากสิ่งแวดล้อม
ประเภท ๓ หลักการและขั้นตอน (มตช.๑๔๐๒๙-๒๕XX) 
   (๖) การจัดการสิ่งแวดล้อม-การประเมินวัฎจักรชีวิต-
หลักการและกรอบการด าเนินการ (มตช.๑๔๐๔๔-๒๕XX) 
   (๗) การจัดการสิ่งแวดล้อม-การประเมินวัฎจักรชีวิต-
ข้อก าหนดและแนวทาง(มตช.๑๔๐๔๔-๒๕XX) 
   (๘) การจัดการก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม-การหาปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่ง (มตช.
๑๔๐๔๓-๒๕XX) 
   (๔) จัดท า Bio Label และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก ออกแบบตราสัญลักษณ์ Bio Label 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีผลิตและวางจ าหน่ายในประเทศ และจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
สัมมนา ๑๐๖ คน 
  ๑.๔) มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลาง
ความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) ดังนี้ 
   (๑ )  R&D สร้ า ง เ ครื อข่ าย เชื่ อม โย ง ง านวิ จั ย สู่
ภาคอุตสาหกรรม ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายด้านงานวิจัยชีวภาพ กับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.) เพื่อด าเนินการสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัย  
กับภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาคเอกชน ๕๕ บริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตร 
และทรัพยากรชีวภาพ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๕๓ ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 
และ TCELS โดย TCELS รับเป็นหน่วยงานด าเนินการด้านงานวิจัย Bio Pharmaceutical  
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เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกับ CoBE และมีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงาน
เครือข่าย CoBE และศูนย์ของภูมิภาคต่อไป 
   ( ๒ )  Prototype/ Scale up เ ชื่ อ ม โ ย ง ง า นวิ จั ย 
ให้ค าปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0  
ผ่าน Industry Transformation Center ( ITC)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบัน
พลาสติก (สพต.) เพื่อด าเนินโครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จ านวน ๓๒ ราย และมีผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นแบบ  
๒๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น กระติ๊บข้าว กระปุกเครื่องส าอาง เฝือกอ่อน ถาดไข่พลาสติก บรรจุภัณฑ์
พลาสติก ถุงมือ ผ้ากันเป้ือน และเส้ือกาวน์ 
 
   ( ๓ )  Human Resource Development ส ร้ า ง
ผู้ประกอบการด้าน Bio Industry และสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบันพลาสติกเพื่ออบรมบุคลากรเกี่ยวกับความรู้
เบ้ืองต้นและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลาสติกชีวภาพ รวม ๕๐๐ คน 
   (๔) Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีส าคัญในลักษณะ 
Bio Innovation Linkage ซึ่งในปีแรกจะเป็นการจัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต และฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าคัญเพิ่มเติม ได้แก่ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูล 
Value Chain ของพืชส าคัญ ฐานข้อมูล Supply Chain ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ฐานข้อมูล 
การน าเข้า-ส่งออก ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพท่ีได้การรับรองจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
    - กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างของ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๗๒ 

 

งวดงานงวดท่ี ๑๑ และงานงวดท่ี ๑๒ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นท่ีได้ภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ และจะเข้าใช้งานอาคารได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ๒) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ซึ่งผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย (๑) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (๒) ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม (Cross-cutting) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา 
ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Model) พิจารณารายละเอียดและความสอดคล้องของแนวทางท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
กับแนวทาง/ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนตามนโยบายการพัฒนา BCG Economy ต่อไป 
  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ผลักดันประเด็นพัฒนา
ตามแนวทางดังกล่าว ให้ผนวกรวมอยู่ในแผนระดับประเทศ คือ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับ เคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  
และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ตามล าดับ เพ่ือขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model ในระดับประเทศ โดยร่วมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน (อว. โดย สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ) ท าหน้าท่ีร่วมพิจารณา/
ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๗๐ ท่ี อว. เสนอแล้ว 
 ๔) มีส่ วนร่วมในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา BCG Model  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับกองยุทธศาสตร์  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๗๓ 

 

และแผนงาน ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model)  ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน  
อยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม
เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือทราบต่อไป 
 ๕) การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพิ่มขึ นจากเดิมอีก ร้อยละ ๒๕ ของรายจ่ายที่ซื อผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ ๑๑ ประเภท ได้แก่  
ถุงหูหิ้ว หลอด ขวด ถุงขยะ ช้อนส้อมมีด จานชามถาด แก้วน้ า ฝาแก้วน้ า ถุงเพาะช า ฟิล์มคลุมดิน 
และฟิล์มปิดฝาแก้วน้ า โดยมีขั้นตอน ดังนี้ (๑) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ภายในประเทศ ยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์กับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ (๒) บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซื้อขายผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ที่ได้รับการรับรองแล้ว สามารถ
ยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร โดยมีเงื่อนไข คือ (๑) ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 
ท่ีจดทะเบียนภาษี VAT (๒) ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ (๓) มีผลตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖) ค่าใช้จ่ายรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน 
ด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ โดยได้ม ี
การด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๖.๑) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสีย
เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ล าพูน และลพบุรี เป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลของขยะหรือของเสีย 
๓ ชนิด  
    (๒) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมท้ัง
นักลงทุน /บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีรีไซเคิล 
ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๙๐ ราย  
    (๓) เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ได้รับการ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะหรือของเสียเป้าหมาย เพื่อเป็นวิทยากร
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ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะหรือของเสีย เป้าหมายให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
๕ ราย  
    โดยได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/
ประเภทขยะหรือของเสียท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดเป้าหมาย รวมท้ังได้คัดเลือกขยะหรือของเสีย
อุตสาหกรรมและครัวเรือนท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ รวมถึง
พลังงานทดแทนได้ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน ๓ ชนิด โดยได้ท าการศึกษาทดลอง 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของเสียท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าวในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale)  
แล้วเสร็จ ได้แก่  
       - ตะกอนแม่เหล็กสทรอนเทียมเฟอร์ไรต์ โดยมีเป้าหมาย 
ในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงสีกันสนิม (ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ)  
       - น้ ายาชุบเงินใช้แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิลเป็น 
เงินบริสุทธิ ์
     - สารละลายนิกเกิลใช้แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิล
เป็นนิกเกิลคาร์บอเนตส าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ชุบเคลือบผิวโลหะ  
เซรามิก สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น  
 และได้คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลตะกอนแม่เหล็กทรอน
เทียมเฟอร์ไรต์ท่ีได้พัฒนาขึ้นใน Lab Scale มาขยายผลในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 
โดยอยู่ระหว่างศึกษาทดลองใน Pilot Scale พร้อมท้ังวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้
เบื้องต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
เป็นท่ีแล้วเสร็จ และนอกจากนี้ได้ท าการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล
ขยะหรือของเสียท่ีได้รับการคัดเลือกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ 
และผู้ท่ีสนใจ รวม ๙๒ ราย 
   ๖.๒) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรม
พื นฐานและการเหมืองแร่เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
กลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย
ท่ีมีอยู่ของกรมฯ โดยศึกษา ทดลอง พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับปริมาณ องค์ประกอบ  
และคุณสมบัติหรือขยะของเสียท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเป้าหมาย ใน Lab scale จ านวน ๒ ชนิด 
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   (๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีมีอยู่ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีได้พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ /นักลงทุน พร้อมติดตามและประเมินผล ๖๐ ราย  
   โดยได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลและคัดเลือก
ขยะหรือของเสียเป้าหมายในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล จ านวน ๒ ชนิด แล้วเสร็จ 
และได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาและต่อยอด (๑) เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นท่ีมีสังกะสี 
เป็นองค์ประกอบจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลือง โดยการผลิตเป็นสังกะสีบริสุทธิ์ และ  
(๒) เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจร พร้อมวิเคราะห์แล ะประเมิน 
ความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ 
รวมท้ังได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ รวม ๒๔ ราย และ ๙๒ ราย 
ตามล าดับ นอกจากนี้ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ท่ีประสบความส าเร็จของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมท้ังการใช้งานเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีรีไซเคิล ตลอดจนระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ าเสีย 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้แก่
ผูป้ระกอบการและผู้ท่ีสนใจ รวม ๑๕๕ ราย 
  ๖.๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ 
ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนาวัตถุดิบ
ทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  รวมท้ังเทคนิคการใช้วัตถุดิบ
ทดแทนดังกล่าวในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ ชุดข้อมูล  
  (๒) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีใช้วัตถุดิบทดแทน 
ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ ชุด  
  (๓) ผู้ประกอบการรีไซเคิลผู้ประกอบการบ าบัด /ก าจัด
ของเสีย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์และ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้  
ในอุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมท้ังเทคนิคการใช้วัตถุดิบทดแทนดังกล่าวในการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ จ านวน ๖๐ ราย 
  โดยได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
รวมท้ังได้คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนฯ แล้วเสร็จ ได้แก่ 
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เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษทองแดงจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือสายไฟ โดยมีเป้าหมายในการผลิต
เป็นอนุภาคทองแดงนาโน (Copper Nanoparticles) เพื่อป้องกันแบคทีเรียและไวรัสส าหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์ ฆ่าเชื้อ  
เป็นต้น โดนอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) เพื่อพิสูจน์ความเป็นได้ทาง
เทคโนโลยี พร้อมท้ังวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเป็นท่ีแล้วเสร็จ รวมท้ังได้จัดสัมมนาถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ จ านวน ๙๒ ราย 
   ๖.๔) ประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยก
สกัดธาตุหายาก (Rare Earth Elements) ในหางแร่ (Tailing) จากอุตสาหกรรมแร่ในเขต
พื นที่ภาคใต้ ส าหรับเป็นวัตถุดิบรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพของประเทศ 
เป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายาก 
(Rare Earth Elements) ในหางแร่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีใน Lab scale 
๑ ชนิด  
   (๒) จ านวนผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมพื้นฐานผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ศักยภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพและอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ ๓๐ ราย  
   (๓) อัตราการน าแร่พลอยได้ในบ่อเก็บหางแร่มาใช้ 
ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕  
   (๔) มีการน าแร่พลอยได้ที่มีธาตุหายากเป็นองค์ประกอบ
ท่ีถูกทิ้งไว้ในบ่อเก็บหางแร่มาใช้ประโยชน์ ๑ ชนิด 
   โดยได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลแหล่งบ่อเก็บหางแร่ 
ในพื้นท่ีท่ีเคยมีการท าเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนท่ัวประเทศ และลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างในแหล่งท่ีเป็น 
บ่อเก็บหางแร่ในพื้นท่ีเป้าหมายในจังหวัดพังงาและระนอง รวมถึงโรงแต่งแร่ท่ีแต่งหางแร่ดีบุก 
ท่ีมีโมนาไซต์ (Monazite) เป็นองค์ประกอบ รวม ๕ แหล่ง รวมท้ังได้วิเคราะห์องค์ประกอบทาง
กายภาพและทางเคมี เพื่อคัดเลือกตัวอย่างไปแยกสกัดธาตุหายาก และประเมินศักยภาพ  
การพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากในหางแร่ดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยตัวอย่าง  
ท่ีมีศักยภาพในการแยกสกัดธาตุหายาก ได้แก่ ตัวอย่างจากโรงแต่งแร่ท่ีแต่งหางแร่ดีบุกท่ีมี 
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Monazite เป็นองค์ประกอบ (CeO2 ~๓๐%, Nd2O3 ~๑๐%, La2O3 ~๑๐%, Y2O3 ~๔%) 
พร้อมท้ังได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากจากตัวอย่าง
ดังกล่าวใน Lab Scale โดยการแยกสกัดเป็น N-rich Cerium (Ce) โดยได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี กพร. ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ รวม ๘๓ ราย 
   ๖.๕) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พื นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular Economy เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Circular 
Economy ของประเทศ เป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ 
และตัวชีว้ัด การประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ๖๐ ราย 
   (๒ )  จ านวนสถานประกอบการ ท่ี ได้ รับการให้
ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองค์กร ๓ ราย 
   โดยได้ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ 
และตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ Circular Economy ในองค์กรให้แก่
ผู้ประกอบการ ๓ ครั้ง รวม ๘๑ ราย รวมท้ังได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ 
Circular Economy ในองค์กรให้สถานประกอบการเป้าหมายแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ ราย 
   ๖.๖) ประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชุมชน
เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ เป้าหมาย
การด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังรูปแบบ  
การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) อย่างยั่งยืนของชุมชน เป้าหมาย 
ท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ๑ ชุดข้อมูล  
    (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ชุมชน เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์   
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคัญในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ ๑ ชุด 
    (๓) ประชาชน/ชุมชนเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับ  
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการคัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) อย่างยั่งยืน
ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖๐ ราย 
  โดยได้ลงพื้นท่ีส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกและถอดแยก E-waste รวมท้ัง Business Model รวมท้ังรูปแบบ 
การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ของชุมชนเป้าหมายในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์และกาฬสินธุ์ รวมท้ังจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคัดแยก/ถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จ านวน ๑๒ ชนิด รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังจัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model)  
อย่างยั่งยืนของชุมชนเป้าหมายท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสอดคล้องกับบริบท  
ของประเทศไทย วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (Feasibility Study)  
ของข้อเสนอ Business Model ดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศที่จะเกิดขึ้น 
เมื่อเทียบกับ Business Model ในปัจจุบันแล้วเสร็จ รวมท้ังได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น 
แนวทางการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๙๔ ราย และได้จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน/
ผู้แทนชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๖๙ ราย 
 ๗) การจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ ดังนี  
  ๗.๑) ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
   (๑) ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพ จ านวน ๗ เรื่อง ดังนี ้
    (๑.๑) มอก.๓๐๘๔-๒๕๖๓ มาตรฐานพลาสติก - วิธี
เตรียมตัวอย่างส าหรับการทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ 
    (๑.๒) พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะการหมักทางชีวภาพท่ีก าหนดในการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ มอก.
๒๕๑๑-๒๕๖๓ 
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    (๑.๓) พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะจ าลองการหมักทางชีวภาพในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ มอก.๒๕๑๒-
๒๕๖๓ 
    (๑.๔) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพ 
ในขั้นตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกในดิน โดยการวัดปริมาณความต้องการออกซิเจน
ด้วยเครื่องวัดการหายใจหรือการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น มอก.๒๒๕๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๕) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพ
ขั้นตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ -วิธี
วิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น เล่ม ๑ วิธีท่ัวไป มอก.๒๕๑๐ เล่ม ๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๖) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพใน
ขั้นตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ -วิธี
วิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึ้น เล่ม ๒ การชั่งน้ าหนักคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึ้น 
ในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ มอก.๒๕๑๐ เล่ม ๒-๒๕๖๓ 
    (๑.๗) การหาการแตกสลายทางชีวภาพภายใน 
ขั้นสุดท้ายแบบไม่ใช้ออกซิเจนภายใต้ระบบควบคุมการย่อยตะกอน - วิธีการจัดการผลิต 
ก๊าซชีวภาพ มอก.๓๑๑๕-๒๕๖๓ 
   (๒) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานคุณภาพดิน- ผลกระทบของมลพิษต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ 
และอยู่ระหว่างรอประกาศกระทรวงฯ ดังนี้ 
    (๒.๑) ร่างมาตรฐานคุณภาพดิน - ผลกระทบ 
ของมลพิษต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ 
    (๒.๒) ร่างมาตรฐานคุณภาพดิน - การหาศักยภาพ
การเกิดไนตริฟิเคชันและการยับยั้งการเกิดไนตริฟิเคชัน-ชุดทดสอบโดยแอมโมเนียมออกซิเดชัน 
   (๓) อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 
๓๑ พลาสติก จ านวน ๓ เร่ือง ดังนี้ 
    ( ๓ .๑ )  พลาสติ ก  -  ฟุ ตปริ น ท์ ขอ งคาร์ บอน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๑ : ท่ัวไป 
    ( ๓ .๒ )  พลาสติ ก  -  ฟุ ตปริ น ท์ ขอ งคาร์ บอน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม ๒ : คาร์บอนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน (มวล)  
ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่น าออกจากอากาศและที่เข้าไปในโมเลกุลพอลิเมอร์ 
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    ( ๓ .๓ )  พลาสติ ก  -  ฟุ ตปริ น ท์ ขอ งคาร์ บอน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ - เล่ม ๓ กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ ข้อก าหนด 
และข้อแนะน าส าหรับการหาปริมาณ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  
   ๑.๑) ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา 
จ านวน ๕ เร่ือง ดังนี้ 
     (๑) มาตรฐานคุณภาพดิน-ผลกระทบของสารมลพิษ
ต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ : การหาความเป็นพิษเฉียบพลันต่อไส้เดือนดินไอเซเนีย เฟติดา/ไอเซเนีย 
อังเดรไอ มอก.๓๒๒๓ เล่ม ๑-๒๕๖๔ 
     (๒) มาตรฐานคุณภาพดิน - การหาศักยภาพ 
การเกิดไนตริฟิเคชันและการยับยั้งการเกิดไนตริฟิเคชัน-ชุดทดสอบ โดยแอมโมเนียมออกซิเดชัน 
(มอก.๓๒๖๙-๒๕๖๔) 
     (๓) มาตรฐานพลาสติก - ฟุตปรินท์ ของคาร์บอน
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๑ : ท่ัวไป ( มอก.๓๒๘๗ เล่ม ๑-๒๕๖๔) 
     (๔) มาตรฐานพลาสติก - ฟุตปรินท์ของคาร์บอน
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม ๒ : คาร์บอนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน (มวล) 
ของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีน าออกจากอากาศและท่ีเข้าไปในโมเลกุลพอลิเมอร์ (มอก.๓๒๘๗ เล่ม 
๒-๒๕๖๔                        
     (๕) มาตรฐานพลาสติก - ฟุตปรินท์ของคาร์บอน
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ - เล่ม ๓ กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ ข้อก าหนด 
และข้อแนะน าส าหรับการหาปริมาณ (มอก.๓๒๘๗ เล่ม ๓-๒๕๖๔) 
      ๑.๒) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน จ านวน ๒ เร่ือง  
      ๑.๓) จัดท าร่างมาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวลไม้สับ 
  ๗.๒) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  Economy) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการประกาศก าหนด
มาตรฐานในราชกิจจานุเบกษาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ เร่ือง ดังนี้ 
   (๑) มอก. ๒๙๗๙-๒๕๖๒ ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ า 
ส าหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง 
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   (๒) มอก. ๒๙๗๘-๒๕๖๒ ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ า 
ส าหรับยานยนต์และส่วนพ่วง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  
   (๑) ประกาศก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง
แห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๔ เร่ือง ดังนี้  
    (๑.๑) ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับ
องค์กร-ข้อก าหนด (มตช.๒ เล่ม ๒-๒๕๖๔)   
    (๑.๒) การจัดการการฝังกลบกากอุตสาหกรรม 
เป็นศูนย์ - ข้อก าหนด (มตช.๑๐-๒๕๖๕) 
    (๑.๓) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทาง
ส าหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (มตช.๑๔๐๐๖-๒๕๖๔) 
    (๑.๔) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทาง
ส าหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุ เพ่ือการออกแบบและการพัฒนา (มตช.๑๔๐๐๙-๒๕๖๔)     
   (๒) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(กมอ.)  ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง 
   (๓) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง มาตรฐาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Circular Economy) ภูมิภาค
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุล 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Circular Economy) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนัก 
ในความส าคัญของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนมีความรู้ เพื่อผลักดันให้มีการน ามาตรฐานไปใช้
ต่อไป โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดระยอง มีผู้เข้าสัมมนารวมท้ังสิ้น ๕๘๖ คน                                               
  ๗.๓) ด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ประกาศ
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๑๐ เร่ือง ดังนี้                                                      
   (๑) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางส าหรับ 
การใช้ ISO 14001 เพื่อจัดการกับลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมภายในหัวข้อ
ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม – ส่วนท่ี ๑ ท่ัวไป (มตช.๑๔๐๐๒ เล่ม ๑-๒๕๖๕)                                                   
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   (๒) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-แนวทางท่ัวไปส าหรับ
การน าไปใช้ (มตช.๑๔๐๐๔-๒๕๖๔) 
   (๓) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-แนวทางส าหรับวิธีการ
ท่ียืดหยุ่นเพื่อการด าเนินการแบบเป็นขั้นตอน (มตช.๑๔๐๐๕-๒๕๖๕)  
   (๔) การจัดการส่ิงแวดล้อม แนวทางส าหรับการพิจารณา
ต้นทุนและผลประโยชนด้านส่ิงแวดล้อม (มตช.๑๔๐๐๗-๒๕๖๕)  
   (๕) การประเมินมูลค่าทางการเงินของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (มตช.๑๔๐๐๘-๒๕๖๕)  
   (๖) ก๊าซเรือนกระจก - เล่ม ๒ ข้อก าหนดและข้อแนะน า
ส าหรับการวัดปริมาณการติดตามตรวจสอบ และการรายงานผลการปล่อยหรือการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในระดับโครงการ (มตช.๑๔๐๖๔ เล่ม ๒-๒๕๖๔)   
   (๗) ก๊าซเรือนกระจก-เล่ม ๓ ข้อก าหนดและข้อแนะน า
ส าหรับการทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของถ้อยแถลงปริมาณก๊าซเรือนกระจก (มตช.
๑๔๐๖๔ เล่ม ๓-๒๕๖๔)  
   (๘ )  หลักการ ท่ัวไปและข้อก าหนดส าหรับหน่วย
ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (มตช.๑๔๐๖๕-๒๕๖๔)  
   (๙) ระบบการจัดการพลังงาน – แนวทางส าหรับ 
การน าไปปฏิบัติ การบ ารุงรักษาและการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน  ISO 50001 (มตช.
๕๐๐๐๔-๒๕๖๔)  
   (๑๐) การตรวจสอบและรับรอง – หลักการท่ัวไป 
และข้อก าหนด ส าหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (มตช.๑๗๐๒๙-๒๕๖๔) 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด าเนินแผนการก าหนด
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ จ านวน ๘ เร่ือง ดังนี้ 
   (๑) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช. 
๑๔๐๒๐-๒๕XX) 
   (๒) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ฉลาก
สิ่งแวดล้อมและค าประกาศ-การประกาศรับรองตนเองด้านส่ิงแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท
ท่ี ๒) (มตช.๑๔๐๒๑-๒๕XX) 
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   (๓) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ฉลาก
สิ่งแวดล้อมและค าประกาศ-หลักการ ข้อก าหนด และแนวทางส าหรับการสื่อสารข้อมูลฟุตพริ้นต์
(มตช.๑๔๐๒๑-๒๕XX) 
   (๔) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ฉลาก
สิ่งแวดล้อมและค าประกาศ-การพัฒนาข้อก าหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (มตช.๑๔๐๒๗-๒๕
XX) 
   (๕ ) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ  
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้จัดท าโปรแกรมการประกาศตนเองส าหรับฉลากสิ่งแวดล้อม
ประเภท ๓ หลักการและขั้นตอน (มตช.๑๔๐๒๙-๒๕XX) 
   (๖) การจัดการสิ่งแวดล้อม-การประเมินวัฎจักรชีวิต-
หลักการและกรอบการด าเนินการ (มตช.๑๔๐๔๔-๒๕XX) 
   (๗) การจัดการสิ่งแวดล้อม-การประเมินวัฎจักรชีวิต-
ข้อก าหนดและแนวทาง(มตช.๑๔๐๔๔-๒๕XX) 
   (๘) การจัดการก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม-การหาปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่ง (มตช.
๑๔๐๔๓-๒๕XX) 
 ๘) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา 
การลดปริมาณน  าในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงาน
ท่ีมีการใช้น้ ามากหรืออยู่ในพื้นท่ีขาดแคลนน้ าหรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง ด าเนินการดังนี้ 

(๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  
โรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน ๑๑ โรงงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการน าวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ (CT Option) ไปใช้ปฏิบัติจริง จ านวน ๓๓ วิธี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้ท้ังโครงการ จ านวน ๑๖,๒๓๕,๘๒๙.๓๙ บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 
๑,๔๗๕,๙๘๔.๔๙ บาทต่อโรงงาน และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ จ านวน 
๔,๓๒๔,๘๗๗.๘๔ kgCO2eq ต่อปี หรือเฉลี่ย ๓๙๓,๑๗๐.๗๑ kgCO2eq ต่อปี ต่อโรงงาน 

(๒) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน  าอุตสาหกรรม 
โรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ ามากหรือท่ีอยู่ในพื้นท่ี ขาดแคลนน้ าหรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง 
จ านวน ๑๑ โรงงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ าท้ังโครงการลงได้ 
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๒,๔๙๐,๑๘๕.๔๓ ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ และสามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ ๑,๖๑๗,๕๔๔.๑๙ kgCO2eq ต่อปี 
   - มีการยื่นขอรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวให้แก่โรงงาน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง ๒๒ โรงงาน ดังนี้ 

กิจกรรม 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับรอง 

GI2 GI3 GI4 GI5 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ๓ ๔ ๔ - 
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน้ า
อุตสาหกรรม 

๓ ๔ ๑ ๒ 

รวม ๖ ๘ ๕ ๒ 
 

   -  จัดพิมพ์หลักปฏิบัติ เทคโนโลยีการผลิต ท่ีสะอาด 
และหลักปฏิบัติ เทคโนโลยีการลดการใช้น้ า  อย่างละ ๑๕๐ เล่ม เพื่อใช้ เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology/CT) และการลดการใช้
น้ าอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
   - จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงาน 
ของโรงงานท่ีประสบผลส าเร็จให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ ยวข้อง 
ผ่าน โปรแกรม ZOOM Webinar เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ านวน ๑๘๗ คน แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๑๕๕ คน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๒ คน 
   - ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และรัฐบาลได้ประกาศพระราชก าหนด
ฉุกเฉิน ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ฯ เป็นรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ลดเงินงบประมาณในส่วนนี้ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท 
   - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด าเนินการโดยพัฒนา
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด 
และการลดปริมาณการใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยหลักการ 3Rs (Reduce/ Reuse / 
Recycle) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ ามากหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ใน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๘๕ 

 

พื้นท่ีท่ีขาดแคลนน้ าหรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีค่า BOD Loading 
Influent ตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะด าเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าสัญญา 
 ๙) โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
ด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม  สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วมโครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) และระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีเป้าหมายอีก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(EMS) ท าการตรวจประเมิน พร้อมท้ังรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลังการปรับปรุงตามแผน 
การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงานครบท้ัง ๑๕ โรงงานแล้ว 

(๒) ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดท าแผนธุรกิจการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขอ งโรงงาน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ แยกรายโรงงานเรียบร้อยแล้วท้ัง ๑๐ โรงงาน 

(๓) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE)” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันท่ี ๑๘-๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ท้ังสิ้น ๑๖๘ คน 
(เป้าหมาย ๑๕๐ คน) 

(๔) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการพลังงาน 
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบัน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ 
เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ เมื่อวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จ านวน ๘๑ คน 
(เป้าหมาย ๗๐ คน) 

(๕) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการฯ 
และพิธีมอบสัญลักษณ์รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม (EMS-
DIW) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ่าน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๘๖ 

 

การพิจารณารับรองท้ังสิ้น ๑๐ โรงงาน แบ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นท่ี ๑ จ านวน  
๒ โรงงาน และขั้นท่ี ๒ จ านวน ๘ โรงงาน นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีสามารถน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต จ านวน ๑๐ โรงงาน ซึ่งการจัดงานสัมมนาฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานท้ังสิ้น ๒๑๑ คน 
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน) 
 ๑๐) โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่ งสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ถ่ายทอดความรู้ และให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับผู้ประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองของอุตสาหกรรม  
สีเขียว ระหว่างวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๑๒๕ โรงงานแล้ว 
  (๒) ตรวจติดตามความก้าวหน้าประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือยื่นขอรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียวให้แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ครบท้ัง ๑๒๕ โรงงานแล้ว 
  (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง ๑๒๕ โรงงาน และจัดส่งให้กับโรงงานทางไปรษณีย์
แล้วเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
  (๔) ยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงาน จ านวน 
๑๒๕ โรงงาน เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ระดับ ๒ จ านวน ๙๖ โรงงาน ระดับ ๓ จ านวน 
๑๕ โรงงาน และระดับ ๔ จ านวน ๑๔ โรงงาน 
  (๕) จัดท าวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรายงาน
ข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ความยาว ๘ นาที 
  (๖) จัดท าและจัดพิมพ์จุลสาร Green Industry จ านวน  
๓ ฉบับ ฉบับละ ๓๐๐ เล่ม 
  (๗) จัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม สีเขียว (โล่รางวัล)  
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum หัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model” เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๘๗ 

 

โดยมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการท่ีได้รับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี ๔ และระดับท่ี ๕  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดังนี้ 
   - ระดับท่ี ๔ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จ านวน 
๒๓๖ ราย 
   - ระดับท่ี ๕ เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จ านวน 
๓๒ ราย 
   นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้
อุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๒ บูธ 
  (๘) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของการลด
ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนพลังงานและการผลิตได้ ดังนี้ 
   - สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ า ๒ ,๑๐๔ ,๑๔๒.๐๖ 
ลูกบาศก์เมตร/ปี  
   - ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ๗,๐๖๔,๔๐๐.๗๐ กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ปี 
   - ลดการใช้พลังงานความร้อน ๕๓ ,๗๑๖ ,๒๓๒.๙๓  
เมกะจูล/ป ี
   - ลดการใช้วัตถุดิบ ๑,๙๑๕.๒๖ ตัน/ป ี
   - ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๘,๘๙๓.๔๔ 
ตัน/ปี  
   - คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้ ๔๐,๖๖๗,๙๐๐.๖๕ บาท/ป ี
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด าเนินการโดยการสร้าง 
ความตระหนักให้บุคลากรในทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ ผ่านสื่อต่าง ๆ 
รวมท้ังการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินและการให้บริการช่วยเหลือ แก่สถานประกอบการ 
เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท้ังนี้ คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะด าเนิน
โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าสัญญา 
 ๑๑) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ
หรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) สถานประกอบการท่ีผ่านการพิจารณาให้การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ปี ๒๕๖๔ มีจ านวนท้ังสิ้น ๗๖ โรงงาน แบ่งเป็น ระดับ ๓ จ านวน ๑ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๘๘ 

 

ระดับ ๔ จ านวน ๗๑ ราย ระดับ ๕ จ านวน ๔ ราย และมีสถานประกอบการท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาของโครงการฯ จ านวน ๑๖ ราย 
 (๒) ประเมินผลปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ๒๕๖๒ กับปี ๒๕๖๓ ลดลง ๓๖๒,๐๑๖.๗๓ tCO2e 
 ๑๒) โครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุนท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อด าเนินการวิจัยโครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมท้ังสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ท่ีเป็นต้นแบบโมเดลทางธุรกิจของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย 
  -  โครงการย่ อยที่  ๑  มาตรการถ่ ายทอด เทคโน โลยี 
และนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs 
ด าเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  -  โครงการย่ อยที่  ๒  มาตรการถ่ ายทอด เทคโน โลยี 
และนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมฟอกหนังระดับ SMEs 
ด าเนินการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  โดยได้จับมือกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ านวน ๑๔ แห่ง เพื่อน าร่องสร้างโรงงานต้นแบบท่ีบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและลดการเกิดขยะ เพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  - จัดท าสัญญาร่วมรับทุนเพื่อด าเนินมาตรการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง 
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันน้ า 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔-
มีนาคม ๒๕๖๕ 
  - เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีการจัดประชุมหารือ
เพื่อเตรียมการจัดท าหลักสูตรของโครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมท้ังการปรับแก้ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(โปรแกรม ZOOM) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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  - เมื่อวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕ หัวหน้าโครงการฯ ได้จัดประชุม
ร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการย่อยท่ี ๓ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดอบรม
หลักสูตรท่ีปรึกษา (Coaching) ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (กลุ่มพลาสติกและฟอกหนัง) และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และมาตรการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การเอื้อประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน อย่างน้อย ๔ ครั้ง เป้าหมายไม่น้อยกว่า  
๓๐๐ โรงงาน และจะรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๕๐ โรงงาน 
  - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างท่ีปรึกษา
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม” (CE Coaching) ภายใต้โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก 
และฟอกหนัง จ านวน ๒๐ ราย ซึ่งก าหนดจัดอบรม จ านวน ๑ ครั้ง ระยะเวลา ๕ วัน ในวันท่ี  
๑๙-๒๑ และวันท่ี ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ  
บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ และได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
และประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยนักวิจัย เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
  - เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดประชุมร่วมกับคณะผู้วิจัย
โครงการย่อยท่ี ๓ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง เพื่อเตรียมการและก าหนดหัวข้อการจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และมาตรการเทคโนโลยีและนวั ตกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้อง การเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
  - คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านอุตสาหกรรม ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร วช.๔ ชั้น ๓ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาร่าง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) แผนงาน วิจัย เรื่อง มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ังนี้ได้มี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมปรับแก้ไขต่อไป 
  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดส่งรายงานโครงการย่อยท่ี ๓ 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
พลาสติกและฟอกหนัง ซึ่งเป็นการสร้าง CE Coach จ านวน ๒๐ คน และน าผลการวิจัยของ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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โครงการย่อยท่ี ๑ และ ๒ ไปถ่ายทอดสู่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(โปรแกรม Zoom) จ านวน ๓๐๐ โรงงาน  
  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้สรุปภาพรวมโครงการย่อยท้ัง  
๓ โครงการ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งให้คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ๑๓) การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy: 
Non-food) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อย น้ าตาลทราย 
และและพืชเศรษฐกิจอื่น จ านวน ๗ ผลิตภัณฑ ์
 (๒ )  การให้ค าปรึกษาและแนะน าสถานประกอบการ 
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมจ านวน ๕ กิจการ  
 (๓) มีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน าผลิตผลท่ีได้จากอ้อย 
ท่ีมีการเพาะปลูกในประเทศไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ ๑๐ 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวัตถุดิบที่ใช้ผลิต 
  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ เคมีชีวภาพ เวชภัณฑ์/เคร่ืองส าอางค์ จ านวน ๗ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
   - ถุงฟิล์มพลาสติกใช้ส าหรับบรรจุอาหารสด กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวท้ิง 

 - ถุงซองน้ าตาล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในกลุ่ม 
บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวท้ิง 

 - ยูเอสบีแฟลตไดร์ฟ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของใช้อิเล็กทรอนิกส ์

 - เซิร์ฟสเก็ต กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ท่ัวไป 
 - เหล้ารัม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเคมี

ชีวภาพ 
 - ลิปบาล์มท่ีมีส่วนผสมจากไขอ้อย กลุ่มอุตสาหกรรม 

เวชภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
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 - สบู่เหลวมีส่วนผสมคสวาเลยชนจากอ้อยและเยื่อสกัดจาก
ชานอ้อย (เพื่อขัดผิว)กลุ่มอุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

(๒) กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองผลิตในสถาน
ประกอบการ จ านวน ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด ผลิตถุงพลาสติก
บรรจุอาหารสด 

 - บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จ ากัด ผลิตยูเอสบีแฟสชไดร์ฟ 
 - บริษัท นิยมศิลป์ดีไซน์ จ ากัด ผลิตเซิร์ฟสเก็ต 

 ๑๔)  โครงการพัฒนาและส่ ง เสริ มอุ ตสาหกรรมชี วภาพ 
(Bioeconomy ; Non-food) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเป็น
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  (๑) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อย น้ าตาลทราย 
และและพืชเศรษฐกิจอื่น จ านวน ๔ ผลิตภัณฑ ์
  (๒ )  การให้ค าปรึกษาและแนะน าสถานประกอบการ 
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมจ านวน ๒ กิจการ 
  (๓) ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมีความสนใจผลิตผลิตภัณฑ์
มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
  (๔) ผู้บริโภคมีความสนใจใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
  โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแผนการด าเนินงาน 
ก าหนดแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตลอดโครงการ เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕  
  (๒) อยู่ระหว่างน าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผน 
การด าเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
  (๓) อยู่ระหว่างการด าเนินการ พิจารณาคัดเลือกจ านวน  
๔ ผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
 ๑๕) โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๒ 

 

  (๑) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ด้านอ้อย โดยได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ ให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้   
ท้ัง ๘ ศูนย์ ส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดท าแปลงสาธิต จ านวน ๓๒ ไร่ และเก็บข้อมูลผลผลิตจาก
แปลงสาธิต 
  (๒) เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ 
จ านวน ๑,๑๐๒ กล่อง และแตนเบียนไข่ จ านวน ๑,๕๐๐ ถุง) 
  (๓) การออกเยี่ยมและติดตามให้ค าแนะน าให้กับสมาชิก 
กลุ่มการเรียนรู้ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
  (๔) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้กับสมาชิก 
กลุ่มการเรียนรู้ จ านวน ๑๒๒ คน 
  (๕) เก็บตัวอย่างน้ าตาลจากโรงงานน้ าตาลทรายท่ัวประเทศ 
ตามท่ีโรงงานน้ าตาลทรายแต่ละโรงผลิต เพื่อวิเคราะห์หาโลหะหนักท่ีปนเปื้อน (สารหนู, แคดเมี่ยม, 
ทองแดง, ตะกั่ว) อยู่ระหว่างการขั้นตอนการวิเคราะห์ผล 
  (๖) อบรมสัมมนาผ่านระบบ Zoom เรื่องการบริหารการผลิต
อ้อยในระบบอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๖) โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์น  าตาลสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
(High Value) โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) มีผลการศึกษาวิธีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าตาล
เพ่ือสุขภาพ Low GI จ านวน ๑ วิธีการ/๑ ผลิตภัณฑ ์
      (๒) มีผลการศึกษาวิธีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
กรดลีวูลินิก (clavulanic acid) จ านวน ๑ วิธีการ/๑ ผลิตภัณฑ ์
     (๓) บุคลากร (ภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษา) ได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๑๐ คน 
      (๔) บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพและกระบวนการ
ผลิตไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
  โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ท่ีปรึกษาโครงการด าเนินการส่งรายงานการเริ่มงาน 
(Inception report) แผนการด าเนินงานโครงการ เรียบร้อยแล้ว  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๓ 

 

  (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนดจัดประชุม ครั้งท่ี  
๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินโครงการในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
และกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 
  (๓) อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อวิเคราะห์ทดสอบกระบวนการ
สร้างสารกรดลีวูลินิก (levulinic acid) 
 ๑๗) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจาก
แหล่งแร่เกลือหินเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ (แร่คุณภาพสูง/โลหะขั้นสูง)  
ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และระดับ
โรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) ๑ ชนิด/เทคโนโลยี 
  (๒) จ านวนผลิตภัณฑ์ ท่ีน าไปทดลองใช้งานจริงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมศักยภาพ ๓ ตัวอย่าง 
  (๓) สถานประกอบการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมศักยภาพ
ท่ีเข้ารับค าปรึกษาในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ๒ ราย 
  (๔) ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตท่ีผ่านการพัฒนา ๕๐ คน 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันท่ี ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
  - ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยท่ีจังหวัด
สกลนครและอุดรธานี เมื่อวันท่ี ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  - ด าเนินการศึกษา วิจัยและทดลองเทคโนโลยีการน าแร่/โลหะ   
/วัตถุดิบทดแทนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Lab scale) แล้วเสร็จ 
  - ด าเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการน าแร่/โลหะ/วัตถุดิบ
ทดแทนมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในระดับโรงงาน
ต้นแบบ (Pilot scale) และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Pilot prototype) แล้วเสร็จ 
  - ด าเนินการเยี่ยมชมสถานประกอบการในโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน ๒ โรงงาน เพ่ือให้ค าปรึกษาในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๔ 

 

การผลิต และด้านอื่น ๆ ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท แอ๊บโซลูท 
แอสเซมบลี จ ากัด เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  - ด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Pilot prototype)  
และน าไปทดลองใช้งานจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วเสร็จ                              
  - จัดสัมมนา/ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  และเทคโนโลยี
การผลิตท่ีได้พัฒนาขึ้นให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม ๑๗๒ คน 
 ๑๘) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ผลิต รีไซเคิล หรือน าทรัพยากรแร่และโลหะไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  (๑) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร  
๕๐ ราย (สถานประกอบการ) 
  (๒) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร  
๕ ราย (สถานประกอบการ) 
  (๓) จ านวนผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ๑๐๐ ราย (คน) 
  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  - ลงนามในสัญญากับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
  - จัดสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจ
หมุน เวียน (Circular Economy) เกณฑ์ตั วชี้ วั ด  และระบบการประเมินประสิทธิภ าพ 
การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 
การสัมมนา จ านวน ๒๒๒ ราย 
  - ด าเนินการรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และมีการประชุมรายงานความก้าวหน้า เพื่อคัดเลือกสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๕ 

 

  - อบรมเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการตรวจประเมินและการใช้
โปรแกรม Circular Economy Performance Assessment System ให้กับสถานประกอบการ
จ านวน ๕๐ ราย ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
  - ตรวจประเมินสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รวม
ท้ังสิ้น ๕๐ ราย  
  - คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีผ่านการตรวจประเมิน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ราย เพื่อพัฒนาและยกระดับการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
องค์กรแล้วเสร็จ                                    
  - ด าเนินการวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อพัฒนา
และยกระดับสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร จ านวน ๕ ราย แล้วเสร็จ  
  - รวบรวมและจัดท ากรณีศึกษาท่ีดีในการพัฒนาและยกระดับ
สถานประกอบการท่ีมีการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล จ านวน ๕ กรณีศึกษา 
 ๑๙) การส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Design for Circular Economy)  เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่ างยั่ งยืน โดยมี เป้ าหมาย 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Design for Circular Economy) รวมถึงแนวทางและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Design for 
Circular Economy ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑๖๐ ราย 
  (๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการปรับปรุง 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) / กระบวนการผลิต / การเลือกใช้วัตถุดิบตามแนวทาง 
Design for Circular Economy เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน ๓ กิจการ 
  (๓) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวทาง Design for 
Circular Economy ๓ ต้นแบบ 
  ผลการด าเนินงาน 
  -  ลงนามในสัญญากับส านั ก ง านพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๖ 

 

  - ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy)  
ท่ีจะจัดขึ้น ในวันท่ี ๒-๓, ๑๐-๑๑, ๑๖, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมรวม จ านวน ๒๐๐ ราย   
  - ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการ เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน ๖ ราย  
  - อยู่ระหว่างให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกสถานประกอบการ 
ท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์)/กระบวนการผลิต/  
การเลือกใช้วัตถุดิบ ตามแนวทาง Design for Circular Economy  
  - อยู่ ระหว่ างจัดท าองค์ความรู้ เกี่ ยวกับกรณีศึกษา ท่ีมี 
การประยุกต์ใช้หลักการ Circular Economy ส าหรับการออกแบบในรูปแบบสื่อวีดิ ทัศน์   
และเตรียมจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ ท่ีสนใจ ในวันท่ี 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 ๒๐) การส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนา 
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนในพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และพิษณุโลก 
โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย 
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเป้าหมาย ๓ ชนิด 
  (๒) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๙๐ ราย 
  ผลการด าเนินงาน 
  -  ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี   
เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  -  ได้ด า เนินการลงพื้ น ท่ี เป้ าหมาย  (จั งหวัดพิษณุ โลก )  
เพื่อ ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะหรือ ของเสียท่ีเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี ๑๗-๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการเตรียมลงพื้นท่ีเป้าหมาย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในวันท่ี 
๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  - คัดเลือกขยะหรือของเสียท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ
ทดแทนด้านแร่/โลหะ รวมถึงพลังงานทดแทน ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเป้าหมายแล้วเสร็จ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๗ 

 

  - ด าเนินการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือ
ของเสียท่ีได้รับการคัดเลือก ๓ ชนิด แล้วเสร็จ ได้แก่             
  (๑) เทคโนโลยีรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพ (Spent HCl) 
โดยการผลิตเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตสีป้องกันสนิม 
  (๒)เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีท่ีเกิดโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตเหล็ก (โรงงานผลิตเหล็กเส้น) ด้วยเตาหลอมแบบเหนี่ยวน าไฟฟ้า ( Induction Furnace) โดย
การผลิตเป็นสังกะสีบริสุทธิ ์
  (๓) เทคโนโลยีรีไซเคิลหน้าจอแอลซีดี (LCD) โดยการผลิต
เป็นแก้วโฟม (Foam Glass) ส าหรับใช้เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน             
  - ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ ในวันท่ี ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  
ณ จังหวัดพิษณุโลก และในวันท่ี ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเพชรบุรี แล้วเสร็จ โดยมี
ผู้เข้าร่วมจ านวน ๙๕ ราย 
 ๒๑)  การพัฒนาและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี รี ไซ เคิลของ 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์เป็นทรัพยากรทดแทน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย 
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเป้าหมาย ๒ ชนิด 
  (๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ของ 
กพร. ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ๓ กิจการ 
  (๓) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๘๐ ราย 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและเก็บตัวอย่างของเสียเป้าหมายท่ีมี
ศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศแล้วเสร็จ 
  - อยู่ระหว่างศึกษา ทดลอง พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลย ี
รีไซเคิลของ กพร. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับปริมาณขององค์ประกอบ 
และคุณสมบัติขยะหรือของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) จ านวน ๒ ชนิด ได้แก่ 
   (๑) เทคโนโลยีรีไซเคิลเงินจากสารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้ว 
ท่ีมีเงินเป็นองค์ประกอบ                                                   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๘ 

 

   (๒) เทคโนโลยีรีไซเคิลโมลิบดินัมจากสารเร่งปฏิกิริยาใช้งาน
แล้วท่ีมีโมลิบดินัมเป็นองค์ประกอบ 
  - ศึกษา ทดลอง พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล /อัพ
ไซเคิลเศษทองแดงสู่ทองแดงนาโน ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระดับโรงงานต้นแบบ 
(Pilot scale) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ และได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“เทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิลเศษทองแดงสู่ทองแดงนาโน ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ”  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ของ กพร. เมื่อวันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จ านวน ๒๕ ราย 
  - ศึกษา ทดลอง พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลเงินจาก
สารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วท่ีมีเงินเป็นองค์ประกอบ แล้วเสร็จ รวมท้ังได้ท าการจัดฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. ในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้สนใจเข้า
ร่วม ๒๑ ราย 
  - อยู่ระหว่างศึกษา ทดลอง พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีรี
ไซเคิลของ กพร. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับปริมาณขององค์ประกอบและ
คุณสมบัติขยะหรือของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) จ านวน ๑ ชนิด ได้แก่ เทคโนโลยี
รีไซเคิลโมลิบดินัมจากสารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วท่ีมีโมลิบดินัมเป็นองค์ประกอบ                                                     
  - ด าเนินการขยายผลเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ของ กพร. ไปสู่การผลิต
ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับสถานประกอบการ จ านวน ๓ กิจการ แล้วเสร็จ ได้แก่   
   (๑) เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจร 
ร่วมกับบริษัท ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ จ ากัด 
   (๒) เทคโนโลยีรีไซเคิลสารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้วท่ีมีเงิน
เป็นองค์ประกอบ โดยการผลิตเป็นเงินบริสุทธิ์ ร่วมกับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                     
   (๓) เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบเคลือบ
สังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยการผลิตเป็นสังกะสีซัลเฟตส าหรับผลิตปุ๋ยในอุตสาหกรรมการเกษตร 
ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด 
  - ด าเนินการศึกษา ทดลอง พัฒนา เทคโนโลยีรีไซเคิลสารเร่ง
ปฏิกิริยาใช้งานแล้วท่ีมีโคบอลด์และโมลิบดีนัมเป็นองค์ประกอบ โดยผลิตเป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซต์ 
ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสารเร่งปฏิกิริยาใหม่แล้วเสร็จ รวมท้ังได้ท าการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๕๙๙ 

 

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในวันท่ี 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๒ ราย 
 ๒๒) การเสริมสร้ างองค์ความรู้ด้ านเศรษฐกิจหมุน เวียน 
ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ๕ เร่ือง 
  (๒) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Circular Economy  
๒๐๐ ราย 
  (๓) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๑๘๐ ราย 
  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท
เศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเกณฑ์ในการตรวจประเมิน รวมท้ังประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้สนใจเข้าร่วม จ านวน ๕๐ ราย 
  - ศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์วิ จัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยมีผู้เข้าสนใจเข้าร่วม จ านวน 
๗๔ ราย 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ และตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีสมัครรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
เศรษฐกิจหมุนเวียน ในรอบน าเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าสู่รอบตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ  
  - พิจารณาและคัดเลือกสถานประกอบการท่ีสมัครเข้ารับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีผ่านคุณสมบัติ   และเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ราย และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๘ ราย รวมท้ังสิ้น 
๑๐ราย 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียน 
การสอนออนไลน์ เตรียมการสัมมนาวิชาการ ด้าน Circular Economy ประจ าปี ๒๕๖๕ และ
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จัดท ากรณีศึกษาท่ีดีของสถานประกอบการท่ีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
  - จัดท ากรณีศึกษาท่ีดีของสถานประกอบการท่ีได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จ านวน ๑๔ เร่ือง 
  - เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Circular 
Economy ผ่านการสัมมนาวิชาการด้าน Circular Economy ประจ าปี ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วม ๒๒๓ ราย 
และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ๒๓) การพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนตไ์ฟฟ้าใช้งานแลว้ 
เพ่ือน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าใช้งานแล้วท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ๒ เทคโนโลยี 
  (๒) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว
ท่ีน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ ๓ ชุด 
  (๓) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วส าหรับน ากลับมาใช้เป็น
อุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ ๘๐ ราย 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ลงนามในสัญญากับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
ใช้งานแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วได้รับการคัดเลือกแล้วเสร็จ 
  - ด าเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าใช้งานแล้ว เพื่อน าไปใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
และศึกษา ทดลอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ในระดับห้องปฏิบัติการ 
(Lab Scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี
แล้วเสร็จ                                                   
  -อยู่ระหว่างการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแบตเตอรี่ยาน
ยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วท่ีน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ จ านวน ๓ ต้นแบบ ได้แก่ 
รถกอล์ฟไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (Conversion) และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๐๑ 

 

 ๒๔) การพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งาน
แล้ว เพื่อน าโลหะ/สารประกอบโลหะในแบตเตอรี่กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั งต้นส าหรับการผลิต
แบตเตอรี่ในประเทศไทย 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าใช้งานแล้วท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อรีไซเคิลโลหะ/สารประกอบโลหะ 
ในแบตเตอรี่กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย ๑ เทคโนโลยี 
  (๒) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว
ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ ๑ ชุด 
  (๓) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ 
ตั้งต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ ๖๐ ราย 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - ด าเนินการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี 
รีไซเคิล เพื่อน าโลหะ/สารประกอบโลหะในแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้งานแล้วกลับมาเป็น
วัตถุดิบตั้งต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่แล้วเสร็จ 
  - ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีรีไซเคิลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๕๒ ราย 
 ๒๕) การส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน
ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อให้สถานประกอบการได้รับ 
การตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ๒๕ ราย 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน า ให้ความรู้และประเมินเบื้องต้นของ
สถานประกอบการตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว จ านวน ๙๒ ราย ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ชลบุรี นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี 
สระบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ยะลา นราธิวาส พังงา แพร่ เชียงใหม่ ล าปาง นครพนม 
เลย ขอนแก่น และอุดรธานี     
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  -  ลงพื้ น ท่ี เตรี ยมความพร้อมของสถานประกอบการ 
ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว จ านวน ๓๖ ราย 
  - ลงพื้นท่ีตรวจประเมินรักษามาตรฐานเหมืองแร่สี เขียว
ต่อเนื่องดีเด่นในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
นครพนม ขอนแก่น เลย กาญจนบุรี ล าปาง ชัยภูมิบุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี
และกาญจนบุรีเมื่อวันท่ี ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๖ ราย วันท่ี ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน 
๔ ราย วันท่ี ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ราย และวันท่ี ๖-๑๑ และ ๒๐-๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๕ จ านวน ๓ ราย วันท่ี ๕-๘ และ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๘ ราย วันท่ี ๑-๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐ ราย วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ราย รวมท้ังสิ้น ๔๑ ราย 
  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่ 
สีเขียวครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาก าหนดการตรวจประเมินสถานประกอบการท่ีขอรับ 
การตรวจประเมิน จ านวน ๙๓ ราย เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
  - ลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน
เหมืองแร่สีเขียว โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว (รายใหม่) ในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครพนม ขอนแก่น เลย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ นครสวรรค์ ลพบุรี  
สุราษฎร์ธานี พังงา สุรินทร์ และนครราชสีมา วันท่ี ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน  
๔ ราย วันท่ี ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๕ ราย วันท่ี ๖-๑๑ และ ๒๐-๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๕ จ านวน ๑๓ ราย วันที่ ๕-๘ และ ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมท้ังสิ้น ๓๐ ราย 
  - จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่ 
สีเขียว เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว  
เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเหมืองแร่
สีเขียว ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 
   (๑) สถานประกอบการณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินเหมืองแร่ 
สีเขียว (รายใหม่) จ านวน ๓๘ ราย 
   (๒) สถานประกอบการรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
ต่อเนื่องดีเด่น จ านวน ๑๖ ราย 
   (๓) สถานประกอบการรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 
จ านวน ๑๕๘ ราย 
  - จัดงานมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) 
ในวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๐๓ 

 

  - ประกาศรายชื่อสถานประกอบการท่ีได้รับรางวัล CSR-DPIM 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๒๖) การตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื นที่
ประกอบการ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) สถานประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๖๔๓ ราย 
  (๒) พื้น ท่ีประกอบการท า เหมืองแร่ ท่ีมีความอ่อนไหว 
ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๘ พื้นท่ี 
  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - ตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่  
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน รวมท้ังให้ค าแนะน าในการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๗๘ ราย 
  - เฝ้าระวังพื้นท่ีอ่อนไหวฯ จ านวน ๑๐ พื้นท่ี ๑๕ ครั้ง ได้แก่ 
(๑) เหมืองแร่สังกะสี ๑ พื้นท่ี ในจังหวัดตาก (๒) ต าบลเขากระโดง ๑ พื้นท่ี ในจังหวัดบุรีรัมย์  
(๓) ต าบลหน้าพระลาน ๑ พื้นท่ี ในจังหวัดสระบุรี (๔) เหมืองแร่ทองค าชาตรี ๑ พื้นท่ี ในจังหวัด
พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก (๕) เหมืองแร่หิน ต าบลอ่างหิน และต าบลทุ่งหลวงในจังหวัดราชบุรี 
(๖) ต าบลร่อนพิบูลย์ ๑ พื้นท่ี ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช (๗) ต าบลห้วยกะปิ ต าบลหนองข้าง
คอก ๑ พื้นท่ี ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี (๘) เหมืองแร่โพแทช ๑ พื้นท่ีในจังหวัดนครราชสีมา (๙) 
เหมืองแรท่องค าชาตรี ๑ พื้นท่ี ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก (ครั้งท่ี ๔) 
  - ส่งตัวอย่างน้ าในบริเวณพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่ทองค า 
จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก จ านวน ๔๗ ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 ๒๗) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน
ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) 
  (๑) จ านวนผู้ประกอบท่ีได้รับการอบรม CSR-DPIM Beginner 
๙๐ ราย 
  (๒) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ๑๐ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๐๔ 

 

  (๓) จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการฝึกอบรม (Coaching)  
ให้ความรู้ความเข้าใจข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ๓๐ ราย 
  (๔) จ านวนสถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM 
Network ผ่านการประเมินการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Network 
อย่างต่อเนื่อง ๕๐ แห่ง 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ลงนามในสัญญากับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  - พิธีเปิดตัว (kick off) โครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ และพิธี
มอบรางวัล CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ และ CSR-DPIM Network จ านวน ๖๓ ราย เมื่อวันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ จ านวน ๑๓๓ คน 
  - จัดอบรมหลักสูตร CSR-DPIM Beginner ในรูปแบบออนไลน์ 
รุ่นท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ จ านวน ๕๒ ราย จากสถานประกอบการ ๒๖ แห่ง รุ่นท่ี 
๒ เมื่อวันท่ี ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒๗ ราย จากสถานประกอบการ ๑๖ แห่ง รุ่นท่ี ๓  
เมื่อวันท่ี ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๓ ราย จากสถานประกอบการ ๑๐ แห่ง 
  - จัดฝึกอบรม (Coaching) สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ จ านวน ๒๕ ราย 
จาก ๑๔ แห่ง ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๙ ราย จาก ๑๕ แห่ง ครั้งท่ี ๓ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๓ ราย จาก ๑๑ แห่ง ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑-๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน  ๒๓ ราย จาก ๑๕ แห่ง และครั้งท่ี ๕ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑๘ ราย จาก ๑๓ แห่ง รวม ๙๘ ราย 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ ทวนสอบสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการ เมื่อวันท่ี ๕-๘ , ๑๑-๑๒ และ ๑๘-๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๕ แห่ง และเมื่อวันท่ี 
๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ แห่ง วันท่ี ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ แห่ง วันท่ี ๘-๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ แห่ง วันท่ี ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ แห่ง วันท่ี ๑๖-๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ แห่ง วันท่ี ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ แห่ง วันท่ี ๒๙-๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ แห่ง รวมท้ังสิ้น ๑๔ แห่ง 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการทวนสอบการจัดท ารายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM Network จ านวน ๗๒ แห่ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๐๕ 

 

  - ด าเนินการสุ่มทวนสอบ CSR-DPIM Network จ านวน ๕ แห่ง 
  - ประชุมสรุปผลการทวนสอบสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DPIM 
จ านวน ๗ แห่ง 
   (๒) สถานประกอบการเครือข่ายมีการจัดท ารายงาน 
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DPIM Network จ านวน ๗๒ แห่ง 
   (๓) คัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - ประกาศรายชื่อสถานประกอบการท่ีได้รับรางวัล CSR-DPIM 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๒๘) การส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื นที่ท าเหมืองแร่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑ )  พื้ น ท่ีประกอบการเหมืองแร่ ได้ รับการตรวจสอบ 
และติดตามผลการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นท่ี และส่งเสริมให้ฟื้นฟูหรือพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ๕๐ แปลง 
  (๒) พื้นท่ีท่ีประกอบการเหมืองแร่ได้รับการฟื้นฟูนและปรับ
สภาพให้มีความปลอดภัย มีสภาพท่ีกลมกลืนกับพื้นท่ีโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์ภายหลัง
การท าเหมืองแร่ ๑ พื้นท่ี  
  โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  - ติดตามผลการด าเนินงาน โดยบ ารุงรักษาพื้นท่ีท่ีหน่วยงานได้
ด าเนินการฟื้นฟูไว้แล้ว และส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 
๘ พื้นท่ี (๖ ครั้ง) ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง น่าน เชียงใหม่ และนครสวรรค์ 
  - ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่
แล้ว และการส ารวจพื้นท่ี การใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี พร้อมท้ังตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และดิน เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกพื้นท่ีเพ่ือการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอนาคต 
จ านวน ๘๖ แปลง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี ตรัง แพร่ ล าปาง ตาก กระบี่ พังงา บุรีรัมย์ 
อุดรธานี ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา และประจวบคีรีขันธ์ 
  - การติดตามและตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นท่ีเหมืองแร่ของสถานประกอบการ  
ท่ีเปิดกิจการ รวม ๒๘ แปลง ๑๑๓ แปลง  ประกอบด้วย พื้นท่ีจังหวัดล าปาง และจังหวัดน่าน สตูล 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๐๖ 

 

ชลบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ล าปาง แพร่ สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว 
พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร ราชบุรี และกาญจนบุรี 
  - ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาพื้นท่ี เพื่อการใช้ประโยชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ของพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว จ านวน  ๒ แปลง ในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว 
และนครศรีธรรมราช  
                                        - ด าเนินการออกภาคสนาม ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหรือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีภายใต้หลักการมีส่วนร่วม วันท่ี ๑-๔ สิงหาคม 
๒๕๖๕ จ านวน ๑ ครั้งในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และวันท่ี๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน 
๑ ครั้ง ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่
                                      - ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วันท่ี ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕๐ ราย ใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่
                                      - ท้ังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีท าเหมืองแร่ให้
สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 ๒๙) โครงการจัดท าแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื นที่กลุ่มจังหวัด
ภายใต้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ้นสุดสัญญาและด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยมีผลผลิตส าคัญ ได้แก่ แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดน าร่อง คือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
รวมท้ังรูปแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม และโมเดลต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในสาขาผลิตภัณฑ์เป้ าหมาย 
น าร่อง (กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร) ซึ่งพร้อมน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๓๐) โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน  าตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย งบประมาณ ๑๐,๖๕๒,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  (๑) เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์
ใหม่ท่ีมีคุณภาพและผลผลิตสูง จ านวนไม่น้อยกว่า ๙๔๐,๐๐๐ ต้นกล้า  
  (๒) ผลผลิตตันต่อไร่ ของเกษตรกรท่ีใช้อ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (จาก ๑๐.๒๙ ตันต่อไร่ เป็น ๑๒.๐๕ ตันต่อไร่) 
  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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  (๑) สามารถขยายพันธุ์ต้นกล้าอ้อย โดยจัดสรรตามจ านวน
โรงงานน้ าตาล ๖ โรงงาน จ านวน ๑๓๔,๔๐๐ ต้นกล้า พ้ืนท่ี ๖๑ ไร่ 
  (๒) มีการส่งเสริมและกระจ่ายพันธุ์ต้นกล้าไปยังศูนย์การเรียนรู้
ฯด้านอ้อย จ านวน ๒ กลุ่ม จ านวน ๑๙,๒๐๐ ต้นกล้า พื้นท่ี ๗ ไร่ 
                                  ๓๑) โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 
Relief) โดยยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๓๙ จังหวัด  
๕๓ พื้นท่ี และนอกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพให้น ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
(CSR-DIW) และตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory+SV) 
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ พัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
และชุมชนในพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะจ้างด าเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าสัญญา 
 ๓๒) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และพัฒนาฐานระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๓๙ จังหวัด ๕๓ พื นที่ โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกณฑ์ข้อก าหนด ตัวชี้วัด และข้อก าหนด
มาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แก่ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) คณะกรรมการฯ 
และคณะท างานฯ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditee) ภาคประชาชน  
และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวดัเป้าหมายระยะท่ี ๑ - ๓ (๓๙ จังหวัด ๕๓ พื้นท่ี) 
ท้ังนี้  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกณฑ์ข้อก าหนด ตัวชี้วัด และข้อก าหนดมาตรฐานเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แก่ผู้ตรวจประเมินภายใน ( Internal Auditor) คณะกรรมการฯ 
และคณะท างานฯ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditee) ภาคประชาชน 
และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดเป้าหมายระยะท่ี  ๑ - ๓ (๓๙ จังหวัด  
๕๓ พื้นท่ี) คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะด าเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดท าสัญญา 
 ๓๓) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ
หรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรอง 
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบและเป็นไปโดยรวดเร็ว ด้วยการทวนสอบ/ตรวจประเมินผล  
การด าเนินการ ของสถานประกอบการ รวมท้ังการน าผลการตรวจประเมินเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ท้ังนี้  คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะด าเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างจัดท าสัญญา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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 ๓๔) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด 
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และการอนุรักษ์ ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมกันตามหลักการ Bio-Circular-Green (BCG) 
Economy ท้ังนี้ คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะด าเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดท า
สัญญา 
                                ๓๕) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดย ตรวจสอบการใช้พลังงานความปลอดภัย 
และให้ค าปรึกษา (Coaching) ประเมินศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานท้ังด้าน
ความร้อนและด้านความเย็น ครอบคลุมเครื่องจักร และอุปกรณ์หลักของโรงงาน ได้แก่ 
คอมเพรสเซอร์ในระบบท าความเย็นท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น (Refrigeration 
compressor) อุปกรณ์ระบายความร้อนได้แก่  คอนเดนเซอร์แบบระเหยและหอผึ่ งน้ า  
(Evaporative Condenser & Cooling Tower) และหม้อน้ า  (Boiler) เป็นต้น   รวม ท้ังน า
กรณีศึกษามาจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือมีแนวทาง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังนี้ คัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีจะ
ด าเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดท าสัญญา 
 ๕.๒.๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก าหนดประเด็น
ปฏิรูป ๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ การปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ การปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และการปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ด้านสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ 
   ๑.๑) สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมขน ๑๒๕ แห่ง เป้าหมาย 
๙๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๙๐.๕๒ ล้านบาท 
   ๑.๒) ยกระดับเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชีวภาพ เป้าหมาย พัฒนา ๒๐ ราย ยกระดับ ๕ ราย ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการจัด 
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การพัฒนาศักยภาพชุมชน ๒๐ ชุมชน คัดเลือก ๑๐ วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด 
   ๑.๓) ผลประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GCH) เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐.๔๐ 
  ๒) ด้านจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ฯ 
   ๒.๑) ส ารวจข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระดับชุมชนและน าเข้าระบบฐานข้อมูล เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูลบัญชีรายการพืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์ ๑๖ จังหวัด ตรวจสอบและน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูล 
   ๒.๒) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้เผยแพร่และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
   ๒.๓) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์
ใน Community BioBank เป้าหมาย ๑๘ แห่ง ผลการด าเนินงาน สนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร
ความหลากหลาย ทางชีวภาพระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๑๙ แห่ง ได้รับอนุมัติสนับสนุน 
การด าเนินงานโครงการธนาคารฯในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการธนาคารฯ (ต่อเนื่อง) 
จ านวน ๕ แห่ง 
   ๒ .๔ )  คุ้ ม ค รอ งทรั พ ย์ สิ นท า งปัญญาฯ  ๑๙  ร ายก า ร  
ผลการด าเนินงาน ๑๙ รายการ 
   ๒.๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ส านักงานทุกช่องทาง เป้าหมาย จ านวนผู้ท่ีได้รับข้อมูล ข่าวสารไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย  
ผลการด าเนินงาน  ๑๙๔,๖๗๕ ราย 
   ๒.๖) จ านวนผู้ ใช้งานข้อมูลผ่านระบบการให้ บริการแก่
ประชาชนผ่านระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์บริการ และแอพพลิเคชั่น Line BOT Thaibiodiversity 
เป้าหมายใม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน ๙๔,๖๗๕ ราย 
  ๓) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ 
   ๓.๑) มูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวนอกเขต
อนุรักษ์ เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๕๓๓.๙๔ ล้านบาท 
   ๓.๒) จ านวนพื้นท่ีสี เขียวท่ีเกิดจากการร่วมด าเนินการ 
ของชุมชน เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ผลการด าเนินงาน ๕,๒๕๘ ไร่ 
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   ๓.๓) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงิน เพื่อยกระดับพื้นท่ี 
สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ เป้าหมาย ๑ เครื่องมือ ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง / วิเคราะห์ผลเบื้องต้น 
 ๕.๒.๑.๓ กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมตามแนวคิด BCG Economy (BCG N.E.W.S. Project 2021) โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗,๔๗๐,๔๐๐ บาท เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน ๖๐ ราย โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) ส่งเสริมการขายสินค้านวัตกรรมที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสู่ตลาด
เกาหลี ปี ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมท้ังในและต่างประเทศ ดังนี้ 
 (๑) ในประเทศ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบ Video Conference (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  
 (๒) ต่างประเทศ ณ เกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย 
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Business Matching) ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการได้รับ 
การส่งเสริม ๒๐ ราย มูลค่าการซื้อขาย ๒๗.๕๙ ล้านบาท 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อ 
การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และผลิตผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๒๐ ราย 
 ๓) พัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖๔ (DEsign from Waste of 
Agriculture and Industry 2021 : DEWA / DEWI 2021) โดยด าเนินการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตร และการพัฒนาขยะจากแหล่งอุตสาหกรรมมาแปรรูปวัสดุใหม่และเป็นสินค้า  
ไลฟ์สไตล์สร้างสรรค ์มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๕ ราย 
   ๔) พัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหรรม 
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖๔ (Design from Waste of 
Agriculture and Industry 2021 : DEWA / DEWI 2021) โดยเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ มีผู้ผ่านเกณฑ์ ๓๔ ราย จากผู้สมัคร ๘๒ ราย โดยให้ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์น าเสนอธุรกิจและวัสดุ 
ท่ีต้องการน ามายกระดับ และคัดเลือกให้เหลือ ๑๕ ราย แบบเป็นสินค้ากลุ่ม DEWA (waste from 
agriculture) ๘ ราย และ DEWI (waste from industry) ๗ ราย หลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว 
ผู้ประกอบการจะได้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านแนวโน้มสินค้า การออกแบบวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม และการตลาดรวม ๓ ครั้ง (ครั้งละ ๓ วัน) ควบคู่ไปกับการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
เพ่ือพัฒนาสินค้า โดยจัดครั้งแรกแล้วเมื่อวันท่ี ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๕) ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมท่ีการออกแบบและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่นในรูปแบบ Pop Up Store โดยส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของไทยในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน, และของใช้ในบ้าน)  
มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๒๐ ราย 
 ๖) กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้า BCG กลุ่มอาหารแห่งอนาคต 
(Future Food) ในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน 
๓๐ ราย  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  มีผู้ประกอบการไทยสินค้า BCG กลุ่มอาหารแห่งอนาคต 
(Future Food) เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน ๓๗ ราย โดยจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ/ผู้น าเข้า 
จ านวน ๑๐๐ บริษัท จาก ๓๒ ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังสิ้น ๓๕๙ คู่ ประเทศท่ีจับคู่ธุรกิจมากท่ีสุด  
๕ อันดับแรก ได้แก่ (๑) อินเดีย (๒) เมียนมา (๓) ญี่ปุ่น (๔) เวียดนาม และ (๕) ฟิลิปปินส์ 
ตามล าดับ สินค้าท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด ได้แก่ (๑) เนื้อจากพืช (๒) เส้นก๋วยจ๊ับ และ (๓) หนัง
ปลาทอดกรอบ เป็นต้น การจับคู่เจรจาธุรกิจส่งผลให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า BCG กลุ่มอาหาร
แห่งอนาคต รวมท้ังสิ้นกว่า ๓,๔๕๐ ล้านบาท 
 ๗) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ Showcase  
ในกิจกรรมเสวนานานาชาติ BCG Symposium งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมายการด าเนินการ ๑๒ ราย โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  - ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รวม 
๒๐ บริษัท (บริษัทต่างชาติ ๘ บริษัท/บริษัทไทย ๑๒ บริษัท) ภายในนิทรรศการฯ มีการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวาระแห่งชาติ BCG Economy Model  
ท่ีรัฐบาลไทยใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยยุคใหม่ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยได้
จัดแสดงสินค้า BCG ของผู้ประกอบการจากไทย จ านวน ๑๒ ราย และสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค 
เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ผู้เข้าชมได้รับทราบข้อมูลว่าประเทศไทย 
และสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (UNSDG)   
  - มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานท้ัง ๓ วัน ประมาณ ๔๐๐ ราย (คิด
เป็นคนไทยร้อยละ ๖๐ และต่างชาติ ร้อยละ ๔๐) สินค้าท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด ๓ อันดับ 
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ได้แก่ (๑) Socoon ของตกแต่งบ้านจากรังไหม (๒) Faslink เครื่องแต่งกายผลิตจากเส้นใย
ธรรมชาติ และ (๓) Pin Metal Art ของตกแต่งบ้านจากเศรษเหล็ก เป็นต้น                                          
 ๘) โครงการกิจกรรมส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG สู่ตลาด
เกาหลีในงาน Seol Living & Design Fair ๒๐๒๒ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท 
เป้าหมายการด าเนินงาน   
  - ผู้ประกอบการ BCG ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จ านวน  
๑๐ ราย  
  - มูลค่าการเจรจาการค้า ๕ ล้านบาท โดยได้ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG สู่ตลาดเกาหลีในงาน Seol Living & Design Fair 2022 เมื่อวันท่ี 
๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยน าผู้ประกอบการ BCG ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จ านวน ๑๔ ราย 
เข้าร่วมงานในรูปแบบนิทรรศการแสดงสินค้าและจัด OBM คู่ขนาน สินค้าท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากวัสดุ Recycle ของตกแต่งบ้านเซรามิกท่ีท าจากวัศดุ Recycle เทียนหอมจาก
เซรามิก เกิดมูลค่าการเจรจาการค้า ๑๒.๐๕ ล้านบาท 
 ๕.๒.๑.๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้ด าเนินโครงการท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   ๑) โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหาร (Street Food Mobile) ให้ได้มาตรฐานทั งด้านคุณภาพและความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต  
สัมพันธวงศ์ ด าเนินโครงการสนับสนุนเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยการค้าขาย
อาหารริมทางให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยน้ าเสีย ไม่ส่งกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อม  
ท่ีน่าอยู่ โดยให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในพื้นท่ีเขตสัมพันธวงศ์ได้น านวัตกรรม “รถเข็นรักษ์โลก” 
มาใช้เพื่อเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ดบริเวณถนนเยาวราชให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการเขตสัมพันธวงศ์สั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกแล้ว ๑๐๖ คัน 
ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน และส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อน าไปใช้กับผู้ประกอบการ
อาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช ถนนข้าวหลาม ตลาดน้อย และรอบส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
โดยตกแต่งรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกด้วยสติ๊กเกอร์รูปแบบจีน เพื่อเป็นจุดเด่นของสตรีทฟู้ด
เยาวราช และถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นท่ี 
   ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม 
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๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   (๑) การน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model) เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
แลความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เช่น สาขาการเกษตรและอาหาร สาขา
สุขภาพและการแพทย์สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ สาขาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
    โดยมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ๑๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม 
และทุนทางปัญญา (๒) เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติด้วยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหน่วยงาน
วิจัย (๓) พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคด้วยการเชื่อมโยง
อุปสงค์และอุปทาน (๔) ปรับระบบการเกษตรสู่ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและมูลค่าสูง (๕) พัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารท้องถิ่น (๖) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วย 
การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพให้มีขั้นนวัตกรรมท่ีสูงขึ้น (๗) สร้างตลาดเพื่อรองรับ
นวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG (๘) ส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืนและการท่องเท่ียวสีเขียว  
(๙) ยกระดับสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานการผลิตยั่งยืน (๑๐) ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และบริการ BCG สู่มาตรฐานสากลด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท้ังระบบ (๑๑) ส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การประกอบการรูปแบบใหม่บนฐานเศรษฐกิจ BCG (๑๒) สร้างและ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ และ (๑๓) เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติ  
ท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ การดึงดูดบุคลากร การค้า และการลงทุน 
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   (๒) ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
ด้วยโมเดลศรษฐกิจ BCG อาทิ 
    - คณะอนุกรรมการฯ สาขาเกษตร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเป็น BCG ด้วยรูปแบบการบูรณาการ 
เชิงพื้นท่ีโดยใช้กลไก Public-Private-People Partnership (4P) โดยน าร่อง ราชบุรีโมเดล  
และอีก ๔ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ขอนแก่น จันทบุรี และพัทลุง 
    - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ขยายผล Smart Technology ได้แก่ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย
เพ่ือการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ และระบบการให้น้ าตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบ
แปลงเปิด ส าหรับไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย มะยงชิด มะม่วง มะเขือเทศ เมลอน และสตรอว์เบอร์รี่ 
โดยในปี ๒๕๖๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยัง ๓๙ ชุมชน ๒๗ ต าบล ๒๒ อ าเภอ ๑๔ จังหวัด 
   - การพัฒนาเกษตรกรให้ท าเกษตรเชิงธุรกิจ โดยใช้ “ตลาด
น าการผลิต” เน้นบริหารจัดการกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตข้าว พืชหลังนา  
และเมล็ดพันธุ์ เชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด ในพื้นท่ี ๑๒ จังหวัด เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรท่ีท า
เกษตรเชิงธุรกิจ ๑๕ กลุ่ม รวมพื้นท่ี ๓,๑๐๐ ไร่ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่ไม่น้อยกว่า 
๒,๑๒๓ ล้านบาท/ปี และเกิดการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีการเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตกับการตลาด 
   - การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG 
อาทิ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ มีกิจการท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG จ านวน ๙๐ โครงการ งบประมาณรวม ๔๐,๗๑๐ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของมูลค่าท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศให้เขตส่งเสริมการแพทย์ 
จีโนมิกส์มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นพื้นท่ีเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษใน EEC โดยได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕-๘ ปี  
    - การร่วมทุนจัดตั้งบริษัทเจเนพูติก ไบโอ จ ากัด เพื่อผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัดซึ่งเป็น Advanced Therapy Medicinal Product : 
ATMP โดย สวทช. คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และนายสมโภชน์ อาหุนัย  
  - การร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนด์ 
จ ากัด เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ Biorefinery ให้บริการวิจัย พัฒนา และขยายขนาด 
การผลิตชีวเคมีภัณฑ์ โดย สวทช. และบริษัท Bio Base Europe Pilot Plant ประเทศเบลเยี่ยม 
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   - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพันธมิตร 
๑๑ องค์กร ร่วมจัดตั้งเครือข่าย “Carbon Markets Club” เป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในวันลงนามมีการซื้อขายคาร์บอนรวม ๒,๕๖๔ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ ๒๙๘,๑๔๐ ต้น 
หรือ ๑,๔๙๑ ไร่ 
   - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากรในโครงการ 
Education Transformation for Higher Education เพื่อด าเนินการ “โครงการ อว. ชวนอุดมศึกษา 
รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต นักศึกษา 
บุคลากร อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเป็นการต่อยอดจากโครงการรณรงค์ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวท้ิง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ คน จาก ๔๘ มหาวิทยาลัย ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปกว่า ๑๑๔,๐๐๐ kg.CO2e 
    - คณะอนุกรรมการฯ สาขาท่องเท่ียว จัดท าคู่มือ Happy 
Model โดยบรรจุแผนงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเท่ียว และจะน าร่องพื้นท่ี
ประวัติศาสตร์ เช่น สุโขทัย ก าแพงเพชร และอีก ๒๓ จังหวัดต่อไป 
   ๓) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทย เน้นการใช้
ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ค านึงถึงการน า
วัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลก 
อย่างยั่งยืน โดยในปี ๒๕๖๕ มีแผนการขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการเร่งรัด (Quick win project) 
๘ โครงการ โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
ชุมชนและประชาชน ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพด้วยการเพิ่มอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ และการสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ๓.๑) การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน  าโขง (BCG-Naga Belt 
Road)สร้างความร่วมมือแบบ 4P (Public-Private-People-Professional partnership) ได้แก่ 
สวทช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด และหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการขับเคลื่อน  
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การใช้ BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นท่ี ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรด้านการผลิตพืช 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่ างยั่ งยืนในชุมชน  
โดยเชื่อมโยงวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีใช้ข้าวเหนียวเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิด
เป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบบูรณาการ น าไปสู่การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวเหนียว อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาเกษตรกรในพื้นท่ีน าร่อง ๔ จังหวัด (จังหวัดล าปาง 
เชียงราย อุดรธานี และนครพนม) ดังนี้ 
  - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 
๔๔๐๖-๒๕๖๐ การผลิตข้าวให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS-SDGs การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และไลน์บอทโรคข้าวเพ่ือการวินิจฉัยโรค ในพื้นท่ีน าร่อง โดยอบรมเกษตรกร จ านวน ๓,๒๙๙ คน  
  - Reskill-upskill ทรัพยากรมนุษย์ในห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตข้าวเหนียวสู่การเรียนรู้ตลอดชีพ ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้จ าหน่ายปุ๋ยและยา เป้าหมาย ๘๐ ราย 
(๒) กลุ่มผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป้าหมาย ๘๐ ราย (๓) กลุ่มผู้ให้บริการ Drone 
ทางการเกษตร เป้าหมาย ๔๐ ราย และ (๔) กลุ่มโรงสีชุมชน เป้าหมาย ๔๐ ราย  
  - เพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน 
การผลิตข้าวเหนียวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอบรม Creative Design Think และท า 
Workshop ร่วมกับผู้ประกอบการ นักศึกษา และนักนวัตกรรมทางอาหาร เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทาง
อาหารท่ีแปรรูปจากข้าวเหนียวและการพัฒนานวัตกร มีเป้าหมาย ๔๐ กลุ่ม และพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว เป้าหมาย ๔๐ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพทางการตลาด  
  - พัฒนา Circular Economy และ Green Economy 
ในชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากชีวมวลท่ีเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าว ได้แก่ 
(๑) การท า Particle Board จากฟางข้าว และ/หรือ พลาสติก (๒) การประยุกต์ใช้ Geopolymer 
ในงานหัตถกรรมโดยการใช้แกลบด าหรือเถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (๓) การพัฒนาดินปลูก
คุณภาพสูงจากเถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล และ/หรือ แหนแดง (๔) การประยุกต์สีย้อม
ธรรมชาติจากทุ่งนาสู่งานหัตถกรรมสิ่งทอ และ (๕) การพัฒนาการผลิตเห็ดจากฟางข้าวและกาก
กาแฟอย่างครบวงจร  
    ๓.๒) การยกระดับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและ Young 
smart farmers : จ านวน ๓๕๐ ราย “บ่มเพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ เป็น Smart New Gen” และคัดเลือก
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เกษตรกรท่ีมีผลงานธุรกิจเกษตรท่ีโดดเด่น ผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ในห่วงโซ่ BCG และสร้าง
ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๐ คน ให้เป็น Top Smart New Gen 
นอกจากนี้ ได้ด าเนินการสื่อสารในภาค ประชาชน สังคม รับทราบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น   
     - การจัดงานแสดงศักยภาพความพร้อมของเครื่องมือ
แพทย์ในมหกรรม BCG Health Tech Thailand 2021 เมื่อวัน ท่ี ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
แสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า ๑๕๐ หน่วยงาน มีการน าเสนอ ๑๐๐ นวัตกรรม
ทางการแพทย์และสุขภาพ จัดเจรจาธุรกิจกับนักวิจัย ผู้ประกอบการจาก ๑๐๐ บริษัท  
และมีกิจกรรมจับคู่ในรูปแบบออนไลน์ตลอด ๑๒ เดือน  
      - คลิปสั้น ให้ความรู้ เกี่ยวกับ BCG  และจัดท า 
website เผยแพร่ความรู้ BCG (https://www.bcg.in.th)  
      - จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ BCG รวมถึง
การจัดท าสื่อออกอากาศทางรายการโทรทัศน์  
     - ด้านต่างประเทศ มีการสื่อสารน าไปสู่การสร้าง 
การยอมรับโมเดลเศรษฐกิจ  BCG โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมีการลงนาม MOU ระหว่าง สวทช. 
แ ละ  NEDO เ พื่ อ ก า รขั บ เ ค ลื่ อ น  BCG  แ ละ  Green Growth Strategy ใ นก า รประ ชุ ม
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั้งท่ี ๕ ผู้แทนฝ่ายไทย คือ รอง นรม. และ รมต.กต. 
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) และผู้แทนจากญี่ปุ่น คือ รมต.กต. (Mr. MOTEGI TOSHIMIYSU) และ
หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยได้จัดตั้ง JCC BCG Committee โดยมี Mr. Take Kato ประธาน
บริษั ท  Mitsui & Co, (Thailand) Ltd. เป็นประธานคณะกรรมการ  ส าหรับ ในอา เซี ยน  
มีการตั้ง ASEAN Network on Bio-Circular- Green Economy เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวคิด BCG Economy รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี BCG ท่ีเหมาะสมระหว่างกัน 
     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Model) มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการขับเคลื่อน ๓ สาขายุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
                                      ๑) สาขายาและวัคซีน เพื่อจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูล
พันธุกรรมส าหรับการแพทย์แม่นย าในโรคมะเร็ง ศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมส าหรับการแพทย์
แม่นย าในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก และการจัดตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบทางยา (Active 
Pharmaceutical Ingredient : API) เพ่ือความมั่นคงทางด้านสุขภาพ 
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        ๒) สาขาเกษตร ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อการผลิต Autogenous Vaccine ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ
การผลิตวัคซีนใช้ป้องกันโรคระบาดท่ีส าคัญในฟาร์ม เสริมการด าเนินงานของราชบุรี Sandbox  
ในการจัดการโรคระบาดในสุกร และให้ทุกหน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูลตลอด Supply Chain เปิดเผย
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยการใช้คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ท้ังนี้ 
มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ เกษตรกร ผลิตได้ตรงเป้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่ าง ๆ  
ด้วยการวางแผนรับมือได้ล่วงหน้า 
                                    ๓) สาขานวัตกรรม โดยให้กระทรวงการคลังเร่ง
พิจารณาแนวทางลดอุปสรรคทางภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานท่ีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ออกไซด์ เช่น การจัดตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ พอลิเอทิลีน (Bio-PE) ท่ีผลิตปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนออกไซด์ต่ ากว่าปิโตรเลียม ๕ เท่า 
    ๓.๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา
ผ่าน Training Hub โดยพัฒนาทักษะบุคลากรภาคการเกษตรด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร่วมกับสถาบันการศึกษา การพัฒนาสถานีหรือแหล่งเรียนรู้ สาธิต และทดสอบเทคโนโลยี 
ด้านการเกษตร ได้แก่ 
     - สถานีเรียนรู้ สาธิต และทดสอบเทคโนโลยี ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น (Training Hub) ท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง สวทช.  
และสถาบันการศึกษา รวมท้ัง เครือข่ายพันธมิตร 
     - สถานีเรียนรู้ในพื้นท่ีเกษตรกร (Learning Site) 
เป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง สร้างทักษะความสามารถของบุคลากร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
และภาคเอกชน เกิดการพัฒนาเกษตรกรแกนน า เกษตรกรรุ่นใหม่/Young  Smart Farmer (YSF) 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท่ีสามารถรับและปรับใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต 
     -  สถานี เรียนรู้ด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   
และนวัตกรรมด้านการเกษตร (Training Hub) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี ๕ ภูมิภาค ได้แก ่
      ภ า ค เ ห นื อ :  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  ร่ ว ม กั บ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นหลักสูตรเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะ 
      ภาคกลาง: จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เน้นหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัยและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูง 
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      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดร้อยเอ็ด 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เน้นหลักสูตรเกษตรสมัยใหม่ การบริหารจัดการน้ า
ด้านการเกษตร 
      ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เน้นหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะด้านพืชสวนและสัตว์น้ า ภาคใต้: จังหวัด
นครศรีธรรมราช-ตรัง-สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นหลักสูตรเกษตร
ปลอดภัย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงและมีอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
    ๓.๔) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม 
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือก
พื้นท่ีน าร่องติดตั้ง ปัจจุบันทดลองติดตั้งไม้โกงกางเทียมแปลงขนาด ๕๐ เมตร ในพื้นท่ีบ้านบาง
เนียง ต าบลคึกคัก จังหวัดพังงา ผลการทดสอบสามารถต้านทานคลื่นกระแสลมรุนแรงในหน้า
มรสุม และเริ่มมีการสะสมของตะกอนทรายหน้าบริเวณแปลงไม้โกงกางเทียม โดยอยู่ระหว่าง
เตรียมการใช้ AI ประเมินการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและแพลตฟอร์มการประเมินผล รวมท้ัง 
ได้พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ได้แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการคัดเลือกชุมชน และเยาวชนส าหรับจัดอบรม 
ให้สามารถติดตามและน าเข้าข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง 
    ๓.๕) การยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย : 
สวทช. ได้ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ 
และสุขภาพ) เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ท่ีผ่านการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และได้ร่วมกับส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ในการปรับปรุง
ขั้นตอนกระบวนการส่งผ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่ีขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยด้านเครื่องมือ
แพทย์ระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างฐานข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ในทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
     นอกจากนี้ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดรูปแบบ 
และเงื่อนไขการสนับสนุน แพลตฟอร์ม Sandbox เครื่องมือแพทย์ไทย โดยส ารวจและจัดเตรียม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป้าหมายเพื่อเสนอคัดเลือกการสนับสนุน โดยมุ่งเป้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ท่ีเป็นผลงานวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและได้ร่วมหารือกับ TCELS เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตาม
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ประเภทและความเสี่ยง ส าหรับน ามาก าหนดรายการผลิตภัณฑ์เป้าหมาย โดยผ่านกลไก 
คณะผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองและคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 
     - จัดตั้งคณะท างานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
และใช้ผลงานนวัตกรรมของคนไทย  
     - คัดเลือกเครื่องมือแพทย์ ท่ีมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี มาตรฐาน และก าลังการผลิต โดยมุ่งเป้าในกลุ่มท่ีเป็นผลงานวิจัยพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สังกัด อว. และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของประเทศในปัจจุบัน 
ให้ได้รับการส่งเสริม เกิดการทดลองใช้งานในเครือข่ายโรงพยาบาล ภายใต้ความร่วมมือท่ีมีความ
สนใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน โดยมีเป้าหมายน าไปสู่การจัดซื้อ -จัดจ้างท่ีเพิ่มขึ้นใน
อนาคต   
     - พัฒนาและปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลาง 
และ สวทช. เพื่อสร้างฐานข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งได้ประกาศใช้แบบฟอร์มการยื่นโครงการเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยให้
มีข้อมูลรหัสสินค้า UNSPSC (UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE) 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าขึ้นระบบ eGP โดยมีรายการสินค้าเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับรอง 
การขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๖ รายการ ได้แก่  
      (๑) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลส าหรับถ่ายทรวงอก 
(Digital Chest Radiography) และซอฟต์แวร์ส าหรับเคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัลส าหรับถ่ายทรวงอก  
       (๒) ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล 
(Digital Radiography Retrofit) บริษัทพิกซาเมด จ ากัด 
      (๓ ) เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ (PETE พีท เปลปกป้อง) บริษัทสุพรีร่า อินโนเวชั่น จ ากัด  
       (๔) ชุดตรวจแอนติเจนจ าเพาะต่อโรคไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส าหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use)  
      (๕) ชุดตรวจแอนติเจนจ าเพาะต่อโรคไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ส าหรับด้วยตัวเอง (Self-test) บริษัทแอฟฟิโนม จ ากัด  
      (๖) กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกขึ้นรูป 
๓ มิติ จากไทเทเนียมและระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัด บริษัทเมติคูลี่ จ ากัด 
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     - จัดท ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยผ่านกลไก 
การด าเนินงานของ ITAP (Innovation and technology assistance program) และด าเนินการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีจะสนับสนุนแล้ว  
   ๓.๖) การด าเนินกิจกรรม Smart Micro Grid ประกอบด้วย
ระบบ Solar Sharing ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) และโปรแกรมแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ไฟฟ้า (ETP) ภายในโครงการศรีแสงธรรมโมเดล โรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยด าเนินการร่วมกับ กฟภ. และ กฟผ. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางมาตรการสนับสนุนการซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ Peer to Peer 
    ๓.๗) การสร้างแพลตฟอร์มการผลิตอาหารฟังก์ชั่น  
และ Functional ingredients ในระดับอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง : 
     (๑) การพัฒนาสารสกัดกระชายด ามาตรฐาน 
(Standardized Extract) เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง : ด าเนินการการศึกษากลไกการท างานและความปลอดภัยของสารสกัดกระชายด า 
ในสัตว์ทดลอง และการพัฒนาต้นเบบเวชส าอางท่ีมีส่วนประกอบสารสกัดกระชายด า 
     (๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโคเกรดพรี เมี่ยม 
โดยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นมผงเสริม DHA ในระดับห้องปฏิบัติการ และเตรียมการหารือ
ร่วมกันกับพันธมิตรร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) ในการด าเนินงาน 
ความเป็นไปได้การพัฒนาต้นแบบนมผงส าหรับเด็กเสริม DHA และนมอัดเม็ดเสริม EPA และ DHA 
ระดับห้องปฏิบัติการ 
     (๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้ ง เชื้ อจุลินทรีย์ 
เพื่อลดการปนเปื้อนและการสูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร โดยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
สารชีวภัณฑ์ยับยั้งจุลชีพก่อโรคกุ้งขาว ปลานิล และสุกร และต้นแบบผลิตภัณฑ์เปปไทด์ส าหรับ  
ใช้จัดการโรคเต้านมอักเสบในโคนมในระดับห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 
     (๔) การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารส าหรับ 
ผู้ท่ีมีภาวะเคี้ยวและกลืนล าบาก เตรียมวางแผนการผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
Flow tester และ Fork tester ในระดับภาคสนาม  และวางแผนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ตามมาตรฐาน IDDSI ในรูปแบบอาหารพร้อมทานแช่แข็งส าหรับ 
ผู้มีภาวะกลืนล าบากและผู้สูงอายุและส่งมอบอุปกรณ์ให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
น าร่อง จ านวน ๑๐ แห่ง 
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    ๓.๘) การผลิตยาต้านไวรัส หารือร่วมกับ COVID-19 
Research Consortium ศึกษาแนวทางการน ายาเก่ามาใช้รักษาโรคใหม่ (Drug repurposing) 
เพื่อรักษาโควิด - 19 โดยอยู่ระหว่างการทดสอบยา Molnupiravir ร่วมกับยาอื่น ๆ ส าหรับ 
การพัฒนา API ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ API ๓ ชนิด ได้แก่ Favipiravir ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาการผลิตระดับห้องปฏิบัติการ และ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การสังเคราะห์เพื่อขยายขนาดไปยังระดับกึ่งอุตสาหกรรมท่ีองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างทดสอบผลิตวัตถุดิบยา Favipiravir ในระดับ pilot plant 
ส าหรับอีก ๒ ชนิด ได้แก่ Molnupiravir และ Sofosbuvir อยู่ระหว่างการสังเคราะห์ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้องค์การเภสัชกรรมน าไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ต่อไป      
     - มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานผลิต 
API ในระดับอุตสาหกรรมเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. องค์การเภสัชกรรม (GPO) และ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลการศึกษาในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงลึกต่อไป 
    ๓.๙)  การขยายผลโครงการ Green Industry (GI)  
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ลงนาม MOU 
ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยกระดับอุตสาหกรรม
กรรมสีเขียว GI และโครงการยกระดับเทคโนโลยี/งานวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษเหลือ 
(by product)ในกระบวนการผลิต จ านวน ๑๔ โครงการ 

                                        ๓.๑๐) การก าหนดราคาคาร์บอน พัฒนาหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรแบ่งคาร์บอนเครดิตแก่ผู้ลงทุนปลูกป่าในพื้นท่ีของรัฐเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
เข้ามาลงทุนปลูกป่าอนุรักษ์และสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนในท่ีดินของรัฐ 
                                           ๓.๑๑) การสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่อง 
BCG เพื่อให้เกิดการรับรู้และการตระหนักรู้ในกลุ่มจตุภาคีในวงกว้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม 
                                            ๓.๑๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
โดยพัฒนาเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนจาก “ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์” เป็น “ผู้ผลิตและ/หรือจ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์” และพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตข้าว สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ในการยกระดับ
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ผลผลิตเกษตร โดยด าเนินการใน ๔ จังหวัด น าร่อง ได้แก่ จังหวัดล าปาง เชียงราย อุดรธานี  
และนครพนม 
 ๕.๒.๑.๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเอง) (BCG Model) สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรในพื้นท่ีนิคม
สร้างตนเองผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นท่ี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ 
พัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การปลูก การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพรหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร/ท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการท่องเท่ียวตามแนวทาง (BCG Model) 
โดยมีการปลูกพืชสมุนไพร และพืชผักสวนครัวในนิคมสร้างตนเอง ในพื้นท่ีประมาณ ๑,๒๙๘ ไร่  
มีผลผลิตโดยรวมประมาณ ๖๐๐-๑,๒๐๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ขั้นต่ า ๕๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน 
และส่งเสริมปลูกไม้มีค่า และไม้ยืนต้น เช่น ประดู่ สัก พยุง จ านวน ๑๐,๑๒๙ ต้น เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวให้ประเทศ สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว เพิ่มการออม ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
เพื่อกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินหรือขอสินเชื่อ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยขั้นต่ าต้นละ 
๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยมี
เป้าหมาย ๑,๙๐๐ คนและมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒,๐๕๑ คน 
  ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๕.๒.๒.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม 
     ๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ด าเนินงาน ดังนี ้
   (๑) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 
ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
เป้าหมายรวม จ านวน ๘๘ ต้นแบบ 
   (๒) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติและดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป้าหมายการด าเนินการให้ค าปรึกษา
แนะน าเชิงลึก เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ มีความสามารถในการปรับปรุง
การผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล จ านวน ๑๐๐ กิจการ 
   (๓) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติและดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพ่ือผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้
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ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เป้าหมาย จ านวน ๑๐๐ กิจการ โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
๑๐๐ กิจการ 
                           ๒) กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ได้ด าเนิน 
    (๑) ผลักดันการพัฒนา Smart mine โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
    (๑.๑) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ และประเมินความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของ
สถานประกอบการเหมืองแร่ท่ัวประเทศ ๒๐๐ ราย 
    (๑.๒) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับค าปรึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพในงานเหมืองแร่ ๒๐ ราย 
    (๑.๓) จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อเพ่ิมผลิตภาพในงานเหมืองแร่ ๒๐ ราย 
    (๑.๔) ต้นแบบอุปกรณ์และระบบรายงานและวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับ Smart mine ๓ ต้นแบบ 
    โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    - การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ และประเมิน
ความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของสถานประกอบการเหมืองแร่ท่ัวประเทศได้
จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินสถานภาพและความพร้อมของสถานประกอบการเหมืองแร่ โรงโม่หิน 
และโรงแต่งแร่ ท่ัวประเทศแล้ว ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว จ านวน ๒๐๐ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การติดตามผลการตอบแบบประเมินเพ่ิมเติม 
    - การให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่
ด าเนินการให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย 
ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี ระนอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
และราชบุรี รวมท้ังสิ้น ๒๐ แห่ง 
    - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่ ได้รับอนุมัติจ้างพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่เหมืองแร่ ๔.๐ ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี ๑ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการและมีก าหนดส่งงานงวดท่ี ๒  
ในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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    - การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์และระบบรายงานและ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ Smart mine แบ่งเป็น ๓ สัญญา ดังนี้ 
   (๑) สร้างต้นแบบการควบคุมรถเจาะ มีการยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง และปรับเปลี่ยนเป็นด าเนินการเอง โดยปรับแผนเป็นการจัดท าต้นแบบด้าน 
การวิเคราะห์และรายงานข้อมูลด้วย โปรแกรมระบบรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดและสรุปผล 
   (๒) สร้างต้นแบบการติดตามการท างานของรถขุด 
ท่ีปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี ๑ ตามหนังสือท่ี อว ๐๖๐๓/๑๒๒๕๒ ลงวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๖๕ และในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้จัดประชุม
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา และมีมติในท่ีประชุมว่าท่ีปรึกษายังจัดท ารายละเอียดไม่ครบถ้วน
ตามขอบเขตของงาน และเห็นควรให้มีการจัดส่งรายงานฉบับแก้ไขภายใน ๓๐ วัน 
   (๓) สร้างต้นแบบการควบคุมเครื่องโม่หินอัตโนมัติ 
ท่ีปรึกษาขอเลื่อนส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี ๑ เป็นช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก 
มีการด าเนินงานครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของรายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี ๒ ด้วย ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา
แจ้งว่าจะไม่กระทบกับก าหนดเวลาการส่งรายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี ๒ 
   (๒) การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม
พื นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
   (๒.๑) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
ท่ีได้รับการประเมินความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จ านวน ๑๐ ราย (สถานประกอบการ) 
   (๒.๒) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จ านวน ๓ ราย (สถานประกอบการ) 
   (๒ .๓ )  จ านวนต้ นแบบการประยุ กต์ ใ ช้ เทค โนโลยี
อุตสาหกรรม ๔.๐ เพ่ือเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมพื้นฐาน จ านวน ๒ ต้นแบบ 
   (๒.๔) จ านวนผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมพื้นฐาน จ านวน ๑๐๐ ราย (คน)  
   โดยมผีลการด าเนินงาน 
   - ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
   - อยู่ ระหว่างการพัฒนาแนวทางและระบบประเมิน 
ความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
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   - ก าหนดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การประเมินหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการประเมินความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
ส าหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในวันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   - อยู่ระหว่างจัดท าระบบการประเมินความพร้อมเข้าสู่
อุตสาหกรรม ๔.๐ ของอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในรูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 
   - ตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสูอุ่ตสาหกรรม ๔.๐ ให้กับอุตสาหกรรมพื้นฐาน จ านวน ๑๑ ราย  
   - วินิจฉัยและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึ กเพื่อพัฒนา 
และยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จ านวน ๓ ราย 
   - พัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔.๐ ส าหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน จ านวน ๓ ต้นแบบ 
   - จัดท าองค์ความรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ๔.๐ ส าหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในรูปแบบวีดิทัศน์ จ านวน ๓ เร่ือง 
   - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาถ่ายทอด 
องค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ๔.๐ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง   

๕.๒.๒.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
   ๑) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ( Food Innopolis) 
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันอาหารในการจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ
และมาตรการสนับสนุน โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการผ่านการด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแพลตฟอร์มบริการของ 
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform) ไปแล้ว จ านวนท้ังสิ้น ๕๔๒ ราย 
ประกอบด้วย 
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  (๑) การด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service:  OSS) ให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนาแก่
ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๙๒ ราย และใช้บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรม
อาหารส่วนขยาย  
  (๒) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ 
ผ่ านแพลตฟอร์มบริ การของเมื องนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform)  
มีผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างความสามารถแล้ว จ านวน ๔๓๔ ราย ตัวอย่างการด าเนินงาน 
อาทิ 
  -  จั ดอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า ง เข้ มข้ น  หลั กสู ต ร 
“PADTHAI” (Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) รุ่นท่ี ๗ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ในการท าธุรกิจนวัตกรรม 
รวมท้ังสร้างโอกาสในการ ขยายตลาดท้ังในและต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังสิ้นจาก ๓๑ บริษัท/หน่วยงาน จ านวน 
๕๖ คน 
  -  จั ด ห ลั ก สู ต ร อ อ น ไ ล น์  “PADTHAI SPRINT- UP” 
เพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการ PADTHAI (Program to Accelerate 
and Develop Thai Food SMEs) เพื่อปรับแผนธุรกิจในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - 19 
ส าหรับผู้ประกอบการ PADTHAI รุ่นท่ี ๖-๗ จ านวน ๓๖ บริษัท  
  - จัดกิจกรรม Thai-Swiss Food Tech Forum เวทีซึ่งเปิด
โอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก น าเสนอ
แนวผลิตภัณฑ์และสร้างพันธมิตรร่วมกับ Swiss Food Research มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๑๓ ราย 
  - จัดหลักสูตรออนไลน์ “PADTHAI X2” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปรับตัวส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ในยุค “Post-COVID-19 Pandemic” 
หัวข้อ "Sensory Analysis  for Food SMEs" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๑๒ ราย 

 (๒) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) เป็นกลไกหนึ่งของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ SMEs โดยเป็น 
คนกลางท่ีช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๒๘ 

 

พาณิชย์ โดย ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงาน 
ในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีท่ีปรึกษา
เทคโนโลยี 

ท้ังนี้ ITAP ได้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๒๘๗ โครงการ จากการด าเนินงานสร้างมูลค่า
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจคิดเป็นก าไร ๒,๒๐๕ ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๗๘ ล้านบาท 

ตัวอย่างผลการด าเนินงานท่ี ITAP สวทช. เข้าไปช่วยสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี อาทิ ระบบหุ่นยนต์
แขนกล เพิ่มก าลังการผลิต แก้ปัญหาแรงงาน ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลเกษตรพบ
ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิต เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน 
เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จากการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในโรงงาน ท าให้
ก าลังการผลิตของชิ้นงานเพิ่มขึ้นกว่า ๕๐% มียอดขายเติบโตกว่า ๖๐% ลดเวลาการท างานของ
พนักงานลงได้กว่า ร้อยละ ๒๓ และสามารถลดเจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องจักรได้ ๒ คน พนักงาน 
ในโรงงานยังได้เพิ่มทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ท่ีต่อเชื่อมกับเครื่องจักร สามารถแก้ไขปัญหา
เคร่ืองจักรเบื้องต้น รวมถึงการหาสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรท่ีมีผลต่อการตรวจสอบคุณภาพ
ของชิ้นงานได้เอง 
 (๓) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่อง จักร เครื่องมือ  
และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  โดยด าเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกับ  
การผลิตในประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
จากต่างประเทศ และมีคุณภาพประสิทธิภาพ สมรรถนะและราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ด้วย
กระบวนการทางวิศวกรรมสามารถต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบ
เครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการผลิตระดับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก 
เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ๓ ส่วน ในรูปแบบ Tripple Helix ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/องค์กร
ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (๓ .๑ )  การสนับสนุ นการพัฒนา เทค โน โลยี เ ค รื่ อ ง จั ก รฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอโครงการ คาดว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สนับสนุนการพัฒนา
เคร่ืองจักรฯ ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม จ านวน ๑๒ รายการ ระดับชุมชน จ านวน ๑๒ รายการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๒๙ 

 

 (๓.๒) การติดตามการด าเนินงานการการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจักรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรวม ๒๕ ผลงาน โดยเป็นเครื่องจักรฯ ระดับ
อุตสาหกรรม จ านวน ๘ ผลงาน เคร่ืองจักรฯ ระดับชุมชน จ านวน ๑๗ ผลงาน 
 (๓.๓) จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยกระบวนการวิศวกรรม และหัวข้ออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๗ ครั้ง โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จ านวน ๒๕๑ คน ความพึงพอใจร้อยละ ๙๑.๘๑ การน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๘๑.๑๘ 
 (๓.๔) จัดการประกวดสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าภูมิภาค จ านวน ๔ ครั้ง คือ ภาคเหนือ 
ณ จังหวัดล าปาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ภาคใต้ ณ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี และจัดการประกวดระดับประเทศ รอบแชมป์  
ชิงแชมป์ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                                    (๓.๕)  มูลค่าผลท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีผู้ประกอบการ/
ชุมชนน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ๖๐.๘๘๙ ล้านบาท 
                                    ๓.๖)  ตัวอย่างผลงาน ประกอบด้วย (๑) เครื่องต้นแบบ ๓D Bin 
picking (๒) เครื่องปอกและหั่นมะม่วงเบา (๓) ระบบสร้างน้ าโอโซนเข้มข้นเพื่อก าจัดเชื้อโรค 
ในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค (๔) ชุดเครื่องจักรสกัดน้ ามันกัญชาเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ (๕) เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น และ (๖) เครื่องระเหย
ข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน 
                                   (๓.๗) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนา วิจัย 
และสร้างนวัตกรรมในการผลิตเครื่องจักรไว้ใช้ภายในประเทศท่ีเป็นผลงานฝีมือคนไทย ทดแทน
การลดการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยพัฒนา “เครื่องชั่งและ บรรจุอัตโนมัติความเร็วสูง โดย 
บริษัท นางาซากิ คิคิ(ประเทศไทย) จ ากัด” 
 (๔) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Ecosystem) สนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม  
ผ่านการด าเนินงานและแพลตฟอร์มบริการ (Service Platform) ต่าง ๆ ในลักษณะการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทย าศาสตร์ วิจัย 
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และนวัตกรรม โดยคาดว่าจะพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร รวมท้ัง
การ upskill/reskill ผ่านการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร 
  ท้ังนี้ มีผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงบริการ ด้าน One-Stop 
Service (OSS) ๗๓ ราย โดยมีการบริการรูปแบบได้แก่ Food Regulatory Clinic by Food 
Innopolis เป็นการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่
ผู้ประกอบการด้านอาหาร และมีตัวอย่างผลการด าเนินงานท่ีส าคัญตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ  
                                    ๑ ) FI Nationwide Network & Strategy มี เ ค รื อ ข่ า ย เ มื อ ง
นวัตกรรมอาหารท่ีมีการด าเนินการโครงการ Foresight into the BCG Economy: Food & 
Agriculture Series ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ BCG 
และเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่ งมีการจัดท า workshop ได้แก่  Foresight 
Workshop #๑  | What issues ( drivers)  are shaping Thai’ s future food industry 
development with BCG policy? จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Online  
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ๘๕ คน และ Foresight Workshop #๒ | Intro to foresight method  
วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Online มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๒ คน และกิจรรม 
Special Talk on Brands and Sustainable Food Production & Consumption and 
Presentation of WS #๑ Summary จัดเมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๙๘ คน และมีเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารท่ีด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑๘ 
มหาวิทยาลัย ๕ หน่วยงาน และ ๒ One-Stop Service (OSS) ณ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วน
ขยาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ซึ่งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Foresight into the BCG Economy : Food 
and Agriculture Series จ านวน ๗ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๗๔ ราย 
                                   ๒ ) Flavor Innovation and Sensory แ พลตฟอร์ มบ ริ ก า ร ใ ห้
ค าแนะน าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกลิ่นรส เชื่อมโยงบริการ
วิเคราะห์ทดสอบ รวมท้ังพัฒนาผู้ประกอบการผ่านการอบรมสัมมนาให้ความรู้โดยทีม Flavor 
Academy ซึ่งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Flavor Stability through Non Thermal Processing 
(HPP)” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ๑๕ คน และออนไซต์ ๑๑ คน 
                                   ๓) Future Food Lab (FFL) แพลตฟอร์มสนับสนุนผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ SMEs ท่ีมีความสนใจในการท าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเอง นอกจาก FFL ณ 
พื้นท่ีใน สวทช. แล้ว ได้พัฒนาพื้นท่ี FFL ในเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายอีก ๗ มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๒๒ คน 
                                 ๔) Food Innovation Accelerator แพลตฟอร์มเร่งรัดการพัฒนา
และเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PADTHAI  
หรื อ  “Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs from Local to Global” 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ในการท าธุรกิจ
นวัตกรรม อบรมเชิงฏิบัติการเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร /เคร่ืองดื่ม ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
รีทอร์ท ความดันสูง เอ็กซ์ทรูชั่น และสเตอริไลเซชั่น ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร จ านวน 
๖๑ ผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมกลิ่นรส  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้าน Foresight into the BCG Economy : Food & Agriculture Series และการอบรมปฏิบัติการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจของนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น 
 (๕) โครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทย 
ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือผลิต
สินค้าใหม่โดยคาดว่าจะสามารถยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังนี้ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และพัฒนาเทคโนโลยีเชิง
ลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๒๓๗ โครงการ 
จากการด าเนินงานสร้างมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจคิดเป็นก าไร ๗๕๐ ล้านบาท และก่อให้เกิด
มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐๘ ล้านบาท โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานท่ี 
ITAP ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ และช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี อาทิ อุปกรณ์พ่นยาโรคหอบ
หืด “Thai Kit Spacer” โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติได้น า
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด พร้อมท้ังจัดท าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดขนาดลงจากต้นแบบเดิมกว่า ๑ ใน ๓ และปรับให้มีผิวสัมผัสนุ่ม เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานกับวัยเด็กท่ีมักจะมีปัญหากับการใช้เครื่องพ่นยาหอบหืดได้ พร้อมท้ังออกแบบและจัดท า
แม่พิมพ์เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์เตรียมพร้อมใช้จริงส าหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ประกอบการได้
ผลิต “Thai Kit Spacer” เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อทดลองใช้งานแล้วกว่า 
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๑๐,๐๐๐ ตัว โดยมีคุณสมบัติเน้นเรื่องความคงทน น้ าหนักเบา พกพาและใช้งานสะดวก อีกท้ัง
ต้นทุนการผลิตไม่สูง ราคาไม่แพง ท าให้ Thai Kit Spacer มีราคาท่ีถูกว่าสินค้าน าเข้า ช่วยให้
ผู้ป่วยเข้าถึงง่ายมากขึ้น และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วผู้ใช้สามารถล้างท าความสะอาด เอามาใช้ซ้ า  
โดยปัจจุบันผู้ประกอบการอยู่ระหว่างวางแผนจัดจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป ระบบหุ่นยนต์แขนกล 
เพิ่มก าลังการผลิต แก้ปัญหาแรงงาน ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลเกษตรพบปัญหา
ด้านการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิต เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน  
เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ จากการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในโรงงาน ท าให้
ก าลังการผลิตของชิ้นงานเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ ๕๐ มียอดขายเติบโตกว่า ร้อยละ ๖๐ ลดเวลา 
การท างานของพนักงานลงได้กว่า ร้อยละ ๒๓ และสามารถลดเจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องจักรได้ ๒ 
คน พนักงานในโรงงานยังได้เพิ่มทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ท่ีต่อเชื่อมกับเครื่องจักร สามารถแก้ไข
ปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น รวมถึงการหาสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรท่ีมีผลต่อการตรวจสอบ
คุณภาพของชิ้นงานได้เอง 

๕.๒.๒.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินงานโครงการ 
ดังนี้ 

(๑)  การส่งเสริมการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์  โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และสนับสนุน
ให้เกิดการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน  

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหน่วยร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รายย่อย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลจาก Digital Startup ไทย อาทิ ระบบ Point of Sale (POS), ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) , ระบบ Customer Relationship Management (CRM) , ระบบ 
Manufacturing Resource Planning (MRP), ระบบEnterprise Asset Management (EAM) เป็นต้น 

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหน่วยร่วม 
ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร จ านวน ๖๐๐ ราย ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ลดต้นทุน สร้างรายได้ อาทิ ระบบ IoT เพื่อการจัดการน้ า, ระบบ smart farm, Smart Agriculture 
Technology, Sensor Drone, Intelligent Application 
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(๒) การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลในระยะ
เร่ิมต้น (Digital Startup) ให้มีการเติบโต ขยายตลาด เพ่ิมมูลค่าของบริษัท และสามารถลดต้นทุน 
ด าเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีความคืบหน้า ดังนี้  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) จ านวน 
๒๖ ราย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2)  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) จ านวน 
๑๕ ราย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะขยายผล (S3) 

- บ่มเพาะและยกระดับศักยภาพด้านธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ผ่านการให้ค าปรึกษาและการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดไอเดีย และน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
สู่ตลาดจริง จ านวน ๑๕๖ ราย โดยการอบรมและเสริมทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ๑๑ หลักสูตร 
ท่ีเน้นความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
 (๓) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) 
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECHHUNT) จาก Digital Startup และผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทยท่ีขึ้นทะเบียนกับ 
สศด. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ร้านค้า ชุมชน รวมถึงเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงบริการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
TECHHUNT เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถค้นหาเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีมีมาตรฐาน 
และเหมาะสมกับความต้องการ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา บริหารจัดการกระบวนการผลิต 
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการรับสมัครสมาชิกเพื่อรับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีน่าสนใจและเข้าสู่ระบบการให้บริการอื่น ช่องทางการสมัครขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนผ่านมาตรการ และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ท้ังนี้ แพลตฟอร์ม TECHHUNT ให้บริการท่ัวประเทศแล้วบน LINE Official Account: 
depaThailand มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลได้ตรงตามความต้องการ  
ผ่านเว็บไซต์ https://techhunt.depa.or.th/ โดยมีเป้าหมาย จ านวนบริการดิจิทัล ๒๐๐ รายการ 
และจ านวนการให้บริการประชาชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ๖,๐๐๐ ราย 
ปัจจุบันมีจ านวนบริการดิจิทัลบนระบบแล้ว ๑,๐๘๘ รายการเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔ จ านวน 

https://techhunt.depa.or.th/


  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๓๔ 

 

๘๗ รายการ และให้บริการประชาชนสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีแล้ว จ านวน ๑๘,๕๒๔ ราย เพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖,๖๔๙ ราย 
 (๔) โครงการส่งเสริม Digital Startup ช่วยอุตสาหกรรมไทย  
สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจวิถีใหม่ โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย และเกษตรกร 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของ Digital Startup ไทย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน จ านวน ๔๐ ราย เพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิต โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยบริหารจัดการการขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วยบริหารจัดการภายในธุรกิจ และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ท้ั งนี้ อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาข้อเสนอโครงการจากประกอบการ SME เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมี
เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนฯ รวม ๕๐ ราย 
  - ร่วมกับหน่วยร่วมในการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุน SME 
และเกษตรกรรายย่อย ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น ระบบ ERP, CRM, MRP, 
EAM, FRM, SCM, Smart Farming เป็นต้น โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุน SME ชุมชน 
และเกษตรกรรายย่อย รวม ๒,๕๐๐ ราย 
 (๕) โครงการพัฒนาทักษะและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เกมไทย ต่อยอดสู่ระดับสากล ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการยกระดับ
พัฒนาทักษะก าลังคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจด้านเกม และเตรียมความพร้อมให้สามารถต่อยอดการสร้าง
อาชีพในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทย ต่อยอดธุรกิจ เกมสู่สากล 
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินงานและประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่
ท่ีสนใจด้านเกมให้สามารถต่อยอดและสร้างอาชีพได้ รวมถึงวางแนวทางการจัดท าสื่อการเรียนรู้
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกม และอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต์โดยมีเป้าหมายด าเนินการ ดังนี้ 
  (๕.๑) สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นท่ีมีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการสร้างธุรกิจด้านเกม จ านวน ๔ ราย 
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  (๕.๒) ส่งเสริมผู้ประกอบการ จ านวน ๕๐๐ ราย ให้สามารถสร้าง
อาชีพได้ จากอุตสาหกรรมเกม และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่
สนใจด้านเกมให้สามารถต่อยอดและสร้างอาชีพได้ จ านวน ๕๐,๐๐๐ คน 

๕.๒.๒.๔ กระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินงานการส่งเสริม สนับสนุนให้สถาน
ประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านแรงงาน ดังนี้ 

๑) กิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย และความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility:  CSR) เพื่อให้สถาน
ประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานได้ตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ (TLS ๘๐๐๑) และลูกจ้างได้รับความคุ้มครองแรงงานและได้รับสิทธิตามท่ี
กฎหมายก าหนดโดยได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน จ านวน ๓,๕๖๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๙๗ ท้ังนี้ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้มาตรฐาน
แรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน จ านวน ๓๙๕ แห่ง ลูกจ้างได้รับความ
คุ้มครองแรงงานและได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน ๔๘,๗๔๖ คน 
 ๒) กิจกรรมด าเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐาน
แรงงานไทย เพ่ือให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านแรงงานสอดคล้องตามข้อก าหนด
มาตรฐานแรงงานไทย สถานประกอบกิจการสามารถธ ารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย  
ให้คงอยู่ อย่างต่อเนื่อง เป็นท่ียอมรับต่อสังคมด้านแรงงาน มีการด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน
เคารพหลักมนุษยชนสากล แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพิ่มความสามารถ  
ในการแข่งขันทางการค้าโดยด าเนินการให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านแรงงาน
สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และธ ารงรักษาให้คงอยู่ใน
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ผลงานด าเนินงาน จ านวน ๙๗๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๑๑๔.๗๑ จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีจัดท ามาตรฐานแรงงานไทย ๙๓ แห่ง 
  ๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
รายใหม่ โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
  ๕.๒.๓.๑ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด าเนิน
โครงการ ดังนี้ 
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    ๑) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการ
ทางธุรกิจ (Service Provider) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน ๗.๗๐๕๙ ล้านบาท มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้  
  (๑) ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตภาพโดยรวม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ๑๕๐ ราย 
  (๒) ผู้ ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ท่ี ได้รับ 
การพัฒนา ๕ ราย 
  โดยเป็นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง 
นวัตกรรม รวมถึงสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ท้ังในด้านการบ่มเพาะ 
(Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (Coaching) การเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ 
(Diagnosing /Mentoring) แก่ประกอบการ MSME 
  โดยมีผู้ประกอบการ SME จ านวน ๒๕๐ ราย ได้รับการเพิ่ม
ทักษะความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่มผลิตภาพในจ านวนนี้ มี ๑๕๐ ราย 
ได้รับการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ประเมิน และวินิจฉัย ( Inspecting and Diagnosing)  
ทางธุรกิจในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม และมี
ผู้ประกอบการ ๑๗ ราย ได้รับการบ่มเพาะ ( Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ 
(Coaching) การเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Diagnosing /Mentoring) ท้ังนี้ คาดว่า
จะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม ๒๕๖.๖๗ ล้านบาท โครงการสิ้นสดุการด าเนินงานและเบิกจ่ายเสร็จ
สิ้นแล้ว 
 ๒) งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน ๘.๗๔๑๐ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนา
ฐาน ข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส าหรับ MSME ๑ ระบบ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐส าหรับ MSME ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ 
ประมวลผล และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนด
มาตรการในการส่งเสริม MSME ในอนาคต รวมท้ังเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่ม 
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ขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่  MSME ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
โดยด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลฯ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การสร้างหน้าเว็บไซต์ การออกแบบเมนูการใช้งานใหม่ การโอนย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิม 
ท่ีพัฒนาโดย บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด (AR Group) มาเป็นระบบใหม่ Thai SME-GP 
มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรายงาน
ฐานข้อมูลให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
ผ่านระบบ SuperSet ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ สามารถเข้าใช้งานการลงทะเบียน
ระบบฯ  รวมถึ ง ก า รสื บค้ นข้ อมู ลบริ ษั ท  สิ นค้ าห รื อบริ ก า รต่ า งๆ  ไ ด้ ผ่ าน เ ว็ บ ไ ซต์
http:/www.thaismegp.com ผลส าเร็จจากการด าเนินงาน มีผู้เข้าใช้งานระบบฯ เพื่อค้นหากว่า 
๒,๐๔๐,๐๐๐ ครั้ง จ านวน ๓๙๓,๒๘๔ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน 
๒๕๖๕) โดยมูลค่าสินค้าและบริการ ท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่          
  (๑) บริการด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษาอาคาร มูลค่ากว่า 
๖๘.๙๘๗ ล้านบาท 
  (๒) การจ้างงาน (งานท่ีไม่ใช่งานก่อสร้างไม่ใช่จ้างท่ีปรึกษาฯ     
หรือจ้างออกแบบฯ มูลค่ากว่า ๒๘.๕๙๑ ล้านบาท 
  (๓) งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารส านักงานมูลค่า
กว่า ๒๘.๕๙๑ ล้านบาท  
  นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการท่ีแจ้งขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ 
แล้วกว่า ๕๑,๐๐๐ ราย และผู้ประกอบการท่ีลงทะเบียนในระบบแล้วหว่า ๑๔๒,๐๐๐ ราย 
 ๕.๒.๓.๒ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการขับเคลื่อนด าเนินงานโครงการส าคัญ 
ดงันี ้
  ๑) โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) 
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔.๓๓๐๙ ล้านบาท เป้าหมาย จ านวน ๔๕๐ ราย โดยมี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - ระยะที่ ๑ จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ รวม ๓ ภูมิภาค ได้แก่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) ภาคใต้ (สงขลา) และภาคตะวันออก (ชลบุรี) เมื่อวันท่ี  
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้สนใจสมัคร ๖๔๕ ราย  
   - ระยะท่ี ๒ คัดเลือกผู้ประกอบการจาก ๖๔๕ ราย ท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นนิติบุคคล มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศเหลือ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๓๘ 

 

๗๘ ราย พร้อมอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(วันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๒๓ ราย) ภาคใต้ (วันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๔ ราย) และภาคตะวันออก (วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๑ ราย)  
   - ระยะท่ี ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ ZOOM ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันท่ี ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ภาคใต้ (วันท่ี ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) และภาค ตะวันออก (วันท่ี ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
จ านวน ๓๑ ราย 
   (๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ 
by NEA” โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔.๒๕๑ ล้านบาท เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย  
โดยได้มีจัดสัมมนาผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom webinar) มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน ๑,๒๓๒ ราย ดังนี้  
กรุงเทพมหานคร ๔๔๓ ราย (วันท่ี ๒๓-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จังหวัดน่าน ๓๔๘ ราย (วันท่ี ๑๗-
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จังหวัดภูเก็ต ๒๑๒ ราย (วันท่ี ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔) และจังหวัด
นครพนม ๒๒๙ ราย (วันท่ี ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
   (๓) โครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทย 
ในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิต
สินค้าใหม่โดยคาดว่าจะสามารถยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังนี้ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และพัฒนาเทคโนโลยี 
เชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๑๐๗ โครงการ 
(ใหม่) คิดเป็นมูลค่าโครงการ ๑๐๐.๗๘ ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชน 
ต่อภาครัฐ ๗๗ : ๒๓ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๓๓)  
การปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ ๓๑) และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๑) ซึ่งเมื่อ
จ าแนกตามรายอุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ี ITAP ให้การสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (ร้อยละ ๓๖.๔) ล าดับถัดไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (ร้อยละ 
๑๔) และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๘.๔) โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานท่ี ITAP ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้
ผู้ประกอบการและช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี อาทิ อุปกรณ์พ่นยาโรคหอบหืด “Thai Kit Spacer” 
โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้น าผู้ เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา 
และออกแบบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด พร้อมท้ังจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ลดขนาดลงจาก



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๖๓๙ 

 

ต้นแบบเดิมกว่า ๑ ใน ๓ และปรับให้มีผิวสัมผัสนุ่ม เพื่อให้สามารถใช้งานกับวัยเด็กท่ีมักจะมี
ปัญหากับการใช้เครื่องพ่นยาหอบหืดได้ พร้อมท้ังออกแบบและจัดท าแม่พิมพ์เพื่อการผลิต 
ในเชิงพาณิชย์เตรียมพร้อมใช้จริงส าหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ประกอบการได้ผลิต “Thai Kit 
Spacer” เพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อทดลองใช้งานแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว  
โดยมีคุณสมบัติเน้นเรื่องความคงทน น้ าหนักเบา พกพาและใช้งานสะดวก อีกท้ังต้นทุนการผลิตไม่สูง 
ราคาไม่แพง ท าให้ Thai Kit Spacer มีราคาท่ีถูกว่าสินค้าน าเข้า ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงง่ายมากขึ้น 
และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วผู้ใช้สามารถล้างท าความสะอาดเอามาใช้ซ้ า โดยปัจจุบันผู้ประกอบการ 
อยู่ระหว่างวางแผนจัดจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป 
   (๔) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ 
รุ่นที่ ๕”งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๕ ล้านบาท เป้าหมายการด าเนินการ ๑,๐๐๐ ราย โดยมี 
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
                               - ภาคใต้ ด าเนินการในรูปแบบ on-site ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒๓๐ ราย  
                                - ภาคเหนือ ด าเนินการในรูปแบบ on-site ระหว่างวันท่ี ๓๐ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒๐๓ ราย 
                                - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการในรูปแบบ on-site ระหว่าง
วันท่ี ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒๕๘ ราย 
                                - กรุงเทพมหานคร ด าเนินการในรูปแบบ on-site มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๔๒ ราย 
   (๕) โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be 
CEO ปี ๒๕๖๕ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๘ ล้านบาท เป้าหมายการด าเนินการ ๘,๐๐๐ ราย 
ผลการด าเนินการ 
                               - ครั้งท่ี ๑ ด าเนินการในรูปแบบ online วันท่ี ๕ - ๖ และ วันท่ี ๑๒ 
- ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒๐๐ ราย 
                               - ครั้งท่ี ๒ ด าเนินการในรูปแบบ online วันท่ี ๑๔ - ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕๔๖ ราย 
                               - ครั้งท่ี ๓ ด าเนินการในรูปแบบ online วันท่ี ๒๑ - ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒๗๕ ราย 
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                             - ครั้งท่ี ๔ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๕ วันท่ี ๑๐,๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
สัมมนา จ านวน ๑๗๘ ราย 
                            - ครั้งท่ี ๕ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๒ 
เมษายน ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๖๖๑ ราย 
                            - ครั้งท่ี ๖ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕,๗๖๕ ราย 
                            - ครั้ง ท่ี ๗ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๙-๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕๖๓ ราย 
                             - ครั้งท่ี ๘ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ 
พฤษภาคม และวันท่ี ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๖๔ 
ราย 
                          - ครั้งท่ี ๙ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓,๖๓๙ ราย 
                         - ครั้งท่ี ๑๐ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ 
พฤษภาคม และ วันท่ี ๔- ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๓๗๕ ราย 
                        - ครั้ง ท่ี ๑๑ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๖-๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒,๖๘๘ ราย 
                        - ครั้งท่ี ๑๒ ด าเนินการในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕๙๓ ราย 
  ๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ  
  ๕.๒.๔.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินงาน
การจัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ( Self-Declaration)  
และการขึ นทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ด าเนินการจัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ ครบถ้วน  
ตามขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว จึงขอสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
  ๑) จัดท าคู่มือการใช้งาน 
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   - ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ในรูปแบบเอกสารส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
(DVD) จ านวน ๑ ชุด 
   - ระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชนในรูปแบบ
เอกสารส าหรับผู้ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบเอกชน จ านวน ๕๐๐ เล่ม  
และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (DVD) จ านวน ๑ ชุด 
  ๒) จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
     - การใช้งานระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงานส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที จ านวน ๑ ชุด 
     - การใช้งานระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน
ส าหรับผู้ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบเอกชน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
จ านวน ๑ ชุด 
     ๓) จัดพิมพ์แผ่นพับ จ านวน ๑,๐๐๐ แผ่น และวีดิทัศน์ ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๕ นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 
     ๔) การรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
     - ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์
การยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงาน 
     - สรุปผลการด าเนินงานการจัดท าและพัฒนาระบบการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน 
รวมท้ังการประเมินปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
   ๕.๒.๔.๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินการและชี้แจงกรณีธนาคารโลก
แจ้งยกเลิกการจัดท ารายงาน ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  
แก่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) รวมถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม  
๑๐ ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่  ๑๐ อันดับประเทศท่ีประกอบธุรกิจได้ง่ายท่ีสุด  
(Ten for Ten) โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะมีการศึกษาความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิรูป 
ในการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รับฟังความคิดเห็นจาก ภาคเอกชน และติดตาม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๔๒ 

 

ผลการด าเนินการของ ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จะด าเนินการหาตัวชี้วัดระดับสากลอื่น ๆ  
มาใช้เทียบเคียงเพื่อประเมินความส าเร็จของการด าเนินการต่อไป 
  ๑) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจุบันมี ๕ ขั้นตอน ระยะเวลา ๖ วัน 
จะรวมขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ การจดทะเบียนธุรกิจ การขึ้นทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมในขั้นตอนเดียวเมื่อด าเนินการ
แบบ Walk in ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีแผนพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นขั้นตอนเดียวกับการจดทะเบียนผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม 
 ๒) ด้านการได้รับสินเชื่อ จะผลักดันให้มีการเชื่อมข้อมูลเครดิต
ระหว่างบริษัทค้าปลีกและสาธารณูปโภคกับธนาคารและสถาบันทางการเงิน เนื่องจากมี 
การทดลองท า Sandbox ในส่วนข้อมูลผู้ค้าปลีก ซึ่ งได้ท าการเชื่อมข้อมูลแล้ว ซึ่ งได้ผล 
การด าเนินการท่ีดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกัน  
ทางธุรกิจ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับศักยภาพของ SMEs และ MSMEs แต่ยังขาดองค์ความรู้
ในการประเมินมูลค่าและการจัดการกับหลักประกันประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
 ๓) ด้านการช าระภาษี  มีการเพิ่มจ านวนผู้ ใช้ระบบ e-filing  
และ e-Payment ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ ๘๐ และร้อยละ ๕๐.๙๖ ตามล าดับ 
นอกจากนี้กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงระบบการกรอกภาษีนิติบุคคลให้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ปฏิรูปกลไกการตรวจสอบภาษีให้มีประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนของระบบการประเมินความเสี่ยง 
(Risk-Based Audit: RBA) และการก ากับผู้ตรวจสอบภาษี 
 ๔) ด้านการค้าระหว่างประเทศ  ถึงแม้ว่าระบบ NSW จะมี 
การเชื่อมโยงข้อมูลได้ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ยังขาดความเป็นดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการใช้ NSW ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงด าเนินการขับเคลื่อน 
NSW ให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการส ารวจใบอนุญาตท่ียังต้องด าเนินการแบบ 
Walk in หรือขอผ่าน Online Portal ของหน่วยงาน จากข้อมูลการส ารวจพบว่ามีใบอนุญาต 
ถึง ๔๙ ใบท่ีต้องขอแบบ Walk in และมีใบอนุญาต ๒๓๓ ใบท่ีสามารถขอผ่านระบบ Online 
Portal ของหน่วยงาน และมีใบอนุญาต ๑๑๒ ใบท่ีสามารถขอได้ผ่านระบบ Portal ของ NSW 
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๕.๓  พัฒนาภาคเกษตร 
  ๕.๓.๑ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้า
เกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือ
และมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 
   โครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain) หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อศึกษา
แนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็นในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ๑ เร่ือง 
  ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ   
   การจัดให้มีมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน
การเกษตรครบวงจร 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
๑.๑) ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ๑๒๒,๔๔๗ ต้น (เป้าหมาย ๑,๒๐๐,๐๐๐ ต้น) 
๑.๒) ผลิตพืชและปัจจัยการผลิต (เป้าหมาย ๖๐ ชนิด) โดยด าเนินการ

ผลิตพืชไร่ ๑๕ ชนิด ผลิตพืชสวน ๕๖ ชนิด ผลิตปัจจัยการผลิต ๒๐ ชนิด กระจายไปสู่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐ ของผลการผลิตที่ได้ 

๑.๓)  พัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช 
โดยตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อรับรองมาตรฐานและออกใบรับรองได้ ๗๗๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
๑,๗๐๐ ตัวอย่าง) 

๑.๔) ผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี โดยกระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ดี 
สู่ภาคการผลิตจากการผลิตสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ ขณะนี้ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์หลัก  
พันธุ์ขยายจากการปรับปรุงพันธุ์แล้วจ านวน ๑๐ ชนิดพันธุ์ (เป้าหมาย ๑๓ ชนิดพันธุ์) ได้แก่  
ปลานิล (จิตรลดา ๓, จิตรลดา ๔) ปลานิลแดง (เร้ด ๑, ปทุมธานี ๑) ปลายี่สกเทศ (โรห์ ๑) ปลาไน 
(คอม ๑) ปลาตะเพียนขาว (ซิลเวอร์ ๒ เค) ปลานวลจันทร์เทศ (มา ๑) กุ้งก้ามกราม (มาโคร ๑) 
และกุ้งขาว (สิชล ๑)  พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าท่ีมีมาตรฐาน ผลิตพันธุ์หลัก ๒,๒๐๐ ตัว 
(เป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว) ผลิตสัตว์น้ าพันธ์ุขยายเพ่ือให้หน่วยงานของกรมประมงและเกษตรกรน าไป
เล้ียงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ๖๐,๓๐๐ ตัว (เป้าหมาย ๑.๓๓ ล้านตัว) 
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๑.๕) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาบ ารุงพันธุ์
สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดี
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ ๔๘๗,๔๗๒ ตัว (เป้าหมาย ๖๗๖,๐๐๐ ตัว) 

๒) พัฒนาทรัพยากรดิน 
 ๒.๑) ปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินตามปัญหาดินเปรี้ยว  
ดินเปร้ียวดินเค็มภาคใต้ ดินกรด และดินเค็มได้ ๘,๑๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๙๔,๘๙๕ ไร่) 
 ๒.๒) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริมการจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าท้ังวิธีกลและวิธีพืช ๘๒,๑๒๘ ไร่ (เป้าหมาย ๖๘๖,๒๕๕ ไร่) 
 ๒.๓) อยู่ระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีดินปัญหา 
พัฒนาพื้นท่ีทุ่งสัมฤทธิ์และเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือการส่งออกในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นท่ีทุ่งหมาหิว (เป้าหมาย 
๘,๕๙๕ ไร่) 
 ๒.๔) พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเฉพาะ ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
พร้อมท้ังปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง และลุ่มน้ าสาละวิน พัฒนาท่ีดินในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า
อิงตอนบน พัฒนาท่ีดินในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พัฒนาศักยภาพพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุ
โต๊ะแดง พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นท่ีทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นท่ีทุ่งมหาราช ๑,๔๓๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑๘,๗๖๘ ไร่) 
 ๒.๕) อนุรักษ์พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า ด าเนินการจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ฟื้นฟู และปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นท่ีด าเนินการ ๑๒ แห่ง ๒,๐๖๐ ไร่ 
(เป้าหมาย ๕,๕๘๐ ไร่) 
 ๒.๖) อยู่ระหว่างปรับรูปท่ีดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชนน า
ร่องพะเยาโมเดล สนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าการเกษตรและเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี (เป้าหมาย ๑,๖๖๖ ไร่) 

๒.๘) อยู่ระหว่างสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน ส่งเสริม 
แลกเปลี่ยนความรู้  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร  
และประชาชนท่ัวไป (เป้าหมาย ๑ โครงการ) 

๒.๙) อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จัดท าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดินในพื้นท่ีลุ่มน้ า (เป้าหมาย  
๑ ฐาน) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๔๕ 

 

๒.๑๐) อยู่ระหว่างการจัดท าฐานข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนแผนการใช้ท่ีดิน (เป้าหมาย ๑ ฐานข้อมูล) 

๒.๑๑) อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรท่ีดิน (เป้าหมาย ๑ ระบบ)  

๒.๑๒) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดิจิทัลการพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ ด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภายในองค์การ และระบบการให้บริการประชาชน (เป้าหมาย ๑ โครงการ)  

๒.๑๓) พัฒนาและบริการเทคโนโลยีการส ารวจและการจัดท าแผนท่ี 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการจ าแนกประเภทท่ีดิน ให้ถูกต้อง 
ทันสมัยได้ ๒,๕๗๘,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่) 

๒.๑๔) บริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้สามารถพัฒนาท่ีดินของ
ตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นได้ ๒๒,๐๐๐ ราย (เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย) และวิเคราะห์
ดิน น้ า พืช เพื่อจะได้ปรับปรุงบ ารุงดิน ๒๗,๒๔๔ ตัวอย่าง 

๒.๑๕) ยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้แก่กัน และปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังปรับปรุงฐานข้อมูลประจ าศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้เป็นปัจจุบัน ๓๓,๐๖๐ ราย (เป้าหมาย ๕๑,๕๕๖ ราย) 

๒.๑๖) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตรได้ ๒๑๕,๒๖๙ ราย (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ราย) 
และให้บริการวิเคราะห์ดิน-น้ า-พืช  

๒.๑๗) อยู่ระหว่างบริหารจัดการการปฏิรูปท่ีดินให้สามารถด าเนินการ
ตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 

๓) พัฒนาแหล่งน  า 
๓.๑) ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด าเนินการขุด สระน้ า

ในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในสภาวะภัยแล้ง หรือฤดูฝน  
ท้ิงช่วงได้ ๒๔,๗๙๙ บ่อ (เป้าหมาย ๓๘,๐๐๐ บ่อ) 

๓.๒) อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อถ่าย
โอนภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าท่ีช ารุดเสียหาย รวมถึง
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ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหาร
จัดการ ดูแลและบ ารุงรักษาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เป้าหมาย ๒ แห่ง) 

๓.๓) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา โดยถ่ายทอด
ความรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรในแปลงเรียนรู้ ๒,๓๕๔ ราย 
(เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ราย) 

๔) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
๔.๑) ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  

เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต  
และการเช่ือมโยงตลาด ๒,๒๙๒ แปลง (เป้าหมาย ๒,๐๔๕ แปลง) 

๔.๒) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยการถ่ายทอดองค์ความ
ความรู้บริหารจัดการผลิตข้าวการเชื่อมโยงตลาด ๒๑๕ แปลง (เป้าหมาย ๔๕๕ แปลง)  

๔.๓) อยู่ระหว่างส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๒ กลุ่มสัตว์น้ า 
คือ (๑) กลุ่มสัตว์น้ าจืด และ (๒) กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิตสัตว์น้ าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม (เป้าหมาย ๕๕ แปลง) พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร  
๑,๑๙๘ ราย (เป้าหมาย ๑,๗๗๒ ราย) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๖๗ ราย 
(เป้าหมาย ๔๕๐ ราย) 

๔.๔) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาด มีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาฟาร์มได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาไปสู่
ฟาร์มปศุสัตว์ท่ีมีความแม่นย า มีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับเกษตรกร 
๑๕๒ แปลง (เป้าหมาย ๒๕๐ แปลง) 

๔.๕) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ๑๔ แปลง 
(เป้าหมาย ๔๐ แปลง) 

๔.๖) พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
โดยส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นท่ี ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยก ารผลิต 
ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ๑๖,๖๘๗ ไร่ (เป้าหมาย ๗๑,๔๐๐ ไร่) 

๔.๗) พื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๓๙ แปลง (เป้าหมาย ๔๐ แปลง) 
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๔.๘) พัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (เป้าหมาย ๓ แห่ง ๕๕๐ ราย) 
โดยพัฒนาเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
๒๒๑ ราย พัฒนาท่ีปรึกษาเกษตรกรเทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน/Q อาสา ๔๓๐ ราย 
พัฒนา เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการจัดการและก ากับดูแลโรงคัด
บรรจุผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต (GMP) พัฒนาระบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier Audit) 

๔.๙) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนรายอาชีพ ๑๕,๑๐๓ ราย 
(เป้าหมาย ๑๕,๗๐๐ ราย) 

๔.๑๐) อยู่ระหว่างศึกษาและติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
(เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕) ธนาคารสินค้าเกษตร 
๕.๑) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เพื่อลด

ต้นทุนการผลิต ส ารวจความต้องการและเตรียมพื้น ท่ีด าเนินการ ๑๐ แห่ง (เป้าหมาย  
๗๗ แห่ง) 

๕.๒) ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งเป็นธนาคารสินค้า
เกษตรด้านการประมงแห่งใหม่ ๒๐ แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการการจัดกิจกรรมในแต่ละแห่ง  
และติดตามโครงการฯ แหล่งน้ าเก่า ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ จ านวน ๖๐ แห่ง (เป้าหมาย ๘๐ แห่ง) 

๕.๓) อยู่ระหว่างพัฒนาและสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
(เป้าหมาย ๑๕ แห่ง) 

๕.๔) วางแผนบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม แบบครบวงจร ๒ แห่ง 
(เป้าหมาย ๔ แห่ง) 

๖) เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๖.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยถ่ายทอดความรู้ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร ๒,๔๙๐ ราย (เป้าหมาย ๒,๖๒๐ ราย) 
๖.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน โดยถ่ายทอดความรู้ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท้ังพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสมแก่เกษตรกร ๒,๘๐๐ ราย 
(เป้าหมาย ๒,๘๐๐ ราย) 

๖.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยถ่ายทอดความรู้ 
และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกร ๑,๑๐๐ ราย (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ ราย) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๔๘ 

 

๖.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยถ่ายทอดความรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวให้แก่เกษตรกร ๖๕๐ ราย (เป้าหมาย ๗๐๐ ราย) 

๖.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา
คุณภาพ การผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟให้แก่เกษตรกร ๖๕๐ ราย (เป้าหมาย 
๗๐๐ ราย) 

๖.๖) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยถ่ายทอดความรู้
ด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร ๑๗๐ ราย (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๖.๗) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย โดยถ่ายทอดความรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายแก่เกษตรกร ๕๗๐ ราย (เป้าหมาย ๖๓๐ ราย) 

๖.๘) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย , มะม่วง 
หิมพานต์) โดยถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเคี้ยวมันให้แก่เกษตรกร  
๒๘๐ ราย (เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 

๖.๙) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว โดยถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร ๒,๓๔๐ ราย 
(เป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย) 

๖.๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร ๙๕๕ ราย (เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย) 

๖.๑๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา  
โดยถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร ๑,๘๗๕ ราย 
(เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย) 

๖.๑๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก โดยถ่ายทอดความรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผ ลิตพืชผักปลอดภัย  แก่ เกษตรกร ๑๐๐  ราย  
(เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) 

๖.๑๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคู โดยถ่ายทอดความรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตจากและสาคู แก่เกษตรกร ๑๕๐ ราย (เป้าหมาย 
๑๕๐ ราย) 

๖.๑๔) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง โดยพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดท าแปลงเรียนรู้ ขยายผลปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลากหลาย 
ในพื้นท่ีนาปรังให้แก่เกษตรกร ๖,๕๗๒ ราย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๔๙ 

 

๖.๑๕) ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยี ชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ์ โคนม 
และสร้างพันธุ์โคเนื้อ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี รายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ดูแล
คุณภาพตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ ๑๑๐,๔๗๙ ตัว (เป้าหมาย ๑๙๔,๕๐๐ ตัว) 

๖ .๑๖ )  พัฒนาสุ ขภ าพสั ต ว์ เ พื่ อลดปัญหาสั ต ว์ ป่ ว ยหรื อตาย  
ท่ีเป็นต้นทุนการผลิต โดยการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ า บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค รณรงค์ท าความสะอาด 
และท าลายเช้ือโรคได้ ๖.๗๗๒๔ ล้านตัว (เป้าหมาย ๑๕.๓๖๐๐ ล้านตัว) 

๖.๑๗) ควบคุมโรคลัมปีสกินในโค - กระบือ โดยจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคลัมปี สกิน จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะ จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษา
และฟื้นฟูบ ารุงสุขภาพ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ส าหรับการเก็บตัวอย่าง  
ฉีดวัคซีน และรักษาสัตว์ป่วย 

๖.๑๘)  ขยายศั กยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้ า ว  โดยก่ อสร้ า ง 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว(ต่อเนื่อง) จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

๖.๑๙) อยู่ระหว่างพัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(เป้าหมาย ๕๐ ชมรม/๒๑๖ ราย) 

๖.๒๐) ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร และสนับสนุนเกษตรปลอดภัย โดยด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ 
และสร้างความสามารถของชุมชนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต และแปรรูปทางการเกษตร 
ท่ีปลอดภัย และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรแกนน า และผู้ประกอบการบริการระบบงาน
เกษตรอัจฉริยะ ให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เกิดการขยายผลการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับ
การผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล ๑๑ ชุมชน (เป้าหมาย ๒๐ ชุมชน) 

๖.๒๑) เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ๑ แผน 
(เป้าหมาย ๒ แผน)  

๖.๒๒) อยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทาง
การเกษตรของข้าวและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว (เป้าหมาย ๒ วิธีการ) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๕๐ 

 

๖.๒๓) อยู่ระหว่างเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคง
อาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗) ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
๗.๑) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

๑,๙๘๒,๗๒๕ ครัวเรือน (เป้าหมาย ๖,๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน) 
๗.๒) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยส ารวจข้อมูลเกษตรกร 

ทุกรายครัวเรือนท่ีมีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการทุกรายท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยบันทึก
ลงในแบบส ารวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และจัดเก็บข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน และเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก
องค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ๒,๕๕๘,๐๐๗ ราย (เป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย) 

๗.๓) ตรวจสอบพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูล GPS เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร
รายใหม่และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเดิมให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันได้ จ านวน
๑๑๙,๒๐๙ ฟาร์ม (เป้าหมาย ๓๘๐,๐๐๐ ฟาร์ม) 

๗.๔)  ขึ้ นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่ อพัฒนาคุณภาพ 
และสวัสดิการเกษตรกรได้ ๑.๔๕๙ ล้านราย (เป้าหมาย ๑.๑๗๐๐ ล้านราย) 

๗.๕) อยู่ระหว่างจัดท าสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

๗.๖) อยู่ระหว่างเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิเคราะห์ผลกระทบ
และเตือนภัยเศรษฐกิจพืช พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการ
ทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร 

๗.๗) อยู่ระหว่างจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร โดยสร้างการรับรู ้
สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เป้าหมาย ๑ เร่ือง/ฐานข้อมูล) 

๗.๘) อยู่ระหว่างวางแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑ ระบบ) 

๗.๙)  อยู่ ระหว่ างวางแผนพัฒนาระบบการรักษาความมั่ นคง 
และปลอดภัยไซเบอร์ โดยจัดท าระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ
และฐานข้อมูล (Cyber Security) (เป้าหมาย ๑ ระบบ) 

๗.๑๐) พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ๒๕ ครัง้ 
(เป้าหมาย ๕๒ ครั้ง) 
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๗.๑๑) อยู่ระหว่างวางแผนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม
ภาคเกษตร (เป้าหมาย ๑ เรื่อง) ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์ 
(เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗.๑๒) อยู่ระหว่างวางแผนติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้
แผนแม่บทด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗.๑๓) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร 
ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางการเกษตร  
แก่เกษตร ๒,๘๑๘ ราย (เป้าหมาย ๒,๑๐๕ ราย) 

๗.๑๔) อยู่ระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการผลิตสินค้าข้าว 
(เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

๗.๑๕) อยู่ระหว่างสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
การบูรณาการในส่วนภูมิภาค และจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๗.๑๖) อยู่ระหว่างวางแผนสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร จัดท าและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าและเผยแพร่สารสนเทศ  
ด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
   ๘) ขับเคลื่อนงานวิจัย 

๘.๑) อยู่ระหว่างส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว 
(เป้าหมาย ๒ พันธุ์) 

๘.๒) พัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
จากผลงานวิจัยใหม่ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช หรือแก้ไขปัญหา  
ด้านการเกษตร ๗ เร่ือง (เป้าหมาย ๔๐ เร่ือง) 

๘.๓) ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการผลิตพืช ๒,๔๗๔ ราย (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย) 

๙) ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ อยู่ระหว่างวางแผนสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผล 
ทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจน 
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การปรับเปลี่ยนอาชีพจากการผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้า ท่ีมีศักยภาพ (เป้าหมาย  
๔ โครงการ) 
  ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร  
๑) พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 

๑.๑) อบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้ เป็น Young Smart Farmer  
และพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ๑๑,๔๑๐ ราย (เป้าหมาย ๑๑,๖๙๕ ราย) 

๑.๒) อยู่ระหว่างพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า 
(Agri - biz Idol) (เป้าหมาย ๕๐ ราย) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายและเผยแพร่
ผลงานของผู้ประกอบการเกษตรชั้นน า 

๑.๓) อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม สู่ความเป็น 
มืออาชีพ ๗๔ ราย (เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 

๑.๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer Smart Farmer 
ต้นแบบ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ๓,๕๘๗ ราย (เป้าหมาย ๓,๘๖๐ ราย) 

๑.๕) อยู่ระหว่างพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนา
ชาวนาปราดเปร่ือง ๖๖๗ ราย (เป้าหมาย ๑,๒๔๕ ราย) 

๑.๖) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ๕๒๓ ราย (เป้าหมาย ๗๐๐ ราย) 

๑.๗) พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกร
ปราดเปร่ือง ๖๗๕ ราย (เป้าหมาย ๘๐๐ ราย) 

๑.๘) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่การเป็น Smart 
Farmer ๑,๑๐๘ ราย (เป้าหมาย ๑,๒๓๐ ราย) 

๒) การพัฒนาเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ๘,๗๖๒ ราย (เป้าหมาย ๑๑,๑๔๐ ราย) 
  ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

 ๕.๓.๔.๑ ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื นถิ่น 
๑) ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนและวัสดุย้อมสี ๖,๘๙๒ ราย 

(เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย) 
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๒) อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม โดยยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานหม่อน ๘๐ แปลง (เป้าหมาย ๔๕๖ แปลง) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม 
๑๒๖ ราย (เป้าหมาย ๔๔๐ ราย) อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม (เป้าหมาย 
๓๐ ลวดลาย) ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม ๖ แห่ง (เป้าหมาย ๑๙ แห่ง) 
อนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี 
๖ แห่ง (เป้าหมาย ๒๕ แห่ง) 

๓) บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม 
โดยสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงไหมวัยอ่อน เพ่ือผลิตไหมหัตกรรมและไหมอุตสาหกรรม ๕ 
แห่ง (เป้าหมาย ๕ แห่ง) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
๑ ราย (เป้าหมาย ๑ ราย) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม ๑,๙๑๖ ราย 
(เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม ๓๗๐ ราย (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๔) อยู่ระหว่างส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม โดยจัด
งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต านานไหมไทย” ครั้งท่ี ๑๗ (เป้าหมาย ๒๐๐ ร้านค้า) 
ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (เป้าหมาย ๒๒ ครั้ง) 

๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและท่ัวถึง ๒๙ แห่ง (เป้าหมาย ๒๙ แห่ง) 

๖) พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมที่แล้วเสร็จสู่สาธารณชน ร้อยละ ๒๕ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) 

๗) ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม อาทิ  
ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม ๑๐๐ ราย (เป้าหมาย ๔๑๐ ราย) หม่อนไหมหัตกรรม 
๑๗๕ ราย (เป้าหมาย ๖๙๐ ราย) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) ๗๗,๘๘๔ เมตร (เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ เมตร) 

๘) ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
สู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม ๑.๘๖๑๒ ล้านบาท (เป้าหมาย ๒.๕๐๐ ล้านบาท) 

๙) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยด าเนินการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นท่ีแก่เกษตรกร ๑,๔๗๕ ราย (เป้าหมาย ๑,๕๕๐ ราย) 

๑๐) อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (เป้าหมาย ๖ จุด) 
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๑๑) อยู่ระหว่างส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองตามอัตลักษณ์
พื้นถิ่นครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร การเพ่ิมปริมาณพ่อแม่พันธุ์แท้ 
และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรเครือข่ายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านปศุสัตว์ และพัฒนาช่องทางการตลาด
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีการขยายมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค (เป้าหมาย 
๒ ผลิตภัณฑ์) และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เป้าหมาย 
๔๔ ราย) 

๑๒) อยู่ ระหว่างจัดเตรียมวางแผนการเพาะพันธุ์  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จ านวน ๑ ชนิดพันธุ์ คือ ปลานวลจันทร์ทะเล 
โดยการอนุบาลและเพาะเล้ียงปลานวลจันทร์ทะเล และจัดท าจุดสาธิตเรียนรู้ (เป้าหมาย ๑ แห่ง) 

 ๕.๓.๔.๒ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
๑) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยจัดท ามาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแล้ว ๑๑ เร่ือง (เป้าหมาย ๑๕ เร่ือง)  
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (เป้าหมาย ๓ ระบบ) และให้บริการ

ข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารได้ ๑๕๘ เรื่อง (เป้าหมาย ๓๘๐ เรื่อง) 
๓) อยู่ระหว่างเตรียมรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบ

รับรองตามมาตรฐานสากล โดยตรวจประเมิน รับรอง และตรวจติดตาม CB / IB และห้องปฏิบัติการ 
(เป้าหมาย ๒๔ หน่วย-ขอบข่าย) 

๔) อยู่ระหว่างขออนุมัติด าเนินการก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร (มาตรฐานท่ัวไป) (เป้าหมาย ๓ กลุ่มสินค้า) 

๕) ประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ได้ ๙ ครั้ง (เป้าหมาย ๑๐ ครั้ง) เผยแพร่กฎระเบียบประเทศคู่ค้า ๘ เร่ือง (เป้าหมาย ๔ เร่ือง) 

๖) อยู่ระหว่างก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ โดยส่งเสริม
การใช้เครื่องหมาย Q เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑ กลุ่มสินค้า) 

๗) พัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน (๓ กลุ่มสินค้า ๑,๕๐๐ ราย) 
อาทิ พัฒนาศักยภาพผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจได้ ๒๖๘ ราย 
เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินส าหรับอาจารย์ผู้สอน (Train Of The Trainer) ๕๐๘ ราย สร้าง
องค์ความรู้ด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ๒๐๐ ราย ส่งเสริมการ
เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์ผ่าน DGTFarm ๑๐๐ ราย พัฒนาด้านมาตรฐาน
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และขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาลร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 

๘) จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชแล้ว ๔๓,๗๘๒ แปลง/๓๒,๒๑๒ ราย/๑๘๓,๗๙๗.๘๔ ไร่ 
ผ่านการรับรอง ๔๘,๓๗๓ แปลง/๒๗,๖๖๔ ราย/๑๕๘,๙๔๘.๖๕ ไร่ (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง) 
ตรวจสอบและควบคุมโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชน 
ให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP โดยตรวจรับรองคุณภาพแล้ว ๑๗๙ โรงงาน 
ผ่านการรับรอง ๑๖๔ โรงงาน (เป้าหมาย ๖๐๐ โรงงาน ) 

๙) ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรอง 
และควบคุมก ากับดูแลตาม พ.ร.บ. ได้ ๕๙,๔๑๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๕๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) ตรวจปัจจัย
การผลิตน าเข้า และสินค้าจากผู้จ าหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์ได้ ๓๐,๔๐๐ ราย (เป้าหมาย 
๕๐,๐๐๐ ราย) รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการออกใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช 
และงานภายใต้พระราชบัญญัติ ๖ ฉบับ ได้ ๒๗๕,๒๓๖ ฉบับ (เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ฉบับ) 

๑๐) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมต่อการท าการเกษตร ๔๑๓,๘๗๘.๘๐ ไร่ 
(เป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ ไร่) 

๑๑) อยู่ระหว่างส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่
ดิน (เป้าหมาย ๘,๒๕๐ ไร่)  

๑๒) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร ๒,๙๘๕ ราย 
(เป้าหมาย ๖,๓๕๐ ราย) 

๑๓) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยถ่ายทอดความรู้ 
การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร ๑๔,๙๖๘ ราย (เป้าหมาย 
๑๕,๐๐๐ ราย)  

๑๔) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว 
๑๒,๕๔๒ แปลง (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ แปลง) 

๑๕) พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน โดยตรวจประเมิน
ฟาร์ม โรงงาน แหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์น้ าเบ้ืองต้นฯ ๗,๐๖๑ แห่ง (เป้าหมาย ๑๖,๕๐๐ แห่ง) 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ปัจจัยการผลิต คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง ๒๙,๕๒๒ 
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ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๖๖,๐๐๐ ตัวอย่าง) เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าเพ่ือการส่งออกและในฟาร์ม ๑๕,๗๐๙ 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๔,๒๐๐ ตัวอย่าง) เฝ้าระวังการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า ๓๔,๙๘๖ ครั้ง (เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ครั้ง) ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/
ใบอนุญาต ๒๖๐,๔๑๔ ฉบับ (เป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ)  

๑๖) พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบรับรอง สู่มาตรฐานสากล 
(ISO) โดยการจัดท า รักษา และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
สินค้าประมง ๗ รายการ (เป้าหมาย ๓๐ รายการ) 

๑๗) ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า ๗๕ ราย พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ๓๒ ราย (เป้าหมาย 
๒๐๐ ราย) 

๑๘) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยบริการตรวจ
ประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดได้ ๔๘,๐๗๘ แห่ง 
(เป้าหมาย ๔๗,๖๑๒ แห่ง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดได้ 
๑๒๗,๐๕๖ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๘๔,๔๐๕ ตัวอย่าง) 

๑๙) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยตรวจ
ประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ได้ ๑๗๕ แห่ง (เป้าหมาย  
๒๔๕ แห่ง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดได้ ๒๗๔ ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย ๗๐๐ ตัวอย่าง) 

๒๐) ก ากับ ดูแล ก าหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือ
ค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนได้ ๔,๕๕๒ โรงเรียน (เป้าหมาย ๘,๓๒๕ โรงเรียน) 

๒๑) อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินมีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ๔๕๖ ราย 
(เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๒๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร (GAP) โดยส่งเสริมให้ท าการเกษตรปลอดภัย ๑๑ แห่ง (เป้าหมาย ๒๐ แห่ง) สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย ๒๒๐ ราย (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 
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๒๓) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนฐานความรู้และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นท่ีสูง ๗๑๒ ราย (เป้าหมาย ๘,๘๐๐ ราย) 

๕.๓.๔.๓ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
๑) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๖๕๕,๘๖๙.๕๐ ไร่ (เป้าหมาย 

๘๕๗,๘๗๒ ไร่) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร ๑๖,๙๓๒ ราย 
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยอบรมเกษตรกรเข้าสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น เกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรรายเดิมพร้อมท้ังน าศึกษาดูงาน 
๔,๖๑๖ ราย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

๓) อยู่ระหว่างส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ ท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับผู้บริโภค (เป้าหมาย ๓๐ ราย) 

๔) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 
ในโครงการเกษตรอินทรีย์ ๑,๑๕๗ ราย (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย) 

๕) พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และนาข้าวอินทรีย์ ๓๓๒ ราย (เป้าหมาย ๓๕๐ ราย) ตรวจประเมิน
เพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามมาตรฐาน มกษ. 
อินทรีย์ และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ๙๒ ราย (เป้าหมาย ๑๔๕ ราย) 

๖) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิต 
ปศุสัตว์อินทรีย์พัฒนาตลาดสีเขียวได้ ๔๘ ราย (เป้าหมาย ๔๐ ราย) พื้นท่ีปศุสัตว์อินทรีย์ 
ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ๓๒๓.๔๔ ไร่ (เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่) 

๗) ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชและโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ 
 เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ ตรวจแหล่งผลิตพืชได้ ๑,๔๑๗ แปลง/๗,๙๔๙.๙๘ 
ไร่ ผ่านการรับรอง ๑,๐๑๐ แปลง/๗,๐๓๐.๘๙ ไร่ ตรวจโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุได้ ๑๗ โรงงาน 
ผ่านการรับรอง ๑๖ โรงงาน (เป้าหมายตรวจรับรอง ๒,๐๐๐ แปลง/๕๐ โรงงาน) 

๘) อยู่ระหว่างส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ด้วยการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (เป้าหมาย ๓ แห่ง) 

๙) อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ในระดับพื้นที่ (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๖๕๘ 

 

๕.๓.๔.๔ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๑) รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่

เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย ให้เกิดการผลิตท่ีดีอย่างยั่งยืน ๙,๖๗๑ ราย (เป้าหมาย 
๓๖,๗๐๐ ราย) 

๒) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายด้านการประมง ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ๔,๑๘๐ ราย 
สนับสนุนปัจจัยการผลติ ๓,๑๓๒ ราย (เป้าหมาย ๘,๗๐๐ ราย) 

๓) จัดท าจุดเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ส่งเสริม 
และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ๗๘ ราย (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๔) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 
ท่ีน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ ๔,๕๑๓ ราย (เป้าหมาย ๕,๒๐๐ ราย) 

๕) อยู่ระหว่างถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (เป้าหมาย ๖,๘๑๘ ราย) 

๖) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ ท่ีดินในพื้นทีโครงการ  
๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดิน พร้อมท้ัง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินและนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดินให้แก่เกษตรกร  
๕๐๘ ราย (เป้าหมาย ๔,๐๐๙ ราย) 

๗) อยู่ระหว่างส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 

๘) อยู่ระหว่างวางแผนติดตามประเมินผลโครงการ ๑ ต าบล ๑ 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๕ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน อยู่ระหว่างส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓,๖๓๐ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๕๘๕ ไร่) 

๕.๓.๔.๖ ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 
๑) บริหารความหลากหลายทางชีวภาพโดย อนุรักษ์พันธุกรรม พืช 

จุลินทรีย์ แมลง ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ปัจจุบันอนุรักษ์เก็บ
รักษารวบรวมไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช (Gene Bank) แหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์ พิพิธภัณฑ์พืช 
วัชพืชและแมลง แปลงรวบรวมพันธุ์ และการอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม ๕๓,๘๔๓ สายพันธุ์ (เป้าหมาย 
๓๐,๐๐๐ สายพันธ์ุ)  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๕๙ 

 

๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ น าไปใช้
ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ 
ด้านปศุสัตว์ ๓๗๗ สายพันธ์ุ (เป้าหมาย ๙๗๐ สายพันธ์ุ) 

๓) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
สมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้แก่เกษตรกร ๙๖๐ ราย (เป้าหมาย ๑,๑๑๐ ราย) 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดความรู้ 
และเพิ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร ๕๖๐ ราย (เป้าหมาย 
๖๐๐ ราย) 

๕) ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินด้วย
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า ๑๘ แห่ง (เป้าหมาย ๔๐ แห่ง) 

๖) อยู่ระหว่างพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน พัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการแปรรูปและบรรจุท่ีเหมาะสมของ
โรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน GMP (เป้าหมาย ๓ โรงงาน) 

๗) อยู่ระหว่างวางแผนศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการน าผล
พลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 
(เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๗ ส่งเสริมเกษตรแปรรูป 
๑) อยู่ระหว่างส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

(เป้าหมาย ๘๐ แห่ง) 
๒) อยู่ระหว่างพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP (เป้าหมาย ๑ ผลิตภัณฑ์) 
๓) แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One 

Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล 
ทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้ง Online และ Offline รวมท้ัง การบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความยั่งยืน ๒,๕๔๗ ราย (เป้าหมาย ๒,๒๘๐ ราย) ให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จ านวน ๓๑๒ ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย ๓๐๔ ผลิตภัณฑ์) ฝึกอบรมเชิงลึก
เพื่อให้เป็นนักธุรกิจเกษตร ๔๑๐ ราย (เป้าหมาย ๑๕๒ ราย) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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ผลิตผลทางการเกษตร จ านวน ๒,๑๓๕ ราย (เป้าหมาย ๒,๒๘๐) อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ี เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมาย  
๓๐๔ ผลิตภัณฑ์) 

๔) ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร โดยให้ค าปรึกษาแนะน า
เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จ านวน  
๒๕๐ ผลิตภัณฑ ์

๕.๓.๔.๘ ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ 
๑) อยู่ ระหว่างส่ ง เสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 

(เป้าหมาย ๕ แปลง) 
๒) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าแปลงเรียนรู้ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะ (เป้าหมาย ๕ แปลง/โรงเรือน) 
๓) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลการเกษตร การท าการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นย า การเกษตรอัจฉริยะ  
แก่เกษตรกร ๓,๖๐๐ ราย (เป้าหมาย ๔,๒๗๕ ราย)  

๔) อยู่ระหว่างเตรียมสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรร่วมกันของชุมชน (เป้าหมาย ๕ แห่ง) 

๕) อยู่ระหว่างพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ (เป้าหมาย ๒ เทคโนโลยี) 

๖) อยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะในการติดตาม
สถานการณ์การผลิตข้าว (เป้าหมาย ๑ ระบบ) และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เป้าหมาย  
๑๐ รายการ) 

๗) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ ให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการส ารอง
เสบียงสัตว์ (เป้าหมาย ๗ แห่ง) คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นท่ี จังหวัดนครพนม 
หนองคาย เลย เชียงราย สุโขทัย ชุมพร และสตูล และให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  
๙๕๔ ราย (เป้าหมาย ๖,๔๐๐ ราย) 

๘) อยู่ระหว่างวางแผนศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร  
และศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เป้าหมาย ๒ เร่ือง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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  ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน 
แหล่งเงินกู้ โครงสร้างพื นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
 ๑) โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ด าเนินการส ารวจรังวัดจัดท าแผนท่ี 
ผู้ครอบครองท่ีราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ เป้าหมาย จ านวน ๑๓,๙๐๐ ราย และจัดให้เช่าเพื่ออยู่
อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร เป้าหมาย จ านวน ๑๑,๕๐๐ ราย ด าเนินการได้ ๑,๐๑๓ ราย 
ร้อยละ ๘.๘๐ มอบสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและท ากินไปแล้ว ๕ จังหวัด จ านวน  
๙๓๐ ราย (เป้าหมาย ๖ จังหวัด) ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ๓๐๐ สัญญา 
อุบลราชธานี และนครราชสีมา ๓๐๑ สัญญา เชียงใหม่ ๑๐๕ สัญญา ราชบุรี ๑๐๐ สัญญา 
และสระบุรี ๑๒๔ สัญญา ร้อยละ ๘๓.๓๓ ท้ังนี ้อยู่ระหว่างจัดท าแผนงาน/โครงการแจ้งส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นท่ีเพื่อจัดท ารายละเอียดข้อมูลท่ีจะด าเนินโครงการฯ พร้อมท้ังก าหนดเป้าหมาย  
ในการด าเนินโครงการฯ ของแต่ละพื้นท่ีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 ๒) โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขออนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย เพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.  
จ่ายสินเชื่อแล้ว ๓,๕๐๘ ราย เป็นเงิน ๑๕,๘๘๘ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ 
 ๓) โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แกผู้ที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินมาตรการ
สินเชื่อเพื่อชดเชยต้นทุนการด าเนินงานร้อยละ ๒ ของวงเงินสินเชื่ออนุมัติ  ระยะเวลา  
๒ ปี จ านวนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาท และความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก NPLs ร้อยละ ๕๐ ของสินเชื่อ
ท่ีอนุมัติท้ังหมดจ านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมท้ังสิ้นเป็นจ านวนไม่เกิน ๑๐,๘๐๐ ล้านบาท 
จ่ายสินเชื่อแล้ว ๘๘๔,๐๑๘ ราย เป็นเงิน ๘,๘๐๗ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๔ 
 ๔) โครงการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสวัสดิการสังคมผ่านการจัดสรร
ที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน เรียกว่า “สมาชิกนิคมสร้างตนเอง” โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนท่ีขาดแคลนท่ีดินท ากิน และออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์  
(นค.๓)ให้แก่สมาชิกนิคม ซึ่งมีผลการด าเนินงานตรวจสอบและจัดท าหนังสือเสนอคณะท างาน
ตรวจสอบการออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (น.ค.๓) และการใช้ท่ีดินนิคมสร้างตนเอง  
เพื่อด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปัจจุบันสมาชิกนิคมสามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  
เพ่ือประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ๘๕๐ คน (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๖๒ 

 

   ๕)  โครงการ จัดหาและอนุญาตการ ใช้ ป ระ โยชน์ ที่ ดิ นภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดหาและอนุญาตการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายใต้
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
      ๕.๑) พื้นท่ีเป้าหมายตามท่ี คทช. ก าหนด จ านวน ๓๘๘ พื้นท่ีป่า  
๖๓ จังหวัด เนื้อท่ี ๑,๘๙๘,๐๙๔-๓-๙๑.๗๔ ไร่ 
  ๕.๒) พื้น ท่ี เป้าหมายตามค าขออนุญาต จ านวน ๓๘๘ พื้น ท่ีป่า  
๖๓ จังหวัด เนื้อท่ี ๑,๘๕๑,๔๕๗-๒-๘๔.๒๖ ไร่ จ านวน ๓๘๘ ค าขอ 
  ๕.๓) อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนแล้ว จ านวน ๒๐๐ พื้นท่ี ๖๐ จังหวัด เนื้อท่ี ๘๓๑,๓๓๗-๐-๑๖.๖๖ ไร่ 
จ านวน ๒๐๐ ค าขอ 
   ๕.๔) กรมป่าไม้รับเอกสารค าขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 
๑๘๗ พื้นท่ีป่า ๕๒ จังหวัด เนื้อท่ี ๑,๐๑๘,๒๖๐-๑-๒๗.๖ ไร่ จ านวน ๑๘๗ ค าขอ 
   ๕.๕) กรมป่าไม้ยังไม่ได้รับค าขอ อยู่ระหว่างจังหวัดยื่นขออนุญาต 
จ านวน ๑ พื้นท่ี ๑ จังหวัด เนื้อท่ี ๑,๘๖๐-๑-๔๐ ไร่ 
  ๕.๓.๖ ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ น 

๕.๓.๖.๑ ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง

ปศุสัตว์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ติดตาม วิ เคราะห์ แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร  
และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรได้ ๓,๙๘๕ ราย 
(เป้าหมาย ๘,๒๖๖ ราย)  

๒) อยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อให้
ประชาชน เกษตรกร กลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ 
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว์ร้อยละ ๙๐ 

๓) พัฒนาอาหารสัตว์โดยผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตามมาตรฐาน 
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดีผลิต
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์
ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๖๓ 

 

สัตว์ท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการผลิตท่ีมีคุณภาพได้ 
๑๙,๓๘๕ ตัน (เป้าหมาย ๔๓,๔๑๐ ตัน) และมีเกษตรกรได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก
ศูนย์บริการอาหารสัตว์ (feed center) ๒๘๑ ราย (เป้าหมาย ๖๕๐ ราย) 

๕.๓.๖.๒ เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ 
๑) เฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค เฝ้าระวังทาง

ห้องปฏิบัติการ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เช่น โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคกาฬโรคในม้า
(AHS) และโรคโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย และบังคับ
กฎหมายและระเบียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ ๑๐๘,๐๓๑ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๐๐,๘๑๐ ตัวอย่าง) 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ ก ากับดูแล 
สถานพยาบาลสัตว์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมประชากร
สัตว์ เฝ้าระวังโรคในสัตว์เลี้ยง และบริการดูแลสุขภาพช้าง (เป้าหมาย ๗๐๐,๐๐๐ ตัว) บริการ
ผ่าตัดท าหมัน ๘,๔๙๗ ตัว (เป้าหมาย ๑๘,๐๐๐ ตัว) 

๕.๓.๗ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืน บนพื นฐานของ
การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 

๑) คัดเลือกชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนประมงท้องถิ่น มีองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่นท่ีได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ๑๙๑ ชุมชน ๔๙ จังหวัด และจัดสรรโอนงบเงิน
อุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว ๕๗ ชุมชน (เป้าหมาย ๒๐๐ ชุมชน) ประชุม 
เชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีและองค์กรชุมชนฯ (เป้าหมาย ๓๕๐ ราย) 

๒) คัดเลือก ประชุมชี้แจง และท าประชาพิจารณ์ ก าหนดกฎกติกาของชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแล้ว ๒๐ ชุมชน (เป้าหมาย  
๒๐ ชุมชน) อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ๑๒๗ ราย (เป้าหมาย  
๓๐๐ ราย) อบรมยุวประมง ๖๐ ราย (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร ๘๖๗ ราย (เป้าหมาย ๑,๙๐๐ ราย) บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (เป้าหมาย ๘ แห่ง) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า 
(เป้าหมาย ๑๕ แห่ง) ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการประมง แก่เกษตรกร ประชาชน ครู 
นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๑๐๐ ครั้ง 
เกษตรกรเข้ารับบริการ ๔,๖๒๐ ราย (เป้าหมาย ๗,๗๐๐ ราย) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๖๔ 

 

๔) อยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ มีศักยภาพ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
(เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) ประชุมชี้ เจงโครงการและติดตามความก้าวหน้า ๑ ครั้ง รับสมัคร 
และคัดเลือกเกษตรกร ๔ ,๑๘๗ ราย ประเมินศักยภาพเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
๓,๕๑๘ ราย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านประมง ๓๖๐ ราย 

๕) พัฒนาศักยภาพด้านการประมง โดยบริหารจัดการด้านการประมง  
และแก้ไขปัญหาด้านการประมง ๕,๔๗๔ ครั้ง (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ครั้ง) ขุดลอกและก าจัดวัชพืช
เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ า (เป้าหมาย ๑ ,๔๐๔ ,๐๐๐ ลบ.ม.) สนับสนุนองค์กรระหว่างประ เทศ 
ด้านการประมง เช่น SEAFDEC NACA IOTC ฯลฯ (เป้าหมาย ๗ องค์กร) 
 
 ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
  ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว   
   ๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเนินทรายงาม (Sand Dune) ต าบลปากคลอง 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ได้ด าเนินการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเส้นทาง 
การท่องเท่ียว Scenic Route โดยการจัดท าแผนและออกแบบการพัฒนา การพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นพื้นฐาน การจัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน และการจัดกิจกรรม  
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเนินทราย  ภายใต้แนวคิด “รักษ์ชุมพร เท่ียวชุมพร 
ณ จุดชมจันทร@์เนินงานทรายงาม” 
   ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน  าพุร้อนจังหวัด
ระนอง  โดยมุ่ งเน้นการจัดท าและเผยแพร่แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ 
ท่ีมีมาตรฐานสากล และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวอ าเภอเมือง จังหวัด
ระนองให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และได้ด าเนินโครงการพัฒนาเส้นทางน้ าพุร้อนเชื่อมโยง
จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ โดยมุ่งเน้นจัดท าแผนพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าพุร้อน  
และแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ 
   ๓) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมุ่งเน้นจัดท าแนวทางการพัฒนาและจัดท าแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual 
Design) ในพื้นท่ีเมือง/อ าเภอ/ชุมชน/ย่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่หรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 
   ๔)  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่องเที่ยว ภูมิวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับราษฎรบนพื้นท่ีสูง โดยใช้กลไก 
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การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวและพัฒนาพื้นท่ีให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นท่ีสูง ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
พื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยพื้นท่ีด าเนินการศูนย์ราษฎรบนพื้นท่ีสูง ๑๖ จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่  
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุทัยธานี เพชรบุรี และราชบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการอนุมัติ
หลักการโครงการ และการเตรียมความพร้อมแผนการด าเนินงาน รวมท้ังพื้นท่ีด าเนินการ โดยได้มี
การเตรียมความพร้อมการเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นท่ีสูงให้สังคมรับรู้   
และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน รวมท้ังวางแผน 
การด าเนินงานในระดับพื้นท่ี เป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๙๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๘๖ 
   ๕)  การส่ง เสริมการใช้ศักยภาพ Soft Power ของไทย กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาได้ให้ความส าคัญและด าเนินการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวโดยใช้ศักยภาพ
ของ Soft Power ท้ังในด้านอัตลักษณ์ ดนตรี วัฒนธรรม อาหาร กีฬา (มวยไทย) รวมถึงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีอยู่  รวมท้ังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเ ท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่ อขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆท าให้เกิดรายได้จาก 
การท่องเท่ียวและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงการและแนวทาง 
การด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้   
    (๑) การสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่  เช่น การสืบสาน 
การอนุรักษ์โนราท่ีเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่เฉพาะของจังหวัดกระบี่ แต่ยังรวมถึงจังหวัดอื่น ๆ 
ในภาคใต้ เช่น จังหวัดพัทลุง ให้คงอยู่ต่อไป กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มีการด าเนินการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โนรา ในเชิงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ โดยน าการแสดงโนราเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น 
เทศกาลเท่ียวเมืองไทย การแสดงบนเวทีในงานประเพณีหรือพิธี เปิดงานส าคัญต่าง ๆ  
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์โนรา ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของ
โนรา การขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกโลก องค์ประกอบของชุดมโนรา และมีการฉายภาพยนตร์ 
เร่ือง โนรา และเทริด เป็นต้น 
     - ส่งเสริมโนราให้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ เช่น การท า 
Workshop ลูกปัดโนรา การจัดรายการน าเท่ียวท่ีผนวกการเข้าชมและเรียนโนรา เป็นต้น 
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    (๒) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)  
โดยได้ก าหนดนโยบายและแผนให้ Gastronomy Tourism เป็นสินค้าเป้าหมายเบื้องต้นในการพัฒนา 
Best Practice Model เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจ
เดินทางมาประเทศไทย และมีมูลค่าการใช้จ่ายสูงเป็นอันดับต้น ๆ โดยได้มีการด าเนินงานร่วมกับ
พันธมิตร คือ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (Thai Organic Consumer Association : TOCA) 
เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ โดยการน าเสนอผ่าน Gastronomy Tourism 
(Organic Tourism) ท่ีสามารถเล่าเรื่อง BCG Model ผ่านเรื่องราวอาหารเริ่มตั้งแต่ต้นทาง 
การผลิตวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ ไปจนถึงการออกมาเป็นเมนูท่ีน่าสนใจของผู้ประกอบการ
โรงแรม/ร้านอาหาร เพ่ือส่งต่อให้กับผู้บริโภค/นักท่องเท่ียว โดยสามารถใช้การท่องเท่ียวเหนี่ยวน า
ให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้และเกิดการเพิ่มอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผ่านการน าเสนอ
เรื่องราวด้านอาหารท่ีแตกต่างมีเอกลักษณ์ และมีกระบวนการผลิตท่ีช่วยรักษาฟื้นฟูสมดุลของ
ธรรมชาติและสังคม ซึ่งท้ายท่ีสุดจะสามารถปรับโครงสร้างของประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ
ผู้ผลิตที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ ในทิศทางการเติบโตท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง 
    (๓) มาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(Incentive Measures) ในรูปแบบการคืนเงิน (Cash Rebate) สูงสุดร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ให้แก่
ผู้สร้างภาพยนตร์ท่ีมีเงินลงทุนในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสิทธิ
ประโยชน์หลัก ร้อยละ ๑๕ และเลือกรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ ปัจจุบัน
กรมการท่องเท่ียวได้ปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ภาพยนตร์ต่างประเทศ
มีเน้ือหายกระดับ Soft Power และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทย 
    (๔) การสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนให้มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนมวยไทย Muaythai Soft 
Power ผ่านสหพันธ์กีฬามวยไทย ซึ่งมีเป้าหมายดังนี ้
     - ส่งเสริมพัฒนามรดกมวยไทยให้กลายเป็น Soft Power เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และค่านิยมความเป็นไทยสู่สากล  
     - เพื่อปรับเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าและบริการ
เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
     - เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเท่ียว การกีฬา และการประกอบ
อาชีพด้านกีฬามวยไทย ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล 
     - เพื่อส่งเสริมพัฒนามวยไทย ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า รวมถึง 
การเพ่ิมฐานประชากรกีฬามวยไทยในระดับโลก 
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     - เพื่อขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก และสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมกีฬามวยไทยในระดับ World Event 
     ซึ่งในปี ๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมขับเคลื่อนกีฬามวยไทย ท้ังสิ้น ๗ กิจกรรม ได้แก่ (๑) รายการ Muaythai 
Motherland (RWS The Ultimate Muaythai League) (๒) รายการยกระดับมาตรฐานกีฬา
มวยไทยอาชีพ ศึกมวยไทยมรดกคนไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ T-Sports 7 (๓) การจัดการ
แข่งขันมวยไทยรากหญ้าระดับอาชีพยอดนิยม ระดับภาค (กาฬสินธุ์/เชียงราย) (๔) การประกวด
ไหว้ครูและวงป่ีพาทย์มวยไทย (๕) การส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในค่ายทหาร (๔ กองทัพภาค) 
(๖) กิจกรรมมวยไทย สมาคมกีฬามวยไทยเลิศฤทธิ์ และ (๗) การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย 
“Samui Super Fight” 
     และได้ด าเนินการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสร้างมูลค่ า เพิ่ม 
และสนับสนุนให้มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่กีฬา
มวยไทย เพิ่มมูลค่าและพัฒนามวยไทย โดยเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการร่วมมือกับภาครัฐ  
และเอกชน ตลอดจนการสื่อสารสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์  ให้มวยไทยขับเคลื่อนท้ังในด้าน
วัฒนธรรม การกีฬา เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้
เห็นชอบแผนงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนให้มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการฝึกมวยไทยเพื่อไปสู่มรดกทางวัฒนธรรม (๒) โครงการสร้าง
หนังสั้นมวยไทย (๓) โครงการเคาะประตูบ้านผ่านต านานมวยไทย (๔) โครงการสร้างเมืองมวยไทย 
(๕) โครงการสร้างมหกรรมมวยไทยโลก ครั้งท่ี ๑ World Muay Thai Festival 1 (One Muay 
Thai) และ (๖) โครงการสร้าง  Platform ของมวยไทย 
  ๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรายได้สูง 
 ๑) การผลักดันการเปิดประเทศ โดยคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อน 
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ซึ่งมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน  
และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน โดยมีผลการด าเนินงาน 
ท่ีส าคัญในการผลักดันการท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ได้แก่  
(๑) การด าเนินการสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) (๒) การอนุญาตให้เรือส าราญ
และกีฬา  ( เ รื อยอร์ ช )  ส ามารถ เดินทาง เข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่ อการ ท่อง เ ท่ี ยว  
(๓) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเปิดรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๖๖๘ 

 

 ๒) โครงการ Phuket Sandbox กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้
ก าหนดแนวทางการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเท่ียว โดยก าหนดแผนการฟื้นฟู
เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในระยะแรก ด้วยโครงการ Phuket 
Sandbox ตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ โครงการ Samui Plus Model ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 (๑) โครงการ Phuket Sandbox มีนักท่องเท่ียวสะสม ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๒๓ วัน เป็นจ านวน ๖๐,๖๔๙ คน 

  (๒) โครงการ Samui Plus Model มีนักท่องเท่ียวสะสมตั้งแต่วันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๙ วัน เป็นจ านวน ๑,๙๗๑ คน 
 ๓) การจัดท าแนวทางการเปิดประเทศ ท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (ศบศ.) 
เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียว  
และกีฬาอนุญาตให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้รับการฉีดวัคซีนท่ีได้รับการยอมรับแล้วจากประเทศ 
ท่ีมีความเสี่ยงต่ าและปานกลางตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และมีผลการตรวจโควิด - 19 
เป็นลบ สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งเริ่มด าเนินการในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นท่ีแรก และได้ขยายผลการเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเท่ียวไปยังในพื้นท่ี
จังหวัดน าร่องอื่น ๆ ท้ังนี้ ในการพิจารณาพื้นท่ีน าร่องเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับการเปิดประเทศ
ต้องด าเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม โดยพื้นท่ีน าร่อง
ต้องสามารถเตรียมแผนและทรัพยากรรองรับสถานการณ์ ท้ังการบริหารจัดการด้านการแพทย์ 
สาธารณสุข และมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ รวมถึงให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
ขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเท่ียว ผ่านการจัดการแผนต่าง ๆ ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ด าเนินการหรือด าเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี อาทิ แผนกระจายวัคซีน 
แผนเผชิญเหตุ แผนพัฒนาเมือง แผนการตลาด และแผนการประชาสัมพันธ์ ท้ังนี้ การจัดการ
ท่องเท่ียวขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นท่ีและความพร้อมของพื้นท่ี (Blue Zone) โดยมีรูปแบบ 
การเปิดพื้นที่ดังนี ้
  (๑) การจัดพื้นที่ท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ท้ังจังหวัด 
  (๒) การจัดพื้นท่ี ท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ ท้ังอ าเภอ ต าบล 
หรือหมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับความพร้อม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๖๙ 

 

  (๓) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้เฉพาะสถานท่ีหรือระหว่าง
สถานท่ีโดยมีการเดินทางแบบควบคุมก ากับเส้นทางระหว่างสถานท่ี (Sealed Route) รูปแบบ 
Bubble and Seal 
  ท้ังนี้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ก าหนดแผนการเปิดพื้นท่ี 
น าร่องการท่องเท่ียว (พื้นท่ีสีฟ้า) ดังนี้ 
  - ระยะน าร่อง (วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลักหรือ
จังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมด ประกอบด้วย พื้นท่ีน าร่องเดิมท่ีด าเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ได้แก่ 
          (๑) จังหวัดภูเก็ต  
   (๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)  
   (๓) จังหวัดพังงา (เขาหลัก และเกาะยาว)  
   (๔) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง และทับแขก) 
      - ระยะที่ ๑ (วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลัก
หรือจังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมด ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัด ได้แก่  
         (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต าบลหัวหิน หนองแก)  
         (๒) จังหวัดกระบี่ (ท้ังจังหวัด)  
         (๓) จังหวัดพังงา (ท้ังจังหวัด) 
         (๔) จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอเมือง แม่แตง แม่ริม และดอยเต่า) 
         (๕) จังหวัดเพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอ า) 
         (๖) จังหวัดชลบุรี (พัทยา อ าเภอบางละมุง ต าบลนาจอมเทียน  
และบางเสร่) 
         (๗) กรุงเทพมหานคร 
         (๘) จังหวัดเลย (เชียงคาน) 
        (๙) จังหวัดบุรีรัมย ์
        (๑๐) จังหวัดระนอง (เกาะพยาม) 
        (๑๑) จังหวัดหนองคาย (อ าเภอเมือง ท่าบ่อ สังคม และศรีเชียงใหม่) 
        (๑๒) จังหวัดอุดรธานี (อ าเภอเมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์
ศิลปาคม กุมภวาปี และบ้านดุง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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 - ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลัก 
หรือจังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้จาก 
การท่องเท่ียวท้ังหมด มีสินค้าการท่องเท่ียว ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดต่อ 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน แพร่ 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ตราด ระยอง ขอนแก่น นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
 - ระยะที่ ๓ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) โดยเป็นจังหวัด 
ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว 
จันทบุรี ตาก นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ อุบลราชธานี น่าน กาญจนบุรี ราชบุรี และสตูล 

๔) การขับเคลื่อนการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อฟื้นฟู   
การท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวส าคัญ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
เป็นหัวหน้าศูนย์ ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙)     
ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน้าท่ีในการติดตามสถานการณ์ รวบรวม จัดท า  
และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) วางแผน เตรียมการ ประสานงานและก ากับดูแลการเปิดประเทศ 
เพื่อเปิดรับนักท่องเท่ียว และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในห้วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นท่ีน าร่องด้าน 
การท่องเท่ียว (พื้นท่ีสีฟ้า) แต่ละระยะ 

(๒) การเปิดพื้นที่น าร่องด้านการท่องเท่ียว (Sandbox) เพ่ิมเติม  
(๓) การวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียม

ความพร้อมส าหรับการเปิดด่านชายแดนทางบก และทางน้ า  
(๔) จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการท่องเท่ียว พร้อมท้ังแก้ไขปัญหา 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร  
การลงทะเบียนระบบ Thailand Pass การติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ และระบบ COSTE 
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการโรงแรม SHA Extra Plus เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดรับ 
ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงจัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโรงแรม SHA Extra Plus 
เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
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(๕) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่าย        
ในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของผู้เดินทางชาวต่างชาติ การท ากรมธรรม์ทางเลือกส าหรับ
การประกันภัยโควิด-๑๙ ส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับ Hospitel และ Hotel Isolation  

(๖) ประสานและบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าระบบ Thailand Pass Hotel & Swab System (TPHS) เพื่อตรวจสอบ
เอกสารการจองโรงแรมท่ีพัก และการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ๒ ครั้ง โดยเชื่อมโยงระบบ Thailand 
Pass และการรายงานผลในระบบ COSTE รวมถึงจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการท่องเท่ียว  
และอบรมผู้ประกอบการโรงแรม SHA Extra Plus เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดรับผู้เดินทาง
ประเภท Test & Go 

(๗) ติดตามการติดตั้ งแอปพลิ เคชันหมอชนะของผู้ เดินทางเข้า
ราชอาณาจักร  

ท้ังนี้ มีจ านวนผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางอากาศสะสม ตั้งแต่
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันท่ีเริ่มผ่อนคลายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก 
จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท้ังสิ้น ๘๑๖,๘๔๑ คน 
   ๕) การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ 
    (๑) การยกเลิกมาตรการ Test & Go เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (ศบค.) ครั้งท่ี 
๗/๒๕๖๕ ได้มีการผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศโดยยกเลิกมาตรการ Test & Go  
มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเปลี่ยนเป็นการตรวจด้วย ATK โดยมีการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์การเข้าประเทศ ดังนี้  
     - ผู้ เข้ าประเทศจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass 
ก่อนเข้าประเทศ โดยผู้ฉีดวัคซีนต้องแสดงหลักฐานการฉีดครบโดสและประกันภัย ขณะที่ผู้ไม่ได้รับ
วัคซีนหรือได้ไม่ครบโดสต้องแสดงหลักฐานการจองท่ีพักแบบ AQ และประกันภัย 
     - ต้องมีประกันภัยท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดขั้นต่ าจ านวน ๑๐,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ  
     - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง และแนะน า
ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากพบเชื้อให้เข้ารับการรักษาตามกระบวนการ 
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     - ผู้ท่ีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แสดงผลตรวจ 
RT-PCR ก่อนเดินทางถึงประเทศในระบบ Thailand Pass ไม่จ าเป็นต้องกักตัว หรือกักตัวตาม
ระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันท่ี ๔ - ๕ แนะน าให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากติดเชื้อให้เข้า
รักษาตามระบบ 
     - กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงแนะน าให้กักตัว ๕ วัน และสังเกตอาการ ๕ วัน 
ตรวจ ATK วันท่ี ๕ และ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ 
    (๒) มาตรการการเปิดประเทศ เริ่มวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) 
ได้ผ่อนคลายมาตรการภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด  - 19 
เริ่มคลี่คลาย จึงท าให้ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนคลายมาตรการรับผู้ เดินทาง  
เข้าราชอาณาจักร เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ดังนี้ 
     - การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเท่ียวและกีฬา (ศปก.กก.) โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาเป็นประธาน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักในการดูแลก ากับ/ติดตามนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 
เข้ามายังประเทศไทย  
     - การเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการเปิดด่านพรมแดนทางบกจะเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง 
     - การเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน  า  ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานขับเคล่ือนการเปิดรับ
ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ า ซึ่งมีการก าหนดมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางน้ า 
ณ จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชลบุรี 
    (๓) การยกเลิกระบบ Thailand Pass เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เสนอให้พิจารณายกเลิกระบบ Thailand Pass ส าหรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติและจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) มีมติให้ 
“ยกเลิกระบบ Thailand Pass”และยกเลิกการบังคับนักท่องเท่ียวต่างชาติท าประกันสุขภาพ 
มีผลตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปส่งผลให้นักท่องเท่ียวต่างชาติสามารถแสดงใบรับรอง
การฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination)หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบด้วยวิธี
ตามท่ีก าหนด เป็นการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งการยกเลิกระบบ Thailand 
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Pass ท าให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะดวกยิ่งขึ้นและช่วยดึงดูดให้นักท่องเท่ียว
ต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางข้ามชายแดนเข้ามามากขึ้น 
     ด้วยปัจจัยสนับสนุนท้ังในด้านการยกเลิก Thailand Pass ท่ีเพิ่ม
ความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเท่ียวและกระตุ้นการท่องเท่ียวทางบก การเพิ่มขึ้ นของ
เท่ียวบินจากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และการขยายตัวของ
นักท่องเท่ียวตลาดหลักจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก และยุโรป โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสท่ี ๔ 
ท่ีเป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) จึงคาดว่า ในปี ๒๕๖๕ จะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
เดนิทางมาประเทศไทย รวมท้ังสิ้น จ านวน ๙ ล้านคน จะสร้างรายได้รวม ๑.๕ ล้านล้านบาท 
     ท้ังนี้ การผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ประกอบกับ
การบริหารจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 
กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศในปี 
๒๕๖๕ จ านวน ๑๗๕ เร่ือง ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจจ านวน ๑,๕๘๘.๗๖ ล้านบาท โดยมีสถิติ
การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 

เดือน จ านวน (เรื่อง) รายได้ (ล้านบาท) 
มกราคม ๑๗ ๑๒๑.๗๑ 
กุมภาพันธ ์ ๑๖ ๑๙๒.๗๘ 
มีนาคม ๒๔ ๑๓๕.๙๗ 
เมษายน ๓๕ ๓๖๖.๐๓ 
พฤษภาคม ๒๕ ๑๙๒.๘๔ 
มิถุนายน ๒๗ ๓๑๘.๖๖ 
กรกกฎาคม ๒๙ ๒๒๕.๖๗ 
สิงหาคม  
(ณ วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

๒ ๕.๑๐ 
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 ๖) มาตรการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 
( Incentive Measures) โดยกรมการท่องเท่ียวได้ส่ งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ในราชอาณาจักร จ านวน ๓ เรื่อง รวม ๑๔๐,๗๖๘,๗๔๕.๘๗ บาท สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 
๙๔๓,๐๒๐,๓๔๐.๘๓ บาท 
 ๗) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ผ่านการด าเนิน
โครงการ มหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ๒ มหาสมุทร “AIR SEA LAND SOUTHERN SPORTS 
TOURISMFESTIVAL” เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การกีฬา และนันทนาการ ได้ขับเคลื่อน  
การบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวและกีฬาให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วน 
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน โดยก าหนดการจัดมหกรรมท่องเท่ียวเชิงกีฬาขึ้น ใน ๗ จังหวัด น าร่อง คือ 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
พังงา 
  ๗.๑) การจัดมหกรรมกีฬา SONGKLA BEACH FESTIVAL ๒๐๒๒ 
(จังหวัดสงขลา) ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พื้นท่ีลานว่าว หาดสมิหลา จังหวัด
สงขลา โดยก าหนดการแข่งขันจ านวน ๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ (๑) การแข่งขันกีฬากระดานยืนพาย 
ก าหนดการแข่งขัน จ านวน ๒๐ รุ่น มีนักกีฬาชั้นน าของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน
ท้ังสิ้น ๑๓๒ คน ผู้ติดตาม ๑๙๘ คน โดยมีเงินรางวัลรวมจ านวน ๒๒๖,๐๐๐ บาท และ (๒) การแข่งขัน
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กีฬาเซิร์ฟสเก็ตก าหนดการแข่งขัน จ านวน ๖ รุ่น มีนักกีฬาชั้นน าของประเทศไทยเข้าร่วม 
การแข่งขันจ านวนท้ังสิ้น ๔๕ คน และผู้ติดตาม ๙๐ คน 
   ท้ังนี้  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มีการประชาสัมพันธ์ 
การแข่งขันท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงก่อนและหลังการแข่งขัน ท้ังในสื่อ SOCIAL 
MEDIA, ONLINE, INFLUENCER พร้อมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ LIVE STREAMING ตลอด
ระยะเวลา ๓ วัน โดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานกว่ า ๑๐๘,๓๕๙ คน 
สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกว่า ๑๙๐,๖๖๗,๕๐๐ บาท ซึ่งจากการจัด
งานดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ๓ ด้าน ดังนี ้
   ๗.๑.๑) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
     - การขยายเครือข่ายระหว่าง สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น
แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย รวมถึง 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาทางน้ า เพื่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬาทางน้ าของภูมิภาค ASIA PACIFIC และสร้างโอกาสให้นักกีฬา SUP ไทยแข่งขันในรายการ
ระดับนานาชาติ 
     - การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬา
ทางน้ าของประเทศไทย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
     - การสร้างโอกาสส าหรับนักกีฬาในการได้รับ SPONSORSHIP 
จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬาทางน้ า 
   ๗.๑.๒) ด้านการพัฒนา 
     - การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา SUP และ SURF ของประเทศไทย 
พร้อมสร้างประสบการณ์การแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาตนเป็นนัก SUP และ SURF 
ชั้นแนวหน้าของภูมิภาค ASIA 
     - การ เพิ่ ม จ านวนผู้ สน ใจนั กกี ฬ า  SUP และ  SURF  
ของประเทศไทย และพัฒนาตนเป็นนักกีฬา SUP และ SURF ในอนาคต 
     - การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
ของสังคม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน 
     - การเพิ่มมูลค่าและยกระดับพื้นท่ีหาดสมิหลาให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาพื้นท่ีให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว INTERNATIONAL EVENT 
และการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนั้น ๆ  
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     - การพัฒนาลานกิจกรรมเพื่อนันทนาการส าหรับชุมชน 
และ LANDMARK แห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา 
     - การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ าท่ีมีอุปกรณ์ 
ท่ีครบวงจรและทันสมัยท่ีสุดใน ASEAN และ พัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางในด้าน 
การพัฒนานักกีฬา SURF และ SUP ของภูมิภาคอาเซียน 
   ๗.๑.๓) ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (SPORTS TOURISM) 
     - กระตุ้นการเดินทางของนักกีฬา และนักท่องเ ท่ียว 
โดยคาดการณ์นักท่องเท่ียวเดินทางสู่กิจกรรมกว่า ๑๐๘,๓๕๙ คน  
     - สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ของประเทศไทยในช่วงการแข่งขัน ประมาณ ๑๙๐,๖๖๗,๕๐๐ บาท 
     - การสร้างสินค้าด้านการท่องเท่ียวแนวใหม่ให้กับจังหวัด
สงขลา พร้อมการน ากีฬา SURF และ SUP เป็นกิจกรรมหลัก พร้อมพัฒนาโครงการศูนย์
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาทางน้ าท่ีมีอุปกรณ์ท่ีครบวงจรและทันสมัยท่ีสุดใน ASEAN โดยมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาจังหวัดสงขลาจะเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนานักกีฬา SURF และ SUP  
ของภูมิภาคอาเซียน 
     - ก า รส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ ถึ ง กิ จ ก ร รม  SURF แ ล ะ  SUP  
ของประเทศไทย ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างท้ังในตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
  ๗.๒) โครงการ PHUKET BEACH FESTIVAL ๒๐๒๒ (จังหวัดภูเก็ต) 
เป็นการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นในระดับนานาชาติรายการ PHUKET BEACH FESTIVAL 
2022 ก าหนดการแข่งขันระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หาดกะตะ ต าบลกะรน 
จังหวัดภูเก็ต ได้รับการรับรองสิทธิ์การแข่งขันโดย ASIAN SURF CORPORATIVE โดยมีเงินรางวัล
ประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท และมีนักกีฬา SURF ชั้นน าของ ASIA เข้าร่วมการแข่งขันจ านวนท้ังสิ้น 
๑๑๐ คน จาก ๑๑ ประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๔ รุ่น คือ LONG BOARD ชาย, LONG 
BOARD หญิง, SHORT BOARD ชาย และ SHORT BOARD หญิง 
    ซึ่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มีการประชาสัมพันธ์ 
การแข่งขัน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงก่อนและหลังการแข่งขัน ท้ังในสื่อ 
SOCIALMEDIA, ONLINE, INFLUENCER รวมถึ งการถ่ ายทอดสดตลอดระยะ เวลา ๖  วัน 
โดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันคาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานกว่า ๔๒,๔๘๔ คน สร้างกระแสเงินสด
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวกว่า ๑๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ๓ ด้าน ดังนี้ 
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    ๗.๒.๑) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
      - การขยายเครือข่ายระหว่าง สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่น
แห่งประเทศไทย, ASIAN SURF CORPORATIVE และสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นในภูมิภาคเอเชีย 
เพื่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬากระดานโต้คลื่นในภูมิภาค  ASIA 
PACIFIC และสร้างโอกาสให้นักกีฬา SURF ไทยแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ 
      - การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
กีฬา SURF ของประเทศไทยและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
      - การสร้ า ง โ อกาสส าห รั บนั กกี ฬ า ในก าร ไ ด้ รั บ 
SPONSORSHIP จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬา SURF 
    ๗.๒.๒) ด้านการพัฒนา 
      - การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาSURF ของประเทศไทย 
พร้อมสร้างประสบการณ์การแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาตนเป็นนัก SURF  
ชั้นแนวหน้าของภูมิภาค ASIA 
      - การเพ่ิมจ านวนผู้สนใจนักกีฬา SURF ของประเทศไทย 
และพัฒนาตนเป็นนักกีฬา SURF ในอนาคต 
      - การพัฒนาพื้นท่ีหาดกะตะ ให้มีความพร้อมส าหรับ 
การจัดกิจกรรมกีฬาในระดับนานาชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      - การพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา SURF ของประเทศไทย
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ 
      - การพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย 
ทางน้ าของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ 
      - การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
ของสังคมและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชน 
    ๗.๒.๓) ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (SPORTS TOURISM) 
      - กระตุ้นการเดินทางของนักกีฬา และนักท่องเท่ียว 
โดยคาดการณ์นักท่องเท่ียวเดินทางสู่กิจกรรมกว่า ๔๒,๔๘๔ คน สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียน 
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ในช่วงการแข่งขัน ประมาณ ๑๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      - การสร้างสมดุลของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวหน้ามรสุม 
โดยการน ากีฬา SURF เป็นกิจกรรมหลักพร้อมพัฒนาโครงการ SURF CAPITAL OF THAILAND 
ณ จังหวัดภูเกต็ และ จังหวัดพังงา 
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      - การท า MOU กับประเทศเกาหลีใต้, ประเทศอินโดนีเซีย 
ในการสร้างประเทศไทยเป็นจุดหมายของนัก SURF กลุ่ม BEGINNER 
      - การสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรม SURF ของประเทศไทย 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
    นอกจากนีย้ังมีโครงการ Amazean Jungle Trail ท่ีท าให้วงการ
กีฬาว่ิงเทรลในประเทศไทยมีสนามว่ิงเทรลมาตรฐานโลกเกิดขึ้นอีกหนึ่งสนาม จากสนามสูงสุดแดน
สยาม ท่ีดอยอินทนนท์ สนาม UTMB World Series Major ๑ ใน ๓ ของโลก Doi Inthanon 
Thailand by UTMB สู่ใต้สุดของประเทศไทยท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา Amazean Jungle 
Thailand by UTMB  
    เนื่องด้วยความหลากหลาย และความสวยงามทางธรรมชาติ 
ของประเทศไทยท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจชาวต่างชาติ ส่งผลให้ได้รับการสนใจจากนักวิ่งเทรลท่ัวโลก  
ท่ีจะเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขันการแข่งขันวิ่ง Amazean Jungle Trail ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อสร้างรายการแข่งขันระดับโลกให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ โดยในการแข่งขันครั้งนี้  
มีผู้ร่วมรายการกว่า ๑,๐๐๐ คน จาก ๑๔ ประเทศ ท่ีประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีและผ่าน 
การประเมินได้รับการประกาศให้เป็น ๑ ในสนาม UTMB World Series นับเป็นสนามท่ีสองของ
ประเทศไทย 
    ท้ังนี้ จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวคุณภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล ท้ังสิ้น ๘๒ รายการ 
และเป้าหมายมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ๙,๑๐๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
    - การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนันทนาการ 
จ านวน ๒๑ รายการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑,๘๖๓ ล้านบาท 
    - การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ จ านวน ๒ รายการ สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ๔๖๘ ล้านบาท 
    - การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จ านวน ๕๖ รายการ สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ๖,๗๗๒ ล้านบาท และด าเนินการแข่งขันแล้วเสร็จ จ านวน ๓๖ รายการ (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) ท้ังนี้ในปัจจุบันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ านวน ๑๔,๖๙๒ ล้านบาท 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
    โดยในปี ๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ด าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ไปแล้ว อาทิ 
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    ๑) Buriam Marathon จัดขึ้นในวันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ จังหวัดบุรีรัมย ์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ๓๕๐ ล้านบาท 
    ๒) บางแสน ๒๑ มาราธอน จัดขึ้นในวันท่ี ๒๘ - ๓๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม 
๑๓๐ ล้านบาท 
    ๓) Amazing  Thailand  Marathon  จัดขึ้นในวันท่ี  ๒๖ - ๒๗  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ คน สร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจโดยรวม ๓๕๐ ล้านบาท 
    ๔) จักรยาน Letape Tour de France จัดขึ้นในวัน ท่ี  ๑๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๐๐๐ คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยรวม ๒๐๐ ล้านบาท 
 ๘) การด าเนินงานสื่อสารการตลาดส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๕  
“Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters” เพื่อสื่อสารเรื่องราวการเดินทาง
ท่องเท่ียวในทุกภาคของประเทศไทย และก าหนดแนวทางการสื่อสารแคมเปญ Visit Thailand 
Year ๒๐๒๒ : Amazing New chapters ในมิติต่าง ๆ ผ่าน ๔ Chapters ดังนี้ 
  - Chapter 1 : น าเสนอประสบการณ์และสร้างความรู้สึกใหม่ให้กับ
นักท่องเ ท่ียวผ่านประสาทสัมผัส ท้ัง  ๕  คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส พร้อมท้ัง 
มอบประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีเหนือความคาดหมายท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับ 
  - Chapter 2 : The One You Love เพื่อเชิญชวนคนท่ีคุณรัก ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มครอบครัว คู่รัก หรือกลุ่มเพื่อน ให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์
ท่องเท่ียวท่ีน่าประทับใจร่วมกัน  
  - Chapter 3 :The Earth we care น าเสนอประเทศไทยและแนวทาง 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดเป็น
ภาพของ Responsible Tourism พร้อมท้ังน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  
และอุดมสมบูรณ์มากขึ้นของประเทศไทยท่ีรอนักท่องเท่ียวมาสัมผัส และร่วมกันรักษาแหล่ง
ท่องเท่ียวไปด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวในวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
ท่ีมีเอกลักษณ์ของไทย  
  - Chapter 4 :  The Future is now  สร้ า ง ก า ร รั บ รู้ ม า ต ร ฐ า น 
และมาตรการสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวไทยให้นักท่องเท่ียวทราบ พร้อมท้ังผลักดัน 
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และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตื่นตัวในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับ
นักท่องเท่ียวในช่วง High Season ต่อไป 
  ท้ังนี้ เพื่อเป็นการพลิกโฉมการท่องเท่ียวไทยสู่มิติใหม่ และวางกลยุทธ์
ดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติด้วยการสร้างคุณค่าและประสบการณ์การท่องเท่ียวมิติใหม่จากสินค้า
และบริการด้านการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากประเทศคู่แข่ง เจาะกลุ่ม
นักท่องเท่ียวคุณภาพ ก าลังซื้อสูง ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Responsible Tourism) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG model 
 ๙) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)  
  ๙.๑) เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเพื่อสุขภาพ Thailand Cannabis 
Wellness Tourism Experience  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้เปิดตัว ๖ เส้นทาง
ท่องเท่ียวกัญชาเพื่อสุขภาพเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในคุณค่าของกัญชา 
เพื่อสุขภาพพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาต่อยอดคุณค่าพืชสมุนไพรกัญชา-กัญชงสู่เส้นทาง
ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ (Wellness Tourism) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพิ่มมูลค่า ส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชน และมุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าจากการเลือกใช้ประโยชน์ของกัญชาเพ่ือสุขภาพ
บนพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริง   
    ซึ่งกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในเส้นทางท่องเท่ียว ประกอบด้วย  
การเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ท้ังของวิสาหกิจชุมชน และเอกชน  
ชมโรงพยาบาลและคลินิกกัญชา สปากัญชากัญชงและพืชสมุนไพร อาหารเครื่องดื่มตามหลัก
โภชนาการ และคุณประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีพัฒนาจากกัญชง 
กัญชา ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้โดยมีเส้นทาง
ท่องเท่ียวท่ีพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบ จ านวน ๖ เส้นทาง ดังนี้ 
    - เส้นทางเสพงานศิลป์ เท่ียวถิ่น “กัญ” จังหวัดเชียงราย 
ไม่ เพียงชื่นชมความงดงามศิลปะล้านนา ยังเพิ่มประสบการณ์ท่องเท่ียวเกษตรอินทรีย์ 
ณ ไร่กัญชาครบวงจร จากสปารีสอร์ตหรูหรา 
    - เส้นทางเท่ียวไร่ “กัญ” สวรรค์เมืองไวน์ จังหวัดนครราชสีมา 
เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนรักจัง ศึกษาโมเดลการปลูกกัญชาคุณภาพในโรงเรือนแหล่งผลิตกัญชาทาง
การแพทย์ต้นแบบ และจิบไวน์คุณภาพท่ีกรานมอนเต้ปากช่อง 
    - เส้นทางปักหมุดเท่ียว "กัญ" จังหวัดบุรีรัมย์ สู่เพลาเพลิน แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรบนเส้นทางสาย “กัญชา” พร้อมเวิร์กช็อปท าน้ ามันกัญชาและผ่อนคลายไปกับ
การนวดประคบด้วยสมุนไพร 
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    - เส้นทางเท่ียวฟาร์ม “กัญ” มหัศจรรย์สีสันอุบลฯ จังหวัด
อุบลราชธานี ดูงานวิสาหกิจกัญชา สมาร์ทฟาร์มเพาะเบี้ยกัญชาทางการแพทย์ พร้อมท่องเท่ียว
ไฮไลต์เมืองอุบลจากช่องเม็กถึงผาแต้ม 
    - เส้นทางเมืองชลฯ ของคน “กัญ” เอง จังหวัดชลบุรี Miracle 
Cannabis Land แดนพัทยา สู่ Golden Leaf Hemp เรียนรู้กัญชง-กัญชาจากต้นน้ าถึงปลายน้ า 
ไม่พลาดช้อปปิ้งท่ี Ganja Witch Shop ช้อปกัญชาครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย  
    - เส้นทางมาเท่ียว “กัญ” มหัศจรรย์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดโลก
ทัศน์ ใหม่กับ Cannabis Phuket By HHT เรียนรู้และเข้าถึ งศาสตร์ของกัญชาในดินแดน 
ไข่มุกอันดามัน 
  ๙.๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ด าเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB)  
โดยได้จัดท าคู่มือท่องเท่ียวเส้นทางสุขภาพ ในพื้นท่ี หัวหิน ชะอ า ภูเก็ต ระนอง เชียงใหม่ กระบี่ 
การจัดท ามาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการสุขภาพ รางวัล Thailand Tourism 
Awards (TTA) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Thailand International Health Expo 2022 
เพื่อแสดงศักยภาพด้านการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรการจัดกิจกรรม Media  
และ Agent Famtrip และได้ส่งเสริมการบริการด้านศัลยกรรมของประเทศไทย โดยการด าเนิน
โครงการ Thailand Extreme Makeover เพ่ือขยายตลาดการท่องเท่ียวทางการแพทย์ (Medical 
Tourism) เพื่อเชิญชวนนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก ท้ังเพศชายและหญิง อายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 
๔๕ ปี ผ่านช่องทางออนไลน์ เน้นรูปแบบเรียลลิตี้ให้นักท่องเท่ียวได้รับรู้และเกิดคุณค่าจาก
ประสบการณ์ตรง ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมให้ตลาดกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพ มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูง
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการขยายการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนท้ังในกรุงเทพ
และพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในต่างจังหวัดเพ่ือรองรับผู้รับบริการ  
  ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
   ๑) การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตโควิด - 19 
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยการด าเนินโครงการ Amazing 
Thailand Safety & Health Adminstration :  SHA เพื่ อ ส ร้ า งม าตรฐานความปลอดภั ย 
ด้านสุขอนามัยโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเท่ียวไทย และสร้างความเชื่อมั่น
เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยยึดหลัก 
แนวทางการด าเนินงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส าหรับ
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สถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการท่ีผ่านมาตรฐาน SHA จ านวน ๑๘,๘๑๖ ราย 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) การจัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด การขาย ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เช่น 
จัดท า Content ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คเพจต่าง ๆ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรในทุกภาคส่วน รวมท้ังการผลักดันมาตรฐาน SHA สู่สากล โดย World Travel & 
Tourism Council (WTTC) ได้ให้การรับรองสถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน SHA ให้ได้
มาตรฐาน Safe Travels สามารถใช้ตราคู่กันเพื่อการประชาสัมพันธ์การตลาดได้ ท้ังนี้ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา โดยส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นการด าเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration :  SHA)  โดยมีผลการด า เนินแล้ว  เช่น กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านสามารถจัดการท่องเท่ียว  
โดยชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย “Amazing 
Thailand Safety and Health Administration” หรือ SHA ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
   ๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรม ภายใต้
มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการค่ายพักแรมให้เข้าสู่
มาตรฐาน เนื่องจากแคมปิ้ง (Camping) ก าลังอยู่ในความนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์การท่องเท่ียวและตอบโจทย์ผู้คนทุกเพศทุกวัย  
ด้วยราคาท่ีไม่แพง เข้าถึงธรรมชาติ โดยเฉพาะค่ายพักแรมพาณิชย์เชิงนิเวศ โดยการจัดท า
หลักสูตรส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้ เข้า สู่มาตรฐาน  
และด าเนินการจัดอบรมในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียว ได้แก่ จังหวัด
นครนายก ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 
   ๓) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร 
การท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กิจกรรมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว โดยการอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ณ จังหวัดภูเก็ต 
   ๔) โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
โดยกรมการท่องเท่ียวด าเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว
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จ านวน ๑๖ ประเภท ท้ังแหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด ถ้ า น้ าตก น้ าพุร้อนธรรมชาติ เชิงนิเวศ 
เชิงเกษตร นันทนาการ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิทยาการ เป็นต้น โดยเป้าหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 
๙๐ แห่งท่ัวประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและสร้างความเชื่อมั่นให้เป้นท่ียอมรับ
ของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ 
   ๕) การจัดกิจกรรมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) “ทรานฟอร์ม
การท่องเที่ยว 2022” แบ่งเป็นจ านวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมจ านวน 
๖ หลักสูตร ดังนี้ (๑) พลิกโฉมท่องเท่ียวไทบให้เป็นหนึ่ง (๒) แนวทางการของบประมาณเพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืน (๓) Local เลอค่า เสน่ห์สู่ชุมชนสู่การท่องเท่ียวยั่งยืน 
(๔) การตลาดเพื่อให้ท่องเท่ียวไทยไฮเอนด์ (๕) ยกระดับคุณภาพบริการไทยชนะใจท้ังโลก 
และ (๖) ช่างสร้างช่างสรรค์เติมฝันท่องเท่ียวไทย เพื่อจะได้พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวภายใต้รูปแบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบในระยะต่อไป 
   ๖) การพัฒนาห้องน  าสาธารณะตามเส้นทางท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ พัฒนาห้องน้ าสารธารณะในแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาดเป็นเส้นทางต้นแบบ  
๕ เส้นทาง โดยมีการส ารวจห้องน้ าสาธารณะตามเส้นทางการท่องเท่ียววิถีใหม่ ในช่วงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเน้นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 
และถูกสุขอนามัยเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อเป็นการเตรียม  
ความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการอ านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเท่ียว สามารถยกระดับการให้บริการห้องน้ าสาธารณะเพื่อสร้าง
สุขอนามัยท่ีดีให้นักท่องเท่ียว ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐  
   ๗) การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในการให้บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงสถานประกอบการ ชุมชนและท่ีพัก เพื่อการท่องเท่ียวแบบ
ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ในรูปแบบ Farm Stay โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ 
ของนักท่องเท่ียวท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูอาหาร 
เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้สอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕ 
   ๘) การตรวจประเมินผู้ประกอบการและชุมชนเข้าสู่มาตรฐาน การตรวจ
ประเมินเพื่อให้ผู้ประกอบเข้าสู่มาตรฐาน ซึ่งเน้นในเรื่อง ความสะอาด สะดวกปลอดภัย เป็นธรรม 
รักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการให้บริการท่ีดี โดยการตรวจประเมินผู้ประกอบการ
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ด้านท่ีพัก ด้านบริการท่องเท่ียว ด้านกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน โฮมสเตย์ไทย และระดับอาเซียน 
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
  ๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด  
 ๑) การเพิ่มความถี่ในการออกตรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย ให้บริการ  
และอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวส าคัญ ตลอดจนเฝ้าระวังเหตุท่ีอาจจะเกิดกับ
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลการออกตรวจของสายตรวจในรูปแบบ 
Digital Report และส ารวจจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ส ารวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คสภาพ 
ท่ีช ารุดบกพร่อง พร้อมจัดท ามาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 ๒) การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในภาคคมนาคมขนส่ง 
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยการก ากับ 
และควบคุม เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียวจากการเดินทาง และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเท่ียว รวมท้ัง 
มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในภาคการคมนาคมขนส่ง โดยด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมการคัดกรอง การควบคุมดูแลในทุกรูปแบบ 
การเดินทาง 
 ๓) การด าเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสร้าง
เสริม พัฒนา และยกระดับประชาชน เครือข่าย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและกีฬา
ให้เป็นอาสาสมัครท่องเท่ียวและกีฬา ท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้อาสาสมัครท่องเท่ียวและกีฬามีมาตรฐานและการท างาน  
ในทิศทางเดียวกัน โดยตั้งเป้าหมายให้มีอาสาสมัครท่องเท่ียวและกีฬาท่ัวประเทศ จ านวน 
๘๐,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมท่ีได้รับคัดเลือกจากหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวจงัหวัด (Tourist Asistance Center: TAC) เจ้าหน้าท่ีพลศึกษา อาสาสมัคร
ต ารวจท่องเท่ียว และประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้  ได้มีการด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อฝึกอบรมการเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเท่ียวและกีฬาแล้ว ๒ รุ่น  
รวม ๒๐๔ คน  
 ๔) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเท่ียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรม
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ท่องเท่ียว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว  
ในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเท่ียวใหม่ ๆ  
ในท้องถิ่น รวมท้ังการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเท่ียว
ภายในประเทศ โดยเงินของกองทุนฯ ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้     
  (๑) เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปใช้
ด าเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ รวมท้ังแผนปฏิบัติการพัฒนา 
การท่องเท่ียว     
  (๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเท่ียว รวมท้ัง 
เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์  
และการเผยแพร่ข้อมูล   
  (๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นัก ท่องเ ท่ียว
ชาวต่างชาติในระหว่างท่องเท่ียวภายในประเทศ   
  (๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
นอกจากจะน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเท่ียว โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเสื่อมโทรม รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  และพัฒนา
สาธารณูปโภคต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยท้ังด้านสุขอนามัย และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เป็นการท่องเท่ียวของคนท้ังมวลแล้ว การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ยังสามารถน ามาใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในระหว่าง
ท่องเท่ียวภายในประเทศ ซึ่งนักท่องเท่ียวจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่าง
พ านักในประเทศไทย โดยจะได้รับการเยียวยารักษาภายใต้ความคุ้มครองของประกันภัย เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
ในประเทศไทย 
   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจึงได้พิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อ 
ในอนาคต รวมท้ังการพิจารณาเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมหรือภาษีด้านการท่องเท่ียวว่าอยู่ในระดับ
เดียวกับประเทศอื่นโดยท่ัวไปท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์ในการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียว (ราคาตลาด) 
การค านึงถึงความสะดวกต่อการบริหารจัดการ การขยายขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัย  
ให้ครอบคลุมมากขึ้นจากท่ีผ่านมา ประกอบกับแนวความคิดท่ีเห็นว่า การพิจารณาปรับเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวไม่ควรจะด าเนินการบ่อยครั้งเกินไป เนื่องจากจะส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อความรู้สึกของนักท่องเท่ียว ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
รวมถึงการสูญเสียงบประมาณในการประชาสัมพันธ์การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้ง  
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อย่างไม่จ าเป็น จึงน าไปสู่การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวท่ี ๓๐๐ บาท โดยขณะนี้ 
อยู่ในขั้นตอนท่ีส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  
 ๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่มีการจัดการ 
และให้บริการ ที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ 
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ และจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นจากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางสังคม  
และน าไปสู่การท่องเท่ียวคุณภาพสูง อย่างสร้างสรรค์ ด้วยอาหาร และกิจกรรม เพื่อสุขภาพ
สอดคล้องกับโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข (Happy Model)  
 ๒) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) เพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับชุมชน 
 ๓) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) 
โดยได้ด าเนินการจัดการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) 
ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพัก
นักเดินทาง (Home Lodge) และน าหลักเกณฑ์คุณภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) มาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
รวมถึงชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ และกระจายรายได้  
สูชุ่มชนอย่างท่ัวถึง 
 ๔) โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์ และการตลาดระบบออนไลน์
ให้แก่ผู้ประกอบการจ านวน ๒๗ ราย จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ/นักออกแบบ ให้ค าปรึกษาแนะน าและร่วม
พัฒนาออกแบบเครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์/ฉลาก ท้ังนี้ ได้ส่งมอบต้นแบบเครื่องหมาย
การค้า จ านวน ๑๓ เครื่องหมายการค้าและต้นแบบบรรจุภัณฑ์/ฉลาก (Phototype) จ านวน 
๑๔ สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโดยมีผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
๑๓ ค าขอ และลิขสิทธิ์ ๖ ค าขอ รวมท้ังสิ้น ๑๙ ค าขอ 
 ๕) โครงการ Local X รวมพลังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตแบบ 
Exponentialยกก าลังทวีคูณ คือ การน าแนวคิด Collaboration สร้างโมเดลหุ้นความส าเร็จ
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ระหว่างพันธมิตรภาครัฐภาคการศึกษา ภาคเอกชน เครือข่ายต่างประเทศมาท างานร่วมกับชุมชน 
โดยสรรหาพันธมิตรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วม Co - Creation Workshop สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมสินค้าบริการท่องเท่ียวใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีคุณค่าร่วมกัน ในพื้นท่ี ๒ 
จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย โดยในพื้นท่ีบ้านไร่กร่าง อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมทุ่งนาป่าตาล สนามทดลองความหวานกลางธรรมชาติ กิจกรรมบัวลอย
โตนดสุขพาเพลิน กิจกรรมสานใยรักจากใบตาล และกิจกรรมอีโป้งโยงใจ และในพื้นท่ีบ้านน้ าม้า 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมแพนด้าตะลุยทุ่ง กิจกรรมอาหารมื้อนี้ ฝีมือฉันเอง 
กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งข้าว (ฮิมดอย) และกิจกรรมไขปริศนาวิถีชาวเกษตร  
  - ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือรูปแบบ Collaboration นี้จะช่วยยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตแบบ Exponential ยกก าลังทวีคูณ จากแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ  
ท่ีได้รับจากพันธมิตรท่ีมาร่วมคิด ร่วมท า ซึ่งจะช่วยเปิดตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่และมีผลิตภัณฑ์
ชุมชนรูปแบบใหม่ ๆ สร้างช่องทางรายได้ใหม่ ๆ (New Revenue Model) ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๖) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ BCG & Happy 
Model โดยพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) และสินค้า
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเท่ียวชุมชนโดยได้คัดสรรชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป และสินค้า GI ภายใต้
แนวคิด BCG & Happy Model ตามนโยบายของรัฐบาลมาจัดท าเป็นข้อมูลสินค้าท่องเท่ียวชุมชน 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอป และข้อมูลสินค้า GI เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่
นักท่องเท่ียว และสร้างสมดุลท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน ซึ่งการจัดโครงการ
สามารถน าไปต่อยอดการตลาดร่วมกับพันธมิตร โดยน าเข้าข้อมูลท่ีได้รับการสร้างสรรค์แล้วไปใช้
ในการด าเนินงานส่งเสริมการตลาดและการขาย ประกอบด้วย 
  ๖.๑) การท่องเท่ียวชุมชน ๑๓ รูปแบบ ได้แก่ ชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ชุมชนท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มบริษัท ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ชุมชนท่องเท่ียวส าหรับคนท างานชุมชนท่องเท่ียวเชิงผจญภัย ชุมชนท่องเท่ียวเชิงอาหาร ชุมชน
ท่องเท่ียวโฮมสเตย์ ชุมชนท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ชุมชนท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ชุมชน
ท่องเท่ียวส าหรับโรงเรียนและครอบครัว ชุมชนท่องเท่ียวเชิงจิตอาสาและชุมชนท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ ความงาม  
  ๖.๒) ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
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   - เครื่องดื่ม เปลี่ยนพืชผักสมุนไพร และผลไม้ในท้องถิ่นให้เป็น
ผลิตภัณฑ์โอทอป เช่น ชาอัสสัม ชาอู่หลงเบอร์ ๑๒ กาแฟสดบ้านดง สาโทสักทองแพร่ เครื่องดื่ม
แก่นตะวันชนิดแห่ง ข้าวหอมมะลิผงพร้อมชง น้ าลูกยอ น้ าทุเรียน เป็นต้น 
   - อาหาร เช่น แคปหมูกระจกแม่แช่ม ทอดมันปลากรายโกเนี้ยว 
หมูยอ หมี่โคราช มะนาวอบน้ าผึ้ง เป็นต้น 
   - สมุนไพร พืชสมุนไพร ท่ีถือเป็นมรดกทางปัญญาท่ีมีการศึกษา
และสืบสานมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปสมุนไพร โดยเลือกใช้พืชสมุนไพรท่ีแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละท้องถิ่น เช่น ลูกประคบ ยาดม ยาสระผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ชาสมุนไพร เป็นต้น 
   - ของใช้ งานช่างท้องถิ่นท่ีถูกผนวกรวมกับดีไซน์ร่วมสมัย ท าให้
สินค้าโอทอปหมวดเครื่องใช้กลายเป็นสินค้าของท่ีระลึก ท่ีน่าซื้อมาเป็นตกแต่งบ้าน ของฝาก 
ของสะสม เช่น งานแกะสลักไม้ เครื่องเงิน เครื่องทอง จานกาบหมาก เครื่องปั้นดินเผา เรือฉลอง
จ าลอง เป็นต้น 
   - ผ้า และเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าไหมยกดอกล าพูน ผ้าถุงจกไหม 
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ ผ้าฝ้าย ผ้าไหมย่อมสีธรรมชาติ 
  ๖.๓) สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจุดเด่นของสินค้า GI ในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย มีดังนี้ 
   - ภาคเหนือ เช่น ข้าวก่ าล้านนา ศิลาดล ผ้าตีนจก ผ้าตีนจกแม่แจ่ม 
ชาเชียงราย กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล  
กล้วยไข่ ก าแพงเพชร ชามไก่ล าปาง เป็นต้น 
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ผ้าไหม
มัดหมี่ซินตีนแดง ผ้าไหมแพรวา ลิ้นจี่นครพนม สับปะรดท่าอุเทน กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขา ใหญ่ 
เคร่ืองปั่นดินเผาด่านเกวียน เป็นต้น 
   - ภาคกลาง เช่น ลิ้นจี่บางขุนเทียน ส้มโอนครชัยศรี นิลเมือง
กาญจน์ กระท้อนห่อบางกร่าง มะม่วงยายกล่ า กล้วยหอมทองปทุม มะพร้าวทับสะแก มะนาว
เพชรบุรี เป็นต้น 
   - ภาคตะวันออก เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองบางคล้า พริกไทย
จันท์ เสื่อจันทบูร ครกหินอ่างศิลา มะยงชิด มะปรางหวาน ปลาสลิดบางบ่อ สับปะรดตราดสีทอง  
เป็นต้น 
   - ภาคใต้ เช่น กาแฟเขาทะลุ กล้วยเล็บมือนาง ส้มโอทับทิมสยาม 
ปลากุเลาเค็มตากใบ ลองกองตันหยงมัส ข้าวสารสังฆ์หยด ลูกหยีมะรัง มุกภูเก็ต เป็นต้น  
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๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุน 
ในภูมิภาค 
  ๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน 
     ๑) ส่งเสริมการค้าชายแดน ด าเนินการดังนี้ 
    ๑.๑) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน เช่น  
งานมหกรรมการค้าชายแดน จับคู่เจรจาธุรกิจ พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นท่ีชายแดน เป็นต้น ท้ังนี้
มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม มีมูลค่า
๑,๗๑๕,๓๔๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๓๐.๐๓ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นมูลค่า 
การส่งออก ๑,๐๓๑,๓๓๐ ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า ๖๘๔,๐๑๕ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๕  
ณ เดือนมกราคม มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน ๑๔๑,๐๗๒ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
๙.๔๙ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นมูลค่าการส่งออก ๗๗,๖๙๔ ล้านบาท และมูลค่า 
การน าเข้า ๖๓,๓๗๘ ล้านบาท 
    ๑.๒) กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน 
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ให้เป็นรูปธรรม 
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง (นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส) 
เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
คมนาคม สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) 
เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือฯ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยในโครงการ
ของ ACMECS ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยรวม และเห็นพ้องร่วมกันว่า ACMECS 
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน โดยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ  
ท่ีเอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การอ านวย 
ความสะดวกในการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว การสอดประสานกันทางกฎระเบียบ 
และการพัฒนาพื้นท่ีควบคุมร่วมกัน (Common Control Area) 

๑.๓) กระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการหารือทางโทรศัพท์ 
ระหว่างพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสท่ีนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือ
ทางโทรศัพท์กับนายบุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ในโอกาส
เข้ารับหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยท้ังสองฝ่ายยืนยันความเป็น
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หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างสองประเทศ 
และได้เน้นย้ าความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนการค้า 
และการลงทุนระหว่างกัน รวมท้ังผลักดันให้เศรษฐกิจท้ังสองประเทศมีความเช่ือมโยงกันมากยิ่งขึ้น 
โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเวียดนามให้การคุ้มครองและดูแลภาคธุรกิจไทยท่ีลงทุนในเวียดนามด้วยดี
ต่อไป พร้อมท้ังย้ าบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของเอกชนไทยในการสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของเวียดนามอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) ลดอุปสรรคและแก้ปัญหาการค้าชายแดน  
      ๒.๑) การแก้ไขปัญหาการค้าข้ามแดนไทย-สปป.ลาวในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด
ของโควิด - 19 
      ๒.๑.๑) กระทรวงพาณิชย์จัดประชุมร่วมกับ สปป.ลาว กรณี
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ออกประกาศห้ามน าเข้าอาหารทะเลสด และแช่แข็ง
จากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคโควิด - 19 ชั่วคราว เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ฝ่ายไทย) เป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมโรค (ฝ่าย สปป.ลาว)  
มติท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดตั้ง “คณะท างานร่วมหารือกับฝ่าย สปป.ลาว เพ่ือยืนยันความปลอดภัย
ของอาหารทะเลไทย” เพ่ือหารือเชิงลึกในรายละเอียดและก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งออกอาหาร
ทะเลระหว่างไทย และ สปป.ลาว ปัจจุบัน สปป.ลาว ได้ยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าฯ ตั้งแต่วันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๔ เดือน นับตั้งแต่ห้ามน าเข้าฯ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ท าให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งได้ปกติ 
    ๒.๑.๒) กระทรวงการต่ างประเทศจัดประชุมหารือระหว่าง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย - สปป.ลาว เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยผลักดันให ้
ฝ่ายลาวกลับมาเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-ลาวอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน 
และส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขง ซึ่ง สปป.ลาว เห็นพ้องและพร้อมจะช่วยผลักดันหน่วยงาน
ฝ่ายลาวท่ีเกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนั้น ได้มีการหารือประเด็น สปป.ลาว ออกประกาศห้ามการน าเข้า
อาหารทะเลสดและแช่แขง็จากประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ช่วยผลักดันกับหน่วยงานฝ่ายลาว 
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีการประชุมคณะท างานร่วมไทย-ลาว เพื่อแก้ไขปัญหานี้ 

๒.๑.๓) กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันเปิดช่องทางผ่านแดนภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จ านวน ๓ แห่ง คือ (๑) จุดผ่อนปรนการค้า
บ้านแจมป๋อง จังหวัดเชียงราย (๒) จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือนครพนม จังหวัดนครพนม 
และ (๓) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกระทรวงพาณิชย์ประสาน
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณา  
เปิดด่านท้องถิ่นของ สปป.ลาว และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อม 
และพิจารณาเปิดด่านข้างต้นทันทีท่ี สปป.ลาว เปิดด่านชายแดน 

๒.๑.๔) กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนทางภาคใต้    
ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปิดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้แก่ ด่านเป็งกาลันกูโบ 
ตรงข้ามกับด่านตากใบ และด่านบูกิตบุหงา ตรงข้ามกับด่านบูเก๊ะตา โดยประสานส านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ด าเนินการ ท้ังนี้ ประเทศ
มาเลเซียแจ้งยืนยันการเปิดด่านท้ัง ๒ แห่ง ในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
   ๒.๒) การแก้ไขปัญหา กรณีกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมียนมา  
ออกประกาศไม่อนุญาตให้น าเข้าสินค้าเครื่องดื่ม ชากาแฟและนมข้น ผ่านทางชายแดน 
เป็นการช่ัวคราว โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

๒.๒.๑) มาตรการเร่งด่วน 
    - ก่อนมีผลบังคับใช้: กระทรวงพาณิชย์ ประสานกรมศุลกากร
อ านวยความสะดวกการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
    - หลังมีผลบังคับใช้:  
     (๑) การขนส่งทางเรือ โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (สรท.) อ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าทางเรือ และกระทรวงพาณิชย์ประสาน
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และท่าเรือย่างกุ้ง/ท่าเรืออื่น ๆ ในเมียนมา เพื่ออ านวยความสะดวกการน า
สินค้าไทยออกจากท่าเรืออย่างรวดเร็ว 
     (๒) การขนส่งทางอากาศ โดยกระทรวงพาณิชย์ประสาน
สายการบินอ านวยความสะดวก/ให้ความช่วยเหลือค่าขนส่งอัตราพิเศษแก่สินค้าท่ีมีอายุการเก็บ
รักษาส้ัน หรือจ าเป็นต้องขนส่งทางอากาศ 
         (๓) การหาตลาดใหม่ทดแทน เพื่อกระจายความเสี่ยง 
โดยให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อทดแทนตลาดเมียนมา  
     ๒.๒.๒) ด าเนินการเจรจากับฝ่ายเมียนมาทุกช่องทางเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้าชายแดนเชิงลึก 
    ๒.๓) การอ านวยความสะดวกในการค้าผ่านแดน 
     กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการอ านวยความสะดวกในการออก
หนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) โดยให้บริการออกหนังสือผ่านแดน 
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แก่คนไทย เช่น นักลงทุนไทย และผู้ขับรถขนส่งสินค้า เพื่อใช้ในการสัญจรข้ามแดนไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ถือเป็นการส่งเสริมการค้าขายชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
  ๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
ข้ามพรมแดน 
   ๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ 
และพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมท้ัง
เปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกจ าหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีร้านค้าเข้าให้ความสนใจ 
และสมัครเข้าร่วม รวม ๖,๕๔๔ ร้านค้า เป็นร้านค้าท่ัวไป ๓,๒๔๑ ร้านค้า และร้านค้าชุมชน 
๓,๓๐๓ ร้านค้า ท้ังนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีรายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ และออนไลน์รวม ๒๑๕,๔๑๐,๘๔๔ ล้านบาท 
   ๒) กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 
โดยกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา) พร้อมคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับ
นายหยู จื้อผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู และผู้บริหาร
ระดับสูงในประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยของไทย  
และเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่
ตลาดจีนผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่งจะด าเนินการระหว่างวันท่ี ๒๔ มีนาคม - 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   ๓) กระทรวงคมนาคม ด าเนินการ 
     ๓.๑) ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม โดยมีแนวคิดให้
เป็นศูนย์รวบรวมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการค้าชายแดน เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าบนเส้นทางสาย R12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว       
แห่งท่ี ๓ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์ฯ และคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ 
ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภาคเอกชนได้ยื่นซองเอกสารข้อเสนอ เพ่ือท าหน้าท่ีบริหาร
จัดการและบ ารุงรักษา โดยกระทรวงฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติ และได้ก าหนดแผนการลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
    ๓.๒) จัดตั งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เพื่ออ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภาคเหนือ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้า และการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๙๓ 

 

รถบรรทุกต่างประเทศ รวมท้ังรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 
โดยมีพื้นท่ีรองรับการเชื่อมโยงกับระบบราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: 
PPP) เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจัดการและการบ ารุงรักษา (Operation & Management) ซึ่งคาดว่า 
จะลงนามสัญญาร่วมทุนได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรจัดท าร่างระเบียบโครงการเชื่อมโยง 
การน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมคณะท างานร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า
ด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle 
Information System: VIS) และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs) เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกต 
และแนวทางการปรับร่างโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และรัดกุมยิ่งขึ้น ปัจจุบัน 
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบโครงการฯ ก่อนเสนอ 
เข้าท่ีประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาต่อไป รวมท้ังจัดท ารายงานผลการติดตามการพัฒนา Local 
Profile ของส านักงานศุลกากรกรุงเทพ และส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

๕.๖  พัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐาน 
 ๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื นที่ทั่วประเทศ 
และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางถนน  
   (๑) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
    - สะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.๓๐๒๗ เชื่อม ทล.๓๑๓๘  
ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
    - ถนนสาย นม.๑๐๒๒ แยก ทล.๒ - บ้านหัวหนอง อ าเภอโนนแดง  
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๖๙๔ 

 

    - ทล. ๒๐๖ อ าเภอพิมาย - บ้านหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 
(วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕) 
 (๒) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ 
  - ทล. ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยก ทล. ๒๐๖๘ 
– บรรจบ ทล. ๒๐๕ (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๙๘.๑๘ 
  - ทล. ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยก ทล. ๒๐๕ 
– บรรจบ ทล. ๒ (ด้านเหนือ) ได้ผลงานร้อยละ ๓๙.๑๘ 
  - ทล. ๒๒๔/๒๒๖ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยก 
ทล. ๒๒๔ - บรรจบ ทล. ๒๒๖ (ด้านทิศใต้) ตอน ๓ ได้ผลงานร้อยละ ๓๙.๒๘ 
  - ทล. ๑๑ แยกอินทร์บุรี - อ าเภอสากเหล็ก ช่วงแยกอินทร์บุรี - 
บ้านหนองบัวทอง ตอน ๒ จังหวัดพิจิตร ได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๖๔ ตอน อ าเภอทับคล้อ - อ าเภอ
สากเหล็ก ผลงานร้อยละ ๓๗.๗๕ 
  - ทล. ๔๐๔ ตรัง - อ าเภอละงู ตอน บ้านนา - บ้านสามแยก 
จังหวัดตรัง ได้ผลงานร้อยละ ๓๕.๒๘ 
  - ทล. ๑๐๑ อ าเภอร้องกวาง - น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต - บ้านห้วย
น้ าอุ่น จังหวัดแพร่ และน่าน ได้ผลงานร้อยละ ๖๙.๙๐ 
  - ทล. ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ตอนอ าเภอโป่งน้ าร้อน - อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ผลงานร้อยละ ๖๑.๙๒ 
  - ถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 
๗.๕๓๕ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๙๒.๕๗ 
  - ถนนสาย รย.๓๐๑๓ แยก ทล.๓๓๑ - ทล. ๓๑๙๑ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๖.๔๖๐ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๒๘.๔๗  
  - ถนนสาย รย.๒๐๑๕ แยก ทล.๓๖- ทล. ๓๓๑ อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๑.๔๖๕ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๑๘.๑๒ 
  - ทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไดผ้ลงานร้อยละ ๙๔.๙๕ 
  - ถนนสาย นม.๓๐๖๐ แยก ทล.๓๐๔ - บ้านซับพลู อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๒๒.๙๓๙ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๑๕ 
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๑) 
อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๗.๒๐๐ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๐.๖๐ 
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  - ถนนสาย มห.๓๐๑๙ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านบางทรายใหญ่ 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๑๔.๒๑๑ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๔.๘๗ 
  - ถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๐๕ – บ้านล าลูกกา อ าเภอ
ธัญบุรี, ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๔๐๘ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๔.๑๗ 
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ – สี่แยกบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
ระยะทาง ๑๘.๔๕๖ กิโลเมตร (ตอนท่ี ๑) ได้ผลงานร้อยละ ๑๑.๘๓ (ตอนท่ี ๒) ได้ผลงานร้อยละ 
๘.๘๙ 
 (๓) อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ อาทิ 
  - ถนนสาย ชพ.๔๐๒๑ แยก ทล.๓๒๕๓ - บ้านมาบอ ามฤต อ าเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร ระยะทาง ๑๒.๖๘๙ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  - ถนนสาย ลบ.๑๐๓๖ แยก ทล.๑ - บ้านป่าหวาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๒.๗๕๒ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางบก   
  (๑) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกท่ีส าคัญและเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านโลจิสติกส์ในภาคเหนือของประเทศ สามารถรองรับกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้ารวมถึง
การเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ และยังรองรับ 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transport) โดยมีพื้นท่ีรองรับการเชื่อมโยงกับ
ระบบราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้
ด าเนินการก่อสร้างระยะท่ี ๑ แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในลักษณะการให้
เช่าใช้พื้นท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องลงทุนเครื่องมืออุปกรณ์และงาน
ระบบระหว่างการคัดเลือกเอกชน (PPP) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งภาคเอกชนจะรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา 
(Operation & Maintenance: O&M) ท้ังนี้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป 
  (๒) โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของอาคารท่ีภาครัฐรับผิดชอบ
และโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสท่ี ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกเอกชน (PPP) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้
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เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
กับภาคเอกชนได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 
  (๓) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ ๒ ด าเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ผู้รับจ้างแล้ว กรมการขนส่ง
ทางบกลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๖๖,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลา ๔๕๐ วัน เริ่มสัญญาวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ และต่อมาได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป ๖๘ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้รับจ้างต้องปรับรูปแบบทางเชื่อมเพ่ือเข้า-ออกสถานีฯ ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบตามท่ีแขวงทางหลวงมหาสารคามอนุญาต ปัจจุบันถมดินปรับระดับพื้นท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเตรียมทดสอบการบดอัดดิน ได้ผลงานร้อยละ ๒๕.๕๖ 
  (๔) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี ่
ในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID : Radio Frequency Identification ท างาน
ร่วมกับระบบตรวจสภาพรถ ระบบ GPS ระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบตรวจการ ระบบ Master 
Data Management : MDM และระบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
ระยะเวลาศึกษา ๑๔ เดือน ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง 
  (๔) โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services  
บขส. ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการทบทวนแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ 
Feeder พร้อมท้ังก าหนดเส้นทางเดินรถ Feeder Services เพื่อน าเข้าหารือกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ในปี ๒๕๖๕ บขส. มีแผนจะให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services 
จ านวน ๑๐ เส้นทาง ขณะนี้ได้คัดเลือกและส ารวจข้อมูลเส้นทางเดินรถ จ านวน ๓ เส้นทาง คือ  
ท่าอากาศยานน่านนคร-แขวงหลวงพระบาง (สปป.ลาว), สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย 
-สถานีรถไฟหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) และท่าเรือพระนั่งเกล้า - กาญจนบุรี - 
ด่านเจดีย์สามองค์ท่ีเป็นการเดินรถโดยสารบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว มีผลการด าเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ ๔๒   
   นอกจากนี้ บขส. ประสานกรมเจ้าท่าเมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เพื่อหารือการน ารถโดยสารเชื่อมต่อ ณ ท่าเรือพระนั่งเกล้า และมีความยินดีให้ บขส. 
ด าเนินการน ารถโดยสารเข้ามาเชื่อมต่อ แต่อย่างไรก็ตามพื้นท่ีบริเวณ ท่าเรืออยู่ในความรับผิดชอบ
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ของ รฟม. จึงขอให้ บขส. ประสานกับ รฟม. เพ่ือขอเข้าใช้พื้นท่ีด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างขอหารือกับ 
รฟม.  
   ท้ังนี้ บขส. ได้ส ารวจความประสงค์การขอปรับปรุงจุดจอดรถ
โดยสารเส้นทางหมวด ๒ เพื่อให้ทางสถานีท าการส ารวจ มีผู้ประกอบการประสงค์ขอปรับปรุงเพ่ิม
จุดจอดรับ-ส่ง จ านวน ๑๐ ราย ซึ่งอยู่ใน ๗ เส้นทางท่ีก าหนด ดังนี้  
   (๑) สถานีรถไฟฟ้าแยกไฟฉาย-สถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม  
๔๘-ราชบุรี  
   (๒) สถานีรถไฟฟ้าแยกไฟฉาย-สถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม ๔๘ 
-สองพี่น้อง (บางลี่)  
   (๓) สถานีรถไฟฟ้าแยกไฟฉาย-สถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม  
๔๘-กาญจนบุรี  
   (๔) ท่าเรือพระนั่งเกล้า-ผักไห่  
   (๕) ท่าเรือพระนั่งเกล้า-ก าแพงแสน  
   (๖) ท่าเรือพระนั่งเกล้า-ท่าช้าง  
   (๗) ท่าเรือพระนั่งเกล้า - คลองบางไผ่ - จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder  
(แผนระยะยาว) ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 ๓) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางราง 
  (๑) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยด าเนินการงาน
สัญญา ๑-๑ งานโยธา ช่วงกลางดง - ปางอโศก (๓.๕ กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีงานท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้าง ดังนี้  
   - สัญญา ๒-๑ งานโยธา ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก (๑๑ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๗๖.๘๕ 
   - สัญญา ๓-๒ งานโยธา ช่วงงานอุโมงค์มวกเหล็กและล าตะคอง 
(๑๒.๒๓ กิโลเมตร) ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๗ 
   - สัญญา ๓-๓ งานโยธา ช่วงบันไดม้า - ล าตะคอง (๒๑.๖๐ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๑.๐๖ 
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   - สัญญา ๓-๔ งานโยธา ช่วงล าตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด 
ได้ผลงานร้อยละ ๑๐.๕๗ 
   - สัญญา ๓-๕ งานโยธา ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา (๑๒.๓๘ 
กิโลเมตร) ได้ผลงานร้อยละ ๑.๘๒ 
   - สัญญา ๔-๓ (๒๓.๐๐ กิโลเมตร) งานโยธา ช่วงนวนคร – บ้านโพ 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๒๖ 
   - สัญญา ๔-๗ งานโยธา ช่วงสระบุรี - แก่งคอย (๑๒.๙๙ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๗.๐๖ 
   และมีงานสัญญา ๒-๓ (งานระบบฯ) ได้ลงนามแล้วเมื่อวันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ และเร่ิมออกแบบ เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  (๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่
   - ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาท่ี ๑ ช่วงมาบกะเบา-
คลองขนานจิตร ได้ผลงานร้อยละ ๙๒.๕๗ สัญญาท่ี ๓ ช่วงอุโมงค์รถไฟ ได้ผลงานร้อยละ ๘๙.๒๘ 
สัญญาท่ี ๒ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ 
และรายงาน EIA) 
   - ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ (สัญญาท่ี ๑ ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม 
ได้ผลงานร้อยละ ๖๔.๔๒ สัญญาท่ี ๒ ช่วงท่าแค-ปากน้ าโพ ได้ผลงานร้อยละ ๗๐.๔๑ 
   - ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาท่ี ๑ ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหลได้ 
ผลงานร้อยละ ๙๕.๐๖ สัญญาท่ี ๒ ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๐๘ 
   - ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลงานร้อยละ ๙๙.๙๔ 
   - ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาท่ี ๑ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -
บางสะพานน้อย ได้ผลงานร้อยละ ๘๓.๔๓ สัญญาท่ี ๒ ช่วงบางสะพานน้อย - ชุมพร ได้ผลงาน 
ร้อยละ ๘๓.๖๐ 
   - โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
และสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๔) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางน  า 
  (๑) การเปิดให้บริการเดินเรือ RoRo Ferry ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ 
รถบรรทุกสินค้า ของบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จ ากัด เชื่อมระหว่างท่าเรือสัตหีบ - สงขลา โดยได้น า
เรือสัญชาติญี่ปุ่นขนาด ๗,๐๐๐ ตันกรอส ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกได้
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ประมาณ ๑๐๐ คัน และรองรับผู้โดยสาร ๕๘๖ คน ปัจจุบันได้ปรับปรุงเรือแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองการให้บริการ ซึ่งได้มีการทดลองการเดินเรือแล้วเมื่อวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-ท่าเรือบริษัท เซ้าท์เธิร์น
โลจิสติกส์ จ ากัด และในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เดินทางกลับเส้นทางเดิม พร้อมทดลอง 
น ารถเทรลเลอร์ จ านวน ๑ คัน และรถบรรทุก ๖ ล้อ จ านวน ๑ คัน เพื่อทดสอบความพร้อมของ
ระบบการขนถ่ายรถฯ ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งการทดลองเดินเรือเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ปัจจุบัน บริษัทฯ ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วอย่างเป็นทางการ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้  
กรมเจ้าท่าจะสนับสนุนการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในการอนุญาตเดินเรือประจ าทาง  
และก ากับดูแลความปลอดภัยต่อไป 
  (๒) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ ๓ (ในส่วนของท่าเทียบ
เรือ F) การสรรหาเอกชนร่วมลงทุน มีความก้าวหน้า โดยเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
การท่าเรือฯ และบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จ ากัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ (ในส่วนท่าเทียบเรือ F) ระยะเวลาสัมปทาน ๓๕ ปี 
นับถัดจากวันท่ีการท่าเรือฯ มีหนังสือให้เริ่มปฏิบัติงาน ส าหรับงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ ประกอบด้วย 
   - งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ (ส่วนท่ี ๑) 
งานก่อสร้างงานทางทะเล ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการฯ ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ 
   - งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะท่ี ๓  
(ส่วนท่ี ๒) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการประกวดราคา 
   - งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงาน
ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนท่ี ๑-๔) ปัจจุบันการท่าเรือฯ ได้มีหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างเริ่มปฎิบัติงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตั้งแต่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ก าหนดแล้วเสร็จ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๗๐ (ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ 
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 ๕) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ  
  (๑) การพัฒนาท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  
   - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ (ชั้น B2 ชั้น 
B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ และส่วนต่อเชื่อม
อุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก (CC1/1) ด าเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
   - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ (ชั้น ๒ - ๔) 
และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) ด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
    - งานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและอาคารจอดรถ 
ด้านทิศตะวันออก (CC2/1) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคารของ
อาคารส านักงาน และอาคารท่ีจอดรถ ปัจจุบันผลงานรวมร้อยละ ๗๘.๓๘ 
   - งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก 
(CC2/2) อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ส่วนต่อ
ขยายด้านทิศตะวันออกและส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก และประสานขอรับข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารจากหน่วยงานระดับสากล 
เช่น ICAO และ/หรือ IATA และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทราบ 
   - งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเปลี่ยนแนวก่อสร้า งงาน ๑๑๕ kV (ท่ีมีปัญหาอุปสรรคใต้ดิน) ความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๑๐๐ 
   - งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)  
ระหว่างด าเนินการทดสอบการท างานร่วมกันของแต่ละระบบ (System Integration Test)  
และทดสอบการเดินรถ APM (System Demonstration)  ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ร้อยละ ๙๓.๔๐ 
   -  งานซื้ อพร้อมติดตั้ ง ระบบ BHS & EDS (ขาออก)  (CC5)  
อยู่ระหว่างด าเนินการงานติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) และเตรียมด าเนินการ
ทดสอบการท างานร่วมกันของแต่ละระบบ (System Integration Test) และเชื่อมต่อระบบเดิม 
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงาน ร้อยละ ๙๐.๔๔ 
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   -  ง านซื้ อพร้ อมติ ดตั้ ง ระบบ BHS & EDS ( ข า เข้ า )  (CC6)  
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการด าเนินงานติดตั้งระบบ BHS (ขาเข้าและเปลี่ยน
เท่ียวบิน) ในช่อง BHS ท่ีเผื่อไว้ส าหรับการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต ด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น 
และเตรียมจัดท า TOR แบบ Functional Spec. 
   - งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) อยู่ระหว่างควบคุม
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะท่ี ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ -
๒๕๖๐) ส าหรับทางวิ่งเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านทิศเหนือ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน ด าเนินการติดตั้ งอุปกรณ์ติดตามประเมินผล (Monitoring 
Equipment) และการติดตั้งแผ่น Geomembrane การติดตั้งปั๊มสูญญากาศ งานระบายน้ าชั่วคราว 
และการทรุดตัวของชั้นดิน ร้อยละ ๒๘.๙๕ 
  (๒) การพัฒนาท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน มีงานท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้าง ดังนี้ 
   - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ประกอบด้วย งานอาคารท่ีพัก
ผู้โดยสาร หลังท่ี ๓ และปรับปรุงอาคารท่ีพักผู้โดยสาร หลัง ๑ และ ๒ พร้อมอาคารจอดรถยนต์  
ได้ผลงานร้อยละ ๗๖.๑๘ และงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ได้ผลงาน 
ร้อยละ ๓๗.๖๔ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ได้ผลงานร้อยละ ๘๑.๙๘ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๙๕ 
   - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
อาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ ได้ผลงานร้อยละ ๓๘.๕๒  โครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทาง
วิ่ง สร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ได้ผลงานร้อยละ ๙๘.๙๘ 
และโครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๒๓ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระยะเวลา
ด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ได้ผลงานร้อยละ ๑๓.๘๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๐๒ 

 

   - โครงการขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน
และติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบน าจอดท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา
ด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ได้ผลงานร้อยละ ๔๗.๕๑ 
   - โครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน 
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ผลงานร้อยละ ๙.๔๒ 
   - โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับและลาน
จอดเครื่องบินขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ได้ผลงานร้อยละ ๕.๓๑ 
   - โครงการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ได้ผลงาน
ร้อยละ ๑.๐๔         
   นอกจากนี้ ยังมีงานท่ีอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา และจัดซื้อ
จัดจ้าง คือ โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อม
ครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยานนราธิวาส (วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ               
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคาใหม ่
   - โครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ 
และอาคารส านักงาน แห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด) อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง คิดเป็นผลการด าเนินงานได้ร้อยละ ๔๘ 
 ๖) งานด้านการศึกษาแผนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่อง
หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ อาทิ 
   (๑) การศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน
ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ เดือน (วันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕) อยู่ระหว่างการศึกษา คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๗๒.๑๐ 
   (๒ )  การศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ 
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ ระยะเวลาด าเนิ นการ ๑๕ เดือน 
(ระหว่างวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) ขณะนี้ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษา คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๕๑.๒๐ 
   (๓) การศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานี เปลี่ ยนถ่ าย 
และกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 
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๗๐๓ 

 

บนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นท่ีต่อเนื่อง ลงนามในสัญญา
แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔๕ 
   (๔) การศึกษาจัดท า Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๙.๓๐ 
   (๕) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔๙ 

(๖) การศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาด าเนินการ 
๑๘ เดือน (วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕) ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔๔.๗๕ 

(๗) การจัดท าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นท่ี
ภาคใต้ จังหวัดระนอง ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ เดือน (ระหว่างวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๐๐ 

(๘) การศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลผลิตจากการศึกษา ประกอบด้วย แผนแม่บทการพัฒนาเมือง
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพของ
ประเทศ ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าผังเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ แผนพัฒนาระบบขนส่ ง
มวลชนเชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่ง แผนการลงทุน  
และการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองหรือเมืองใหม่ และรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ SEA และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมการน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ ง เพื่ อ เข้ าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓  
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื นที่เขตเมือง 

   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง 
ประกอบด้วย 
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   ๑) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
    การพัฒนาการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยกรมเจ้าท่า  
ได้ด าเนินการจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในแต่ละท่าให้เพียงพอ การพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ 
การติดตั้งอุปกรณ์ GPS พร้อม Application ตรวจสอบเรือ การเพิ่มจ านวนเรือให้บริการจาก  
๕๕ ล า เป็น ๖๐ ล าการติดตั้งชูชีพประจ าเรือโดยสารทุกล า และติดตั้งพวงชูชีพบริเวณท่าเรือ  
การติดตั้ง WiFi ให้บริการฟรี เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเดินทาง ร่วมกับบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การให้ปรับปรุงตัวเรือเพื่อใช้ขึ้น-ลง กลางล า จ านวน ๖๐ ล า 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลอง
แสนแสบให้เป็นท่าเทียบเรือต้นแบบ โดยด าเนินการแล้ว ๓ ท่าเรือ (ท่าเรืออโศก, ท่าเรือนานาเหนือ 
และท่าเรือทองหลอ่) และอยู่ระหว่างด าเนินการท่ีท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ 
    นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาท่าเรือ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่  
    (๑) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ 
ท่าช้าง กรุงเทพมหานคร ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    (๒) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ 
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๒.๑๒ 
    (๓) งานปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองสาขา 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๙๗.๐๐ 
    (๔) งานพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอ านวยความปลอดภัยเพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน ๒๙ แห่ง 
ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๔.๐๐ 
    (๕) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือเกียกกาย 
กรุงเทพฯ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๒.๘๗ 
    (๖) งานก่อสร้างเพ่ือพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือบางโพ 
กรุงเทพฯ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๕.๘๐ 
    (๗) งานปรับปรุงท่าเรือพายัพ กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้ผลงาน 
ร้อยละ ๕๕.๘๐ 
    (๘) การก าจัดผักตบชวา โดยกรมเจ้าท่ามีชุดเรือก าจัดผักตบชวา 
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ท้ังหมดจ านวน ๕ ชุด มีประสิทธิภาพในการก าจัดผักตบชวาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ ตัน ด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
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ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสะแกกรัง 
แม่น้ าท่าจีน คลองธรรมชาติในเขตรับผิดชอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กิโลเมตร และพื้นท่ี 
ใต้เขื่อนเจ้าพระยา แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าน้อย แม่น้ าลพบุรี คลองธรรมชาติในเขต
รับผิดชอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๒ กิโลเมตร (แบ่งพื้นท่ีตามมติคณะกรรมการอ านวยการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ รวมก าจัด
ผักตบชวาได้ ๔๔๔,๙๔๙ ตัน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณวงเงิน ๒๘.๕๘๐๖ 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือด าเนินการก าจัดผักตบชวา (ด าเนินการเอง) จ านวน ๑,๒๗๐,๐๐๐ ตัน ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยก าจัดผักตบชวาได้ ๒๙๗,๐๗๒ ตัน และมีงานศึกษาท่ีอยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ คือ งานการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้ลงนามบริษัทท่ีปรึกษาฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๕.๐๐ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕  

ส าหรับการเปิดเดินรถไฟชานเมือง ได้เปิดให้บริการเพิ่ม ๒ เส้นทาง คือ 
สีแดงเข้ม สายบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง ๒๖.๓๐ กิโลเมตร และสีแดงอ่อน สายบางซื่อ–ตลิ่งชัน 
ระยะทาง ๑๕.๒๖ กิโลเมตร โดยได้มีการเปิดเท่ียวปฐมฤกษ์ รถไฟชานเมืองสายสีแดง เมื่อวันท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบ
รถไฟฯ (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์ มายังสถานีกลางบางซื่อ 
    ในส่วนของการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ดังนี้ 
    (๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความก้าวหน้า 
ร้อยละ ๙๐.๗๖ 
    (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - ส าโรง มีความก้าวหน้า
ร้อยละ ๙๔.๒๕ 
    (๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ -  มีนบุรี (สุวนิทวงศ์)  
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๗.๙๖ 
    (๔) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ  
อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน เพื่อด าเนินงานก่อสร้างส่วนตะวันตก และติดตั้งงานระบบ
รถไฟฟ้าและเดินรถสายสีส้มตลอดท้ังเส้นทาง งานจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 
๑๗.๙๐ 
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    (๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคากลางงานก่อสร้างงานโยธา ส าหรับงานศึกษา
วิ เคราะห์รูปแบบการลงทุนงานระบบ ได้มีการจัดตั้ งคณะท างานตามมาตรา ๒๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างท่ีปรึกษา
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อน า เสนอรายงานต่อคณะท างานฯ ส าหรับงานจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๒.๓๕ 
    (๖) โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่
ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พ.ค. ๒๕๖๔ และเริ่มงานวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๕ 
    (๗ )  โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวั ด เชี ย งใหม่  สายสี แดง  
(ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
นครราชสีมา สายสีเขียว (ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง  
อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการส าหรับโครงการระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง อยู่ระหว่างขั้นตอน
การศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและปรับปรุงแบบรายละเอียดการให้เอกชนร่วม
ลงทุน 
    (๘ )  โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวั ดพิษณุ โลก  สายสี แดง 
(ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก) โดยได้จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) และราคากลางงานจัดจ้างท่ีปรึกษา และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงาน
จัดจ้างท่ีปรึกษาฯ เพื่อศึกษา รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาฯ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดจ้างท่ีปรึกษาตามกระบวนการท่ีก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ จะคัดเลือก 
ท่ีปรึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
    (๙) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ - ใต้ ต้นแบบ 
ในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการตั้งคณะท างานตรวจสอบพื้นท่ีความ เหมาะสม 
เพ่ือทดแทนศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๐๗ 

 

   ๒) การพัฒนาระบบ Feeder เชื่ อมต่อ เข้ าสู่ ระบบขนส่งมวลชน 
และแผนพัฒนาการเช่ือมต่อการเดินทาง 
    (๑) การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น อยู่ ระ หว่างด าเนินการศึกษา  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๕.๓๐ 
    (๒) โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถ
เวียน (Shuttle Bus) เส้นทางดินแดง – BTS สนามเป้า (B2) ประกวดราคา e-bidding ครั้งท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา และประกาศผู้ชนะ 
    (๓) โครงการให้บริการน าส่งผู้ โดยสารเข้าสู่ ระบบขนส่งทางราง  
โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง (B3) ประกวดราคา  
e-bidding ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
   ๓) การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการจราจร 
    (๑) การศึกษาจัดท าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการจราจร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ ๔๙.๗๐ 
    (๒) การศึกษาส ารวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(Bangkok Travel Demand Survey) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ ๔๑.๖๖ 
    (๓) โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนการจราจรเป็นพื้นท่ี ปัจจุบัน
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    (๔) โครงการจ้างท่ีปรึกษา ส ารวจ และออกแบบศูนย์ควบคุมและบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด าเนินการแล้วเสร็จ 
    (๕) การจัดการจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการอ านวยความ
สะดวกการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการคืนพื้นผิวการจราจร ท้ังในช่วงเทศกาล
ส าคัญ และในห้วงเวลาปกติ ของกองบัญชาการต ารวจนครบาลเพื่อให้การจราจรสามารถเลื่อนไหล
ได้โดยไม่ติดขัด 
   ๔) การพัฒนาถนนเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด  
    (๑) โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
     - ทางต่างระดับทางต่างระดับข้าม ทล.๓๗ เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.
๒๐๕๒ กับ ทช.ปข.๒๐๕๗ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๐๘ 

 

     - ถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ - ลาดกระบัง (สัญญาท่ี ๑) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ ระยะทาง ๒๐.๓๒๘ กิโลเมตร  
    (๒) โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
     (๒.๑) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ 
สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
      - ตอนที่ ๑ ช่วงระหว่าง กม. ๙+๗๓๑ - ๑๓+๙๘๑ ได้ผลงาน
ร้อยละ ๕๗.๕๗ 
      - ตอนท่ี ๒ ช่วงระหว่าง กม. ๑๓+๙๘๑ - ๑๘.+๑๒๒ 
ได้ผลงานร้อยละ ๔๒.๓๘ 
      - ตอนท่ี ๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๘+๑๒๒ - กม. ๒๐+๕๐๐  
ได้ผลงานร้อยละ ๗๑.๐๖ 
     (๒.๒) พัฒนาทางหลวง ทล.๓๐๔ อ าเภอปากเกร็ด-ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะ มีความก้าวหน้าการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๗ 
     (๒.๓) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวน 
รอบนอก -กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๖.๓๐ 
     (๒.๔) ถนนสายแยก ทล.๓๐๙๗ - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๓.๒๑๗ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๗๕.๖๙ 
     (๒.๕) ถนนสาย สป.๑๐๑๑ แยก ทล.๓ - เทพารักษ์  อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๘๗๕ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๘๒.๘๒ 
     (๒.๖) โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 
๖.๘๙๒ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๑.๑๙ 
     (๒.๗) ถนนสาย จ๔ และ จ๕ ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๓.๒๒๒ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๓๔.๙๐ 
     (๒.๘) ถนนสาย ง๑ ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระยะทาง ๗.๔๒๕ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔๓.๐๙ 
     (๒.๙) ถนนสาย ข๙, ค๓ ผังเมืองรวมชุมชน โคกกลอย - ท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา ระยะทาง ๔.๒๒๙ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๐๒ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๐๙ 

 

     (๒.๑๐) ถนนสายแยก ทล.๑๐๒๐ - บ้านกิ่วแก้ว อ าเภอเทิง, จุน 
จังหวัดเชียงราย และพะเยา ระยะทาง ๔๓.๗๐๙ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔.๕๐ 
 
    (๓) โครงการที่อยู่ระหว่างขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง 
     (๓.๑) สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ จังหวัด
นนทบุร ี
     (๓.๒) ถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้า 
ส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๓ - ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๒๓.๑๐๒ กิโลเมตร 

  ๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบด้วย 
   ๑) แผนพลังงานแห่งชาติ 
    (๑) ด าเนินการศึกษาแนวทางการด าเนินการเพื่อจัดท าแนวทางเพื่อลด
การปล่อย CO2 ในภาคพลังงานร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)    
    (๒) สนพ. ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับผู้แทน GIZ 
เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพฯ ซึ่งการลงนาม MOU จะมุ่งสนับสนุนเชิงนโยบาย 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยเพ่ือก้าวสู่ความมั่นคง ยั่งยืน และบรรลุ
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ ท้ังนี้ สนพ. จะด าเนินการทบทวน 
และปรับปรุงนโยบายและแผนด้านพลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงการจัดท า  
แผนพลังงานชาต ิ
    (๓) ปัจจุบันแผนพลังงานชาติอยู่ระหว่างเตรียมจัดท าแผนย่อยรายสาขา 
โดยน าเสนอผลการศึกษาต่อท่ีประชุมผู้บริหารฯ และคณะท างานจัดท าแผนพลังงานชาติ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนย่อยรายสาขาและแผนพลังงานชาติ 
    (๔) ปลัดกระทรวงพลังงาน บรรยายพิเศษหัวข้อ “แผนพลังงานชาติ 
สู่ เป้าหมายการลด GHG” ในงานสัมมนา TEA Forum 2022 “Mission Possible : Energy 
Transition to the Next 2050” ภารกิจพลังงาน เปลี่ยนอนาคต เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
    (๕) อยู่ระหว่างจัดท าแผนย่อยรายสาขาและแผนพลังงานแห่งชาติ 
    (๖) กระทรวงพลังงานเตรียมเปิดเวทีเจาะลึกแผนพลังงานชาติ (National 
Energy Plan) เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน 2565 ท่ี BITECH กรุงเทพฯ ภายใต้งาน Sustainable 
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Energy Technology (SETA) 2022 งาน Solar+Storage Asia (SSA) 2022 และ Enlit Asia 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมอภิปรายถึงแผนและนโยบาย
พลังงานชาติ กับทิศทางท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 
แผนพลังงาน ท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านน้ ามัน ด้านพลังงานทดแทน 
และการอนุรักษ์พลังงาน 
    (๗) อยู่ ระหว่างจัดท าแผนย่อยรายสาขาและแผนพลังงานชาติ   
โดยแผนย่อยรายสาขา ประกอบด้วย  
     - แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย(PDP) 2022 
     - แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 
     - แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
     - แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 
     - แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Gas Plan)  
     โดยหากแผนย่อยแล้วเสร็จ (ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕) จะเปิดรับ
ฟังความคิดเห็น จากนั้นน าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ กบง. และ กพช. ตามล าดับ เพื่อขออนุมัติ
แผนภายในส้ินปี ๒๕๖๕ 
 ๒) แผนการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจรายไตรมาส ประจ าปี ๒๕๖๕  
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานเสนอแผนด าเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการ 
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น (๑) พลังงานเข้มแข็ง (๒) ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก และ (๓) ส่งเสริมลงทุนพลังงานสะอาด โดยเน้นท่ีการลงทุนภายในประเทศ 
มีผลการด าเนินงานจากแผนการลงทุนของกลุ่มพลังงาน มีความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย 
  (๑) แผนการลงทุนในประเทศของ กฟผ. และบริษัทในเครือ ปี ๒๕๖๕  
มีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) จ านวน ๔๔,๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง 
๓๑,๙๓๑ ล้านบาท (ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕)  
  (๒) แผนการลงทุนในประเทศของบริษัท ปตท. และกลุ่ม ปตท.  
ปี ๒๕๖๕ มีแผนเบิกจ่ายสะสม (เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) จ านวน ๒๖๘,๙๒๕ ล้านบาท 
เบิกจ่ายได้จริง ๑๒๓,๓๘๐ ล้านบาท (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕) 
 ๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง 
เพียงพอมั่นคง และมีเสถียรภาพ ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการยกระดับโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอมั่นคง และมีเสถียรภาพ ประกอบด้วย  
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   ๑) การด าเนินการของการไฟฟ้านครหลวง : โครงการ Smart Metro Grid 
(ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ) ในพื นที่น าร่องบริเวณถนนพระราม ๔ พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก 
ซึ่งเป็นการยกระดับระบบไฟฟ้าให้มีความเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการพลังงาน และเพิ่มความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าในการรองรับพลังงาน
หมุนเวียนท่ีเข้ามาในระบบ โดยมีแผนการด าเนินงาน มีเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ คือ ติดตั้ง Smart 
Meter จ านวน ๓๓,๒๖๕ ชุด ติดตั้ งแล้วเสร็จสะสม ๒๘ ,๖๕๔ ชุด และพัฒนา Software  
ของระบบ MDMS TLM, OMS, LAMS และ ICT Integration ปัจจุบันระบบ MDMS, TLM, OMS, 
LAMS และ ICT Integration ได้ผ่านการทดสอบ Factory Acceptance Test (FAT) และส่งมอบ
อุปกรณ์ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ กฟน. เรียบร้อยแล้ว 
   ๒) การด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    (๑) การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายหลัก 
จ านวน ๖๐.๒๗๑ วงจร-กิโลเมตร ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ จ านวน ๐ ชุด ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า จ านวน ๑,๓๑๖.๔๘๕ กิโลเมตร ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย 
จ านวน ๕๑๕.๑๕๓ กิโลเมตร ติดตั้ง/เปลี่ยนหม้อแปลงจ าหน่าย จ านวน ๘๗.๕๔๕ เอ็มวีเอ  
ติดตั้งดร๊อปเอาท์ฟิวส์ จ านวน ๘๔ ตัว ติดตั้งโหลดเบรกสวิตซ์ จ านวน ๐ ชุด ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 
จ านวน ๖๕๐ ตัว และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๓,๗๒๗ ตัว มีผลงานเชิงปริมาณร้อยละ ๕๔.๖๖ 
    (๒) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก (คพพ.๑) มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
(ระยะเร่งด่วนและระยะที่ ๒) 

๖๕.๒๒% 

- สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง  ๔๓.๔๕ % 
- สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ๗๓.๐๑ % 
- ระบบจ าหน่ายแรงสูง ๙๖.๘๘ % 
- ระบบจ าหน่ายแรงต่ า ๗๓.๑๒ % 

 

   (๓) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะแรก (คพพ.๒) มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานทั งโครงการ ๕๙.๑๑ % 
สถานีไฟฟ้า ๖๐.๐๐ % 
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ผลการด าเนินงานทั งโครงการ ๕๙.๑๑ % 
เพ่ิมหม้อแปลง ๓๗.๕๐ % 
ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ๖๒.๒๑ % 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๓๑.๓๗ % 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า ๒๐.๘๗ % 
ติดตั้งหม้อแปลงจ าหน่าย ๓๖.๙๐ % 

 

   (๔) งานสถานีไฟฟ้าจ านวน ๒๑ แห่ง และสายส่ง ๑๑๕ เควี รองรับ 
การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า โดยมีผลงานส่วนของสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐.๙๕ และสายส่งแล้ว
เสร็จ ร้อยละ ๙๐.๙๗ 
   (๕) งานก่อสร้างระบบจ าหน่ายใต้ดิน ๒๒/๓๓ kV ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา และหาดใหญ่ รวม ๒๗.๓๘ วงจร-กิโลเมตร ส าหรับงานรองรับ
ระบบสื่อสารส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. มีผลการด าเนินงานร้อยละ ๓๗.๒๗ 
   (๖) การให้บริการรับช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน PEA Smart Plus และผ่าน
ระบบ Electronic เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการใช้
บริการของผู้ใช้ไฟฟ้าในด้านการช าระเงินค่าไฟฟ้าอย่างเพียงพอและรวดเร็วโดยให้มีช่องทางเลือก
ในการช าระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า  
ในการช าระเงินค่าไฟฟ้า โดยสามารถช าระเงินผ่าน PEA Smart Plus และผ่านระบบ Electronic 
ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้บริการด้านธุรกรรมผ่านช่องทาง
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นและประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อเข้าร่วมให้บริการรับช าระเงินผ่าน PEA 
Smart Plusเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๕ 
มีจ านวนผู้ช าระเงินผ่าน PEA Smart Plus และผ่านระบบ Electronic ๑๓๙,๘๘๖,๑๖๘ ครั้ง 
   ๓) ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า  
    (๑) สนพ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม 
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างการน าเสนอมาตรการส่งเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการติดตั้งสถานีชาร์จ ซึ่งประกอบด้วย 
การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 
    (๒) คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง ๒,๙๒๓.๓๙๗ ล้านบาท เพ่ือด าเนินการ
ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ตามประกาศกรมสรรพสามิต (เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
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และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้เข้ารับการสนับสนุนจะต้องยื่นขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองเป็นรายรุ่น เพื่อให้กรมสรรพสามิตพิจารณา
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าก่อนและหลังรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
เพื่อให้ราคาขายปลีกแนะน าส าหรับยานยนต์รุ่นดังกล่าวสะท้อนถึงส่วนลดต่าง ๆ ท่ีภาครัฐมอบให้
ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าฯ 
    (๓) เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ประธานคณะกรรมการนโยบาย 
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/
๒๕๖๕ โดยได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามมาตรการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคืบหน้า
มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันมียอดจอง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีขอรับสิทธิตามมาตรการฯ รวมท้ังสิ้น ๑๗,๐๖๘ คัน รวมถึงรับทราบ
แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 30@30 พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการเดินทาง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะจ านวนท้ังสิ้น 
๒,๕๗๒ หัวจ่าย จาก ๘๖๙ สถานี และจะเร่งผลักดันเพิ่มจ านวนสถานีกระจายไปยังท่ัวทุกภูมิภาค
ของประเทศ อีกท้ังเตรียมส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ โดยเริ่มน า
ร่องจากรถตุ๊กตุ๊ก EV ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแนวทางการสนับสนุน และให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การติดตั้งสถานีชาร์จ EV ในคอนโดมิเนียมหรือ ท่ีพักอาศัย
ให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานของหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้                     
     (๓.๑) การจัดท าแพลตฟอร์มกลางส าหรับอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การเชื่อมโยงเครือข่ายแอพพลิเคชั่นการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแต่ละรายแบบ Real-Time 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเห็นข้อมูลบนทุกๆ แพลตฟอร์ม ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว และในอนาคต
ผู้ใช้บริการจะสามารถสั่งชาร์จและจ่ายเงินระหว่างกันได้จากทุกแพลตฟอร์ม               
     (๓.๒) การก าหนดแนวทางการขอมิเตอร์ตัวท่ีสองส าหรับบ้านท่ีอยู่
อาศัย เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU คณะกรรมการก ากับกิจการ
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พลังงาน เห็นควรให้เลือกรูปแบบการติดตั้งมิเตอร์เครื่องเดียว หรือ มิเตอร์เครื่องท่ีสอง เพื่อเป็น
ทางเลือกในการพิจารณาติดตั้งใหม่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ ใช้ไฟให้เกิดความเป็นธรรม  
และไม่เปน็ภาระต่อผู้ใช้ไฟโดยรวมส าหรับบ้านท่ีอยู่อาศัยรวมถึงกิจการขนาดเล็ก          
     (๓.๓) การก าหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าส าหรับผู้ประกอบการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Low Priority โดยคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ได้ก าหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
(Public EV Charger)  ในอัตรา ๒.๙๑๖๒ บาทต่อหน่วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ท้ังนี้   
อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) พิจารณาต่อไป 
   ๔) โครงการโซล่าร์ภาคประชาชน 
    (๑) สรุปสถานะโครงการโซลาร์ภาคประชาชนรอบการรับซื้อปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ มีผู้ยื่นแบบค าขอขายไฟฟ้าท่ีมีเอกสารครบถ้วน ๒,๗๐๙ ราย ก าลังผลิตติดตั้ง ๑๔,๘๐๓ kWp 
และมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ๑,๔๘๘ ราย ก าลังการผลิตติดตั้ง ๘,๐๗๓ kWp (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
    (๒) สรุปสถานะโครงการโซลาร์ส าหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษาและสูบน้ า
เพื่อการเกษตรรอบการรับซื้อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นแบบค าขอขายไฟฟ้าท่ีมีเอกสารครบถ้วน  
๑๕ ราย ก าลังผลิตติดตั้ง ๑๒๔๕.๘ kWp และมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ๔ ราย  
ก าลังการผลิตติดตั้ง ๒๑๐.๒ kWp (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

  ๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน  าประปา 
   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา 
ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั งที่ ๙  
 (๑) กลุ่มงานก่อสร้างขยายก าลังการผลิตน้ าท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ 
ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๐.๘๕ 
 (๒) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๕ 
 (๓) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ า ถังเก็บน้ าใส จัดซื้อ และติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ าวัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๕ 
 (๔) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๓.๒๔ 
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 ๒) การขยายการให้บริการน  าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง 
โดยก่อสร้างวางท่อประปาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวง เป็นระยะทางสะสม 
๔๘.๖๘๔ กิโลเมตร 
 ๓) การปรับปรุงท่อจ่ายน  าเพื่อลดน  าสูญเสีย  ระยะทางสะสมจ านวน 
๔๔๖.๖๒๖ กิโลเมตร คิดเป็นผลงานร้อยละ ๓๗.๒๒ 
 ๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา จ านวน ๓ โครงการ 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๓ โครงการ 
 ๕) โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า  จ านวน ๒๐๐ โครงการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๓๙ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๓๓ โครงการ 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๑๙ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๙ โครงการ 
 ๖) โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น  จ านวน  
๑๑ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๖ โครงการ 
ยกเลิกโครงการ จ านวน ๔ โครงการ 
 ๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  จ านวน ๒๐ 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน  
๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๒ โครงการ ยังไม่เริ่มด าเนินการ 
จ านวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๑ โครงการ 
 ๘) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน  า  จ านวน  
๓๑ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน  
๑๑ โครงการ 

  ๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน  าและระบบบ าบัดน  าเสีย 
  ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านแก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัด

น้ าเสีย ด าเนินการได้ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๒ ประกอบด้วย 
  ๑) ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน  า จ านวน ๓ แห่ง ท่ีเทศบาลต าบล
บ้านฉาง จังหวัดระยอง เทศบาลต าบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลต าบลปลายบาง 
จังหวัดนนทบุร ี
  ๒) ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน  า จ านวน             
๔ แห่ง (เกาะพีพี ต าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๑๖ 

 

  ๓) ปริมาณน  าเสียที่บ าบัดได้ ตั งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ เท่ากับ ๓๑.๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
 ๕.๗  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 

 ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติ
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G  
  ๑) โครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
ด าเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) ไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกล จ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านท่ัวประเทศ โดยได้เพ่ิมความเร็วเป็น 
๑๐๐/๕๐ Mbps (Download/Upload) ด้วยอัตราค่าบริการเท่าเดิม โดยยังคงจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนท้ังหมด 
๑๐,๘๗๓,๓๐๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ต่อมารัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน กสทช. เชื่อมต่อโครงข่ายไปให้บริการแก่ครัวเรือน 
โดยท าข้อตกลงกับ ดศ. ซึ่ง ดศ. ไม่คิดค่าใช้โครงข่ายฯ ท้ังนี้ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Switch ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยผู้ขอใช้ Open Access 
Network เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในจุด A (เป็นจุดเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตกับผู้ ให้บริการรายอื่น) และจุด  B (เป็นการเชื่อม Drop Optic จาก Session 
Description Protocol: SDP ของเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนประชาชน) ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได้เชื่อมต่อโครงข่ายแล้ว จ านวน ๔ ราย และได้เปิดให้บริการไปยังบ้านเรือน
ประชาชนแล้ว จ านวน ๒๕๖,๗๑๑ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)   
 ๒) โครงการยกระดับโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น 
ASEAN Digital Hub ซึ่งมีการด าเนินการ ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
  กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยัง
ชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps ติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน ๑๕๑ สถานี พร้อมระบบต่าง ๆ 
ท่ีจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)  
ได้อนุมัติให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ยืมพัสดุดังกล่าวไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อไป นอกจากนี้ได้ด าเนินการตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้ทดแทนสถานี
เพชรบุรีและสถานีศรีราชา (ระบบ PS) ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 
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ระยะท่ี ๓ แล้วเสร็จ ท้ังนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ส่งมอบงานตามแผนงาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายท่ีออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS ให้ สป.ดศ. แล้ว เมื่อวันท่ี 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะนี้ สป.ดศ. อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
สินทรัพย์ เพ่ือรับไว้ใช้ในราชการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
  กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ
ของระบบท่ีมีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ดศ. ได้อนุญาตให้ บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ
ดังกล่าวแล้ว ซึ่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้น าสิทธิความจุท่ีได้รับอนุญาตเปิดใช้งานแล้ว 
จ านวน ๑,๒๑๐ Gbps (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 
  กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าเชื่อมต่อประเทศไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม โดยสิทธิการใช้งานวงจรเคเบิล
ใต้น้ าระหว่างประเทศระบบ ADC เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก ได้แก่  
(๑) ประเทศไทยไปฮ่องกง (๒) ประเทศไทยไปสิงคโปร์ และ (๓) ฮ่องกงไปประเทศญี่ปุ่น รองรับ 
การใช้งานเส้นทางละ ๙ Tbps โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทดสอบระบบฯ รวมถึงส่งมอบสิทธิ
การใช้งานได้ภายในไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๖๖ 
 ๓) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ด าเนินการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ณ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด าเนินการจ านวน ๘,๒๔๖ แห่งท่ัวประเทศ โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน 
จ านวน ๒,๐๑๖,๙๕๒ ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 
 ๔) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้าน
เทคโนโลยี 5G ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ปัจจุบันมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
 (๒) อยู่ระหว่างการด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
   (๒.๑) โครงการท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเฟสท่ี ๑ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการในเฟสท่ี ๒ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี 
จังหวัดเชียงราย 
  (๒.๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ 
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  - การน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ ศิริราช
พยาบาล  
  - การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ ส าหรับให้บริการ
ประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน Smart Health 
  - 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน ส าหรับ Phuket 
Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
  - การน าร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ์
  - การน าร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G  
ณ สถานีกลางบางซื่อ 
  - การน าร่องบ้านฉาง 5G สมาร์ทซิตี้ (5G Smart City) ในพื้นท่ีเทศบาล
นครบ้านฉาง จังหวัดระยอง   

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้า
ส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 
   ๑) การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analysis) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่ ๑ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๘ เดือน (วันท่ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๔ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการศึกษา 
และพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ฯ แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนาวิธีการและกระบวนการท างาน (Algorithm)  
ของระบบฯ คิดเป็นผลงานร้อยละ ๕๑.๕๐  
 ๒) โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System 
(PCS) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ได้จัดจ้างกิจการค้าร่วม FB Consortium ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
และบริษัท เบริล ๘ พลัส จ ากัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เป็นเงิน ๔๓๘,๙๙๙,๖๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการ ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
และ (๒) เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ การท่าเรือฯ ได้รายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ 
 ๓) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ของประเทศ ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) โดยมีเป้าหมาย 
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ให้มีโครงสร้างข้อมูลเอกสารใบสั่งปล่อยสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Delivery Order: e-D/O)  
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดท ารูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารใบสั่ง 
ปล่อยสินค้าแบบอิ เล็กทรอนิกส์  (Delivery Order:  e-D/O)  ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้ังกระบวนการแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันได้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารใบสั่ง
ปล่อยสินค้า 
 ๔) แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณ์เชื่อมโยงข้อมูล (NSW 
e-Tracking) เพ่ือรองรับการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single 
Window (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมี เป้าหมายจัดท าระบบ NSW e-Tracking  
บนเว็บไซต์ NSW และบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี สามารถรองรับการติดตามสถานะของข้อมูลเพิ่มเติมที่
รับส่งกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASEAN Single Window ได้ ซึ่ งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การทดสอบระบบ NSW e-Tracking ส าหรับการติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล (ASEAN 
Customs Declaration Document : ACDD)   
 ๕) โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมีเป้าหมายจัดท าระบบ
การพิมพ์เอกสารการช าระเงินและใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้ประกอบการสามารถพิมพ์
ได้เองท่ีสถานประกอบการ ซึ่งผู้รับจ้างได้น าเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) แก่ผู้ใช้งาน  
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพิจารณา เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
ผู้รับจ้างจัดท ารายงานรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Detail Report)  
เพ่ือส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดท่ี ๑ ต่อไป 
 ๖) โครงการสร้างศักยภาพและโอกาสทางการค้าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
(ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ 
โลจิสติกส์ได้รับความรู้ด้านบริหารจัดการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ
ตามมาตรฐานสากล โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) สร้างศักยภาพธุรกิจและการบริการโลจิสติ
กส์รองรับการค้ายุคใหม่ ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Service Innovation  
กับธุรกิจโลจิสติกส์ Next Normal” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
โดยมีผู้ได้รับความรู้ ๘๘ ราย (๒) ยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล 
ด าเนินการจัดสัมมนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในยุค New Normal จ านวน ๓ ครั้ง ณ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ได้รับความรู้ ๕๙ ราย 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อ เพิ่มโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด   
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๑) โครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด าเนินการโครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่ีขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
สามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยเดือนมีนาคม ๒๕๖๕  
มีผู้ขายสินค้า ๖,๕๔๔ ร้านค้า เป็นร้านค้าท่ัวไป ๓,๒๔๑ ร้านค้า และร้านค้าชุมชน ๓,๓๐๓ ร้านค้า 
มียอดจ าหน่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ (๑) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ เป็นเงิน 
๒.๙๒ ล้านบาท (๒) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นเงิน 
๑๒.๕๙ ล้านบาท 

๒) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่อส่ง เสริม
ผู้ประกอบการในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล
ด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) และด้านการส่งเสริมการค้าขาย (Commerce) สัญชาติไทย  
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถอยู่รอดได้ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) ร่วมกับพันธมิตร ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 
SMEs เครือข่าย Digital Startup ด้านการขนส่ง และสถาบันการเงิน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลสัญชาติไทย ภายใต้ชื่อว่า “eatsHUB” โดยจุดเด่นของแพลตฟอร์มดังกล่าว คือ การเรียก
เก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ (GP) ท่ีต่ ากว่าแพลตฟอรม์อื่น ๆ ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการสามารถ
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิด
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ (๒) จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้ และการใช้งานแพลตฟอร์ม 
eatsHUB ให้กับผู้ ประกอบการธุ รกิ จอาหารและกลุ่ ม ไร เดอร์  ในพื้ น ท่ีจั งหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี อุบลราชธานี  
และจันทบุรี โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๙,๐๐๐ ราย และสร้าง
อาชีพไรเดอร์กว่า ๒,๕๐๐ ราย 
 ๓) โครงการส่ ง เสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม ดิ จิทัลด้ านอาหาร 
และการท่องเที่ยว (Digital Food Tourism) เพื่อสร้างโอกาสในยุค Post-COVID ด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) และด้านการส่งเสริมการค้าขาย 
(Commerce) สัญชาติไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถอยู่รอดได้
ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิด 
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การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ (๑) พัฒนาแพลตฟอร์มแนะน า
ประสบการณ์การรับประทานอาหาร สันทนาการ และการท่องเท่ียวในชื่อ SafeT Travel (MULTI 
FOOD TOURISM PLATFORM) โดยมีแพลตฟอร์มท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ๗ ระบบ ได้แก่ 
แพลตฟอร์มในรูปแบบเว็ปเพจ, แพลตฟอร์มในรูปแบบแอปพลิเคชันท้ัง IOS และ Android, ระบบ
และการแสดงผลเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือ (Trustmark), ระบบข้อมูลผู้ให้บริการ (Provider 
Account), ระบบ Interactive / Gamified Experience, ระบบการจองครบวงจร และระบบ
เปรียบเทียบราคาระหว่างแพลตฟอร์มเว็บไซต์การจองห้องพักต่าง ๆ และอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ Recommendation Engine Modeling (๒) อยู่ระหว่างการด าเนินงานวางแผนการเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ด้านอาหารและท่องเท่ียว  
(๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Digital Content ด้านอาหารและท่องเท่ียวผ่านเพจ facebook โดยใช้ชื่อ 
Thai Taste Journey และเว็บไซต์ www.thaitastejourney.com 
 ๔) โครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดสู่ยุค New Normal ด าเนินการส่งเสริมให้
เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลช่องทางการขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า Local Application สัญชาติไทย  
และยกระดับการบริหารจั ดการด้ วยการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ลในกลุ่ มSoftware/ 
Hardware/Smart Devices และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มฯ ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย 
เพื่อให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการขายและขยายการให้บริการกับ
ประชาชน โดยโดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ (๑) ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลช่องทางการขาย
สินค้าและการจัดส่งสินค้า และยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เชื่อมโยง Local Application จ านวน ๖ ระบบ ได้แก่  Chatbot, Logistic, POS, Delivery,  
E-Payment และ Service รวมถึงสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้าง 
การรับรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มฯ ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้ด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการขายและขยายการให้บริการกับประชาชน  
โดยด าเนินการใน ๑๐ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นครปฐม ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ (๒) มีผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ระบบ Local Application 
กว่า ๓๐,๐๐๐ ราย มีสินค้าจ าหน่ายมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ รายการ จากตลาดสดกว่า ๓๐๐ แห่ง 
(๓) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา หรือเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ๙๔๒,๔๘๕ ครั้ง 
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 ๕) กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  - กิจกรรมท่ี ๑ การจัดท าและการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี ของ สพธอ. โดยท่ีผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม 
Workshop ออกแบบภาพอนาคตของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
(Scenario Planning)  และสัมภาษณ์ เชิ งลึกคณะกรรมการธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส์  
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สพธอ. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมท้ังมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส าคัญเพื่อการก าหนด Drivers ท่ีมีผลกระทบต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความท้าทายของร่างแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมฯ เป็นท่ีเรียบร้อย และน าเสนอคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการ
ส่งเสริม ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เรียบร้อยแล้ว และท่ีประชุม คธอ. เมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ สพธอ. ยังได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม Executive talk: ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทย ระหว่างคณะกรรมการก ากับ สพธอ. และ คธอ. เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหารือในประเด็นส าคัญของการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ระหว่างการก ากับ
และการส่งเสริมภายใต้พัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เช่น ในมิติประเด็นท้าทายของการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อ GDP ของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นในด้านดิจิทัล 
กฎหมายและการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม รวมถึงประเด็นธุรกิจท่ีขยายไปยัง  Metaverse, NFT, 
เงินดิจิทัล เป็นต้น 
 - กิจกรรมท่ี ๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานในการส ารวจ Thailand Internet Trust and 
Security และการส ารวจ Trusted Service ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ พร้อมท้ัง 
หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  (สดช. )  และส านักงานสถิติแห่ งชาติ  เพื่ อก าหนดกรอบแนวทางการส ารวจ 
และลดความซ้ าซ้อนของแบบส ารวจ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการร่างแบบส ารวจ Thailand 
Internet Trust and Security เรียบร้อยแล้ว และก าลังอยู่ระหว่างเตรียมปล่อยแบบส ารวจฯ 
(ด าเนินการโดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ) ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดแบบส ารวจดังกล่าวได้ภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 - กิจกรรมท่ี ๓ ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจการท างานของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดการประชุม ดังนี้ 
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   (๑) การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕) มีมติส าคัญในการพิจารณากรอบร่างแผนยุทธศาสตร์
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รวมท้ังประเด็นความก้าวหน้าการผลักดันงาน Digital 
ID การอุทธรณ์ค าสั่งศาลอาญาไม่ประทับฟ้องเพื่อบังคับช าระค่าปรับผู้ให้บริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
  (๒) การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานและการก ากับดูแล ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีมติส าคัญในการรับทราบนโยบายการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology Standard) และ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่า
ด้วยการมอบอ านาจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delegation of Authority) 
  (๓) การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีมติส าคัญในการพิจารณาภาพรวม (ร่าง) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… หลังผ่านการพิจารณาวาระท่ีหนึ่งของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกฎหมายล าดับรองเพื่อเตรียมการ    
 - กิจกรรมท่ี ๔ ติดตาม ดูแล สร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์การช่วยเหลือ
และจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีการติดต่อเรื่องปัญหาซื้อ
ขายออนไลน์ ๓,๖๐๓ ครั้ง พร้อมท้ังด าเนินการส่งต่อเรื่องร้องเรียน ประสานติดตามงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
(บช.สอท.) และ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร) โดยคิดเป็น
ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ ๙๑.๖๐ 

๖) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ด าเนินการกิจกรรมการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ด้วยการฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถท าการค้าออนไลน์ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ มีเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ กิจการ โดยปัจจุบัน
ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๔๔ กิจการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๕๖ กิจการ   

๗) โครงการขยายโอกาสทางการตลาด (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) การเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โดยจัดอบรม หลักสูตร 
"One Line One Million ไลฟ์อย่างไรให้ได้ล้าน" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้ได้รับความรู้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๒๔ 

 

๔๖ ราย และจัดงานบ่มเพาะ/พัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่การเป็น Trader Online  
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart 
Trader Online) เพื่อช่วยน าสินค้าของชุมชนไปจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน ๓๔๗ ราย 
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ๗๖ ราย ภาคกลาง ๑๕๔ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๖๔ ราย และภาคใต้ ๕๓ ราย) (๒) ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ 
(Digital Village by DBD) โดยบ่มเพาะพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน และการบริหารจัดการการค้า
ออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๘) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
Offline 2 Online (B2C) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) สร้างองค์ความรู้และผลักดันสินค้า
ชุมชนหรือสินค้าเกษตรเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ คือ จัดอบรม
หลักสูตร “ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ Online Marketing Genius” โดยฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง มีผู้ได้รับความรู้ ๑,๕๗๘ ราย และจัดอบรม
หลักสูตร “ผ่าวิกฤตโควิดธุรกิจเกษตร Go Online” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร มีผู้ได้รับความรู้ ๑๐๐ ราย (๒) ส่งเสริมช่องทางการตลาดในรูปแบบ Omni-
Channel โดยการจัดงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021 เพื่อสร้างโอกาส 
และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ประกอบการ 
เข้าร่วมงาน 

๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (๑) การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า GI  
สู่ช่องทาง Online อยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่เทปบันทึกการอบรมสัมมนาในสื่อออนไลน์ 
Youtube Channel: GI Thailand เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีสนใจสามารถรับชมเทปบันทึกและท า
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง GI โดยประชาสัมพันธ์สินค้า GI ของผู้ผลิต 
และผู้ประกอบการค้า จ านวน ๑๐๐ ราย ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook GI Thailand 
เป็นต้น ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 (๒) การสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์ 
  - ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ระหวา่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับบริษัท ทเวนตี้



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๒๕ 

 

โฟร์ช้อปปิ้ง จ ากัด ผ่านช่องทาง www.ShopAt๒๔.com และแอปพลิเคชัน ShopAt24 สามารถ
สั่งซื้อแบบ Pre-Order และเลือกรับสินค้าได้ท่ีเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาใกล้บ้าน มีสินค้า GI เข้าร่วม 
เช่น กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เป็นต้น 
  - จัดหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า GI ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ  เช่น www.facebook.com/ GI-Thailand และ marketplace.thaismileair.com เป็นต้น 
 (๓) การสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์  
ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าใน Page Facebook GI Thailand เพื่อให้ผู้บริโภค
ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ GI ได้โดยตรง ท้ังนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมฯ แล้ว จ านวน ๕๐ ราย 
 (๔) การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเตอร์ เน็ต 
ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบน
อินเทอร์เน็ต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังไทยและต่างประเทศ รวม ๒๕ ราย และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต ๓ ราย 
ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปป้ี และเจดี เซ็นทรัลจาก ๓๙ สินค้า และมียอดจัดจ าหน่ายรวมประมาณ ๖.๐๘ 
ล้านบาท 

๑๐) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) เพิ่มการจ าหน่าย
สินค้า GI ผ่านผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทาง Online  
อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า GI ผ่านช่องทาง Online จ านวน ๔ สินค้า ได้แก่ 
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ (สระบุรี) ส้มโอนครชัยศรี 
(นครปฐม) และปลาแรดลุ่มน้ าสะแกกรัง อุทัยธานี (อุทัยธานี) (๒) ขยายช่องทางการตลาดสินค้า 
GI สู่ช่องทาง Online อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้า GI ผ่านแอปพลิเคชัน
ส าหรับการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ เช่น Shopee หรือ Lazada 

๑๑) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน Thaitrade.com มีจ านวนสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายบน Thaitrade.com ๓,๕๔๕ ราย แบ่งเป็นผู้ซื้อ 
๒ ,๕๐๔ ราย และผู้ขาย ๑ ,๐๔๑ ราย และ มีมูลค่าการซื้อขายท่ีมีหลักฐานผ่านเว็บไซต์
Thaitrade.com จ านวน ๑,๔๒๗.๔๐ ล้านบาท (๒) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทาง
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๗๒๖ 

 

ออนไลน์ (Online Business Matching) อาทิ สินค้าฮาลาล สินค้าอาหาร และสินค้าผลไม้ 
เกิดการจับคู่เจรจา ๕,๗๘๖ คู่ จ านวน ๗๑ ครั้ง มูลค่าการซื้อขาย ๑๓,๒๓๘.๔๐ ล้านบาท 

๑๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕) มีการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน Thaitrade.com มีจ านวนสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายจ านวน ๘๙๑ ราย แบ่งเป็นผู้ซื้อ ๗๑๐ ราย  
และผู้ขาย ๑๘๑ ราย มีมูลค่าการซื้อขาย จ านวน ๙๖๗.๕๔ ล้านบาท (๒) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจา
ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) จ านวน ๗๒ ครั้ง สินค้ากลุ่มเป้าหมาย 
อาทิ สินค้าสมุนไพร สินค้าเครื่องมือการแพทย์ และสินค้ายางพารา เกิดการจับคู่เจรจา ๒,๗๑๙ คู่ 
มูลค่าการซื้อขาย ๑๒,๘๙๘.๕๘ ล้านบาท              

๑๓) การพัฒนาระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์และจัดท าเครือข่าย 
ด้านการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด าเนินการพัฒนาระบบกลาง
ของคลัสเตอร์ต้นแบบ เพื่อให้คลัสเตอร์สามารถใช้ประโยชน์จากระบบร่วมกัน อาทิ (๑) ระบบ
ตลาดกลางของคลัสเตอร์และจัดท าเครือข่ายด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
และเอกชน ท้ังตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด (๒) ระบบ 
Data Sharing เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลแต่ละคลัสเตอร์ และพัฒนา CDA เพ่ือให้สามารถดูแลระบบ 
Data Sharing ของคลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) ระบบอื่นท่ีคลัสเตอร์สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ท้ังนี้ ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ได้ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยร่วมด าเนินงาน ตัวแทนผู้ประกอบการจากคลัสเตอร์แปรรูปอาหาร และคลัสเตอร์สมุนไพร
เพื่อสุขภาพกัญชง-กัญชา รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ 
 
 ๕.๘  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 
 ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่เอื อตอ่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ 
การพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
และมีกลไกด าเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าให้มีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น พร้อมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัด
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ภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) การบริหารจัดการพื นที่ให้เอื อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
   ๑.๑) โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม  
เพ่ือรองรับการขยายผลงานวิจัย การทดสอบการสาธิตเทคโนโลยี การประเมินความเป็นไปได้ทั้งใน
เชิงเทคโนโลยีและเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศมาสู่
การใช้ประโยชน์จริงใน ๖ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (๑) นวัตกรรมการเกษตร (๒) ไบโอ 
รีไฟเนอรี (๓) แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและการขนส่งสมัยใหม่ (๔) ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๕) เทคโนโลยีการบินและอากาศยานไร้นักบิน และ (๖) เครื่องมือ
แพทย์ โดยมีอาคารส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ปัจจุบันโครงการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่  EECi (ระยะท่ี ๑) มีความคืบหน้าในการด าเนินการไปแล้ว 
กว่าร้อยละ ๙๘ คือ โดยคาดว่าประมาณปลายปี ๒๕๖๕ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมให้บริการ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าใช้พื้นท่ีในอาคารส านักงานใหญ่  นอกจากนี้  
มีการเตรียมการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีได้เร่ิมทยอยพัฒนาไปแล้ว เช่น 

 - เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะส่งเสริม
การแปรรูปชีวมวล รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าต่ าไปสู่สารสกัดท่ีมีมูลค่าสูงน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ อุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องส าอางได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันได้พัฒนาโรงเรือนปลูกพืชและโรงงานผลิตพืช 
(Smart Green house)  เพื่ อทดลองปลูกพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อม ท่ีมีการควบคุม 
และจะจัดท าศูนย์สาธิตเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Demo Site) ในพื้นท่ี ๓ จังหวัด EEC 
โดยด าเนินการร่วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เป็นต้น 
 - เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (ARIPOLIS)  โดยด าเนินงานพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่ งยืน (Sustainable 
Manufacturing Center) เพื่อสาธิตสายการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิต ๔.๐ ให้เป็นสถานท่ีพัฒนา/
ทดลองทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม 
รวมถึงเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคน ให้ค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม และบริการจับคู่ความต้องการ
เทคโนโลยีและผู้ให้บริการอีกด้วย ปัจจุบันได้ด าเนินการยกระดับศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ 
ในกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automation Robotics and Intelligent 
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System: ARI นอกจากนี้ ได้เข้าติดตั้งระบบ Access Packing เพื่อท า 5G Use case กับ AGV 
(Automatic Guided Vehicle) ร่วมกับผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการทดลอง
และถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ส าหรับ Smart Factory/ Manufacturing 
 - โครงการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
และห้องปฏิบัติการ ด าเนินการจัดตั้งในพื้นท่ี EECi เพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้ดีขึ้น เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง ด้านโบราณคดี เป็นต้น หากก่อสร้างเสร็จ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจได้ถึง ๖,๐๐๐ ล้านบาท/ปี โดยปัจจุบันสามารถด าเนินโครงการไปแล้ว ร้อยละ ๑๔ ซึ่งมี
การด าเนินการ (๑) ออกแบบอาคารเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนและอาคารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบของเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนภายในประเทศ  
และ (๓) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบของระบบล าเลียงแสง รวมถึงด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสื่อสารโครงการสู่ทุกภาคส่วนให้รับรู้การใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ผ่านสื่อต่าง ๆ  
  ๒) สร้างพื นฐานแห่งการพัฒนา ได้แก่  
  ๒.๑) โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ววน. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน รวมถึง
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล เช่น แผนท่ีน าทาง
เทคโนโลยีแห่งชาติ มาตรการสนับสนุนทุนส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม ตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐ หรือความต้องการจากภาคเอกชนท่ีมีตลาดใหญ่ 
(TBIR/TTTR) มาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชน ระบบข้อมูล
สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (National Science and Technology 
Information System : NSTIS) เป็นต้น 
  ๒.๒) การพัฒนากลไก/แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและสร้างกลไกเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปัจจุบันได้มีการด าเนินการ 
ได้แก่ 
   (๑) พัฒนากลไกด้านงบประมาณ มุ่งเน้นการด าเนินงานด้าน
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ และสร้างแรงกระตุ้นให้หน่วยรับ
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งบประมาณในระบบ ววน. เกิดการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น 
   (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรม และเป็นพื้นท่ี 
ท่ีสร้างโอกาสในการจับคู่ระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย โดยเฉพาะภาคเอกชนท่ีสนใจ  
และผู้ผลิตผลงานวิจัย  
    (๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกฎหมายท่ีสนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยท่ีได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้าง 
การรับรู้ต่อพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ใน ววน. ไปใช้ประโยชน์ 
   ๒.๓) การก ากับดูแลความปลอดภัยของวัสดุ ท่ีมีกัมมันตรังสี เป็น
ส่วนประกอบ เพ่ือการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วย  
    (๑) โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการได้รับรังสีของประชาชนทีใช้สินค้าอุปโภค 
ท่ีมีวัสดุกัมมตรังสีเป็นส่วนประกอบ โดยก าหนดขอบเขต ประเภท ชนิดของสินค้ าอุปโภคท่ีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบท่ีจะต้องก ากับดูแลความปลอดภัย วิธีการทางเทคนิคในการวิเคราะห์
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และจัดท ามาตรฐาน
และแนวทางการก ากับดูแลสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
    (๒)  โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ เพื่อจัดท ามาตรการควบคุมความปลอดภัยการจัดการกาก
กัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ ท่ีถูกน าเข้ามาในราชอาณาจัก ร หรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร น าไปสู่การลดการปนเป้ือนของโลหะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุอยู่ภายใน 
   ๒.๔) การบริหารและพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตาม
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ ประเทศเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
ในแนวทางท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคาดว่า
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จะสามารถให้บริการผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๐๐ คนต่อปี และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการไปใช้ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่  
(๑) ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา (๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ กรมประมง และ (๔) ภาควิชา
สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
   ๒.๕) การสร้างระบบนวัตกรรมให้เอื้อต่อผู้ประกอบการนวัตกรรม  
เป็นการพัฒนากลไก/มาตรการ/เครื่องมือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ตลาด (Innovation Capability) ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) 
หรือสามารถเข้าสู่ Global value chain และตลาดระดับโลกได้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ  
(๑) กลไกการพัฒนา Scaleup Company โดยสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุน 
การสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหารือผู้ร่วมด าเนินโครงการ Tech 
Screening เพื่อวางกรอบการด าเนินการให้ชัดเจน และเริ่มปรับปรุงข้อมูลเครื่องมือการวัดระดับ
ความพร้อมเทคโนโลยี และ (๒) IDE Policy Package เพื่อวิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการขับเคล่ือนนโยบาย 
 ๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยการพัฒนาบุคลากร
และเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนในด้านต่าง ๆ  เช่น  
 ๓.๑) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระยะท่ี ๓ ระยะท่ี ๓+ และระยะท่ี ๔ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ๖ สาขาวิชาหลัก ได้แก่  เทคโนโลยีชีวภาพ 
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน นาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ตลอดจนได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยเน้นกรอบสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสาขาใหม่ท่ีส าคัญเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมท้ัง
จัดสรรทุนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง ท้ังนี้ การด าเนินโครงการตั้งแต่ 
ระยะท่ี ๑ ถึงระยะท่ี ๔ มีผู้ท่ีได้รับจัดสรรทุนรวมท้ังสิ้น ๕,๑๙๓ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓,๖๗๘ คน โดยนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานและประเทศท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน ความมั่นคง  
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การขนส่งจราจร ภัยพิบัติ และการศึกษา รวมท้ังการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ผลท่ีได้รับ 
จากนักเรียนทุนท่ีส าเร็จการศึกษา ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิจัย/วิชาการ ประมาณ  
๗,๗๐๐ รายการ ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยได้รับรางวัลระดับชาติท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ (เช่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ The Ross Coffin Purdy Award (สหรัฐอเมริกา) 
Brussels Eureka  World Exhibition ( เบลเยี่ยม)) และการเสนอผลงานเพื่อขอสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร มากกว่า ๑๘๐ รายการ 
 ๓.๒) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพื่อสร้างวิทยากรท่ีมีคุณภาพให้
สามารถด าเนินการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ ) เพื่อมุ่งเน้นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือการพัฒนาประเทศ และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานและงบประมาณท่ี
ก าหนดและได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 
จ านวน ๑๕ หน่วยงาน เพื่อด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
 ๓.๓) การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI 
Managers) ด้านชุมชนและพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และสามารถบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นท่ี (Competent RDI Managers) รวมถึงสร้าง
เครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยด้าน
ชุมชนและพื้นท่ี โดยปัจจุบันได้ด าเนินการจัดการอบรมโมดูล ๓ : Impact Assessment เมื่อวันท่ี  
๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ โมดูล ๔: Research Utilization and Communications เมื่อวันท่ี 
๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีต่อยอดไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่ม
มูลค่าในเชิงพาณิชย์ มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาระบบ/เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ 
   ๑.๑) โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยน าเอากรอบคิด
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ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ
พัฒนาร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๑ ของการประกาศแผนท่ีน าทางเทคโนโลยีแห่งชาติท่ีจะเป็น
ชุดข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปประกอบการท าแผน แนวทางปฏิบัติ และประกอบการให้ทุนกับหน่วย
บริหารและจัดการทุนต่อไป และได้มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษาของ
โครงการ “ทบทวนกลไกและมาตรการสนับสนุนภาครัฐ” เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีหน่วยงาน
เข้าร่วมรับฟังมากกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป 
   ๑.๒) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research Information System: NRIIS) เป็นการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ
ท้ังหมดให้มีเอกภาพท่ีมีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อน 
ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศและความซ้ าซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัยของ
ประเทศ ท้ังนี้ ระบบ NRIIS จะท าให้ผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ ได้แก่ นักวิจัยสามารถเสนอ
ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวย่ืนข้อเสนอท่ีเดียวและสามารถน าออกข้อมูล
จากฐานข้อมูลนักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ รวมท้ังติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ ผู้บริหาร
งานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน หรือ
โครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของ
ประเทศจะมีข้อมูลภาพ รวมงบประมาณและงานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการวิจัยของประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานวิจัย 
และงบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีความคืบหน้าร้อยละ ๗๕ เช่น 
ระบบส าหรับหน่วยงานก าหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผน ระบบบริหาร
จัดการโครงการส าหรับหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit: PMU) และระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นต้น 
 ๒) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน เป็นฐานข้อมูลด้านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
 ๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
ท่ีเป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและสามารถน าไปใช้ได้จริง และใช้
วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ 
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  ๑) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง ๓ แห่ง (ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดสงขลา) เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการภายใต้กลไกการให้บริการสร้างส่งเสริมและสนับสนุนบริการ  
เพื่ อสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร (Total Innovation Solutions) สร้างความเข้มแข็ ง 
เพิ่มความสามารถในการแข็งขันของหน่วยงานและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านจากการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อบริหารจัดการอาคารโดยแบ่งพื้นท่ีการใช้สอยเป็น ๓ พื้นท่ี คือพื้นท่ีส านักงาน 
พื้นท่ีห้องปฏิบัติการ และ Co – working space โดยปัจจุบันมีการให้บริการผ่านกลไกส่งเสริม
และสนับสนุนบริการเพื่อสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร (Total Innovation Solutions)  
จากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการอาคาร โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนวัตกรรมและหน่วยงาน 
ท่ีสนับสนุนในพื้นท่ีอาคารฯ จ านวนท้ังสิ้น ๙๐ ราย สอดคล้องกับอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของแต่ละ
อุทยานฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๑ พ้ืนท่ีส าหรับการใช้ประโยชน์ภายในอาคารเพื่อด าเนินการวิจัย
และพัฒนา และตามพันธกิจของอุทยานฯ เกิดกิจกรรมภายในอาคาร จ านวน ๒๑,๘๖๘ กิจกรรม 
และมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคารอย่างต่อเนื่องแล้ว จ านวน ๓๐๗,๘๓๐ คน   
 ๒) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(National S&T Infrastructure (NSTI) เพื่ อสร้างขีดความสามารถทางด้ านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมท้ังสร้างเครือข่าย  
การท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ 
  ๒.๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  (National Biobank of 
Thailand: NBT) ด าเนินการจัดเก็บ อนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ ตัวอย่างเช่น  จัดเก็บเมล็ดพืช 
ในธนาคารเมล็ดพันธุ์ ๒๘ ตัวอย่าง จัดเก็บพืชในธนาคารพืชระบบปลอดเชื้อ ๒๐ ชนิด จัดเก็บ
รักษาจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ ๑๐๘ ตัวอย่าง เก็บรักษาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูล
พันธุกรรม (Data Bank) อาทิ ข้อมูลสารพันธุกรรมพืช ๑๐๕ ตัวอย่าง ข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลสาร
พันธุกรรมจุลินทรีย์  ๒๗๙ ตัวอย่าง และข้อมูลเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode)  
ของจุลินทรีย์และตัวอย่างแห้ง ๑๒๒ ตัวอย่าง และข้อมูลมนุษย์ เช่น ข้อมูลล าดับเบสท้ังจีโนม  
เอ็กซ์โซม และสนิปส์จีโนไทป์ของคนไทย ๖๘ ราย เป็นต้น 
  ๒.๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนา
วิธีการตรวจสอบทาง Genomics, Transcriptomics, Proteomics และ Metabolomics ท่ีได้
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มาตรฐาน โดยปัจจุบันได้ตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พืช ๓๐,๐๐๐ ตัวอย่าง 
และพัฒนา High-Throughput Protocols เพ่ือการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ โดยใช้เทคนิค 
Real-time PCR ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึง
สามารถด าเนินการได้ครั้งละหลายตัวอย่าง ปัจจุบันตรวจวินิจฉัยโรคในเมล็ดพืชไปแล้ว  
๓๐๐ ตัวอย่าง 
  ๒.๓ )  ศูนย์ ระบบไซเบอร์ -กายภาพ (Center for Cyber-Physical 
Systems: CPS) เป็นศูนย์บริการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบ ไซเบอร์-กายภาพชั้นน าของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
  ๒.๔) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการค านวณขั้ นสู ง  (NSTDA 
Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศท่ีต้องการความรวดเร็วและความแม่นย าสูง โดยปัจจุบันมี  
๑๘ หน่วยงานท่ีใช้บริการ อาทิ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมควบคุมมลพิษ สถาบัน
บ าราศนราดูร และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้น าระบบ Supercomputer ได้ช่วย
สนับสนุนทรัพยากรการค านวณเพื่องานวิจัยด้านการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิด - 19  
ให้กับกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (CONI) https://coni.team/ ท่ีเป็นกลุ่ม 
ท่ีประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าจากต่างประเทศและในประเทศ  
  ๒.๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS) จัดท าข้อมูลและการประเมิน 
วัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่ งยืน  
และการแข่งขันในระดับสากล โดยปัจจุบันได้พัฒนาข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูล เช่น 
การจัดท าแนวทางรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG Index and Dashboard) ท่ีเหมาะสม 
กับบริบทไทย รวมท้ังการพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัด เป็นต้น 
   ๓) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 
(National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพ
ของหน่วยตรวจสอบและรับรอง สินค้าอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้า และมีการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food 
Warrior) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ 
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โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัย ใหม่ การบิน 
และหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน ๑๖ ราย เกิดมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ จ านวน ๑๖๓.๗๕  ล้านบาท นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบการบริการวิเคราะห์ทดสอบ
ท่ีมีมาตรฐานและได้รับการรับรอง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐาน ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถแข่งขันได้ ประกอบด้วย (๑) ศูนยท์ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Product Testing Center: 
PTEC) (๒) ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing 
Service Center: NCTC) (๓) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & 
Engineering Consulting Service Center: DECC) (๔) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน
และเซรามิกอุตสาหกรรม (Industrial Ceramic and Housewares Product Testing Center: 
CTEC) (๕) ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service 
Center: TBES) ซึ่งสามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ตามมาตรฐานสากล 
๓,๖๒๖ รายการ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ๒๑๘ ราย  

  ๔) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาตรวิทยา เทคโนโลยีมาตร
วิทยาเป็นการวัดและการก าหนดมาตรฐานการวัด โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทุกแขนงเพื่อให้
สามารถท าการวัดได้อย่างแม่นย า และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ศ่งผลให้สามารถ 
ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพในการท างาน  
ลดต้นทุนในการส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือเครื่องมือไปวิเคราะห์ทดสอบ เพ่ิมความมั่นใจในคุณภาพ 
และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ ม าตรฐานสากล  เพื่ อยกระดับภาคอุตสาหกรรม 
และผูป้ระกอบการ ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ได้แก่   

๔.๑) โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางส าหรับเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศ
ไทยและยกระดับความแม่นย า (accuracy) และเสถียรภาพ (stability) ในการถ่ายทอดเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติทางด้านเวลาและความถี่ตามความต้องการใช้
งานในอนาคตของระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล ท้ังในแง่ปริมาณและความมั่นคง
ปลอดภัยความถี่ความแม่นย าสูง 

๔.๒) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา โดยให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงวิชาการให้กับ
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ผู้ประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่การวัดกับงานวิจัยและพัฒนา การใช้และการดูแลรักษา
เครื่องมือวัดด้านมิติ การควบคุมคุณภาพ และมาตรวิทยาแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น รวมถึง 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบ เช่น ระบบควบคุมความดัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ  
มีศักยภาพในการผลิตท่ีสูงขึ้น สามารถวัด/วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้ท้ังชนิดท่ีมีมาตรฐานรองรับ  
และผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ียังไม่มีมาตรฐาน และทดแทนการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ   

๔.๓) โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพน าความร้อนปฐม
ภูมิของประเทศส าหรับวัสดุอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาระบบวัดสภาพน าความร้อนของวัสดุฉนวนความร้อน
ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า 
ในการส่งออกวัสดุฉนวนความร้อนภายในประเทศ ลดการใช้พลังงานภายในประเทศจากการใช้งานวัสดุ
ก่อสร้างอัจฉริยะ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ (๑) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (๒) ชุดเครื่องมือ
มาตรฐานการวัดอุณหภูมิ และ (๓) วัสดุอ้างอิงรับรองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชุดเครื่องมือวัดสภาพ 
น าความร้อน 

๔.๔) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ 
(EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งให้เทียบเท่าระดับสากล 
สามารถสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านการวัดคุณสมบัติด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า (Electromagnetic Compatibility: EMC) และผลักดันการเปลี่ ยนนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังระบบไปสู่อุุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ปัจจุบันด าเนินการศึกษา
การท างานของระบบ เพ่ือจัดเตรียมส าหรับการท าคู่มือ 

๔.๕) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 
(ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด ๑๐ MN) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้านการวัดแรง 
โดยสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด ๑๐ MN เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบ
คุณสมบัติของการต้านทานแรงกด (Compressive strength) ของหมอนคอนกรีต (Concrete 
sleepers) ปัจจุบันด าเนินการติดตั้งเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด ๑๐ MN เพื่อรองรับ 
การพัฒนาระบบรางพร้อมการฝึกอบรมการใช้งาน 

๔.๖) โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือน
และเสียง โดยจัดหาเครื่องมือระบบชุดสอบเทียบเครื่องมือระดับปฐมภูมิด้านการสั่นสะเทือน  
เพื่อพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือน ส าหรับใช้เป็นมาตรฐาน  
การสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนในประเทศ สอดคล้องความต้องการของ  
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กรมการขนส่งทางราง และสอบเทียบเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านการสั่นสะเทือน เพื่อถ่ายทอด 
ค่ามาตรฐานความถูกต้องแก่เครื่องมือวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้กับหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติ 
ท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ใช้งานเป็นการยกระดับด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล  
ในกระบวนการโลจิสติกส์ และด้านคมนาคมขนส่ง 

๔.๗) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดด้านหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พัฒนามาตรฐานการทวนสอบ
สมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนา
ระบบการวัดชิ้นส่วนต่าง ๆ แบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยใช้สมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ทดแทนการใช้งานเครื่องมือวัดอื่น ๆ ท่ีมีราคาสูง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมไทย เป็นต้น ท าให้สามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานต่าง ๆ แบบอัตโนมัติให้กับ
ผู้ประกอบการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศ ตามมาตรฐาน ISO 9283 

๔.๘)  โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใช้ผลการวัดทางเคมี
และชีวภาพเป็น เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและก าหนดมาตรฐานสินค้าส าหรับส่งออก  
ท้ังผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร 
สมุนไพร การแพทย์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ ตัวอย่าง  
การพัฒนามาตรฐานการวัด และวัสดุอ้างอิงมาตรฐานการวัด ได้แก่ สารหนูในอาหารทะเล  
เชื้อไวรัสจากหมู สารกลุ่มพาเลท การวัดค่าการน าไฟฟ้าระดับทุติยภูมิท่ีมีค่าต่ าส าหรับน้ าบริสุทธิ์  
ค่าโพลาไลเซชันในน้ าตาลซูโครส ค่าความหวาน เป็นต้น 

๔.๙) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และการตรวจสอบ
ทางการแพทย ์เพ่ือยกระดับมาตรวิทยาทางการแพทย์ โดยพัฒนาค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติทาง
การแพทย์ให้แก่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์รวมถึงผู้ผลิตและจ าหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สถานพยาบาลเพ่ือ Medical Tourism และเพ่ือบริการแก่ประชาชนท่ัวไป 
ตัวอย่างเครื่องมือท่ีได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน และถ่ายทอดค่ามาตรฐานอ้างอิง ได้แก่  
เคร่ืองวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator Analyzer) เคร่ืองวัดออกซิเจนแบบผสมอากาศ
อัตราการไหลสูง (High-flow oxygen therapy) และเครื่องมือวิเคราะห์การให้สารละลาย 
ทางหลอดเลือดด า (Infusion pump analyzer) เป็นต้น 
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๕) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
โดยด าเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข้งทางด้านเทคโนโลยีอวกาศผ่านศูนย์วิจัยและการพัฒนา
ดาวเทียม รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ 
(Space Economy) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวมใน  
๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ด้านการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวม  
ด้านการจัดการ ภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านความปลอดภัยทางสังคม
และความมั่นคงของชาติ และด้านจัดการการเมือง ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ดังนี้ 

๕.๑) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) เป็นการ
พัฒนา Application ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และการสร้างดาวเทียม ประกอบด้วย  
(๑) ดาวเทียมหลัก ๑ ดวง ผลิตโดยบริษัท AIRBUS ด าเนินการออกแบบ พัฒนา สร้าง ทดสอบ 
และประกอบดาวเทียม ซึ่งปัจจุบันได้รับการทดสอบแล้วเสร็จ และเก็บไว้ภายใต้สภาวะควบคุมท่ี 
Clean Room ท่ี AIRBUS Test Facility เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ท้ังนี้ จะท าการเก็บดาวเทียม
ไว้จนกว่าจะเริ่มกิจกรรม Launch Campaign (ประกอบด้วยการขนส่งดาวเทียมไปท่ี Lunch Site 
การตรวจสอบสถานะก่อนประกอบเข้ากับจรวดน าส่ง และการน าส่ง)  และ (๒) ดาวเทียมเล็ก 
(Small Satellite) ๑ ดวง เป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวงแรกท่ีมีมาตรฐานในระดับ 
industrial grade ท่ีสร้างโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทย จ านวน ๒๒ คน ร่วมออกแบบกับทาง
บริษัท Surrey Satellite Technology Ltd. สหราชอาณาจักร โดยตัวดาวเทียมท่ีมีขนาด
ประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ กิโลกรัม ซึ่งจะมีการทดสอบ Day in the life testing และ Failure 
Detection Isolation and Recovery : FDIR ณ สหราชอาณาจักร รวมถึงการอัพเดท Software 
และทดสอบ Moment of Inertia ก่อนส่งกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าทดสอบ ณ อาคารทดสอบ
และประกอบดาวเทียม ท่ี SKP อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้าน
ก าลังคน โดยจัดกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) เพื่ออบรม Advance 
Course A1 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน ๒๕ คน ท่ีผ่านการอบรม Advance Course A1 
ในขณะเดียวกันได้เตรียมการร่างบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามสัญญา THEOS-2 

๕.๒) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม
แห่งชาติ เพ่ือยกระดับการรับรองมาตรฐานการทดสอบและระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศให้มีความสามารถในระดับสากล ส่งเสริมการลงทุนจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการทดสอบของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และดาวเทียม และเพิ่มความสามารถ 
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ด้านประสิทธิภาพด้านแรงงานและบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ 
โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ ๑๕ ราย หรือ ๑๕ ชนิด 
การทดสอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน AS9100 D ส่วนขยาย 
การให้บริการทดสอบ และเตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการให้บริการ
ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติตามมาตรฐานสากล  และขยายความสามารถ 
การให้บริการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม 

๕.๓) โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นท่ี แบบมีส่วนร่วม  เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิง
พื้นท่ีแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่า จากเซนเซอร์ภาคพื้นดิน 
และสง่เสริมและบูรณาการข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมในพื้นท่ีเพ่ือการจัดการเชิงพื้นท่ี จ านวน ๔ ชุมชน 

๕.๔) โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเล 
และชายฝั่ง โดยการพัฒนาระบบแผนท่ีกลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ (Marine GI 
Portal Platform) เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศ  
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ  รวมถึง 
การส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าถึงฐานข้อมูลในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศ 

๕.๕) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจาก
ข้อมูลดาวเทียม เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ด้วยการซ้อนทับข้อมูล
และปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ปริมาณน้ าฝนสะสม ๗ และ ๑๐ วัน จากดาวเทียม PERSIANN  
(๒) ปริมาณน้ าฝนพยากรณ์สะสม ๕ และ ๗ วัน จากแบบจ าลอง WRF-ROMS (๓) ดัชนีพืชพรรณ 
(NDVI) ราย ๑๖ วัน จากดาวเทียม MODIS (๔) ดัชนีความชื้นในดิน (SWI) จากดาวเทียม METOP 
– ASCAT (๕) ปริมาณน้ าในเขื่อน จากกรมชลประทาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้ง 
โดยน าข้อมูลดังกล่างมาพัฒนาเป็นดัชนีภัยแล้ง (Drought Index) ดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้ง 
เกณฑ์เตือนภัย และจัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัยแล้งจากดัชนีต่างๆ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม รวมถึงใช้
ส าหรับประเมินปริมาณน้ าฝน-น้ าท่า โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากดาวเทียม 
 ๕.๖) โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุน
บนพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการใช้งานในธุรกิจ
สถานีภาคพื้นส าหรับดาวเทียมวงโคจรต่ าเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรม Network 
Ground Station ท้ังในและต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมระบุต าแหน่งแม่นย าสูง 
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ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมพาหนะไร้คนขับ การเกษตร  
การประมงทางทะเล การน าทางอากาศยาน ตลอดจนการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการระดับ Startup/SMEs สร้างต้นแบบระบบจัดการดาวเทียมแบบหลายสถานี  
(Upgrade Ground Segment Resource Allocation) รวมถึงรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
และเพิ่มโอกาสการลงทุน โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
หรือท่ีเกีย่วข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านบาท 
 ๕.๗) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นท่ีแบบเปิดของคนไทยทุก
คน (Open Platform Spatial Big Data for all Thailand) โดยมีเป้าหมายการให้บริการดิจิทัล
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จท่ีมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบเปิด (Open 
Platform) และระบบเครื่องมือ API รองรับการเชื่อมโยงและพัฒนา Application ของผู้ใช้งาน 
และพัฒนา Datacube รวมถึงจัดท า ARD รองรับการประมวลผลแบบอัตโนมัติและ Big Data  
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้งาน  โดยคาดว่าจะสามารถจัดท าฐานข้อมูล พัฒนา  
และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ จ านวน ๕ เรื่อง และมีภาครัฐ เอกชน ประชาชนผู้ใช้งานอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน 

๖) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครงตรอน  มุ่งเน้น 
การใช้ประโยชน์และบูรณาการด้านแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพ 
ในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของตนเอง และรองรับการวิจัย พัฒนาและทดสอบ
อุปกรณ์ต้นแบบส าหรับการสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเอง  
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อน าไปผลิต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
ภายในประเทศ ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ดังนี้ 

 ๖.๑) โครงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน  
โดยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถูกน าไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับองค์ความรู้ในหลายด้าน 
เช่น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร งานนิติวิทยาศาสตร์ งานวิจัยด้านเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์และยาง อุตสาหกรรมโลหะ งานสุญญากาศ เป็นต้น โดยเครื่องก าเนิดแสง
ซินโครตรอนได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แสงซินโครตรอนท่ีผลิตได้
มีความเสถียรและมีพลังงานท่ีมีคุณภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี  
ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องก าเนิดแสงซินโครต
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รอนโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสุญญากาศ 
เทคโนโลยีแหล่งจ่ายก าลัง เทคโนโลยีควบคุม และเทคโนโลยีแม่เหล็ก เป็นต้น ปัจจุบันมีผลงาน/ 
สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงาน ท่ีใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านซินโครตรอน ๑๐๓ เรื่อง 
เช่น สร้างตู้ส าหรับครอบเตียงผู้ป่วยแบบความดันลบ ห้องแยกโรคความดันลบ การติดตั้งระบบ
เครื่องกรองอากาศในรถตู้โดยสารขนาด ๙ ท่ีนั่ง เครื่องเคลือบฟิล์มบางบนกระจกขนาดใหญ่ระดับ
อุตสาหกรรม ส าหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope 
Array หรือ CTA) ส าหรับตรวจวัดรังสีแกมมาจากแหล่งก าเนิดนอกโลก หน้ากากผ้าไหม 
เพื่อทดแทนหน้ากากทางการแพทย์ ชุด PPE เป็นต้น และสามารถให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ๘๒ รายการ เช่น การบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์
ทางด้านอาหาร และการเกษตร และบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภค เป็นต้น 
ท้ังนี้ สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจ านวน ๓ ราย 

๖.๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยี 
แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสง
ซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง ให้นักวิจัย วิศวกรของไทย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ รวมท้ังมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยในประเทศ หน่วยงานวิสาหกิจชุม เพื่อน า
แสงซินโครตรอนไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในชุมชนได้ ปัจจุบัน 
ได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียน  
รู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูง จ านวน 
๒๓๗ ราย ตลอดจนการจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แสงซินโครตรอนและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการด าเนินงานของสถาบันฯ 
และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
สูง เพื่อเตรียมก าลังคนท่ีมีความสามารถรองรับการจัดสร้างเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนท่ีระดับ
พลังงาน ๓ GeV ซึ่งเป็นระดับพลังงานท่ีสูงกว่าเครื่องก าเนิดแสงฯ ท่ีมีอยู่ท่ีจะจัดสร้างในอนาคต 
โดยปัจจุบันได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จ านวน ๒๑๘ คน และมีบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ  
แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนขั้นสูงจ านวน ๒๓๗ ราย 
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๗) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยด าเนินโครงการ
พัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือเรียกว่า “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” เป็นพลังงานสะอาดแห่ง
อนาคตเพื่อคนไทย และเป็นเครื่องแรกของในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานใหญ่ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นอาคารรองรับการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันโทคาแมค 
(Tokamak Nuclear Fusion Reactor) หรือ เครื่องโทคาแมครุ่น HT-6M ซึ่งได้รับมอบจาก
สถาบันพลาสมาและฟิวชันประเทศจีน (ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PLASMA 
PHYSICS CHINESE: ASIPP) โดยเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการกักเก็บพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็ก 
และเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น ส าหรับการด าเนินงาน  
การวิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันในประเทศไทย เพื่อน าผลวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็น
พลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี มาใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมด้านอาหาร  
เพื่อการฆ่าเชื้อโรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ในเชิงการแพทย์ การประยุกต์เทคโนโลยี
พลาสมามาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบ าบัดแผลติดเชื้อ
และแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเนื้อเยื่อใหม่ หรือการรักษาผิวหน้า การรักษา
แผล ตลอดจนถึงการมีส่วนช่วยในเรื่องของการก าจัดขยะและของเสีย ปัจจุบันสามารถด าเนินการ
ไปแล้วร้อยละ ๖๖ ท้ังนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชัน โดย ASIPP  
ให้ทุนการศึกษานักศึกษาไทยไปศึกษาวิจัย และเข้าร่วมท าวิจัย โดยใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
ระดับโลก 

๘) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านดาราศาสตร ์
๘.๑) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ มุ่งเน้นการเข้าถึง

โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนาก าลังคนทางด้านดารา
ศาสตร์ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สังคมไทยมีความสุขในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีส าหรับประชาชนทุกระดับโดยใช้ดาราศาสตร์เป็นตัวช่วย โดยเปิดให้บริการหอดูดาว 
ในภูมิภาคต่าง ได้แก่ (๑) หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
และ (๒) หอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชน (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา) จ านวน  
๓ แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก  
๒ แห่งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน 
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๘.๒) โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง โดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ เพื่อการพึ่งพาตนนเอง ส าหรับใช้ 
ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่า
จะสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือสร้างขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
จ านวน ๗ ชิ้นงาน และอุปกรณ์/ระบบท่ีมีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพ่ือการพึ่งพาตนเอง 
จ านวน ๑๐ ชิ้นงาน 

๙) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นการพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านชีววิทยาศาสร์และสุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ดังนี้ 

๙.๑) โครงการส่งเสริมต้นแบบการผลิตยาชีววัตถุเพื่อลดการน าเข้าและพัฒนา
วิธีการรักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีมีความจ าเพาะต่อตัวบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการ
รักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิ์ภาพสูง มีความจ าเพาะต่อตัวบุคคล ตัวอย่างผลงานวิจัย เช่น การวิจัย 
และการจดสิทธิบัตรยาเม็ดอมใต้ลิ้นกัญชา และยาขี้ผึ้งกัญชา เป็นต้น รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ  
เช่น งานวิจัยทางคลินิก TCTR ข้อมูลบริษัทด้านเภสัชพันธุศาสตร์ และจีโนมิกส์ภายในประเทศ 
ฐานข้อมูลยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนายาใหม่ และ modified drugs เป็นต้น 

๙.๒) โครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างและพัฒนาอุสาหกรรมการแพทย์ใหม่เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรม
และการลงทุนในประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการน าเข้าและพึ่งพิงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศ โดยสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ท่ีได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ 
และสามารถผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น ต้นแบบข้อสะโพกเทียม แกนโลหะ
ใส่ในโพรงกระดูก เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้ เป็นต้น 

๙.๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานของนักวิจัยไทย ได้แก่  
รากฟันเทียม และเครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองไปใช้งานท่ีแพร่หลาย 
และสร้างการยอมรับ โดยน าร่องในกลุ่มผู้สูงอายุ  
 ๙.๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการแพทย์
และสุขภาพเชิงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย ประกอบด้วย 
      (๑) พัฒนาเครือข่ายเมดิโคโพลิส จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เช่น 
พัฒนาเครื่องท าลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต พัฒนา
เครื่องต้นแบบการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95  
แบบอัตโนมัติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและมหาวิทยาลัย



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๔๔ 

 

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) กับภาคเอกชน (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชแมชชีนเทค เป็นต้น ซึ่งท าให้
สามารถพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในประเทศ ทดแทนชิ้นส่วนจากต่างประเทศในการพัฒนา 
ท าให้ราคาของเครื่องไม่สูงและโรงงานในประเทศไทยจ าต้องได้ โดยมีการพัฒนาและฐานการผลิต 
อยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม ่

(๒) ทดลองเชิ งปฏิบัติ การกิจกรรมและนวัตกรรม (Sandbox)  
ของการพัฒนาและการควบคุมเครื่องมือแพทย์กลุ่มวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ย่านนวัตกรรมการแพทย์
โยธี (YMID) เพื่อจัดท าระบบการใช้งานฐานข้อมูลตารางแสดงหลักการส าคัญ เกี่ยวกับความปลอดภัย 
และสมรรถนะการใช้งานส าหรับเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD 
 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้าง
พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน  า  โดยเฉพาะโรงงาน 
และห้องปฏิบัติการน าร่องท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 
BCG) รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน มีผลการด าเนินงานส าคัญ 
ดังนี ้
  ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ Start up กลุ่มแปรรูปอาหารในการสร้าง
นวัตกรรม เพิ่มผลิตภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลดข้อจ ากัดทางการตลาดจาก
มาตรการต่างๆ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและการตลาด โดยพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการผลิต
ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการทดลองตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
Start up รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐาน วทน. สาขาอาหารแปรรูป  
โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีมาใช้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน ๑๑๑ รายการ คิดเป็น
มูลค่ารายได้ ๙๕๙,๘๓๖.๗๐ บาท 
  ๒) โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
จุลินทรีย์โพรไบโอติก ให้บริการวิจัยพัฒนาและบ่มเพาะเทคโนโลยีชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ 
โพรไบโอติก ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการถึงระดับโรงงานน าร่อง เพื่อยกระดับความสามารถ  
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ อาหารเชิงหน้าท่ี (Functional 
foods) อาหารใหม่ (Novel foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) และอาหารอินทรีย์ 
(Organic foods) และส่งเสริมการเข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ โพรไบโอติกของ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๔๕ 

 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ให้ได้รับเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย์โพรไบโอติก จ านวน ๘๕ รายการ คิดเป็นมูลค่ารายได้ ๑,๔๒๖,๓๐๔ บาท 
  ๓) โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่าง 
ครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์
อย่างครบวงจร ครอบคลุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
ตลอดจนการประเมินและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ด้วย
การออกแบบท้ังด้านโครงสร้างและกราฟิก การทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ การประเมินและยืด
อายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ท้ังเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าระดั บ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างยั่งยืน 
โดยมีการจัดฝึกอบรม เช่น เรื่อง BRAND DNA ADVANCE 2022 เรื่อง DNA ADVANCE 2022  
ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น และคัดเลือกจ านวน
ผู้ประกอบการ เพ่ือเข้าสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จ านวน ๒๕ ราย 
  ๔) โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นสถานประกอบการต้นแบบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางโอทอป และ SMEs ไทยให้มีมาตรฐาน และเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยคาดว่า
จะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
เพื่อการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ จ านวน ๕๐ ราย ตัวอย่างเช่น (๑) ยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
LYSE บริษัท ครีมเมอรรี่พลัส จ ากัด โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรรวม ๙ ชนิด 
ท่ีเป็นสูตรพิเศษของบริษัท ต่อประสิทธิภาพในการต้านการเกิดเม็ดสี (๒) ด าเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพด้านการลดเม็ดสีผิวของสารสกัดสมุนไพร จ านวน ๕ ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอาง เป็นต้น 
  ๕) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจีน ร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูง (Thailand - China Joint 
Research Center on High Speed Rail System) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบรถไฟความเร็วสูงของประเทศ (High Speed Rail state key lab) ท่ีได้มาตรฐานมีความพร้อม



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๔๖ 

 

ให้บริการทดสอบสนับสนุนการควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์รถไฟความเร็วสูงในโครงการ
ก่อสร้างในประเทศ และรองรับท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลักดันการผลิต local content 
ชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศท่ีส าคัญ และสนับสนุนการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์รถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศ ท้ังการทดสอบ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการบ ารุงรักษารถไฟ
ความเร็วสูง ท้ังนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางไทยให้
สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศท่ีส าคัญ เพื่อทดแทนการน าเข้า
และสามารถก้าวไปแข่งขันในตลาดภูมิภาค โดยจะด าเนินการสนับสนุนงานทดสอบรับรอง  
๒๐ โครงการ และพัฒนามาตรฐานระบบราง และผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนระบบราง ๒ โครงการ 
ตัวอย่างเช่น (๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ สัญญาท่ี ๒ ช่วงท่าแค - 
ปากน้ าโพ และ (๒) รายการทดสอบรับรองวัสดุประกอบ (component material) ในโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 
  ๖) ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กระทรวงอุตสากรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

- ระยะที่ ๑ ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบด้วย
การกอสร้างสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN 117 ซึ่งจะสามารถ
ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก (Wet Grip) 
และความตานทานการหมุนของยางลอ (Rolling Resistance) ซึ่งไดรับการรับรองสนามทดสอบ
จาก Applus+ IDIAIDA เรียบรอยแลว และเปดการท าการทดสอบแลวเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา 

- ระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ประกอบดวย 
สนามทดสอบกลางแจง ๕ สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต Long Distance and 
High Speed) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ 
(Park Brake) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะ
เขาโคง (Skid-Pad) โดยในปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก  (Brake 
Performance) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และระบบสาธารณูปโภค 
อยู่ระหว่างการติดตั้งและส่งมอบชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ตามมาตรฐาน 
UN R16 และเครื่องมือทดสอบห้ามล้อส าหรับรถยนต์นั่งและรถบรรทุก รวมถึงอยู่ระหว่างการจ้าง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๔๗ 

 

ทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 และการก่อสร้างอาคารส านักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ
และระบบสาธารณูปโภค 
 
 ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
  ๕.๙.๑ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการ 
   ๑) จ้างท่ีปรึกษาจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดสัมมนาเมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นร่างกฎหมายล าดับรองจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มธุรกิจดิจิทัลและธุรกรรมทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  การเงิน ท่องเท่ียว การผลิตและการค้า หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  
และภาคประชาชน รวมท้ังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ท้ังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็น  
ต่อ (ร่าง) กฎหมายรองกลุ่มท่ี ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
และได้ส่งมอบผลงานฉบับสมบูรณ์แล้ว อาทิ (ร่าง) กฎหมายล าดับรองท่ีปรับปรุงหลังจากรับฟัง
ความคิดเห็น เอกสารค าอธิบายเชิงลึกประกอบการชี้แจงกฎหมายส าหรับใช้ประกอบการน าเสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรา กฎหมาย  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
   ๒) จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
เกี่ยวกับการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อก าหนด  
หรือมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานท่ีมีภารกิจ หรือบริการด้านต่าง ๆ 
เช่น สาธารณสุข การค้าปลีก E-commerce การศึกษา การขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเท่ียว  
และส่วนราชการ พร้อมท้ังแนวคิดและหัวข้อเรื่องของแนวปฏิบัติฯ ท่ีจ าเป็นจะต้องมีในแต่ละด้าน 
ท้ังนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ส่งมอบรายงาน
ความก้าวหน้าและก าหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่ีปรึกษา
โครงการฯ ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน ๒ รอบ เมื่อวันท่ี ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๔๘ 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ขอให้ท่ีปรึกษาโครงการปรับแก้ไขงานงวดท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ปัจจุบันท่ีปรึกษาโครงการฯ ส่งมอบงานงวดท่ี ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อนุมัติรับงานดังกล่าว เมื่อวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ๓) จ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อจัดท าแผนแม่บท
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ภายใต้
โครงการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจัดท า (ร่าง) กรอบแผน
แม่บท และก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทฯ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีปรึกษาโครงการฯ (มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย) ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
ได้พิจารณาตรวจรับแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี ้

๓.๑) บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการด า เนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๓.๒) เอกสารประกอบการน าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘   

๓.๓) (ร่าง) แผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๓.๔) สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารมาตรการหรือแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๔) จัดตั้งสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ( IoT & Digital Innovation 
Institute) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้าง Digital 
Ecosystem และ Open Platform ส าหรับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รวมถึงให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส าคัญ เพ่ือการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลขั้นสูง เช่น IoT, Data Science, 5G Applications, Smart Devices, High Value-Added 
Software, Robotics, Cloud และ Digital Services เป็นต้น ท้ังนี้ สถาบันไอโอทีฯ มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี จัดตั้ง “สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย” 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) ท่ีครบวงจร และบริษัท กราวิเทคไทย 
(ไทยแลนด์) จ ากัด จัดตั้ง IoT innovation lab ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ IoT และเป็นพื้นท่ีส าหรับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๔๙ 

 

เมกเกอร์ในการท างานร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อให้ออกแบบและทดลองผลิตได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ 
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถออกสู่ตลาดได้เร็วมากขึ้น (time to market) 
   ๕) พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนการปรับตัว
ประเทศไทยสู่ ๔.๐ และอนาคต ภายใต้โครงการ Thailand Digital Valley ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 
     ๕.๑) อาคาร TVD2 :  Digital Startup Knowledge Exchange Centre 
เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย พื้นท่ีท างานร่วม (Co-Working 
Space) พื้นท่ีส านักงาน (Office) และพื้นท่ีธุรกิจ (Commercial Area) โดยมีความก้าวหน้า 
ในการก่อสร้างประมาณ ร้อยละ ๘๘    
     ๕.๒) อาคาร TVD3 : Digital Innovation Center) ได้ลงนามสัญญา
ว่าจ้างก่อสร้าง เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ ๕.๕๐ 

๖) ส่งเสริมการใช้งานและรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตรวจรับรองระบบควบคุม 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ e-Meeting 
โดยเฉพาะการประชุมท่ีต้องการให้มีผลทางกฎหมาย การประชุมวาระลับ การลงคะแนนเสียงโหวต  
(e-Voting) ซึ่งผู้ใช้งานจะมีท้ังภาครัฐ และเอกชน ปัจจุบัน ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกาศ
รับรองระบบควบคุมการประชุมแล้ว ๕ ระบบ อาทิ Quidlab FoQus, Microsoft Teams  
และ Google Meet 

๗) เผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด - 19 โดยพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับพันธมิตร และจัดกิจกรรมอบรมผ่าน www.hackathailand.com จ านวน ๖ หลักสูตร 
อาทิ  Program Developer (Coding, Programming, Application & Website Development)  
Smart Farmer (Smart Farm)  แ ล ะ  Digital Content Social Media Influencer เ ป็ น ต้ น  
มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ๑๐,๐๔๘ ราย และก าหนดแผนจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้/แสดง
ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุม 
๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ การเกษตร การท่องเท่ียว และการขนส่ง ก าหนดจัดงานระหว่างวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ์ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมท้ังเตรียมจัดการแข่งขัน Hackathon เพื่อระดมสมอง 
และความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๘ มีนาคม - ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๕๐ 

 

  ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั งใน 
ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
   ๕.๙.๒.๑ กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy 
Academy: NEA) โดยจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาคผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ On-Site Webinar และ e-Learning 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว ๑๙,๕๖๔ ราย และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการด าเนินการต่อเนื่อง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาแล้ว ๒๖,๔๕๙ ราย 
   ๒) พัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยจัดอบรม/สัมมนา 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีสนใจ เช่น 
การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการพิจารณาทรัพย์หลักประกัน 
และการบังคับหลักประกัน” ให้แก่ผู้รับ/ผู้บังคับหลักประกัน จัดกิจกรรมแสดงสินค้า Food Truck 
Mart รวมท้ังประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้ารับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขกับรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ภาคธุรกิจ SME ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับ 
การพัฒนาแล้ว ๒,๑๕๗ ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการส่งเสริม SME  
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารสินเชื่อ” ณ จังหวัด
ขอนแก่น และจัด “มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการน าทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน” เมื่อวันท่ี ๒๓ 
- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อจ าหน่ายสินค้า/บริการจากผู้ประกอบการ และเชิญสถาบันการเงิน 
บริษัทเงินทุน บริษัทสินเชื่อและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนารวม ๙๔๘ ราย 
   ๓) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยจัดอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์  
การบริหารทรัพยามนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ประยุกต์เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ และการสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001
เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สู่มาตรฐานสากล ท้ังในรูปแบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ รวมท้ังด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว 
๗๗๗ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๑ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๗๕๑ 

 

ได้ด าเนินการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจร้านอาหาร มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว ๓๖๖ ราย 
   ๔) เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด โดยจัดกิจกรรมอบรม/
สัมมนา ท้ังรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น หลักสูตรด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หลักสูตร
ด้านบริหารจัดการธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร และสร้างองค์ความรู้
ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (http://dbdacademy.dbd.go.th) จ านวน ๗ หลักสูตร 
๓๓ หัวข้อวิชา เช่น การตลาด การเงินและบัญชี รวมท้ังสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โดยอบรม 
เชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จ าลอง และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ  
นักธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ๕ ด้าน อาทิ การบริหารธุรกิจ/ทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ SME และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้/ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จัดการประกวดธุรกิจ 
แฟรนไชส์ไทย และจัดงานแสดงสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มในรูปแบบ Virtual Event  
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว ๔๓,๖๑๒ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๕๓ 
ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว ๔,๐๒๙ ราย 
   ๕) ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า โดยจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการค้ายุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ “เสริมแกร่งสมาคม
การค้าด้วย BSC และเทคนิคการท าโฆษณาบน LINE” จัดสัมมนาหัวข้อ “เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคม
การค้า น าธุรกิจฝ่าโควิด - 19” และจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการ 
SME ได้รับการพัฒนาแล้ว ๖๖๑ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๗ ล้านบาท 
   ๖) ยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากลดว้ย
นวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยจัดประชุมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงสมาชิก และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปัจจุบัน 
มีผู้ประกอบอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วรวม ๑,๘๐๐ ราย 
และสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ณ จุดจ าหน่าย SACICT Shop เกิดมูลค่ า  
๓๐๐ ล้านบาท 
  ๕.๙.๒.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
      ๑) เร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  
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     (๑) ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุง
เครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน 
ด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรมแล้ว 
จ านวน ๑,๕๘๓ เคร่ือง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ เคร่ือง) ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
     (๒ )  ติ ดตามผลของการปรับปรุ ง เครื่ อ งจั กร เดิ ม ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนเคร่ืองจักรใหม่ ตามโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๖๔ ราย (เป้าหมาย ๘๘ ราย) 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
     (๓) จัดท ารายงานผลการปรับปรุง เครื่ องจักรเดิมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมท่ีล้าสมัยให้กับสถาน
ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๙๖ ราย (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย) 
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
     (๔) ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร การเข้าถึงแหล่งทุน และสิทธิประโยชน์ 
จากหน่วยงานอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง 
ซึ่งจัดประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง 
     (๕) การจัดฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยน
เครื่องจักร และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ SMEs 
รวม ๒ ครั้ง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย) เมื่อวันท่ี ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม
รวม ๑๖๑ ราย และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จ านวน ๑ ครั้ง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน) เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมงาน ๒๘๗ ราย 
    ๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยด าเนินการ 
     (๑) สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการให้
ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้  
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป้าหมายจ านวน ๒๕๐ กิจการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดเป้าหมาย ๒๕๐ กิจการ ด าเนินการแล้ว ๑๑ กิจการ 
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     (๒) พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โดยพัฒนาด้านการเพ่ิมผลิตภาพ พัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐาน และการตลาด ให้แก่ผู้สนใจ 
ท่ีจะเริ่มต้นธุรกิจด้านค้าปลีกอาหาร เพื่อจะจัดตั้งหรือขยายการลงทุนในธุรกิจอย่างมืออาชีพ  
และพัฒนาองค์ความรู้ / ทักษะในการบริหารจัดการด้วยการตลาดพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) ให้แก่ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการให้
ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพื่อให้สามารถต่อยอดโมเดลธุรกิจ (Business Model) รูปแบบใหม่ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ก าหนดเป้าหมาย ๑๒๕ กิจการ ด าเนินการแล้ว ๑๑ กิจการ 
     (๓) ปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า  
โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี 3 Stage 
Rocket ระบบ Lean Automation และพัฒนาสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้ นสูง 
เป้าหมายรวมจ านวน ๑๖๐ กิจการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ด าเนินการให้ค าปรึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตด้วยเครื่องมืออย่างง่าย / ปรับปรุงกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ก าหนดเป้าหมาย ๑๐๐ กิจการ ด าเนินการแล้ว ๓ กิจการ 
   ๕.๙.๒.๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ 
      ๑) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level) 
โดยจัดอบรม/Workshop เชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ และให้ค าปรึกษาแนะน า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานให้ได้การยอมรับจากสากล มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเฉพาะด้าน/ศึกษาดูงานแล้ว ๓,๓๔๗ ราย และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว ๑,๐๒๘ ราย รวมท้ังมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีผ่านการพัฒนา 
และมีกระบวนการส่งต่อผู้ประกอบการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม 
ต่อศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑,๒๐๐ ล้านบาท 
    ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอด
พัฒนา (SME SCALE UP) โดยน างานวิจัย เทคโนโลยี หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขัน  
ในตลาดสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาสู่ เชิงพาณิชย์ โดยจัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน/ศูนย์ความเชี่ยวชาญการวิจัยในแต่ละด้าน รวม ๕๘ หน่วยงาน เพื่อเป็น
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ประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และประสานหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
และเอกชน ๑๙ หน่วย เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังคัดเลือก
ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวม ๑๐๑ กิจการ ท้ังนี้ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวม ๑๕๔.๕๗ ล้านบาท 
    ๓) ยกระดับผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะ
เริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ  
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยได้ลงนามสัญญาร่วมด าเนินการแล้ว และได้เริ่มจัด 
Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน
ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างส ารวจความต้องการ/วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการ (Tech Matching) 
จ านวน ๕๐๔ ราย และลงพื้นท่ีเพื่อถ่ายทอด ให้ค าปรึกษา พัฒนา และติดตามผลการด าเนินงาน 
๔๐๑ ราย ท้ังนี้ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๘๐ ล้านบาท 

๔) พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 
เพ่ือสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยให้โค้ชธุรกิจ นักวิเคราะห์และ
ท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ร่วมวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ 
สู่ความส าเร็จของธุรกิจท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการ 
โดยด าเนินงานร่วมกับหอการค้าไทย ปัจจุบันได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อม
ท้ังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางท้ังออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เว็บไซต์
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Facebook fanpage: SMEONE และสื่อสิ่งพิมพ์ 
เช่น หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เดลินิวส์ 
     ๕) จัดการประกวด MSME National Award เพื่อค้นหาต้นแบบ
MSME ท่ีมีความสามารถในการด าเนินกิจการตามมาตรฐานท่ีดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
โดยด าเนินงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปัจจุบัน ได้ ยกร่างหลักเกณฑ์ 
การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ เมื่อวันท่ี ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
   ๕.๙.๒.๔ กระทรวงแรงงานด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงาน
ด้านท่องเท่ียวและบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ด้านการท่องเท่ียว และ Upskill และ Reskill แรงงานให้สามารถ
ท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๕๕ 

 

เทคโนโลยีของภาคท่องเท่ียวและบริการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๒๘๕ คน และผู้ผ่าน
การฝึกอบรม จ านวน ๒๐๕ คน 
   ๕.๙.๒.๕ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการโครงการ
สตาร์ทอัพคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลระยะเริ่มต้น/ระยะเติบโตในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การบริการภาครัฐ สุขภาพ การท่องเท่ียว การเกษตร การศึกษา  
การบริการ การเงิน และเมืองอัจฉริยะ ให้มีศักยภาพและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือ
ประกอบกิจการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะก่อตั้งธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น 
ปัจจุบัน มีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมส าหรับการจดจัดตั้งธุรกิจ จ านวน ๖๕ ราย โดยผ่าน
การคัดเลือก และอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ จ านวน ๓ ราย 
   ๕.๙.๒.๖ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว โดยจัด
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว (๑ เดือน/๓ เดือน/๖ เดือน) และหลักสูตร 
ความร่วมมือต่างๆสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ ท้ังในศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ  
ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ (ในชุมชน) ท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ระหว่างเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รวมจ านวน ๙๑๔ คน 
  ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่  
   ๕.๙.๓.๑ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ให้มีความแข็งแรงในการจัดตั้ง
ธุรกิจให้ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ ปัจจุบัน มีการลงนามสัญญาร่วมด าเนินการแล้ว โดยเริ่ม
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
และได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) ๒,๘๓๕ ราย 
พร้อมกับได้รับการทดสอบตลาดแล้ว ๖๑๔ ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๒๕๐ 
ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินโครงการน าร่อง “Local SME Startup & 
Scale Up Development: วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ ๑ ภายใต้งาน
พัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพ่ือร่วมกันอบรมพัฒนาศักยภาพ
และ ทักษะ ท่ีจ า เป็น  (Soft Skill) ส าหรับศตวรรษ ท่ี  ๒๑ ให้ แก่นั กศึ กษา เพื่ อต่ อยอด 
สู่การเป็นผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม SME Academy ๓๖๕ และได้จัดประชุมชี้แจง 
แนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๕๖ 

 

   ๕.๙.๓.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการ 
      ๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว 
ในสถาบัน และในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว (๑ เดือน/ 
๓ เดือน/ ๖ เดือน) และหลักสูตรความร่วมมือต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์  
ท้ังในศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ (ในชุมชน) ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ รวมจ านวน ๒๐,๓๒๑ คน 
    ๒) กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน)  
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ท่ีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบภัยพิบัติ ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่าง ท่ัวถึง  
ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ รวมจ านวน 
๔,๐๖๗ คน 
    ๓) กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน)  
โดยสนับสนุนการต่อยอดพัฒนา ทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมายท่ีส าเร็จหลักสูตร สร้างชีวิตใหม่ให้แก่
สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑,๔๑๗ ราย โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กันยายน ๒๕๖๕ รวมจ านวน ๑,๕๙๙ คน 
    ๔) กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการด า เนินธุรกิจแก่สตรี 
เพื่อพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีท้ังในสถาบัน และในรูปแบบออนไลน์ 
ให้สามารถพัฒนามาตรฐาน การจัดการองค์กรและมาตรฐานสินค้าเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาสินค้า โดยการให้ความรู้และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็น  
การยกระดับฝีมือ กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด และพัฒนาสินค้า  
ให้มีมาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงานท าในท้องถิ่น  
โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานท า ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๔๓๖ คน 
  ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย 
   ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการพัฒนา 
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ (โค้ช) ภายใต้โครงการ Train the 
Coach ด้วยแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการท่ีน าไปสู่ Digital Transformation สู่การเป็น 
ท่ีปรึกษาท่ีช านาญการ และเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ 
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลท่ีปรึกษาแล้ว ๕๐๐ ราย ผู้ลงทะเบียนเป็นโค้ช Biz 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๕๗ 

 

Transformer ๑๐ ราย และมีผู้ประกอบการเข้ารับค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัยและประเมิน
ศักยภาพธุรกิจแล้ว ๑,๐๐๐ ราย คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๗๔.๗๘ ล้านบาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลท่ีปรึกษาและระบบ 
Coach Online ภายใต้งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS โครงการน าร่อง “Local SME 
Startup & Scale Up Development: วิศวกรสังคม โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความรู้  และความเชี่ยวชาญในการเป็นท่ีปรึกษา/พี่เลี้ยง 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นท่ี และได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๖  การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 

และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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นโยบายหลักข้อ ๖  การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ 

สู่ภูมิภาค 
 

 ๖.๑ ส่งเสริมพื นที่เศรษฐกิจเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
  ๖.๑.๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงาน
ดังนี้ 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ส าคัญ (EEC Project list) ผ่านการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการลงนามแล้ว ๓ โครงการ ดังนี้  

๑.๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อเชื่อมต่อ  
๓ ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามสัญญาร่วมลงทุน  
เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมูลค่าการลงทุนท้ังโครงการ ๒๕๗ ,๔๖๔ ล้านบาท ท้ังนี้   
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เห็นชอบการเพิ่มกรอบวงเงินส าหรับ 
งานจัดกรรมสิทธิท่ี์ดินและส ารวจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการฯ ตามผลการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ และเพื่อความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและการเดินรถไฟ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  
 (๑) ช่วงท่ี ๑ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน โดยด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
  - กรมเจ้าท่าได้พิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
รายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ 
  - บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพีได้ส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
 (๒) ช่วงท่ี ๒ 
  - ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาในการคัดเลือกเอกชน 
ร่วมลงทุนแล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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  - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา
แผนฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ โดยท่ีปรึกษาจะน าแนวทางไปจัดท าร่างเอกสาร
การคัดเลือกและหารือกับ กนอ. ต่อไป 

๑.๓) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งท่ี ๓ บนพื้นท่ีของ
กองทัพเรือ (ทร.) ๖,๕๐๐ ไร่ ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา
ร่ วมลงทุน ๕๐ ปี  รั ฐ ได้ รับผลตอบแทนคิด เป็นมูลค่ าปัจจุบัน  ๓๐๕ ,๕๕๕ ล้ านบาท  
และลงนามสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น ในโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนท้ังโครงการ ๒๐๓,๓๓๔  
ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมรายงาน  EHIA ของทางวิ่ ง 
และทางขับท่ี ๒ ท้ังนี้ กองทัพเรือได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ส าหรับ
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี ๒ รายการผูกพันใหม่ วงเงิน ๓,๒๔๒.๒๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อผูกพัน
ในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ  

๒) การด าเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เป็นเจ้าภาพจัดท างบบูรณาการร่วมกับ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ขับเคลื่อนการบูรณาการในการด าเนินงานของ ๑๒ กระทรวง ๒๘ หน่วยงาน  
ให้บรรลุเป้าหมาย คือ “มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี” ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๑,๙๔๔.๘๑ ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนจากท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสิ้น ๘๖,๒๒๑.๙๐ ล้านบาท (จ าแนกเป็นเงินลงทุนจากภาคเอกชน 
จ านวน ๗๒,๗๐๕ ล้านบาท และเงินลงทุนจากภาครัฐ จ านวน ๑๓,๕๑๖.๙๐ ล้านบาท) 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับพื นที่ 
๓.๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื นที่ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด้วยหลักการ “Demand Driven” เพื่อให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
โดยสร้างทักษะใหม่ด้วยการ New Skill, Re Skill และ Up Skill ภายใต้รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (EEC Model) ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เอกชนจ่าย ร้อยละ 
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(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๖๑ 

 

๑๐๐ (Type A) เป็นหลักสูตรแบบมีปริญญา (๒) ฝึกอบรมระยะสั้น (Short Courses) เอกชนจ่าย 
ร้อยละ ๕๐ : รัฐจ่าย ร้อยละ ๕๐ (Type B) ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย และบุคลากรในอาชีพ  
ผ่านหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองแล้ว ๙๓ หลักสูตร ด าเนินการแล้ว ๑๑,๒๕๕ คน นอกจากนั้น  
มีผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมเพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอีก ๒,๐๕๒ คน เยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท้ังสิ้น  
๒๗๒ คน รวมท้ังจัดแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา แล้วจ านวน ๗,๑๔๔ คน 

๓.๒) การน าเอกชนร่วมลงทุนกับท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาในโครงการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 

(๑) โครงการจัดตั งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern 
Fruit Corridor: EFC) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพลังงานความเย็นเหลือใช้จาก LNG  
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพัฒนาและจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการจัดหาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับโครงการ
จัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุน 
การด าเนินการภายในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park โดยมีการลงนามประกาศเขตนิคมฯ แล้ว 
และคณะกรรมการร่าง TOR อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างฯ และ TOR  
จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบ TOR ของงาน
จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะเป็นผู้วางกลไก
การบริหาร และประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาบริหารโครงการ โดยเฉพาะเอกชนผู้เชี่ยวชาญการค้า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๒) การพัฒนาตลาดอาหารทะเลในพื นที่  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับเมืองพัทยา เพ่ือพัฒนาตลาดอาหาร
ทะเลนาเกลือ-ลานโพธิ์ ให้เป็นตลาดท่ีทันสมัย เหมาะแก่การมาจับจ่ายใช้สอยอาหารทะเล  
ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวต่อไป 
 (๓) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม Smart Park 
  - ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ลงนามประกาศเรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
และได้ลงนามในประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  
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  -  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ 
ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างนิคมและ ควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือรับฟังประชาพิจารณ์ 
  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญ
ยื่นข้อเสนอการจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะได้ 
ท่ีปรึกษาและเร่ิมท างานได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  
 (๔) โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ ๓  
  ช่วงที่  ๑ อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนบท้ายสัญญา 
ร่วมลงทุน โดยด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
  -  กรม เจ้ า ท่ า ได้พิ จารณารายงานฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว  
และได้จัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ  
  - สผ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตาม
แนวทาง รายละเอียด ประเด็นท่ีคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ก าหนด และเสนอรายงานฯ  
ฉบับสมบูรณ์ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมต่อ สผ. ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
  -  บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพีได้ส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
  - จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔  
  -  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน 
EHIA ผ่านการเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มงานระยะท่ี ๑ (NTP1) เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาเริ่มงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน และงานออกแบบท่าเรือก๊าซ โดยให้เริ่มนับระยะเวลาโครงการวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
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  ช่วงที่ ๒ 
  - ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
  - ท่ีปรึกษาส่งแผนการด าเนินโครงการฯ เมื่อ วันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๖๔  
  - คณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ประชุม เพื่อพิจารณา
แผนงานฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างท่ีปรึกษาปรับปรุงแผนงานฯ 
พร้อมจัดท าร่างเอกสารการคัดเลือก 

๔) มูลค่าการลงทุน มูลค่าค าขอรับและออกบัตรในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม 
๒๕๖๔ มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม 
๑๑๖,๓๖๒ ล้านบาท เป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๖๐,๙๑๐ ล้านบาท 
ขณะท่ีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม ๑๑๐,๓๕๕ 
ล้านบาท เป็นการออกบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๔๒,๕๔๔ ล้านบาท  

๕) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื นที่ ประกอบด้วย  
(๑) การจัดท าข่าว บทความ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook  
ของส านักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน ๓๒ ชิ้น เผยแพร่ ๒๐๘ ครั้ง 
ประกอบด้วย ด้านภาพรวม ด้านนโยบายและแผน ด้านการลงทุนและการต่างประเทศ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาพื้นท่ีและชุมชน (๒) การจัดท า 
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ และ (๓) การมี 
ส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมพลังคนไทย ต้านภัย 
โควิด - 19 งานสัมมนา “เจาะลึกความก้าวหน้าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้นแบบการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ชุมชน” และโครงการเยาวชนอาสาเพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียว
ด้านพฤกษศาสตร์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานฝีมือชั นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ได้แก่ New skill /Reskill /Upskill 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาก าลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
แรงงานในสถาน-ประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง และแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SME โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  
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๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๙๘ 
  ๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
   ๑) การพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ปัจจุบันมีโครงการส าคัญท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ วงเงิน 
๑๘๓.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน ๓๐ โครงการ วงเงิน ๗๗,๙๙๘.๒๒๑ ล้านบาท 
และมีโครงการส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๓ โครงการ คือ (๑) โครงการแปรรูปสมุนไพรครบวงจร วงเงิน 
๓๐.๑๒๖๒ ล้านบาท (๒) โครงการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อพัฒนาเมืองชุมพรเป็นเมือง
น่าอยู ่และ (๓) โครงการป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๙๐ ล้านบาท เพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ 
   ๒) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ได้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วม 
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติต่อภาครัฐ 
แรงงานในพื้นท่ีรอบอุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดี ผู้ เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน  
และแรงงานท่ัวไป ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๕๖๐ คน (เป้าหมาย ๕๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๗๐ 
  ๖.๑.๓ เพ่ิมพื นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  

๑) กลไกการด าเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 
เป็นกลไกในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งครอบคลุมท้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน ๑๐ แห่ง และเขตเศรษฐกิจพิ เศษในภาคต่างๆ ของประเทศ  
โดย กพศ. มีหน้าท่ีและอ านาจท่ีส าคัญในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีมี 
ความเหมาะสมและสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังก าหนดภารกิจ แผนงานหรือโครงการและระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 
 นอกจากนี้  กพศ. ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด และคณะท างาน ๑ ชุด ได้แก่ 
(๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นท่ี และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (๒) คณะอนุกรรมการ 
ด้ าน โครงสร้ า งพื้ นฐ าน  (๓ )  คณะอนุ ก รรมการด้ านการตลาด และประชาสัมพันธ์   
และ (๔) คณะท างานสรรหา คัดเลือก เจรจา และก ากับติดตามการด าเนินการของผู้ลงทุนในท่ีดิน
ราชพัสดุ ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นกลไกขั บเคลื่อน 
การด าเนินงานภายใต้ กพศ. และมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณา
จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีเพื่อประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตาม
นโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพื้นท่ี 
 ๒) การให้สิทธิประโยชน์ การประชุม กพศ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ท้ัง ๔ ภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุนเป็นการเฉพาะและเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี และมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพิจารณาก าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางท่ี กพศ. ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป โดยมีพื้นท่ีและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
  (๑) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor 
: NEC – Creative LANNA) ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง ส่งเสริมคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว และท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
  (๒) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern 
Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy) ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี 
และหนองคาย ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  อุตสาหกรรมชีวภาพ  
และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
  (๓) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Central - Western 
Economic Corridor : CWEC)  ในพื้น ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี   
และกาญจนบุรี ส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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  (๔) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : 
SEC) ในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ส่งเสริมคลัสเต อร์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชี วภาพ  
และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 
  นอกจากนี้ กพศ. ได้เห็นชอบข้อเสนอมาตรการ/ปัจจัยสนับสนุนที่จะให้แก่
ผู้ประกอบกิจการในพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem)  
ให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและขยายการลงทุน โดยมีมาตรการท่ีส าคัญ ได้แก่ (๑) การให้สิทธิ
ประโยชน์  (ทางภาษีและมิ ใช่ภาษี )  (๒ ) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(๓) การพัฒนาก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
และสิ่งอ านวยความสะดวก (๕) การสนับสนุนเงินทุน และ (๖) การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อส่งเสริม
การประกอบกิจการ รวมท้ังก าหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมรายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๓) การศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ด าเนินโครงการ
จัดท าแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เพื่อจัดท าประเด็นการพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ในระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๕ และในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๕ และจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ 
  ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคลื่อน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท้ัง ๑๐ พื้นท่ี โดยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
สรุปได้ดังนี้ 
   ๑) การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ปี ๒๕๕๘ - 
ปัจจุบัน) มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ ๓,๘๙๐ ล้านบาท โดยเป็นโครงการลงทุนท่ีได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมศุลกากร การจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนท่ีใช้งบประมาณของการนิคม
อุตสาหกรรม) และภาคเอกชนในพื้นท่ีพัฒนา 
   ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ท้ังด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม มีความก้าวหน้าการด าเนินงานประมาณร้อยละ ๘๐ 
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โดยโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่นทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก-แม่สอด (แล้วเสร็จท้ังเส้นในปี 
๒๕๖๒) อาคารท่าอากาศยานแม่สอด (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒) สะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งท่ี ๒ 
(เปิดใช้งานแล้วในปี ๒๕๖๒)ด่านศุลกากรและระบบอ านวยความสะดวกการผ่านแดน เช่น  
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๒) ด่านพรมแดนแม่สอดแห่งท่ี ๒ (ก่อสร้าง
แล้วเสร็จปี ๒๕๖๒)ด่านบ้านพุน้ าร้อน (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๓) อาคารท่ีท าการด่านศุลกากร
เชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๖๓) การต่อเติมความยาว
ทางวิ่งสนามบินแม่สอดให้สามารถรองรับเครื่องบินท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น Boeing ๗๓๗ (ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด – หาดเล็ก ตอนแยก ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก 
(ก่อสร้างแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นต้น และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น ด่าน
ศุลกากรแม่สอดแห่งท่ี ๒ (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๖) ถนนแยก ทล.๔ – ด่านสะเดา แห่งท่ี ๒ 
(คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๖) ศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนม (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๗) 
   ๓) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด ซึ่งแรงงานต่างด้าว
กัมพูชาและเมียนมาสามารถเข้ามาท างานในแบบไป-กลับ โดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)  
แทนหนังสือเดินทางและใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตท างานในพื้นท่ีชายแดนของไทย
ตามท่ีก าหนดได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน และพ านักอยู่ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน และต้องมีการท า
ประกันสุขภาพ โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีแรงงานกัมพูชาและเมียน
มาท่ีเข้ามาท างานแบบไป-กลับหรือตามฤดูกาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๕๓๒,๓๓๐ คน 
นอกจากนี้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยจ านวนประมาณ ๙,๔๒๕ คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
   ๔) การจัดหาพื นที่พัฒนา เพื่อน าร่องการลงทุนซึ่ งปัจจุบันเอกชน 
และการนิคมอุตสาหกรรมได้เช่าพื้นท่ีพัฒนาแล้ว ๕ พื้นท่ี จาก ๘ พื้นท่ี ได้แก่ สระแก้ว สงขลา ตราด 
นครพนม และกาญจนบุรี ขณะท่ีพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร  
และหนองคาย อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อสรรหาผู้ลงทุน  
   ๕) โครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ  
ในพื้นท่ีและรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นท่ี สู่การจ้างงาน
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการฝึกอบรม 
จ านวน ๗,๔๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๖๓ 
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   ๖) โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน
ต่างด้าวเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าว  
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาตการท างานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือ
หรือผู้ช านาญการและกลุ่มซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ ช านาญการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มี 
การประกอบธุรกิจบริเวณชายแดนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณ
ชายแดนท่ีเข้ามาท างานในลักษณะ ไป - กลับ และตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ ลดปัญหา 
การลักลอบเข้ามาท างานในเขตพื้นท่ีชั้นในอย่างผิดกฎหมาย โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต
ท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๑๑,๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๒ 
   ๗) โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ด าเนินการก่อสร้างระยะที่ ๑ เนื้อท่ี ๖๒๗.๔๓ ไร่ แล้วเสร็จ 
   ๘) โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
อยู่ระหว่างรอการส่งมอบท่ีดินจากกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้
และความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 ๖.๒  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑) การขับ เคลื่ อนเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาค ด้วย 7 Smart (Economy, 

Environment, Energy, Mobility, Living, People, Governance) และการพัฒนา city data 
platform โดยค านึงถึงศักยภาพและความต้องการของแต่ละเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองท่ีมีความพร้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี
พื้นท่ีท่ีได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแล้ว จ านวน ๔๖ พื้นท่ี ใน ๒๙ จังหวัด 
นอกจากนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒) คณะท างานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ  มีมติเห็นชอบมอบตรา
สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ให้กับ ๕ เมืองน าร่อง ประกอบด้วย (๑) แม่เมาะเมืองน่าอยู่ 
จังหวัดล าปาง (๒) สามย่านสมาร์ทซิตี้ กรุงเทพมหานคร (๓) ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต  
(๔) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ จังหวัดขอนแก่น และ (๕) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 
รวมถึงพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาเมืองของ ๔ เมือง ได้แก่ (๑) นครระยองเมืองอัจฉริยะ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๖๙ 

 

และน่าอยู่ (๒) หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว (๓) ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ และ (๔) อุบลราชธานี
เมืองอัจฉริยะ เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ
ต่อไป 

๓) การวางและจัดท าผังเมือง (๑) วางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับ
อ าเภอ) จ านวน ๙๔ ผัง และ (๒) ศึกษาออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ จ านวน ๑๖ ผัง ท้ังนี้ 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าผังแม่บทเพื่อพัฒนาตามผังเมืองรวม และออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๑๖ ผัง 

๔) การยกระดับเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่า เทียมและเท่าทัน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform)  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (๑) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 
ด้วยแพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform: CDP) มีเป้าหมาย
ผลักดันให้เกิดการใช้ CDP จ านวน ๗ พื้นท่ี (๒) หารือกับจังหวัดมหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา 
และยะลา เพื่อเสนอแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (๓) หารือจังหวัดก าแพงเพชร สงขลา เลย 
สิงห์บุรี ขอนแก่น แพร่ และเทศบาลแสนสุข เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และ (๔) ด าเนินการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
ด้านเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

๕) อยู่ระหว่างการหารือกับเมืองอัจฉริยะ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform) ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก นครราชสีมา มหาสารคาม สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ภูเก็ต 
สงขลา และนราธิวาส 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๗๗๐ 

 

  
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๗  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๗๑ 

 

นโยบายหลักข้อ ๗  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 

 ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื นที่ 
    ๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ีระลึก ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นท่ี 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยด าเนินการแล้ว จ านวน ๘๐๐ ราย 
    ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสินค้า 
OTOP ดังนี้ 
     (๑) ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้า OTOP ท่ีเคยลงทะเบียนและยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็น
ปัจจุบันและใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม โดยได้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนให้สามารถลงทะเบียนท้ังปีและทุกปี ซึ่งเริ่มด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา ปัจจุบันยอดการลงทะเบียน ๙๗,๙๓๙ กลุ่ม/ราย ๒๒๑,๙๘๖ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้า
ประเภทอาหาร จ านวน ๘๕,๔๒๐ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม จ านวน ๑๑,๒๖๓ ผลิตภัณฑ์   
ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน ๔๑,๘๖๕ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก จ านวน 
๕๔,๘๖๘ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร จ านวน ๒๘,๕๗๐ ผลิตภัณฑ ์
     (๒) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
และประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นฐานรากเข้าสู่กระบวนการพัฒนา OTOP ด้วยการลงทะเบียนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP จ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดยีว 
และ SMEs ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนา
ชุมชนปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๔ จ านวน ๙๗,๙๓๙ กลุ่ม/ราย เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๗ จ านวน ๘๓,๐๔๖ 
กลุ่ม/ราย (ปี ๒๕๔๗ จ านวน ๑๔,๘๙๓ กลุ่ม/ราย) โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับ 
การพัฒนา จ านวน ๒๔,๙๓๖ กลุ่ม/ราย แยกเป็น ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐,๔๙๖ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓,๐๔๐ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/
ราย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๗๗๒ 

 

     (๓) ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาด แบ่งเป็นระดับ 
ได้แก่ (๑) ระดับจังหวัด (๒) ระดับภูมิภาค (๓) ระดับประเทศ (๔) ระดับระหว่างประเทศ  
รวมท้ังสิ้น จ านวน ๔๒๓,๑๗๕ ครั้งปี ๒๕๖๐ จ านวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ปี ๒๕๖๑ จ านวน  
๗๗,๘๐๘ ครั้ง ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๑,๑๓๓ ครั้ง ปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๑๘,๖๒๐ ครั้ง 
     (๔) ส่งเสริมการตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ 
www.otoptoday.com ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP ท่ีใหญ่ท่ีสุด สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 
     (๕) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๓๕๒,๙๕๔.๐๙๘๖ ล้านบาท โดยแยกเป็น ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน ๑๐๙,๗๘๑.๗๗๔๘ ล้ านบาท ( เพิ่ มขึ้ นร้อยละ ๑๒.๕๑) ปี  ๒๕๕๙ จ านวน 
๑๒๕,๒๐๘.๓๖๗๕ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๐๕) ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕๓,๕๑๐.๗๓๒๘  
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๒.๖๐) ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙๐,๓๒๐.๖๐๕๗ ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๒๓.๙๘) ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๓๗,๒๕๕.๐๒๘๖ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๖๖) ปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๕๘,๓๐๗.๑๗๐๓ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๘๗) และปี  ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๗๘,๕๗๐.๔๑๘๙ ล้านบาท 
     ๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based 
OTOP : KBO) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด 
และจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านพัฒนาขีดความสามารถ  
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ านวน ๗๖ จังหวัด ๓,๐๔๐ คน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในพื้นท่ี ๖๗ จังหวัด ๑,๓๔๐ ผลิตภัณฑ์ (อยู่ระหว่างพัฒนา 
๑๖๐ ผลิตภัณฑ์ ในพื้นท่ี ๘ จังหวัด) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน/เครือข่าย KBO จังหวัด ๓,๐๔๐ คน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (QD) หรือผลิตภัณฑ์ ๑ - ๓ ดาว รวม ๑,๕๒๐ ผลิตภัณฑ ์
    ๔) การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย 
     (๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้า 
สิริวัณณวรีฯ” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทาน
แบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งพระราชทาน 
พระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถน าไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกท้ังพระราชทาน 
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พระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดประกวดลาย
ผ้าพระราชทาน และกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบต่อให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดได้น าไปเป็น
ต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามวิถีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น 
ตามพระด าริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมียอดการจ าหน่าย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  
(เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เดือนมกราคม ๒๕๖๕) จ านวน ๕๖๑.๖๕๑๘ ล้านบาท และน าลายผ้า
พระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปต่อยอด จ านวน ๑๐,๑๕๙ กลุ่ม มีสมาชิกได้รับ
ประโยชน์ ๘๓,๒๕๗ ครอบครัว/ครัวเรือน 
     (๒) ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และมอบหมาย 
ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการส่งเสริม  
และสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
      (๒.๑) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้  
ในแผ่นดิน ในทุกจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด ร่วมด้วยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในส่วนกลาง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ด าเนินการประกวดผ้า
สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัดและประเทศ พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทผ้า โดยสนับสนุนงบลงทุน จ านวน ๔๐.๓๗๔๗ ล้านบาท 
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการทอผ้า จ านวน ๒๗ จังหวัด ๓๐ ผลิตภัณฑ ์
      (๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดตราด สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร มีการทอผ้าและมีผ้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ส่งผลให้จังหวัดตราด มีกลุ่มทอผ้า 
จ านวน ๒ กลุ่ม สมาชิก ๒๕ คน และมีการถ่ายทอดไปยังนักเรียน จ านวน ๑ โรงเรียน จังหวัด
สมุทรปราการ มีกลุ่มทอผ้า จ านวน ๑ กลุ่มสมาชิก ๒๐ คน และลายผ้าท่ีคิดค้นขึ้นมา ๕ ลาย คือ 
ลายปลาสลิด ลายดอกดาวเรือง ลายใบโพธิ์ร่มฉัตร ลายโพทะเล และลายนพเก้าสุวรรณภูมิ 
และจังหวัดสมุทรสาคร ท าผ้าปักมือ ๓ ลาย คือ ลายกล้วยไม้ ลายปลาทู (ลายประจ าจังหวัด) 
และลายสามเหลี่ยม 
      (๒.๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทอผ้า จ านวน ๔ กลุ่ม ๔๐ คน ในพื้นท่ี
จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา 
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 (๒.๔) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง 
จ านวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ ์
 (๒.๕) ผลจากการจ าหน่าย “ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง” ส่งผลให้เกิด
รายได้ จ านวน ๑๖,๗๑๐.๘๘๘๕ ล้านบาท (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๕) 
ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๕,๕๓๓ กลุ่ม/ราย และมีสมาชิกได้รับประโยชน์ จ านวน 
๑๒๒,๘๗๘ ครอบครัว/ครัวเรือน 
 (๒.๖) ผลจากการจ าหน่าย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ส่งผลให้เกิดรายได้ 
จ านวน ๑๗,๙๑๖,๗๙๑,๘๑๘ ล้านบาท (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕) มีกลุ่มได้รับ
ประโยชน์ จ านวน ๑๒,๖๖๕ กลุ่ม และมีสมาชิกได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๑๐,๐๓๙ ครอบครัว/
ครัวเรือน และมีสมาชิกได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๑๐,๐๓๔ ครอบครัว/ครัวเรือน 
 ๒.๗) ยอดการจ าหน่าย “ผ้าถิ่นไทย” ในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด - 19 
ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้า 
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมียอดการจ าหน่าย เป็นเงิน ๑๔,๒๔๒,๖๑๐ บาท  
ยอดการสั่งจอง เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๔๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น เป็นเงิน ๑๖,๒๔๓,๐๑๐ บาท 
 ๕) ด าเนินโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen 
เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ น โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์ท่ีตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) และเกิดการจ้างงานผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยจ้างเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ๗๖ จังหวัด และส่วนกลาง จ านวน ๒๓๗ ราย ซึ่งด าเนินการตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงาน ได้แก่ การถ่ายทอด/แนะน าด้าน
การตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี รวมท้ังสิ้น ๔๘,๖๐๒ ราย 
แนะน าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ด้วยการถ่ายทอดสด (Live) 
๖,๐๒๖ ครั้ง ๓๑,๗๐๙ ผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าชม ๙๔๙,๗๘๐ ครั้ง ด าเนินการจัดท าเนื้อหา (Content) 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ผ่านสื่อสังคม (Social 
Network) ๒๕,๘๒๐ ผลิตภัณฑ์ ด าเนินการจัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม (Social 
Network) ๘,๖๒๔ คลิป ท้ังนี้ มียอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ๙๘.๖๙๗๘ ล้านบาท 
 ๖) เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) เพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ อีกท้ังยังส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศท้ังในส่วนของเมือง
หลักเมืองรอง และการท่องเท่ียวชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจุบันได้จัด
อบรมและประเมินตนเอง (Self - Assessment)  แก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๔๖๒ ราย  
และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อส ารวจความต้องการของตลาดและน ามาปรับใช้ ให้มี 
ความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง จ านวน ๔๖๒ ราย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ าชุมชนเพื่ อสร้ างมูลค่ า เพิ่ ม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ด้วยการน าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นท่ีมาปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผสานความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยี เป้าหมายจ านวน ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการแล้ว จ านวน 
๓๖ ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒๐๐ ผลิตภัณฑ ์
 ๘) โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่บนพื นที่สูง กรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการ ร่วมกับ DTAC จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับ
ขีดความสามารถของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองสู่ผู้ประกอบการออนไลน์ ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาเยาวชน
ผู้ประกอบการชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูง สู่การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางดิจิทัล และด้านการประกอบธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชน ความภูมิใจในอัตลักษณ์ ความสามารถ
ในการรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้เกิดการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นและชุมชน เช่น 
การทอผ้ากี่ เอว ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพและธุรกิจท่ีส าคัญในพื้นท่ี 
เกิดช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งราษฎรบนพื้นท่ีสูงจะมีความรู้ด้านดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
ของตนเองท่ีน่าสนใจ รวมถึงมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายท่ีน่าติดตามและพัฒนาขยายความรู้
ในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์และพัฒนาแพลตฟอร์มแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้าง
อาชีพสร้างรายได้และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งคาดว่าจะมี รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๕ - ๕๐ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๘๐ คน 
 ๙) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมเสวนา “BCG ธุรกิจสร้างรายได้ 
รักชุมชน รักษ์โลก” ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการสินค้า 
พื้นถิ่นไทยเข้าร่วม จ านวน ๑๒๙ ราย จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า “SMART Local Shop by 
DBD” ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 
จ านวน ๓๐ ราย และจัดสัมมนาหลักสูตรบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพสินค้าพื้นถิ่น
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ด้วย BCG Economy Model” ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
มีผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทยเข้าร่วม จ านวน ๒๐ ราย 
 ๑๐) โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้า
พื นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล  อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ การจัดท าระบบควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) จ านวน ๘ สินค้า การจ้างตรวจ
รับรองระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากล (External 
Control) จ านวน ๘ สินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า GI ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
จ านวน ๑๑ สินค้า 
 ๑๑) โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มุ่ งเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ
ผู้ ประกอบการ OTOP ในกลุ่ ม  A และ B ให้ เข้ าสู่ ระบบของภาครัฐ เพิ่ ม มากขึ้ น  อาทิ 
การจดทะเบียนการค้าระบบ DBD Registered มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริม 
และยกระดับในด้านต่าง ๆ โดยมีท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และสร้างทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการท าการตลาดยุค
ดิจิทัลการยกระดับมาตรฐานสินค้า การท าบัญชีท่ีถูกต้อง การด าเนินการส่งเสริมและยกระดับ 
การประกอบการดังกล่าวจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่าง 
ๆ ของภาครัฐได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น สามารถด าเนินธุรกิจในยุค New Normal และ Next Normal 
ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้า
สู่ระบบของภาครัฐ จ านวนท้ังสิ้น ๑,๖๐๖ ราย และมีผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน
ภาครัฐด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนการค้า และการขอรับมาตรฐาน อย. จ านวนท้ังสิ้น 
๑๕๐ ราย 
 ๑๒) โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างมูลค่าทางการค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินโครงการย่อย ได้แก่ 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการยกระดับ
การค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก (ภาคกลาง) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้า 
(ภาคตะวันออก) และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เช่ือมโยงการค้าโลก (ภาคใต้) และโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า (ชายแดนภาคใต้) สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าของกลุ่มเป้าหมาย 
รวม ๘๗๓.๒๒ ล้านบาท 
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 ๑๓) การด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  (๑) โครงการพัฒนาเยาวชนชนเผ่าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เพื่อพัฒนาเยาวชนผู้ประกอบการชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงสู่การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ 
โดยจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และฝึกทักษะการขายออนไลน์ให้แก่กลุ่มราษฎรบนพื้นท่ีสูง  
กลุ่มอาชีพ โดยสามารถสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ สร้างเพจเฟซบุ๊ค ไลฟ์สดขายสินค้าของ
ชนเผ่า และผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคง่าย และ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ๒ กลุ่ม จ านวน ๓๐ คน จังหวัดล าพูน ๓ กลุ่ม จ านวน ๗๐ คน และจังหวัดอุทัยธานี 
๓ กลุ่ม จ านวน  ๓๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๓๐ คน 
  (๒) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ท่องเที่ยว ภูมิวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับราษฎรบนพื้นท่ีสูง โดยใช้กลไก 
การด าเนินงานด้าน การท่องเท่ียวและพัฒนาพื้นท่ีให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่เรื่องราวทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นท่ีสูง ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
พื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พื้นท่ีท่ีด าเนินการศูนย์ราษฎรบนพื้นท่ีสูง ๑๖ จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุทัยธานี เพชรบุรี และราชบุรี โดยมีผลการด าเนินงานในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน จ านวน ๕๖๕ คน 
  (๓) โครงการส่งเสริมการต่อยอด ผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัด
อุทัยธานี  จัดกิจกรรมแสดงผลงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” ณ อ าเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อแสดงกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์  ประเพณีวัฒนธรรม 
โดยมีกิจกรรมเดินแบบผ้าทอมือท่ีทันสมัย ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง พร้อมจัด
นิทรรศการ และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรจากศูนย์พัฒนาราษฎร 
บนพื้นท่ีสูง จังหวัดอุทัยธานี ล าปาง ล าพูน ตาก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร และพิษณุโลก 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงภูมิวัฒนธรรม ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้  
และยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นท่ีสูง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐๐ คน 
 ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
    ๑) จ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด ด าเนินโครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนท่ีขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถน าสินค้า 
มาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์  thailandpostmart.com โดยได้จัดสัมมนาฝึกอบรมให้ความรู้ 
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และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมท้ังเปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิก
จ าหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สถานะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มีผู้ขายสินค้า จ านวน 
๖,๙๑๑ ร้าน เป็นร้านค้าท่ัวไป จ านวน ๓,๕๖๕ ร้าน และร้านค้าชุมชน จ านวน ๓,๓๔๖ ร้านมียอด
จ าหน่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ เป็นเงิน  
๐.๖๘ ล้านบาท และรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นเงิน 
๙.๓๑ ล้านบาท   
    ๒) ยกระดับชุมชนท้องถิ่ นสู่ ชุมชนดิ จิทัล  (Digital Community)  
โดยส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดภูมิป ญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิ ทัลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เกษตรอัจฉริยะและสุขภาพ อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ตั้งแต่
ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหาร
การเงิน จ านวน ๖๑ ชุมชน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕ 
    ๓) ด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ดังนี้ 
     (๑) พัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในรูปแบบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” โดยให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ OTOP ท่ีต้องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นท่ีต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการใน ๖ ประเด็นการพัฒนา 
ประกอบด้วย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนา 
และออกแบบกระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร 
และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 
การให้บริการ ๔๑ จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน ๑๗๗ ราย  
๒๖๙ ผลิตภัณฑ์ ในพื้นท่ีเป้าหมายรวม ๓๖ จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๓๓ แห่ง งบประมาณ
ท่ีสนับสนุน จ านวน ๒๙.๗๙๒๘ ล้านบาท 
     (๒) ด าเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมการน าเสนอแนวคิดในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ จากใบสมัคร
ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ซึ่งเป็นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ OTOP  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๗๙ 

 

ท่ีต้องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ีต้องการของตลาด 
และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 
การให้บริการ ๔๑ จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นท่ีเป้าหมาย ผ่านการพิจารณา 
คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น จ านวน ๑๐๑ ราย ในพื้นท่ี ๓๖ จังหวัด ท้ังนี้ได้ประสานหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเป้าหมาย/ใกล้เคียง จ านวน ๒๒ แห่ง เพ่ือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายท่ีปรึกษา 
และรับด าเนินการวิเคราะห์ผู้ประกอบการและประเด็นความต้องการท่ีผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการ 
     (๓) ด าเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ 
๑๕ ผู้ประกอบการ ในพื้น ท่ี  ๓ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  เชียงใหม่  ล าพูน และล าปาง  
โดยมอบหมายสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคเหนือเป็นผู้ด าเนินโครงการฯ 
     (๔) ด าเนินงาน “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 (๔.๑) ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน ส าหรับ 
ผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ สถานประกอบการ ๓๐ ผลิตภัณฑ ์

 (๔.๒) ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส าหรับ 
ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแตง และของท่ีระลึก 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ สถาน
ประกอบการ ๓๐ ผลิตภัณฑ ์
     (๕) จัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในการพัฒนา OTOP  
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑสินคาชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
จ านวน ๑๕๐ ราย (๑๕ หลักสูตร) จ านวน ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ ล าพูน ลพบุรี หนองบัวล าภู  
และสุราษฎรธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ท่ีต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
และเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจอยู่ แล้ว แต่ต้องการ
กระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจ 
    ๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยด าเนินโครงการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) มีเป้าหมายให้ 
UBI ในสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าท่ีบ่มเพาะให้ เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs)  
และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup Companies) โดยมีเครือข่ายอุดมศึกษา จ านวน ๙ เครือข่าย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๘๐ 

 

ได้แก่ (๑) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (๒) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
(๓) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (๔) เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๕) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (๖) เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (๗) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (๘) เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน และ (๙) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 
จ านวนท้ังสิ้น ๑๒๕ ราย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๕ 
    ๕) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย เกษตรกร   
และกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้น้อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านกระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และขยายตลาด 
ได้เพ่ิมขึ้น 
    ๖) พัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อาหารไทย ๔ ภาค เพื่อการส่งออกด้วย
เทคโนโลยีแช่เยือกแข็งในระบบไนโตรเจน เพื่อส่งเสริมอาหารไทยพร้อมบริโภคแช่แข็งให้เป็น 
อาหารทางเลือกรูปแบบใหม่ท่ีมีประโยชน์ส าหรับผู้บริโภค และคงความเป็นอัตลักษณ์ด้วย
เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง โดยการศึกษาการคงคุณภาพ คุณค่าในเชิงโภชนาการและสารส าคัญ
ของวัตถุดิบ/สมุนไพรไทยท่ีเป็นส่วนประกอบ ในอาหารไทย ๔ ภาค และคัดเลือกวัตถุดิบ/สมุนไพรไทย
เข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหารไทยพร้อมบริโภคแช่แข็งอย่างปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ า - ปลายน้ า  
โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อาหารไทย ๔ ภาค พร้อมบริโภคแช่แข็ง 
จ านวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท่ีเหมาะสมกับการเตรียมวัตถุดิบ/สมุนไพร จ านวน ๑๐ ชนิด 
รวมถึงเทคโนโลยีในการปรุงท่ีเหมาะสมกับการแช่เยือกแข็ง ๓ เทคโนโลยี ในปัจจุบันจากการศึกษา
กระบวนการด าเนินงาน สามารถจัดท าข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเอกลักษณ์อาหารไทย 
ตามเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค การเตรียมวัตถุดิบ/สมุนไพรท่ีเหมาะสม การศึกษาวัตถุดิบ  
และการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง  โดยมีผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕ 
    ๗) พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชด าริจากการถ่ายทอด
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า จังหวัดบุรีรัมย์ สู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์มูลค่าสูง เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่จากลวดลายเอกลักษณ์
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ของท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด
บุรีรัมย์ ๑๐ กลุ่ม 
    ๘) ส่งเสริมนวัตกรรมเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นท่ี
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการ
ความรู้ก่อนน าไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๙) พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิตและการแปรรูป 
เห็ดเศรษฐกิจ” และให้ความรู้เร่ืองบัญชีและการท าแผนธุรกิจ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๐ 

   ๑๐) พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ท้ังนี้ จากฐานข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน ๙๗,๙๓๙ กลุ่ม/ราย จ าแนกเป็น  
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ๕๓,๗๙๐ กลุ่ม/ราย ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว ๔๒,๔๕๑ กลุ่ม/ราย 
และผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๑,๖๙๘ ราย และมีผลิตภัณฑ์ท่ีลงทะเบียน จ านวน 
๒๒๑,๙๘๖ ผลิตภัณฑ์ จ าแนกเป็น ประเภทอาหาร ๘๕,๔๒๐ ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 
๑๑,๒๖๓ ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ๔๑,๘๖๕ ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้  
ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ๕๔,๘๖๘ ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ๒๘,๕๗๐ 
ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒๔,๙๓๖ กลุ่ม/ราย โดยด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ พัฒนาผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล การส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และด้าน 
การจ าหน่ายสนิค้าออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓,๘๐๐ ราย/กลุ่ม 

   ๑๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  โดยมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จ านวน ๒๙,๕๖๗ ผลิตภัณฑ์ 
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
การส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) การยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP 
อาหารถิ่นรสไทยแท้ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านคชานุรักษ์ จังหวัด
จันทบุรี และการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน จ านวน ๓,๘๒๐ 
ผลิตภัณฑ ์
    ๑๒) ด าเนินกิจกรรมปั้นดาว โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะให้แก่ผู้ผลิตหรือ
ธุรกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ หรือลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่าย รวมถึง  
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การบริการ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการขายให้แก่ผู้ผลิตหรือ
ธุรกิจชุมชน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในทุกภาคของประเทศ ท้ังนี้   
มีผู้ประกอบการ จ านวน ๒๑๒ ราย ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ 
และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการน าการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo รวมท้ังการประเมิน
และวิเคราะห์ การน าเทคโนโลยี เครื่องจักร นวัตกรรม หรือมาตรฐานท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การบริหาร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๑๓) สนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๑๓.๑) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓ แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
       (๑) แพลตฟอร์มการบริการให้ค าปรึกษา (Technology 
Consulting Service: TCS) ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๗๒ โครงการ รวมงบประมาณ
สนับสนุน ๑๗.๒๖๐๔ ล้านบาท ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
       (๒) แพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) จ านวน ๔๕ โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 
๙.๕๓๒๐ ล้านบาท ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๓๘ โครงการ งบประมาณรวม 
๗.๙๖๖๔ ล้านบาท 
       (๓) แพลตฟอร์มบ่มเพาะชุมชน/หมู่บ้านให้มีศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI) จ านวน ๗๖ โครงการ รวมงบประมาณ
สนับสนุน ๑๕.๑๑๕๙ ล้านบาท ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๖๓ โครงการ 
งบประมาณรวม ๑๒.๔๙๐๗ ล้านบาท 
     ๑๓.๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
       (๑) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙,๕๗๕ คน  
       (๒) จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนท่ีใช้ผลงานวิจัย 
และพัฒนาไปเพิ่มมูลคา่ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้มีจ านวน ๓๖ ราย 
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       (๓) จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ท่ีส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ านวน ๓๑ เร่ือง  
  ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ 
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
    ๑) พัฒนา SME PORTAL และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม รวมถึ งพัฒนาเว็บไซต์  smeone. info ซึ่ ง เป็น  Single Platform เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของภาครัฐ โดยเป็นแหล่งรวบรวม
บริการของภาครัฐ จากทุกหน่วยงานและยังรวบรวมความรู้ และเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับการท ามา
หากินของ SME ให้ได้เรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ  
โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างการปรับปรุงแผนการด า เนินงาน รวมถึงการ สรรหาท่ีปรึกษา 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจ านวน 
ผู้เข้าใช้งานระบบ จ านวน ๕๒๑,๐๒๕ ราย และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน ๗๓ หน่วยงาน  
โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒) พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ รวมถึงสนับสนุนการท าธุรกิจออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมาย
สร้างระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น ปัจจุบันได้เริ่มด าเนินงานจัดท า
แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ แผนการพัฒนาการให้คะแนนและการแลกคะแนน (Reward 
and Redeem Features) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
แบบออนไลน์ (Market Place Online) แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
และแผนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์  SME CONNEXT (https://smeconnext.com)  
เพื่อการแสดงผลสินค้าใน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้งาน
ในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน 
    ๑) ถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/Organic สมุนไพร ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ 
ในจังหวัด เมืองสมุนไพรคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๕ จังหวัด รวมเกษตรกร 
ท่ีเข้าอบรม ๓๔๕ ราย 
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    ๒) มีพื้นท่ีท่ีได้รับการรับรอง Organic ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์
เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๑๑ แหล่ง มีผู้ประกอบการสมุนไพรมากกว่า ๙๒๐ ราย 
มีโรงงานผลิตแปรรูปสมุนไพร จ านวน ๓๕ แห่ง มีนักท่องเท่ียวของจังหวัด จ านวน ๑,๐๒๐,๗๖๗ ราย 
มูลค่าการท่องเท่ียวในจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๔,๘๖๘ ล้านบาท 
    ๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นวัตถุดิบสมุนไพรโดยการส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๑๔ จังหวัด จังหวัดละ ๒ ตัวอย่าง รวมเป็น  
๒๘ ตัวอย่าง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สารส าคัญและโลหะหนัก) 
  ๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 
    ๑) ด าเนินโครงการ SME Academy 365 โดยเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital โดยการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์
และสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ผ่าน Platform “SME Academy 
365” มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน ๑๐,๑๐๐ ราย มียอดผู้เข้าใช้บริการ  
E - learning แล้ว ๑๗๓,๓๙๗ ครั้ง และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๐ ล้านบาท 
มีผลการด า เนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ SME Academy 356 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการเข้าถึงข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ SME จากหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ ของ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) จ านวน ๑๐๒ เรื่อง อาทิ ภาษีอากร ธุรกิจสร้างสรรค์ท่องเท่ียว - โรงแรม 
และธุรกิจค้าปลีก โดยมียอดผู้เข้าใช้บริการ จ านวน ๓๗,๖๓๔ ราย 
    ๒) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) 
บริการให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นในการด าเนินธุรกิ จแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีและการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต กฎหมาย  
และด้านอื่น ๆ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโครงการต่าง ๆ  
ท้ังท่ีเป็นของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือภาครัฐและเอกชน
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับบริการแล้ว จ านวน ๑๗๙,๒๕๙ ราย 
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการแล้ว จ านวน ๑๒๓,๐๔๕ ราย มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๘๑.๒๐ 
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 ๗.๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน   
    ๑) โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๗๗ ดังนี้ 
     (๑) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ ๑๒๕ แห่ง 
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๒,๒๐๘ ราย 

    (๒) ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 
โดยก ากับดูแล และติดตาม ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของเกษตรกร 

    (๓) สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    ๒) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  โดยมี
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการด าเนินงาน เกิดการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
จ านวน ๖๓,๒๑๗ หมู่บ้าน/ชุมชน มีประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 
๑,๗๑๕,๔๒๐ คน/ครัวเรือน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดด าเนินการ ๒ กิจกรรม 
ประกอบด้วย 

    (๑) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ าน 
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐ คน 

    (๒) กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 
๓๐๐ กลุ่ม 

    (๓) ด าเนินโครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชน เพื่อพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยใช้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ 
และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได้ ปัจจุบันมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน จ านวน ๑,๐๘๘ คน 
จากเป้าหมาย จ านวน ๖๐๐ คน 

 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๘๖ 

 

  ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่
ต่างประเทศ  
    ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
และส่งเสริมให้ใช้งบประมาณอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวซึ่งน าไปสู่ 
การสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
๕๕ จังหวัด ๔๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๘๙.๓๐๓๗ ล้านบาท 
    ๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร พัฒนาแหล่งเท่ียวเชิงเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการด้านการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
     (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาด
เกษตรกร) จ านวน ๗๓ จังหวัด ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จ านวน 
จ านวน ๑๐ แห่ง มูลค่าการค้าการจ าหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริม จ านวน 
๑,๓๒๐ ล้านบาท 
     (๒) เชื่อมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. โดยเชื่อมโยงตลาด 
และกระจายผลผลิตข้าวของสหกรณ์ได้ จ านวน ๒๑๓.๐๕๓ ตัน มีมูลค่าจ าหนาย ๓,๙๔๐,๒๓๑ บาท 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑,๒๕๐ 
     (๓) จัดกิจกรรมสนับสนุนการกระจายผลไม้และส่งเสริมตลาดผู้บริโภค
ผลไม้ไทย โดยจัดประชาสัมพันธ์งาน “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขท่ัวไปถึงหน้าบ้าน” น าสินค้าจากร้าน 
Mini อ.ต.ก. และ Ortorkor.com รวมท้ังสินค้าฝากขายของเกษตรกร ไปจ าหน่าย ณ ศูนย์การค้า
พาราไดซ์ พาร์ค มีรายการสินค้า จ านวน ๕๒ รายการ มียอดจ าหน่าย ๓๔,๐๐๕ บาท 
     (๔) จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยทุกวันอังคารหน้า
ส านักงาน อ.ต.ก. เขต ๔ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกร 
เขารวม ๒๕๑ รานคา มูลคาจ าหนาย ๒๘๑,๕๗๕ บาท  
     (๕) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ Brand 
อ.ต.ก. ณ ตลาดน้ า อ.ต.ก. จตุจักร ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐ 
ร้านค้า รายการสินค้า ๘๐ ชนิด มูลค่าจ าหน่าย ๘๕,๐๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๘๗ 

 

     (๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้ “ชม ชิม ช้อป 
ผลไม้สดจากสวน ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๑ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๘๗๐ ราย 
สามารถจ าหน่ายผลไม้และช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในช่วงผลผลิตออกมาก 
ในฤดูกาลได้ จ านวน ๗๒.๒๓๑ ตัน และมีมูลค่าจ าหน่ายท้ังสิ้น ๖,๘๖๓,๘๘๒ บาท 
     (๗) จัดกิจกรรม “ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ าใจ ๒ ต่อ” เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรกระจายผลผลิตและมีช่องทางการจ าหน่าย จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ เรือนจ ากลางต่าง ๆ 
ผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก. และบุคลากรภาครัฐจากการ Pre - Order โดยลิ้นจี่ท่ีลูกค้าสั่งซื้อ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นการส่งก าลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 รวมท้ังส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ตามโรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๗ ราย และมีเครือข่ายสมาชิกรวม จ านวน ๔๙๑ ราย สามารถ
เชื่อมโยงตลาดและกระจายผลผลิตลิ้นจี่ได้จ านวนท้ังสิ้น ๑๒.๔๕๐ ตัน และมีมูลค่าจ าหน่าย 
รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๑,๗๐๐ บาท 
     (๘) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดผลไม้คุณภาพไทยตาม
ฤดูกาลทางภาคเหนือ ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า อ าเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ ร้านค้า สมาชิกในกลุ่มรวมท้ังหมด 
๑,๑๒๗ ราย โดยมีมูลค่าจ าหน่ายรวม ๓๔๖,๔๕๐ บาท และมีผู้เข้าชมงาน ๑,๓๔๕ ราย 
     (๙) จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตลาดผลไม้ไทยยุคใหม่ 
สู่ตลาดออนไลน์ ณ ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔มีเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการท่ีเข้ าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๑๔๐ ราย โดยผลผลิตผลไม้สดที่น ามาจ าหน่ายภายในงาน เช่น มะม่วงเขียวเสวย 
มะม่วงอกร่อง มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง ชมพู่
ทับทิม ชมพู่เพชรชมพู น้อยหน่า ส้มโชกุน ส้มโชกุนเบตง ล าไย มะละกอ อโวคาโด ฝรั่งกิมจู   
และผลไม้แปรรูป เป็นต้น มีมูลค่าการจ าหน่าย เป็นจ านวน ๒๔๐,๖๘๖ บาท 
     (๑๐) จัดกิจกรรมผลไม้เลิศรสผักสดจากสวน ณ ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน 
จตุจักร กรุงเทพ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
สมาชิกสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔๙ ราย มีสมาชิกในกลุ่ม
ท้ังสิ้น ๔๕๘ ราย มีมูลค่าการจ าหน่าย เป็นจ านวน ๒,๙๗๗,๖๓๓ บาท  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๘๘ 

 

     (๑๑) พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการตลาด จ านวน ๒๘๔ แห่ง 
     (๑๒) ส่งเสริมการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม ด าเนินการ
จ าหน่ายผ้าไหมภายใตโครงการ จ านวน ๑๖,๙๗๑ เมตร ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๔๑ 
     (๑๓) ส่ง เสริมและพัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียววิถี เกษตร โดยพัฒนา 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ๗๗ แหล่ง เพื่อยกระดับแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
     (๑๔) โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้าโดยเชื่อมโยง/ประสานหาจุดจ าหน่าย/จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เกิดมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๗๘๒.๐๙ ล้านบาท และจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ท้ังช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ 
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓,๘๔๐ ราย และมีเจ้าหน้าท่ีผ่านการอบรมในหลักสูตร
ของสถานบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA : New Economy Academy) และ DBD 
Academy ผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน ๑๔๑ ราย 
 ๓) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ธุรกิจชุมชน) ดังนี  
  (๑) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน โดยการฝึกอบรมด้าน
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๔๐๐ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
  (๒) เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรให้แก่สหกรณ์ จ านวน ๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๔ 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ โดยด าเนินการเตรียมการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งด าเนินการแล้ว ๕๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗ 
 ๔) ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
โดยให้ค าปรึกษา พัฒนาศักยภาพ เจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าสมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบการผลิต
สมุนไพร และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๘๙ 

 

 ๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 
โดยจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ท่ีเข้ารับคัดเลือก Premium Herbal Products จ านวน ๒๘๑ รายการ 
 ๖) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นทางการตลาดในรูปแบบ 
Online ทั งในและต่างประเทศ เช่น BEC-TERO KLANGONE ส่วนรูปแบบ Offline มีการจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า 
 ๗) ออกบูธจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานต่าง ๆ ในงานเที่ยว
เมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น ณ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม และงาน OTOP CITY  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้า เมืองทองธานีและมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรับรองเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ โดยมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เข้ารับคัดเลือก รวมท้ังสิ้น จ านวน ๓๗๓ ผลิตภัณฑ ์
 ๘) ขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร ๑๔ 
จังหวัด แบ่งออกเป็น ๓ คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ประกอบด้วย จังหวัด
อ านาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุ ทัยธานี และสกลนคร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร 
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี คลัสเตอร์ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ท้ังนี้ เมืองสมุนไพร
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพร ครบท้ัง ๑๔ จังหวัดเมืองสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 ๙) ขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร โดยอบรม 
ส่งเสริมผู้ประกอบการพร้อมให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และประกวด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Saraburi product award)  ในจังหวัดสระบุรี  อบรมผู้ประกอบการ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้การปลูกสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมและพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย. และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม และส ารวจ รวบรวม 
ติดตามการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑๐) ส่ ง เสริมการใช้สมุนไพร  โดยให้ขมิ้ นชันและฟ้ าทะลายโจร 
เป็นล าดับแรก (First Line Drug) ในสถานบริการสาธารณสุข พร้อมท้ังตรวจสารส าคัญ 
และตรวจหาโลหะหนัก ๑๖ รายการ ในสมุนไพร ท้ัง ๒ ชนิด เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต 
ยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๙๐ 

 

 ๑๑) จัดท าชุดข้อมูลทางวิชาการการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health 
Claims) สมุนไพรไทย จ านวน ๒๑ ชนิด 
 ๑๒) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑,๓๒๗ แห่ง พื้นท่ี ๖.๒๙ ล้านไร่ เชื่อมร้อยเครือข่ายป่าชุมชน 
จ านวน ๑๑,๙๐๕ แห่ง มีสมาชิกป่าชุมชน จ านวน ๑๗๗,๖๒๓ คน ขยายการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มขึ้น 
จ านวน ๓๐๐ ป่าชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖,๐๐๐ ป่าชุมชน สนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน 
จ านวน ๒๔๒ ป่าชุมชน และออกกฎหมายอนุบัญญัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓ ฉบับ 
 ๑๓) บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔ ในพื้นท่ี ๗๖ 
จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอ ๗,๒๕๕ ต าบล ๗,๗๗๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๓,๙๐๓ หมู่บ้าน/
ชุมชน มีจ านวนครัวเรือนท้ังสิ้น ๑๒,๘๑๗,๙๐๓ ครัวเรือน และจ านวนประชากร ๓๖,๐๙๙,๐๔๗ 
คน จ าแนกเป็น เพศชาย ๑๗,๕๑๐,๒๗๐ คน (ร้อยละ ๔๘.๕๑) และเพศหญิง ๑๘,๕๘๘,๗๗๗ คน 
(ร้อยละ ๕๑.๔๙) ท้ังนี้ มีผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยสังเขป ดังนี้ 

๑) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๒๖,๑๔๖.๒๓ บาท/ปี เฉลี่ยคนละ 
๘๐,๒๙๙.๐๘ บาท/ปี ส่วนการออมเงิน มีครัวเรือน จ านวน ๑๑,๒๖๔,๘๒๐ ครัวเรือน เป็นเงิน 
๒๕๖,๗๔๙ ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ ๒๒,๗๗๒.๑๗ บาท 

๒) รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๓๔,๘๙๒.๐๙ บาท/ปี เฉลี่ยคนละ 
๔๗,๘๙๖.๙๓ บาท/ป ี

๓) ภาระหนี้สิน จ าแนกเป็น (๓.๑) หนี้สินในระบบ มีครัวเรือน จ านวน 
๑,๗๕๓,๙๖๖ ครัวเรือน มีหนี้สิน ๒,๐๐๘,๙๑๒ คน เป็นเงิน ๒๑๗,๖๕๒ ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 
๑๒๔,๐๙๑.๓๔ บาท และ (๓.๒) หนี้สินนอกระบบ มีครัวเรือน จ านวน ๙๑,๘๗๘ ครัวเรือน 
มีหนี้สิน ๑๐๓,๓๕๔ คน เป็นเงิน ๕,๘๔๔ ล้านบาท เฉลี่ยคนละ ๕๖,๕๔๓.๕๓ บาท  

๔) ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ๓๘,๐๐๐ บาทต่อปี จ านวน ๙๐,๘๒๗ 
ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย ๘๐,๒๙๙.๐๘ บาท/คน/ปี 

ส าหรับการบริหารการจัด เก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 
   (๑ )  ด า เนินการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบบัน ทึก ประมวลผล 
และโครงสร้างพื้นฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๙๑ 

 

   (๑.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้  Cloud Computing 
ส าหรับรองรับการท างานของระบบจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
   (๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน และข้อมูล กชช. ๒ค ส าหรับให้บริการทางเว็บเซอร์วิส (http://ebmn.cdd.go.th)  
เพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลและออกรายงาน ปี ๒๕๖๔ 
   (๑.๓) พัฒนาระบบให้มีบริการ Web Application ส าหรับ
ผู้บริหารและผู้ใช้งานท่ัวไป 
   (๑.๔) มีบริการ Application ส าหรับจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
   (๑.๕) มีบริการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน (Call 
Desk Service) 
   (๑.๖) การย้ายฐานข้อมูลจากระบบ Cloud Computing มาเก็บ
ไว้ใน Server ของกรม 
  (๒) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบอย่างท่ัวถึง 
  (๓) พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
  (๔) จัดให้มีเวทีรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีผู้น าชุมชน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ผู้แทนภาคราชการ จากหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (ระดับต าบลและอ าเภอ) เป็นกลไกรับรองคุณภาพ
ข้อมูลร่วมกับคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับต าบล และผู้จัดเก็บข้อมูล 
ความจ าเป็นพื้นฐาน 
  (๕) จัดให้มีเวทีรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 
โดยมีคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล ผู้บริหารท้องท่ี และผู้น าชุมชน เป็นกลไก
รับรองคุณภาพข้อมูลในท่ีประชุมระดับต าบล 
  (๖) น าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนแบบบูรณาการ ก าหนดด าเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
โดยจัดให้มีการประชุมคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับอ าเภอ 
(นายอ าเภอเป็นประธาน พัฒนาการอ าเภอเป็นเลขานุการ) และระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน พัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการ) โดยคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๙๒ 

 

พื้นฐาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับอ าเภอ/จังหวัด ท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
  (๗) ประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด 
  (๘) รายงานแผนและผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเว็บไซต์ 
  (๙) เผยแพร่ผลการจัดเก็บข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 ๑๔) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาคนในชุมชนรองรับการท่องเท่ียว 
(People) พัฒนาภูมิทัศน์/สถานท่ี (Place) พัฒนาสินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเท่ียว 
(Product) พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางและทดสอบโปรแกรมการท่องเท่ียว (Preservation)  
และพัฒนาประชาสัมพันธ์และการตลาดชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  (Public Relations 
/Promotion) โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน 
๓,๖๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน กระจายใน ๗๖ จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 
(ผลิตภัณฑ์ Quadrant D) ได้รับการพัฒนา จ านวน ๕๒,๖๖๖ ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนา ๑,๕๘๗ ผลิตภัณฑ์ มีนักท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน 
๑๒,๐๖๖,๘๐๔ คน (ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) สร้างรายได้และกระจาย
รายได้ในชุมชน ๖,๔๗๐ ล้านบาท ท้ังนี้ ผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ๙๘,๙๗๐ คน  
ท่ีพักในชุมชน ๑๘,๐๐๔ แห่ง ด้านอาหาร/เคร่ืองดื่มในชุมชน ๓๙,๘๐๖ แห่ง 
 ๑๕) สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน และการบริหาร
จัดการทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน ดังนี้ 
  ๑๕.๑) กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จากฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๔ พบว่า มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 
๒๒,๕๗๔ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน ๖๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือนสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนฯ ๒,๔๓๒,๓๗๗ ครัวเรือน ยอดรวมเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๖๔๑,๘๙๑,๓๔๙ บาท 
และมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
   (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
งบประมาณ ๑๑.๙๑๙๒ ล้านบาท โดย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๗๙๓ 

 

     (๑.๑) การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน 
แม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ เป้าหมาย ๘๗๘ รุ่น จ านวน ๘,๗๘๐ คน คณะกรรมการได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ และมีการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากระดับ C 
เป็นระดับ B จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๖ หมู่บ้าน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับ C และด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การรณรงค์หาทุนเพิ่ม การจัดเวรยามเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน การรับ
สมัครสมาชิกเพิ่ม การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕ กิจกรรม 
    (๑.๒) เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับจังหวัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ านวน ๑,๑๔๐ คน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้กองทุน  
แม่ของแผ่นดินต้นแบบท้ัง ๗๖ แห่ง สามารถดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด  
และให้การดูแลช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 
    (๑.๓) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริม
สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด จ านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑๕ คน 
รวมท้ังสิ้น ๑,๑๔๐ คน ท้ังนี้ มีการปรับแผนการด าเนินงานจากไตรมาส ๓ เป็นไตรมาสท่ี ๔ 
และได้ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพ
ชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ านวน ๑,๑๔๐ คน 
   (๒) การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 
๑๑.๕๘๐๗ ล้านบาท 
    (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 
ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ หมู่บ้าน  
    (๒.๒) สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยมีการปรับแผนการด าเนินงานจากไตรมาสท่ี ๓ เป็นไตรมาสท่ี ๔ งบประมาณ 
๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ด าเนินการสนับสนุนวัสดุในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
  ๑๕.๒) กลุ่มการออมเพื่อการผลิต ซึ่งจากฐานข้อมูล พบว่า มีจ านวน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๑๙,๒๒๒ กลุ่ม จ านวนสมาชิก ๕,๑๘๗,๔๖๖ คน จ านวนเงินสัจจะ
สะสม ๓๔,๙๔๑,๕๓๐,๗๐๓ บาท ซึ่งมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนตาม
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๗๙๔ 

 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐ 
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งมีประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ คน 
เป็นเงิน ๑๐,๓๒๑.๕๓๒๐ ล้านบาท โดยอาชีพของผู้ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบด้วย 
เกษตรกร จ านวน ๑๒๘,๓๕๑ คน ค้าขาย จ านวน ๗,๙๓๑ คน รับจ้างท่ัวไป จ านวน ๘,๘๖๙ คน 
โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๒๑๗ คน พนักงานบริษัท จ านวน ๒๙๙ คน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๖๕๐ คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๑๙๕ คน ว่างงาน จ านวน ๙๕๔ คน และอื่น ๆ 
จ านวน ๒,๕๓๔ คน 
  ๑๕.๓) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  ปัจจุบัน 
มีหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ. จ านวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน และมีเงินทุนโครงการ จ านวน 
๘,๙๙๐.๖๖๔๕ ล้านบาท โดยมีจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับเงินยืม ๑,๑๕๕,๖๙๒ ครัวเรือน เป็นเงิน 
๗,๖๗๒.๐๑๓๘ ล้านบาท เงินทุนท่ีฝากธนาคาร ๘๙๑.๓๔๖๕ ล้านบาท และเงินทุนท่ีอยู่ระหว่าง
เร่งรัดติดตามการช าระเงินยืมตามสัญญา จ านวน ๒,๖๕๖ หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน ๔๒๗.๓๐๔๑ ล้านบาท 
โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ จัดท าเครื่องมือในการตรวจสุขภาพทางการเงินและประเมินผล
การพัฒนากิจกรรม จ านวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และกลไกการขับเคลื่อนทุนชุมชนในพื้นท่ี โดยการสร้างความรู้  
ความเข้าใจและทบทวนการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้มี  
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๕.๔) แก้ไขปัญหาหนี สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน มีผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท้ังสิ้น ๓ กิจกรรม 
โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 
       (๑) กิจกรรมท่ี ๑ จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ๑๐๗ แห่ง 
แห่งละ ๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๗.๓๘๓๐ ล้านบาท 
       (๒) กิจกรรมท่ี ๒ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” งบประมาณ ๑๕.๕๓๖๔ ล้านบาท จ านวน ๒๑๔ แห่ง แห่งละ 
๗๒,๖๐๐ บาท 
       (๓) กิจกรรมท่ี ๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการหนี้ โดยปัจจุบันได้ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน ๑๕ จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้  และสนับสนุน 
การด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 
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๗๙๕ 

 

  ๑๕.๔) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
       (๑) จ านวนสมาชิก (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา รวมท้ังสิ้น ๑๕,๐๑๒,๘๐๒ คน และมีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
รวมท้ังสิ้น ๖๙,๐๐๔ องค์กร 
       (๒) รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ ๕,๐๓๙.๖๓๖๖ ล้านบาท โดยจ าแนกเป็น 
(๒.๑) หนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระ ๔,๓๔๗.๐๖๓๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๖.๒๖) และ (๒.๒) หนี้เกิน
ก าหนดช าระ ๖๙๒.๕๗๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๓.๗๔) 
    ๑๖) การจัดสวัสดิการชุมชน โดยสนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ๑,๔๕๕ กองทุน ครอบคลุมสมาชิก ๑,๐๘๐,๙๗๕ คน ในการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
ให้สมาชิกตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีรูปแบบสวัสดิการท่ีหลากหลาย เป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น 
รวมถึงเกิดรายได้จากการออมเงินของสมาชิกในชุมชน ลดภาระรายจ่ายภาครัฐน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในชุมชนเกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของชุมชน 
โดยชุมชนและเพื่อชุมชน อันเป็นสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
    ๑๗) โครงการ “เปลี่ ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ ราชพัสดุ ” 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนดให้ส านักงาน  
ธนารักษ์พื้นท่ีจัดพิธีมอบสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนพื้นท่ีให้
มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน และก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๗๖.๖๗ 
 ๑๘) โครงการสถาบันการเงินประชาชน เพื่อสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน 
สถาบันการเงินประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและประชาชน
ผู้ใช้บริการ โดยมีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓๑,๘๐๐ บาท โดยใช้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจัดประชุมคณะกรรมการ  
มีจ านวนองค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียนจัดตั้ ง เป็นสถาบันการเงินประชาชนภายใต้
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘ ราย ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๙๖ 

 

(๑) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลบ้านเป้า” (ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) จดทะเบียนจัดตั้ง 
เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

(๒) สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” (ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(๓) สถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนบ้านทานพอ” (ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(๔) สถาบันการเงินชุมชนต าบลแม่ข้าวต้ม ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลแม่ข้าวต้ม” (ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
  (๕) สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังสรรพรส หมู่ท่ี ๘ ใช้ชื่อว่า “สถาบัน
การเงินประชาชนบ้านวังสรรพรส” (ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี) จดทะเบียนจัดตั้ง 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
  (๖) สถาบันการเงินชุมชนต าบลจ าปาหล่อ ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลจ าปาหล่อ” (ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) จดทะเบียน
จัดตั้งเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
  (๗) สถาบันการเงินชุมชนบ้านประสานมิตร ใช้ชื่อว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนบ้านประสานมิตร” (ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) จดทะเบียนจัดตั้ง 
เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  (๘) กลุ่มออมทรัพย์ตลาดสดสามัคคีกันทรารมย์ หมู่ท่ี ๕ ใช้ชื่อว่า 
“สถาบันการเงินประชาชนตลาดสดเทศบาลต าบลกันทรารมย์” (ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๑๙) โครงการ พม. เราไม่ทิ งกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นท่ีช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทาง
สังคม จ านวน ๔๙ ชุมชน น าร่องของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดท าโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ี
พัฒนา ท้ังนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เลือกชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดอันดับความยากล าบากของประชากรในชุมชน การจัดท าสมุดพก



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๗๙๗ 

 

ครอบครัว เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ท้ังนี้ได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล 
เพื่อบันทึกลงในสมุดพกครัวเรือนแล้ว จ านวน ๑๖๓ ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  
๑๘๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๖ 
 ๒๐) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขยายผลตามชุมชนไม้มีค่า สนับสนุน
ประชาชนให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยด าเนินการใน ๕ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดล าพูน สงขลา ศรีสะเกษ และนครราชสีมา จัดกิจกรรม อาทิ อบรมการปลูกพืช
เศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา อบรมการผลิตหัวเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ปัจจุบัน  
มีผลการด าเนินงานคิดเป็น รอ้ยละ ๕๐ 
  ๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 

   ๑) การสนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ ๕,๐๔๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ 
   ๒) การปรับปรุงที่ อยู่ อาศัยส าหรับ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
ผ่านโครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด าเนินการซ่อมแซม
บ้านเรือนให้กับบ้านเรือนราษฎรในพื้นท่ีชายแดนใต้ ได้รับการซ่อมแซม จ านวน ๑,๒๓๕ หลัง คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๖๕ 
   ๓) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน 
๑๓๐ ล้านบาท โดยก าหนดเป้าหมายการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ จ านวน 
๓,๒๕๐ หลัง แบ่งเป็น งบประมาณประจ าปี จ านวน ๕๐ ล้านบาท เป้าหมายจ านวน ๑,๒๕๐ หลัง 
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๘๐ ล้านบาท 
เป้าหมายจ านวน  ๒,๐๐๐ หลัง ท้ังนี้ มีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการแล้ว 
จ านวน ๓,๕๗๙ หลัง เป็นเงินจ านวน ๑๔๑,๙๖๕,๐๕๖.๑๖ บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๕) และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณจ านวน ๒๔๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมาย
จ านวน ๖,๑๓๔ หลัง 
   ๔) การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองท่ีได้มาตรฐานในระดับราคาท่ีรับภาระได้ โดยท่ีอยู่
อาศัยท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๕๓๘ หน่วย ประกอบด้วย 
    (๑) โครงการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๘๐๐ หน่วย 
    (๒) โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๗๗๘ หน่วย 
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๗๙๘ 

 

    (๓) โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะท่ี ๑ 
จ านวน ๕๖๒ หน่วย 
    (๔) โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะท่ี ๒ 
จ านวน ๓๙๒ หน่วย 
    (๕) โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒๙ หน่วย 
    (๖) โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุดที่ ๒ ระยะที่ ๑ จ านวน ๑,๗๗๗ หน่วย 
   ๕) การส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน กรกฎาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม 
๒๕๖๕ จ านวน ๑๖,๘๖๘ หน่วย หรือประมาณ ๕๐,๖๐๔ คน 
   ๖) การพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเช่าส าหรับผู้มี รายได้น้อย  
“บ้านเคหะสุขประชา” พร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และที่ดินท ากิน ดังนี้ 
    ๖.๑) แผนงานน าร่อง ๒ พื้นท่ี รวม ๕๗๒ หน่วย ประกอบด้วย 
     (๑) บ้านเคหะสุขประชากรุงเทพมหานคร (ร่มเกล้า) จ านวน  
๒๗๐ หน่วย ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันก่อสร้าง ได้ร้อยละ 
๙๖.๑๕ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๘๕ 
     (๒) บ้านเคหะสุขประชากรุงเทพมหานคร (ฉลองกรุง) จ านวน 
๓๐๒ หน่วย ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันก่อสร้าง ได้ร้อยละ 
๙๔.๕๕ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๔๕ 
     (๓) การเคหะแห่งชาติจัดพิธีจับฉลากผู้มีสิทธิ เช่าโครงการ  
“บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
     (๔) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุง - ร่มเกล้า) เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
     (๕) การเคหะแห่งชาติจัดพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โครงการบ้านเคหะ  
สุขประชาร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
    ๖.๒) โครงการกลุ่มเร่งด่วนและต่อเนื่อง จ านวน ๑๓ โครงการ  
รวม ๓,๙๔๘ หน่วย น าเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๗ 
กันยายน ๒๕๖๔  
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๗๙๙ 

 

     - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทลูกของ กคช. บริษัทเคหะ
สุขประชา จ ากัด (มหาชน) K-HA เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุนจดทะเบียน ๕๐๐ ล้านบาท 
โดย กคช. ถือหุ้น ร้อยละ ๔๙ จากภาคเอกชน ร้อยละ ๕๑ และได้ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
     - แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการจัดท าโครงการของ กคช. 
โดยวิธีร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ฯ ตามค าสั่ง กคช. ท่ี ๐๑๙/๒๕๖๕วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ตั้งแต่วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และทบทวนปรับปรุงต าแหน่ง
องค์ประกอบคณะท างานชุดย่อย ๓ คณะ ตามโครงสร้างองค์กรท่ีปรับใหม่ และลงนามในค าสั่ง 
เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
     - ก าหนดโครงการน าร่องด าเนินการในรูปแบบ PPP ๓ โครงการ 
ได้แก่ จังหวัดอยุธยา (วังน้อย) จังหวัดปทุมธานี (ล าลูกกาคลอง ๑๒) จังหวัดนครปฐม (ธรรมศาลา) 
     - ด าเนินการจัดท า TOR จัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดท าโครงการฯ ในรูปแบบ PPP โดย คทง. พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 
๔ มี.ค.๒๕๖๕ และปรับแก้ไข TOR ตามมติคณะท างานน าเสนอ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
และได้ลงนามอนุมัติให้ใช้ข้อก าหนดการจ้าง และราคากลางแล้วเมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
พร้อมก าหนดแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานแล้ว 
     - ด าเนินการลงนาม MOU ระหว่าง กคช. กับ NECTEC ในการน า
เทคโนโลยีทางการเกษตรและปศุสัตว์ มาพิจารณาใช้ในพื้นท่ี เศรษฐกิจสุขประชาท่ีเกี่ยวข้อง 
เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีก าหนดลงพื้นท่ีดูโครงการของ NECTEC จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
     - ผลการส ารวจท่ีดินจากการลงนาม MOU กับ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมเนื้อท่ี ประมาณ ๖,๘๒๒ ไร่ จ านวน 
๑๐๖ แปลง สรุปผลการส ารวจ มีท่ีดินท่ีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อจ าท าโครงการเคหะ  
สุขประชา จ านวน ๓๓ แปลงและจัดท าโครงการอื่นๆ จ านวน ๔ แปลง และทบทวนรายละเอียด
เพ่ิมเติม จ านวน ๑๑ แปลง 
     - กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสือ ท่ี กค ๐๓๑๒/๒๖๕๘ ลงวันท่ี ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลท่ีดินราชพัสดุในพื้นท่ี ๗๗ จังหวัดแล้ว
ปรากฏว่า มีท่ีราชพัสดุที่สามารถน ามาพิจารณาความเป็นไปได้ ในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
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      (๑) โครงการบ้านเคหะสุขประชา ๔๑ จังหวัด จ านวน ๘๓ แปลง 
ประมาณ ๑,๒๒๒-๑-๒.๕๐ ไร่ 
      (๒) โครงการบ้านเคหะสุขเกษม ๓๗ จังหวัด จ านวน ๖๗ แปลง 
ประมาณ ๑,๐๘๕-๓-๓๑.๑๐ ไร่ และพิจารณาความซ้ าซ้อนของแปลงท่ีดินของกรมธนารักษ์ 
จ านวน ๑๑๖ แปลง พบวา่มีแปลงท่ีซ้ าซ้อนกับที่ส ารวจแล้ว จ านวน ๓๑ แปลง คงเหลือ ๓๕ แปลง  
     - เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมหารือกับ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เพ่ือพิจารณา เง่ือนไขการเช่าท่ีดินในการจัดท าโครงการ 
     - ร่วมหารือก าหนดโครงการน าร่องเพื่อจัดท าต้นแบบโครงการ
ความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  
     - ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมด าเนินงานและก าหนด
โครงการ Sand box น าร่องร่วมกัน เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
     - คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง มีมติ
เห็นชอบรายงานขั้นต้นตามท่ี บริษัทท่ีปรึกษาเสนอ เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมี
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงและน าเสนอให้ความเห็นขอบก่อนด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป  
     - กคช. และบริษัทท่ีปรึกษาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Market Sounding) ของโครงการต้นแบบ ๓ โครงการ  
เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   ๗) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่ ง เป็นผู้มี รายได้น้อย 
และผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพ่ือยายตา) การด าเนินงานปัจจุบันประกอบด้วย 
    ๗.๑) ปี ๒๕๖๓ ด าเนินการปรับปรุง ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม ราชบุรี และอุดรธานี รวมท้ังสิ้น 
จ านวน ๓๗ หลัง และได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุแล้วเสร็จระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๓ 
    ๗.๒) ปี ๒๕๖๔ ด าเนินการจ านวน ๖๔ หลัง ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
พิษณุโลก สุพรรณบุรี ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี และนครปฐม พร้อมรายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในโครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
(บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐ 
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    ๗.๓) ปี ๒๕๖๕ ก าหนดเป้าหมายส่งมอบท่ีอยู่อาศัยท่ีปรับปรุงจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลัง ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ล าพูน สระบุรี อ่างทอง มหาสารคราม ยโสธร 
พัทลุง และชุมพร ขณะนี้ได้ด าเนินการลงพื้นท่ีประชุมชี้แจงการกระบวนการการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องพร้อมส ารวจตรวจสอบบ้านผู้สูงอายุเพื่อเก็บข้อมูล  
ด้านกายภาพ สังคม และออกแบบบ้านตามรายชื่อท่ีหน่วยงานท้องถิ่นจัดส่งให้การเคหะแห่งชาติ 
ใน ๘ จังหวัดเป้าหมาย รวมท้ังสิ้น จ านวน ๓๐ หลัง เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
     (๑) ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ลงพื้นท่ี
เมื่อวันท่ี ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม จ านวน ๙ หลัง  
     (๒) ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นท่ี
เมื่อวันท่ี  ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๘ หลัง  
     (๓) ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ลงพื้นท่ีเมื่อวันท่ี ๑๗-๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๕ จ านวน ๓ หลัง และจังหวัดชุมพร ลงพื้นท่ีเมื่อวันท่ี ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน  
๓ หลัง รวมท้ังสิ้น ๖ หลัง 
     (๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  จังหวัดมหาสารคาม 
และจังหวัดยโสธร  ลงพื้นท่ีเมื่อวันท่ี ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๗ หลัง 
   ๘) ด าเนินโครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน มีเป้าหมาย 
๓,๔๐๐ แปลง จ านวน ๑,๘๕๐ ครัวเรือน 
   ๙) โครงการจัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจนแล้ว 
๑,๓๕๖ แปลง ๑,๐๑๐ ครัวเรือน และวางผังแนวเขตการครอบครองท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย 
จ านวน ๕๐๗ แปลง ๓๖๗ ครัวเรือน 
   ๑๐) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความยากจน มีเป้าหมายรังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย จ านวน 
๑,๓๐๐ แปลง จ านวน ๘๐๐ ครัวเรือน 
   ๑๑) การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนเอง บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน 
โดยด าเนินการพัฒนาชุมชนเป็น ๓ ระดับ คือ 
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    - ระดับที่ ๑ ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง 
ให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน สมาชิกและภาคีภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชนแบบ มีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และมีการจัดสรรพื้นท่ีส่วนกลางเพ่ือให้สมาชิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
    - ระดับที่ ๒ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง คือ ชุมชนท่ีผ่านกระบวนการ 
พัฒนาในระดับท่ี ๑ แล้ว และร่วมกับภาคีภายนอกชุมชนด าเนินกิจกรรมผ่านแผนชุมชนแบบ 
มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดวิสาหกิจชุมชนท่ีเอื้ออาทร การสร้างรายได้และอาชีพชุมชน 
สมาชิกรับรู้และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน รวมท้ังการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(Green Community) 
    - ระดับที่ ๓ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน คือ ชุมชนท่ีผ่าน
กระบวนการพัฒนาในระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยความเอื้ออาทรเคารพ 
ซึ่งกันและกัน บูรณาการความร่วมมือจากภาคีท่ีเกี่ยวข้องอันจะน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง อย่างยั่งยืนของชุมชน 
    ท้ังนี้ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ระดับ ๓ ชุมชน
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินชุมชนครอบคลุม ๓ มิติ คือ (๑) มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน (๒) มิติด้านเศรษฐกิจ และ (๓) มิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖๐ ชุมชน และจะพัฒนาชุมชนให้ผ่านระดับ ๓  
ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙ ชุมชน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการด าเนินการหลังสถานการณ์ โควิด - 19 ดีขึ้น และลงพื้นท่ีประเมินชุมชนแล้วเสร็จ จ านวน 
๔๙ ชุมชน มีผลประเมินชุมชนผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน ๔๗ ชุมชน สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอ 
ต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๑๒) การยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Sustainable 
Community ในปี  ๒๕๖๔ ได้ชุมชนต้นแบบอย่างน้อย ๑ ชุมชนครอบคลุม ๔ มิติ  คือ  
(๑) ด้านเศรษฐกิจ (๒) ด้านสังคมและชุมชน (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (๔) ด้านสุขภาวะทางสังคม
ประชุมเพื่อคัดเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนระดับ ๑ มีการประสานงาน 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของชุมชน/ขับเคลื่อนชุมชนตามแผน
และกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน ภายใต้ ๓ มิติ เพื่อน าไปประเมินชุมชนเข้มแข็ง ขึ้นระดับ ๑ ในปี ๒๕๖๕ ได้จ านวน ๑๑ 
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ชุมชน ตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) ท้ังนี้ ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
จ านวน ๕ ชุมชน โดยมีชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนใหม่ 
จ านวน ๔ ชุมชน และรักษาชุมชนเดิม จ านวน ๑ ชุมชน 
   ๑๓) พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ (Package 1) 
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จ านวน  
๑๑ ชุมชน ๒,๕๗๐ ครัวเรือน หรือประมาณ ๗,๗๑๐ คน และน าเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ 
ใช้ในชุมชน โดยด าเนินการติดตั้ง CCTV ในชุมชน และติดตั้ง LCD แสดงค่าฝุ่น PM2.5 และสามารถ
แสดงผลผ่านมือถือของคนในชุมชน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐  
    ท้ังนี้ ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ระดับ ๑ ในโครงการพัฒนา ท่ีอยู่อาศัยชุดที่ ๑ ในปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑๑ ชุมชน 
   ๑๔) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาที่มีฐานะ
ยากจน และมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาท่ีมีฐานะยากจน และมีท่ีอยู่อาศัย
ท่ีไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย  
ต่อการด าเนินชีวิต จ านวน ๖,๓๔๓ คน/๖,๓๔๓ หลัง ท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในบ้าน 
ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   
   ๑๕) การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองท่ีได้มาตรฐานในระดับราคาท่ีรับภาระได้ ท่ีก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปี ๒๕๖๓ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๔๖๐ หน่วย 
   ๑๖) การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท โดยผู้มีรายได้
น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ๒๙ ,๙๓๑ ครัวเรือน ดังนี้   
(๑) การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยบ้านมั่นคง ๔,๐๘๗ ครวัเรือน (๒) บ้านพอเพียง ๒๕,๑๐๘ ครัวเรือน 
(๓) การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ๒๐๐ ครัวเรือน (๔) การแก้ไขปัญหา 
ท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ ๕๓๖ ครัวเรือน ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 
มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต มีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยท่ีดีขึ้น มีระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ของชุมชน และสามารถแก้ปัญหาชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก 
   ๑๗)   พิ ธี ลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ  เพื่ อ เสริมสร้ า ง 
ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง  เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
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ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือ ๓ หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์ให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
สามารถด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ปัจจุบันมีการจัดตั้ ง
สหกรณ์บ้านมั่นคงแล้วท่ัวประเทศ จ านวน ๔๖๕ สหกรณ์ และ มีการพัฒนาความร่วมมือในระดับ
จังหวัด ๕๒ จังหวัด 
  ๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน   
    ๑) การด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
     (๑) ความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ : Precision  
Farming ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชน (The Foundation for Business 
and Community Leadership Development: BCL) และภาคีเครือข่าย ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
นิคมเป็นท่ีฝึกอาชีพในพื้นท่ี ๕ นิคม พัฒนาเด็กและเยาวชนในครัวเรือนยากจน เด็กก าพร้า เยาวชน
ชาติพันธุ์ในพื้นท่ีสูง แม่เลี้ยงเดี่ยว คนไร้ท่ีพึ่ง คนพิการ จ านวน ๕๕ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) ให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเกษตรแนวใหม่ เพื่อให้เป็น “คนดี คิดเป็น ท าเป็น” ผ่านการเรียนรู้
ทางเกษตรกรรมเชิงประจักษ์ จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นผู้ประกอบการด้า นธุรกิจ
การเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย ๙,๔๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ต่อคน (๑๑๒,๘๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน) (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ 
     (๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการ 
ที่มีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
ระดับกรมสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการท่ีมีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่ีมีอาการทางจิตเวชได้รับ 
การส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมทุกมิติ สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
รวมถึงสามารถด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลท่ัวไป ด้วยการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ระหว่างสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับโรงพยาบาลจิตเวช
ในพื้นท่ี รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการ  
ให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา เพ่ือให้ ทุกคนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้ง่าย 
     (๓) MOU ความร่วมมือการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 
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(SCG) โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ ฝึกอาชีวบ าบัดให้แก่ผู้ใช้บริการ  
ใน สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ถุงปูนซิเมนต์ที่สามารถ
น ามากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสามารถจัดท าผลิตภัณฑ์เพื่อส่งให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด น าไปจ าหน่ายให้บุคคลท่ัวไปได้ จ านวน 
๗,๔๘๔ ชิ้น (ผลิตภัณฑ์ ๑ ชิ้น จะผลิตโดยผู้ใช้บริการ ๒ รายขึ้นไป) ประกอบด้วย กระเป๋าใส่
ดินสอ/ใส่เครื่องส าอาง กระเป๋าถือ กระเป๋า shopping bag กล่องใส่ทิชชู่ และกระเป๋าถุงปูน 
หูร้อยเชือก ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างงาน สร้างรายได้ จ านวน ๑๔๕ ราย 
โดยมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นขั้นต่ า ร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ต่อชิ้นงานต่อคน โดยมีแรงงาน จ านวน 
๑๔๕ ราย ๗,๔๘๔ ชิ้น รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นขั้นต่ า ร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ต่อชิ้นงานต่อคน 
     (๔) พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจ าปี ๒๕๖๔ แก่ผู้ท า
คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากที่ประพฤติตน
ดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ท่ีดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ส่งเสริมเจตคติ  
เชิงบวกใน การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
โดยมีผู้ได้รับรางวัล “ประชาบดี” จ านวน ๔๙ ราย ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ประเภทบุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์ ๑๐ ราย (๒) ประเภทองค์กรท่ีท าคุณประโยชน์ ๑๒ ราย (๓) ประเภทสื่อสร้างสรรค์ 
๑๓ ราย (๔) ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต ๑๔ ราย ท าให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคมการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางท่ีต้องการ ความช่วยเหลือ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
     (๕) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (อพม.) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพขั นพื นฐาน “ผู้จัดการรายกรณี” เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ อพม. และนักสังคมสงเคราะห์ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์คุ้ มครองคนไร้ท่ีพึ่งใน ๒๕ จังหวัด 
ให้สามารถประเมินสภาพปัญหาของผู้ใช้บริการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการ
รายกรณี เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จ านวน ๔๐ คน 
     (๖) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  CSOs Forum ประจ าปี ๒๕๖๕ 
“หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก” เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นต่าง ๆ 
เสนอต่อรัฐบาล ดังนี้   
      (๑) รัฐบาลควรก าหนดนโยบาย สนับสนุนการกระจายอ านาจ 
การจัดการตนเองของท้องถิ่น ท้ังในระดับพื้นท่ีชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้สามารถ
รวมกลุ่มกัน จัดท าแผนและงบประมาณแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นท่ีได้ 
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      (๒) จัดให้มีพื้นท่ีการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการ 
ของภาคประชาสังคมในประเทศ และเวทีการทบทวนความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs  
ระดับภาค  
      (๓) หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุน
แผนและงบประมาณทุกปีให้กับองค์กรประชาสังคมและองค์กรชุมชนในการท างานแก้ไขปัญหา
และตอบสนอง ความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ให้อิสระ ยึดผลงานเป็นหลัก และสามารถ
ตรวจสอบร่วมกัน 
      (๔) ควรมีกองทุนสนับสนุนการท างานให้แก่องค์กรประชาสังคม 
ในทุกจังหวัด ผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยเน้นแผนงาน/โครงการท่ีท างานกับ กลุ่มเปราะบาง คนยากจน คนด้อย
โอกาส   
      (๕) การปรับตัวของภาคประชาสังคม การร่วมมือกับภาควิชาการ
และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นท่ีก าลังตื่นตัว ซึ่งด าเนินการจัดเวที CSOs Forum ระดับภาค 
ในรูปแบบออนไลน์ ๔ ภาค และระดับประเทศ ๑ เวที โดยมีหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
การจัดประชุมในเวทีระดับภาค ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน ๔ ภาค รวม ๕๘๔ คน ดังนี้ ภาคใต้ 
มีผู้เข้าร่วม ๑๑๑ คน ภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วม ๑๒๒ คน ภาค มีผู้เข้าร่วม ๑๒๔ คน ภาคกลาง 
มีผู้เข้าร่วม ๑๖๗ คน ระดับประเทศ มีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน 
     (๗) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม.กทม. ทั ง ๕๐ เขต จ านวน 
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรด้านกฎหมาย ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๐๐ คน 
     (๘) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นท่ีของทุกกรม
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
สามารถได้รับการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างท่ัวถึง โดยด าเนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นท่ี 
๓ พ้ืนท่ี ได้แก่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตราชเทวี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเคหะชุมชนดิน
แดง ๑ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
     (๙) การประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีฯ 
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แบบออนไลน์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อน การควบคุมการขอทาน ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป โดยประกาศหลักเกณฑ์แนวทาง
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่ง 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน สถานการณ์ผู้ท าการขอทาน  
และผู้แสดงความสามารถ ผลการด าเนินงานการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน
ระดับจังหวัด และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๐ คน 
     (๑๐) การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
การจัดตั้งทีมร่วมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีพฤติการณ์ขายสินค้าหรือบริการ 
ท่ีมีความเสี่ยง การหาพื้นท่ีส าหรับผู้แสดงความสามารถ แบ่งเป็นพื้นท่ีเอกชนส าหรับผู้แสดง
ความสามารถพิการ ตามมาตรา ๓๕ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พื้นท่ีเอกชนและพื้นท่ีสาธารณะส าหรับผู้แสดงความสามารถในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๔๐ คน 
     (๑๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางในการผลักดันต าแหน่ง 
นักสังคมสงเคราะห์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 
ใน อปท. ร่วมกับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมนักสังคม
สงเคราะห์ฯ สถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้มีนักสังคมสงเคราะห์ใน อปท. ทุกจังหวัด  
โดยประชุมร่วมกับ “ภาคีเครือข่าย” เพ่ือขับเคล่ือนและสรุปแนวทางการผลักดันต าแหน่งนักสังคม
สงเคราะห์ใน อปท. และให้ อปท.มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ท าให้ประชาชนได้รับ  
การส่งเสริม คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๔๐ คน 
     (๑๒) โครงการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศึกษาดูงาน 
ด้านกิจการ ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การด าเนินงานและศึกษาดูงานด้านกิจการ 
ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี
กิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ การฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ บ้านของพ่อ ต าบลดอนขุนห้วย อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  ชุมชนไทยทรงดา และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดา ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดา ต าบลเขาย้อย 
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อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และชมการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงโยนลูกช่วง การสาธิต
การแต่งกาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๑ คน 
     (๑๓) การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ ครั งที่ 
๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแนวทางจัดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ในประเด็นอาสาสมัครไทย และการขยายระยะเวลา การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผน
โครงการและแผนการขับเคลื่อนศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ จากเดิมซึ่งก าหนดไว้ระหว่างปี ๒๕๖๓ 
 -๒๕๖๕ ให้มีการด าเนินการต่ออีก ๑ ปี พร้อมกับทบทวนแผนการขับเคลื่อนศูนย์อาสาสมัคร
แห่งชาติ ท้ังในส่วนของบทบาทภารกิจของ ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ และกิจกรรม/โครงการตาม
บทบาทและภารกิจ ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์กร
อาสาสมัครแห่งชาติ จ านวน ๑๑ คน 
     (๑๔) พิธีมอบโล่  เข็ม และประกาศเกียรติคุณประจ าปี  ๒๕๖๔  
ระดับภาค ครั งที่ ๒ ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ดีเด่นพิเศษ 
อาสาสมัครดีเด่น จ านวน ๓๒ คน และองค์การท่ีมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จ านวน ๑ องค์กร  
ท่ีมีผลงานเป็นประจักษ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม  จัดสวัสดิการ  เฝ้าระวังเตือนภัย  
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจนประสานส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้รับสวัสดิการและบริการของรัฐ 
อย่างท่ัวถึงและ เท่าเทียม ณ โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท้ังนี้ 
กระทรวง พม. ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้กระท าความดีและเสียสละเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบคนดี เสริมพลังใจให้คนท าความดี โดยในปี ๒๕๖๔ มีผู้ท่ีมีผลงาน 
เป็นท่ีประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติไปแล้วกว่า ๓๕๙ คน ท่ัวประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน ๔๖ คน 
     (๑๕) การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ 
อพม. และใช้เป็นแนวทางการประเมินและพัฒนา อพม. อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือพัฒนาสู่การบริการ
ท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยผู้ท่ีขอรับรองมาตรฐานการท างาน อพม. จะต้องมีอายุการท างานตั้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป ตั้งแต่วันท่ีขึ้นทะเบียน อพม. ท้ังนี้ อพม. ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานท่ีมีอายุ ๕ ปี โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณารับรองมาตรฐาน ได้แก่  
ด้านคุณสมบัติ  ด้านจริยธรรม และด้านความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๕๗ คน 
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     (๑๖) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่าง แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็น
กรอบทิศทางการส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคมให้ภาคีภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๔๐ คน 
     (๑๗) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของภาคธุรกิจ ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อให้
ความเห็นชอบแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการท าโครงการ
ซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจท่ีมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด ๑ ชุด และขับเคลื่อนการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ภาคธุรกิจ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๑ คน   
     (๑๘) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และที่ปรึกษาภาคสนาม หลักสูตรผู้จัดการรายกรณี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และท่ีปรึกษาภาคสนามให้สามารถประเมิน
สภาพปัญหาของผู้ ใช้บริการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ งานเป็นผู้จัดการ รายกรณี   
และเพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีทักษะ 
และเทคนิคส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้ มครองผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๓ คน 
     (๑๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รวมท้ังเปิดโอกาสให้ อพม. ท่ีมีประสบการณ์ 
ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในระดับพื้นท่ี จนเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่
ในการท างาน และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
ประกอบด้วย การถอดบทเรียน “จุดแข็ง อพม. สานต่อ ความยั่งยืน” ๕ ประเด็น ได้แก่ เทคนิค
การระดมทรัพยากรสนับสนุนการท างาน อพม. เทคนิค การบริหารทีมให้มีความเข้มแข็ง เทคนิค 
การท างานเบิกค่าตอบแทน อพม. เทคนิค การท างานร่วมกับเครือข่าย และประเด็นสุดท้าย 
อยากเห็น อพม. เป็นอย่างไรในอนาคต อีกท้ังยังมีกิจกรรม Team Building และกิจกรรมพัฒนา
จิตใจ Healing Mind โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย อพม. กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๑๑๐ คน 
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     (๒๐) การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการ 
การบริหารจัดการ ที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั งที่ ๒/ ๒๕๖๕ (คทช.) เพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์
การจ าแนกประเภทท่ีดินตามผลการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย
ท ากินในพื้นท่ีป่าไม้ถาวร ซึ่งกรมป่าไม้ด าเนินการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย รวมถึงแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค  
และโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ในพื้น ท่ี  คทช. เพื่อต้องการแก้ ไขปัญหาความยากจน  
และความเหลื่อมล้ าปัญหาการขาดที่ดินท ากินของประชาชนผู้ยากไร้ ได้มีสิทธิท ากิน และอยู่อาศัย
ในท่ีดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการพัฒนาพื้นท่ีพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีรายได้ท่ีมั่นคง 
คุณภาพชีวิตท่ีดีที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นท่ีและต่อยอดไปสู่การจัดหาตลาด 
     (๒๑) การพัฒนากลไกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ มั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) ในพื นที่ปฏิบัติการทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนากลไก
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นท่ีปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Lab) ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบททางสังคม  และเพิ่มทักษะการท างาน
ด้านการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) ให้ อพม. มีเทคนิคการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์  การท างานด้านพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะท าให้สามารถช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี การพัฒนา อพม. จ านวน ๒๑๓ คน 
    ๒) สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
โดยด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้านแล้ว ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด รวมท้ังสิ้น ๓๖๗,๙๕๙ 
กิจกรรม ได้แก่ ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ จ านวน ๖๓,๕๔๐ กิจกรรม ด้านพัฒนาคน 
จ านวน ๖๕,๘๔๐ กิจกรรม ด้านสังคม จ านวน ๑๑๕,๑๑๖ กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
๓๘,๘๔๙ กิจกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘๔,๖๑๔ กิจกรรม  
   ๓) กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาง 
การสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด าเนินการในพื้นท่ี ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งไตรมาส ๑ - ๒ อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเสริม 
การสร้างสัมมาชีพในระดับชุมชน 
   ๔) บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล โดยจัดท าแนวทางการบูรณาการ
แผนพัฒนาต าบลเพื่ อส่ ง เสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาต าบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ รวมถึงจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลไก (ก.บ.ต. และ ศอช.  
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๘๑๑ 

 

ทุกระดับ) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนต าบลท่ีมีการบูรณาการแผนพัฒนาต าบล 
๗,๐๓๖ ต าบล ในพืน้ท่ีท่ีมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   ๕) น้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมท้ัง
เล้ียงสัตว์/ประมง เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและลดรายจ่าย
ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีปลูกผักอย่างน้อย ๑๐ ชนิด จ านวน ๙,๗๕๗,๒๕๐ ครัวเรือน 
มีครัวเรือนท่ีเลี้ยงสัตว์/ประมง จ านวน ๓,๓๔๕,๙๕๗ ครัวเรือน มีการเรียนรู้จากพื้นท่ีต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน ๒,๓๗๔,๔๖๒ แห่ง มีการคัดแยกขยะ จ านวน ๕,๓๗๓,๕๐๗ 
ครัวเรือน ท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๔,๑๖๐,๐๒๖ ครัวเรือน มีการท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 
จ านวน ๒,๕๗๓,๔๒๘ ครัวเรือน มีการรณรงค์สร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
ผ่านการท ากิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน จ านวน ๑,๕๓๗,๓๔๘ แห่ง ๙๐๗,๘๕๓ ครัวเรือน 
ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ จ านวน ๑,๒๔๓,๖๔๓ แห่ง ๖๖๐,๓๔๗ ครัวเรือน ปลูกผักร่วมกัน
ในท่ีสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑,๓๖๘,๘๒๔ แห่ง ปลูกผักสวนครัวจากศาสนสถานสู่ชุมชน 
จ านวน ๖๖๘,๒๙๑ แห่ง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันในชุมชน จ านวน ๑,๕๗๘,๗๑๘ ครั้ง 
แลกเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันระหว่างชุมชน จ านวน ๑,๐๒๑,๔๑๓ ครั้ง ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ (๑) แหล่งเรียนรู้ “วัด” 
มีครัวเรือนเข้าร่วม จ านวน ๙๙๐,๖๘๙ ครัวเรือน (๒) แหล่งเรียนรู้ “โรงเรียน” มีครัวเรือนเข้าร่วม 
จ านวน ๖๙๗,๐๓๖ ครัวเรือน (๓) แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” มีครัวเรือนเข้าร่วม จ านวน 
๕๒๘,๔๖๙ ครัวเรือน (๔) แหล่งเรียนรู้ “มัสยิด” มีครัวเรือนเข้าร่วม จ านวน ๓๙,๖๙๕ ครัวเรือน 
(๕) แหล่งเรียนรู้ “โบสถ์” มีครัวเรือนเข้าร่วม จ านวน ๓๘,๗๓๗ ครัวเรือน และ (๖) แหล่งเรียนรู้ 
“อื่น ๆ” มีครัวเรือนเข้าร่วม จ านวน ๑๘๐,๙๓๘ ครัวเรือน ท้ังนี้ มีการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีเพิ่มรายได้แล้ว จ านวน ๓,๖๓๔,๘๗๐ ครัวเรือน และครัวเรือน 
ท่ีลดรายจ่าย จ านวน ๔,๗๕๕,๒๑๒ ครัวเรือน 
   ๖) โครงการพัฒนาพื นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 (๑) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา ซึ่งฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  
และแกนน าขับเคลื่อนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี (ครูพาท า) จ านวน 
๕ วัน สถานท่ีด าเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและพื้นท่ีแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมี 
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๓๖๓ รุ่น ๓๗,๘๕๓ คน ท้ังนี้ จ าแนกผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  (๑.๑) ฝึกอบรมรูปแบบปกติ จ านวน ๓๑,๑๙๐ คน 
  (๑.๒) ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ จ านวน ๖,๖๖๓ คน 

 (๒ )  สร้ า งพื้ น ท่ี เ รี ยนรู้ ชุ มชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี วิ ต 
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นท่ีครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน โดยด าเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๒๓,๘๕๑ แปลง และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
๑,๓๒๘ แปลง 
 (๓) สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน โดยจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ประกอบด้วย เกษตรกร 
จ านวน ๑,๙๕๙ ราย บัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๒,๐๗๑ ราย ผู้ว่างงาน จ านวน ๔,๐๕๘ ราย แรงงาน
ท่ีอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน จ านวน ๘๖๒ ราย ผู้พ้นโทษ ตาม MOU กับกรมราชทัณฑ์ จ านวน 
๔๗ ราย โดยจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ จ านวน ๘,๙๙๕ ราย 
 (๔) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนา
และสนับสนุนพื้นท่ีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน 
เพื่อการเรียนรู้กิจกรรม โคก หนอง นา โดยมีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครบ ๓ ครั้งแล้ว
จ านวน ๒๔,๐๙๑ แปลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑,๑๕๕,๔๘๐ คน 
 (๕) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นท่ีระดับต าบล  
 (๕.๑) สนับสนุนวัสดุส าหรับสร้างฐาน และวัสดุประจ าฐาน ๙ ฐาน 
ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน  
ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ า ฐานการเรียนรู้
คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ และฐานการเรียนรู้คันนาทองค า โดยมีแปลงท่ีด าเนินการ
เสร็จส้ินแล้ว ๓๒๗ แปลง อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๑๐ แปลง 
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 (๕.๒) การสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิต  
โดยมีแปลงท่ีจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว จ านวน ๑๗๒ แปลง และมีแปลงท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
๑๖๕ แปลง 

      (๖) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตาม
มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจากพื้นท่ี CLM ต าบลละ ๒ คน 
ประกอบด้วย เจ้าของแปลง CLM จ านวน ๑ คน และนักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ (นพต.) จ านวน  
๑ คน เป้าหมาย ๖๗๔ คน ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

      (๗) สร้างโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ 
Economy ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย แยกเป็น 

       (๗.๑) การจัดซื้อ/จัดหาภาพถ่ายดาวเทียม ด าเนินการจัดท าแผนท่ีฐาน 
(Base Map) ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และชุดที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 (๗.๒) การส ารวจเก็บข้อมูลและจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
และภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลและจัดท าแผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศและแผนท่ีภูมิประเทศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยบินส ารวจแปลงก่อนปรับ
พื้นท่ี จ านวน ๓๓๗ แปลง และบินส ารวจหลังปรับพื้นท่ี ๒๘๓ แปลง 
 (๗.๓) การจัดหา Infrastructure โดย GISTDA ได้รับผลการพิจารณา
อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๗.๔) การจ้างศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูล อยู่ระหว่างออกแบบ
วางแผนการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใน ๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน ๒,๔๐๐ คน ด าเนินการเสร็จส้ิน 
 (๗.๕) การจ้างพัฒนาระบบ Digital Platform ได้รับผลการพิจารณา
อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๗.๖) การจ้างเหมาบุคลากรประจ าโครงการฯ จ านวน ๓๓ คน 
 (๗.๗) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วม (Co-Creation) 
ด าเนินการออกแบบหลักสูตร (การใช้แผนท่ี/เครื่องมือภูมิสารสนเทศ) แล้วเสร็จ ผู้เข้าอบรม 
จ านวน ๒,๔๒๐ คน  
 ๗) โครงการขยายโอกาส การมีงานท าให้ผู้สูงอายุ  
  (๑) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ  เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความเหมาะสมกับวัย หรือความต้องการ 
ในท้องถิ่นชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมท้ังได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมี ผู้สูงอายุ
ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๔ 
  (๒) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีงานท า 
และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ี
ตรงตามความต้องการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเข้าร่วมทางสังคม รวมท้ังได้รับการเสริมสร้าง
ภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเองน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยผู้สูงอายุได้รับบริการเพ่ือส่งเสริมการมีงานท า จ านวน ๑,๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๑ 
 ๘) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ของชุมชน รวมท้ังสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงภายใน
ปี ๒๕๖๕ โดยเริ่มต้นจากการสร้างการพึ่งตนเองของครัวเรือน ท้ังการบริหารจัดการและระบบ
เศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงการร่วมมือเกื้อหนุนเจือจานระหว่างกันในชุมชน สร้างการท างาน  
ในรูปแบบกลุ่มการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเป็นสวัสดิการ 
ของชุมชน ท้ังนี้ มีหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๑,๔๑๔ หมู่บ้าน 
มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๑,๔๑๔ แห่ง โดยหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ ๘๕ และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการประชาชนได้ร้อยละ ๘๐ 
 ๙) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๙.๑) พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ด าเนินการแล้ว ๒๐ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพให้แก่กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน ๕๓๗ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๖๓ 
  ๙.๓) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๗,๖๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จ านวน ๔,๓๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ 
  ๙.๔) ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาท่ีดินปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความเหมาะสม
กับการผลิตพืชเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นท่ี ส.ป.ก. ด าเนินการได้ ๗๕๐ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๙.๕) พัฒนาคุณภาพดินในพื้นท่ีจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน โดยปรับปรุง
และสาธิตการพัฒนาท่ีดินในแปลงเกษตรกรท่ีได้รับการจัดท่ีดินท ากิน ส่งเสริม และสาธิตปัจจัยการ
ผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน ๑๔,๑๘๐ ไร่ และปรับปรุง
คุณภาพดิน ๒,๑๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๘ 
  ๙.๖) พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปการตลาดยุคใหม่ ๙๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๙ 
 ๑๐) ขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 
  ๑๐.๑)  การขับ เคลื่ อนและผลักดันให้ เกิ ดการน าผลงานวิ จั ย 
และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้รับประโยชน์ จ านวน  
๓๕ โครงการ เช่น โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าส าหรับการท า
มังคุดนอกฤดูกาล การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช้
แหล่งอาหารในท้องถิ่น และการพัฒนาเครื่องส าอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยต่อยอด 
เชิงพาณิชย์ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๘ 
  ๑๐.๒) ร่วมมือกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี : 
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีได้มีการเชื่อมโยง ส่งเสริม 
สนับสนุน ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของพื้นท่ี
ชุมชน สังคม ปราชญ์ชุมชน ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน ๑๕ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร อุตรดิตถ์ พัทลุง และชุมพร ในปัจจุบันนักวิจัย
ด าเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะท างาน เพื่อขอรับการสนับสนุน
การท ากิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๙ โครงการ 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๑) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มีผลการด าเนินงาน รอ้ยละ ๑๐๐ 
  ๑๑.๑) ด าเนินงานสร้างบุคลากร พัฒนาศักยภาพคนในพื้นท่ีให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ และขยายผลไปสู่พื้น ท่ีอื่น โดยถ่ายทอดองค์ความรู้  
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การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน จัดอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อการท างานและวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความส าเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ จัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ เพ่ือถ่ายทอดความส าเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
จัดการน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ เมื่อวันท่ี ๑, ๓ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
   (๒) ถ่ ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ ใช้  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ระหว่างวัน ท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยอบรม
เชิงปฏิบัติการ ด้านประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
   (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศาลาดิน ต าบลมหาสวัสดิ์ 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางด าเนินงานทฤษฎีใหม่ 
   (๔) การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการพี่น าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ ร.๙ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและดักตะกอน  
การอนุรักษ์ ดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริ ให้กับกลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน ครู และบุคคลากร
ทางการศึกษา 
  ๑๑.๒) ด าเนินงานประสานการท างาน และวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน เพื่อน าไปสู่งานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม โครงสร้างหรือแหล่งน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือข่าย ๖๐ ชุมชน ได้จัดท าข้อเสนอโครงการและสัญญาเพ่ือด าเนินงาน
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
  ๑๑.๓) ด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าและเกษตร สร้างต้นแบบ
ความส าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่  
ด้านพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และด้านพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
 ๑๒) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนระดับ ๓ โดยชุมชน
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินชุมชนครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนา
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๘๑๗ 

 

ชุมชนให้ผ่านระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙ ชุมชน มีผลประเมินชุมชนผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 
๔๗ ชุมชน 
 ๑๓) ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็ง 
ของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นท่ี ด้วยกระบวนการเรียนรู้/ชุดหลักสูตร และท างานร่วมกับชุมชน 
ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในฐานะท่ีชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน โดยฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้กับปัจเจกบุคคล
และชุมชน ร่วมกับเครือข่ายในชุมชน เช่น โครงการสร้างเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา
ศักยภาพสู่การจัดการท่องเท่ียว โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย
ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นต้น ปัจจุบันมีประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังสิ้น จ านวน ๔,๑๑๗ คน จากเป้าหมาย จ านวน ๕,๐๐๐ คน 
  ๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  
   ๑) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน 
๒๐ แห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท าความเข้าใจชุมชนเพื่อทราบ
ความเป็นอยู่ ศักยภาพ ปัญหา/ความต้องการท่ีจะแก้ไข/พัฒนา และมีการสร้างเครือข่าย 
เพื่อวิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดท าแผนร่วมกับชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ 
และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะท่ีสนองต่อชุมชน มีเป้าหมายจ านวนประชาชน  
ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์
โลกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 
๗,๒๐๐ คน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๓๑ 
   ๒) พัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยเน้นการจัดการพื้นท่ี การสร้างอาชีพเสริม 
และการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อเป็น  
การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาท่ียั่งยืนในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่าในพื้นท่ี ๕ จังหวัดภาคตะวันออก โดยกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง”  
มีการน าผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙๓ กลุ่ม/ราย 
จ านวน ๙๓๙ ผลิตภัณฑ ์
   ๓) การจัดตั งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR
เพื่อท าให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เด็กและเยาวชน สตรี แม่วัยรุ่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ราษฎร 
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บนพื้นท่ีสูง ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ ท่ีดี รวมท้ังองค์กรภาคีเครือข่าย ท่ีเป็นหุ้นส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมเกิด  
ความร่วมมือในด้านการระดมทรัพยากรและร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแล้ว 
๗๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ 
    - พิจารณา/โอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจจังหวัด ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ จ านวน ๒๗ จังหวัด ๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท รวมจ านวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ครั้งท่ี ๒ จ านวน ๕๐ จังหวัด แบ่งเป็น จ านวน  
๔๙ จังหวัด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และจ านวน ๑ จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๒๕๕,๐๐๐ บาท รวมเงินโอนทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ บาท 
   ๔) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
    (๑) Para Social Worker การอบรม อพม. ให้เป็น Para Social Worker 
มีเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ คน เพ่ือดูแลกลุ่มเปราะบาง ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๕ ด้าน ตาม TPMAP ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้  
และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง พมจ. อบรม อพม. แกนน าระดับอ าเภอ อ าเภอละ 
๒ คน โดยก าหนดจัดอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
    (๒) Active Citizenship Leadership  (ACL) บูรณาการร่วมกับเครือข่าย 
สภาเด็กและเยาวชน นิสิต นักศึกษา อปท. และเครือข่ายอาสาสมัครอื่น ๆ ท่ัวประเทศ พัฒนา 
ทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และ อพม. ให้มีทักษะการสื่อสารเชิงบวกท่ีสร้าง
ก าลังใจ รู้จักหน้าท่ีของตนเองให้เกียรติ ไม่บูลลี่ (Bully) ผู้อื่น ส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา เป็นนักกิจกรรมสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือสังคม 
และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าหมาย ๕๖๐ คน และมีผลการด าเนินงาน ๔๗๕ คน   
    (๓) การขับเคลื่อนงาน อสม. สู่การเป็น อพม. โดยมี อสม. ผู้ผ่านการอบรม
เป็น อพม. ในพื้นท่ี ๑๒ จังหวัดน าร่อง และ กทม. จ านวน อสม. ท้ังหมด ๒๕๒,๓๙๑ คน 
   ๕) โครงการ ๑ กรม ๑ พื นที่ พัฒนา  กระทรวงการพัฒนาสั งคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินโครงการ พม. เราไม่ท้ิงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นท่ี
ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทางสังคมใน ๔๙ ชุมชนน าร่องของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดท าโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ีพัฒนา ท้ังนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้ เลือกชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
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กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดอันดับ
ความยากล าบากของประชากรในชุมชน การจัดท าสมุดพกครอบครัว เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ การลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล 
และบันทึกลงในสมุดพกครัวเรือนสะสม จ านวน ๑๖๓ ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 
๑๖๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๖  
   ๖) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ จ านวน ๓๓๘ เครือข่าย ให้เป็น
เครือข่ายเข้มแข็ง และส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ตลอดจน
ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๐๒๘ คน 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๖๙ 
   ๗) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๙,๘๖๕ คน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 
    (๑) ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมผู้สูงอายุ (ศร.ผส.) เช่น กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โครงการสูงวัยใส่ใจอาชีพ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (๑๘ ชั่วโมง) หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน  และโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น  
    (๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีศูนย์พัฒนา 
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
    (๓) เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคน ทุกวัย โดยขับเคลื่อนสังคมด้วย 
ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
   ๘) การสร้างพื นที่ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังสิ้น จ านวน ๑๔๔,๓๐๐ คน 
มี ศพอส. ท่ีประเมินมาตรฐานแล้ว จ านวน ๙๖๒ แห่ง และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยอยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดตั้ง จ านวน 
๒๖ แห่ง 
   ๙) การยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Sustainable 
Community  
    - ในปี ๒๕๖๔ ได้ชุมชนต้นแบบอย่างน้อย ๑ ชุมชนครอบคลุม ๔ มิติ คือ 
(๑) ด้านเศรษฐกิจ (๒) ด้านสังคมและชุมชน (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (๔) ด้านสุขภาวะทางสังคม
ประชุมเพื่อคัดเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนระดับ ๑ มีการประสานงาน 
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กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของชุมชน/ขับเคลื่อนชุมชนตามแผน
และกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจการรมการพัฒนา
ชุมชน ภายใต้ ๓ มิติ เพื่อน าไปประเมินชุมชนเข้มแข็ง ขึ้นระดับ ๑ ในปี ๒๕๖๕ ได้จ านวน  
๑๑ ชุมชนตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐)  
    - ปี ๒๕๖๕ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน ๕ ชุมชน โดยมี
ชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนใหม่ จ านวน ๔ ชุมชน และรักษา
ชุมชนเดิม จ านวน  ๑ ชุมชน ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี เฟส ๒, 
โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง ๓), โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง ๑๐/๒, โครงการ
บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง ๒, และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะ ๑ (รักษาชุมชนเดิม) 
ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะท างานฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกร่วมประเมินชุมชน  
ซึ่งน าเสนอ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และลงนามในค าสั่งท่ี จ. ๑๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจัดส่งค าสั่งคณะท างานฯ ให้แก่ผู้ เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทราบ 
และประสานงานกับคณะท างานฯ ภายใน กคช. เพื่อเตรียมประเมินชุมชน และด าเนินการประชุม 
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม/การลงพื้นท่ี รวมถึงวิธีการประเมินชุมน และการเก็บ
แบบสอบถาม เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
    - ลงพื้นท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ครอบคลุมท้ัง ๔ มิติ เช่น 
อบรมด้าน การคัดแยกขยะ อบรมการขายสินค้าออนไลน์ อบรมการใช้จุลินทรีย์ เป็นต้น 
    - ประชุมคณะท างานประเมินผลฯ และร่วมกับปผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินชุมชน พร้อมท้ังก าหนด 
วันลงพื้นท่ีประเมินชุมชน 
    - ลงพื้นท่ีขับเคล่ือนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ๔ มิติ เช่น จัดกิจกรรมการรับ
ซื้อขยะรีไซเคิล, อบรมการท ากระถางประหยัดเพื่อการเกษตร, อบรมช่างชุมชน, จัดกิจกรรมกีฬา
พื้นบ้าน (กีฬาฮาเฮ), จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกายด้วย เชือกยาง แอโรบิค, จัดอบรม
การจัดการขยะและการดูแลบ่อหน่วงน้ าในชุมชน และมอบถังหมักรักษ์โลก (กรีนโคน) , ติดตาม
การด าเนินโครงการเกษตรย่ังยืน เป็นต้น 
    - ประชุมคณะท างานฯ ท าความเข้าใจเรื่องของหลักเกณฑ์/แนวทางการ
ประเมินชุมชนในส่วนของ กคช. เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และร่วมกับท่ีปรึกษา
คณะท างานฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เมื่อวันท่ี ๒๔ พพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยการประชุม
ทางไกลผ่านโปรแกรม zoom 
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    - ลงพื้นท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ๔ มิติ เช่นมิติเศรษฐกิจ ,  
มิติการมีส่วนร่วม, มิติสุขภาพ และมิติสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรม การรับซื้อขยะรีไซเคิล
ประจ าเดือนมิถุนายน โดย จัดอบรมการท าบัญชีครัวเรือน และวินัยทางการเงิน , ให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง, อบรมการส่งเสริมด้านการวางแผนครอบครัว , จัดกิจกรรมการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล, อบรมการประหยัดพลังงาน, ให้ความรู้ด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ 
และน้ าเสีย, อบรมการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
   ๑๐) พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ (Package 1)  
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ ๓ มิติ ได้แก่ มิติท่ี ๑ ด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารจัดการชุมชน มิติท่ี ๒ ด้านเศรษฐกิจมิติท่ี ๓ ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๑๑ ชุมชน จ านวน ๒,๕๗๐ ครัวเรือน หรือประมาณ ๗,๗๑๐ คน ประชุมเพื่อคัดเลือก
ชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนระดับ ๑ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของชุมชน/เตรียมขับเคลื่อนชุมชนตามแผนและกิจกรรม 
ในการพัฒนาชุมชนหลังหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และลงพื้นท่ีประเมินชุมชนแล้วเสร็จ  
ครบท้ัง ๔ มิติ  โดยมีค่าคะแนน ๙๑.๗๘ และน าเทคโนโลยี loT มาประยุกต์ใช้ในชุมชน  
โดยด าเนินการติดตั้ง CCTV ในชุมชน และติดตั้ง LCD แสดงค่าฝุ่น PM2.5 และสามารถแสดงผล
ผ่านมือถือของคนในชุมชน และสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
    - ปี ๒๕๖๕ ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ระดับ ๑ ในโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุดท่ี ๑ ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๑ 
ชุมชน และด าเนินการประสานชุมชนเพื่อเตรียมข้อมูลชุมชน/ท าแผนชุมชน/เตรียมความพร้อมใน
การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเตรียมจัดตั้งกรรมการชุมชนกรณียังไม่มีกรรมการชุมชน 
    - ด าเนินการพัฒนาชุมชน และลงพื้นท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน ครอบคลุมท้ัง ๓ มิติ เช่น อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
อบรมการสร้างรายได้ เป็นต้นและประเมินโครงการ จังหวัดชลบุรี (กุฎโง้ง) 
    - ลงพื้นท่ีขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ๓ มิติ เช่น มิติผู้น าและการบริหาร
จัดการชุมชน มิติเศรษฐกิจ และมิติคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมส่งเสริมอาชีพ, อบรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, อบรมให้ความรู้เรื่องการออมทรัพย์, อบรมส่งเสริมสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 
   ๑๑) การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชนท่ีจัดตั้งแล้ว 
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ๑,๐๕๐ ต าบล มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามภารกิจพระราชบัญญัติ 
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สภาองค์กรชุมชนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกลไกกลางในการเชื่ อมโยงชุมชน ภาครัฐ  
และภาคประชาสังคมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับต าบล และขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นท่ีในมิติต่าง ๆ 
ของชุมชน เช่น การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน เป็นต้น  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอนัเป็นประชาธิปไตยชุมชนจากฐานราก 
   ๑๒) เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
โดยสนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเฉพาะกิจ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นต้นแบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน  
ด้านสังคมในทุกมิติ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๗๕ คน 
   ๑๓) โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    (๑) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน ๗,๐๓๖ ต าบล ในพื้นท่ีท่ีมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
    (๒) กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาต าบล (ก.บ.ต. และ ศอช.ต.) มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาพื้นท่ีระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    (๓) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาพื้นท่ี 
    (๔) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ
ของรัฐและอื่น ๆ 
   ๑๔) ด าเนินโครงการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด (อว. ส่วนหน้า) โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. 
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ านวน ๗๖ จังหวัด ท่ัวประเทศ 
เพื่อสอดรับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นท่ีจังหวัด โดยเน้นคณะท างานระดับ
จังหวัดท่ีมีสถาบันการศึกษาในสังกัด อว. เป็นหน่วยขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับ
คณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด โดยในปัจจุบันด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) จัดตั้งเครือข่าย อว. ระดับภาค จ านวน ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย 
เครือข่าย อว. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวมถึงภาคกลางและตะวันออก    
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    (๒) มีหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ านวน ๗๖ จังหวัด 
    (๓) การด าเนินงานของ อว. ส่วนหน้าประจ าจังหวัดเป็นกลไกเช่ือมโยง
และสนับสนุนการด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดขับเคลื่อน
โครงการส าคัญของ อว. อาทิ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์  
   ๑๕) ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนการน าวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีโดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 
ซึ่งเปนเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอเสนอโครงการ ๔๔๘ โครงการ  
และไดรับการคัดเลือกจ านวน ๒๕๙ โครงการ แบงตามแพลตฟอรม ดังนี้  
    (๑) แพลตฟอร์มบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology 
Consulting Service: TCS) จ านวน ๗๔ โครงการ  
    (๒) แพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน 
(Building Capacity Enterprise: BCE) จ านวน ๕๒ โครงการ 
    (๓) แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community 
Incubator: SCI) จ านวน ๖๐ โครงการ 
    (๔) แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (NCB) จ านวน ๑ โครงการ 
   ๑๖) ด าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดและขยายผล 
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ท้องท่ี ท้องถิ่น และชุมชนสามารถจัดท า
ข้อมูลน้ า แผนท่ีน้ า มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิงพื้นท่ีครบถ้วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการวางแผน
ถ่ายทอด องค์ความรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าชุมชน และเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านน้ า  ด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านพลังงาน 
   ๑๗) พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื นที่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
และต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเข้าถึงได้ง่ายและท่ีมีอยู่เดิมสู่การใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ี และท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนในพื้นท่ีหรือชุมชนต้นแบบ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือแบบบูรณาการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยในพื้นท่ี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงานวิจัย อาทิ โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หอยแมลงภู่ดองจากภูมิปัญญาไทย 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
   ๑๘) จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอด
สู่พื นที่ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้การวิจัย ท่ีเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย
และนวัตกรรม น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
สู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก 
องค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมกับ  
ทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน 
องค์ความรู้การวิจัย และนวัตกรรมท่ีพร้อมใช้ 
   ๑๙) การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑๙.๑) การวิเคราะห์ปัญหาและมอบหมายแนวทางการแก้ไขปัญหา 
โดยทีมพี่เลี้ยงลงพื้นท่ีทุกครัวเรือนท่ีได้รับมอบหมายเพื่อร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาร่วมหาทางออก โดยใช้ปฏิบัติการ ๔ ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และบันทึก
ข้อมูลสภาพปัญหาของครัวเรือนลงใน Logbook ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทีมพี่เลี้ยง 
มีการลงพื้นท่ีเพื่อร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายวิเคราะห์สภาพปัญหา และร่วมหาทางออก  
โดยใช้ปฏิบัติการ ๔ ท โดยสามารถสรุปจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการส ารวจปัญหาและเป็นเป้าหมาย 
ท่ีต้องให้ความช่วยเหลือ จ านวน ๖๕๒,๕๖๔ ครัวเรือน 
    ๑๙.๒) การบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้กลไก
ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ โดยนายอ าเภอท้ัง ๘๗๘ อ าเภอท่ัวประเทศ ได้ด าเนินการบูรณาการ
ร่วมกับทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ด าเนินการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแล้วท้ังสิ้น 
จ านวน ๖๔๕,๕๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๖ จ าแนกเป็นรายมิติ ได้แก่ 
 (๑) มิติสุขภาพ มีครัวเรือนท่ีพบสภาพปัญหา จ านวน 
๑๔๙,๙๓๗ ครัวเรือน มีโครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือกว่า ๒,๔๕๗ โครงการ/กิจกรรม 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว จ านวน ๑๔๗,๕๐๓ ครัวเรือน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
หลักในการให้ความช่วยเหลือ 
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 (๒) มิติความเป็นอยู่ มีครัวเรือนท่ีพบสภาพปัญหา จ านวน 
๑๔๖,๗๐๖ ครัวเรือน มีโครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือกว่า ๒,๑๙๔ โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จ านวน ๑๔๔,๖๖๔ ครัวเรือน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการให้ความช่วยเหลือ 
 (๓) มิติการศึกษา มีครัวเรือนท่ีพบสภาพปัญหา จ านวน 
๑๕๓,๑๑๓ ครัวเรือน มีโครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือกว่า ๑,๙๖๓ โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จ านวน ๑๕๑,๓๑๖ ครัวเรือน โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือ 
 (๔ )  มิติ รายได้  มีครั ว เรือน ท่ีพบสภาพปัญหา จ านวน 
๓๒๑,๒๕๗ ครัวเรือน มีโครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือกว่า ๗,๙๗๘ โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จ านวน ๓๑๗ ,๑๐๙ ครัวเรือน โดยมีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือ 
 (๕) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ มีครัวเรือนท่ีพบสภาพปัญหา 
จ านวน ๒,๒๘๕ ครัวเรือน มีโครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือกว่า ๕๖๐ โครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จ านวน ๒,๒๕๓ ครัวเรือน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการให้ความช่วยเหลือ 
 ๑๙.๓) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความมั่นคง 
น้ าระดับชุมชนพัฒนา ๑๕ ชุมชนแกนน า เพื่อยกระดับทักษะด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไปสู่
ความมั่นคงอาหารและผลผลิต น าไปสู่การบรรเทาปัญหาของชุมชนในการด ารงชีพตามวิถีใหม่ 
ตามหลักการของ “BCG Model” ท่ีมุ่งสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างท่ัวถึงบนการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการร่วมกับชุมชน เพ่ือพิจารณาสนับสนุน 
การด าเนินงานต่อไป 
   ๒๐) การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด 
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ในโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิด
เครือข่ายการท างานเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี หลักการด าเนินงานของ ศพค. 
และสามารถก าหนดบทบาท แนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและขับเคลื่อนงานได้
อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นคณะท างาน 
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ศพค. และ อพม. จ านวน ๕๗ คน เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัด
สมุทรสงคราม  
   ๒๑) การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีมุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือท้ังในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และคุ้มครอง 
รวมท้ังการด าเนินกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพตอบสนองสถานการณ์และความต้องการ
ของผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนหน่วยงานภายใต้ MOU และผู้แทน
หน่วยงานในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว จ านวน ๗๖ คน เมื่อวันท่ี ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น ๑๙  
   ๒๒) การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล 
ในครอบครัว สนับสนุนงบประมาณ และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล 
ในครอบครัว โดยก าหนดจัดงานในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจัดกิจกรรมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
จังหวัด กิจกรรมท่ีด าเนินการ เช่น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดนิทรรศการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ประชุม
เครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงฯ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ 
มอบริบบิ้นสีขาว และแผ่นพับพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้น าท้องถิ่นได้รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และคอยเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
รายงานผลการจัดกิจกรรม จ านวน ๕๒ จังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น ๙,๐๒๙ คน  
   ๒๓) การจัดงานวันสตรีสากล ประจ าปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “เสริมพลัง
สตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นจากท่ัวประเทศ จ านวน ๑๖ สาขา  
รวมจ านวน ๕๗ รางวัล โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธาน  
ในพิธี และเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จ านวน ๕๗ รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี 
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศ  
การคุ้มครองพิ ทักษ์สิทธิสตรี  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งข องสถาบันครอบครัว 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๘๒๗ 

 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความส าคัญกับสตรี และได้จัดงานวันสตรี
สากลมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการให้เกียรติและยกย่องสตรี รัฐบาลมุ่งหวังผลักดันให้พลังของสตรี
มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการผลักดันให้สตรีได้มีส่วนร่วม 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สตรีมีรายได้ท่ีมั่นคง เป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสตรีท่ัวประเทศ ซึ่งการจัดงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี 
ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้สตรีมีเสรีภาพ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินได้อย่างเท่าเทียมในสังคมในประเด็นนี้ เพื่อให้ สามารถรับมือได้
ในอนาคตต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับสตรีในสังคมและประเทศชาติต่อไป มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๒๕๐ คน เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
   ๒๔) การจัดงานเสวนาวิชาการน าเสนอ ผลการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ของประเทศไทยหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” รูปแบบการจัดงานเสวนาวิชาการฯ เป็นแบบผสมผสาน 
(Hybrid Meeting) ท้ังในสถานท่ีจัดงาน และผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
พิธีเปิดงานโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ เข้าร่วม ณ สถานท่ีจัดงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทน
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และผู้เข้าร่วมผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) 
ประกอบด้วย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๘ แห่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ แห่ง เครือข่ายสภาเด็ก
และเยาวชน ๗๖ จังหวัด และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๗๖ จังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ผู้เข้าร่วมสถานท่ีจัดงาน ๑๑๑ คน 
และผ่านระบบออนไลน์ ๕๕๗ คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๖๖๘ คน 
   ๒๕) โครงการวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๕ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 
และองค์การระหว่างประเทศ จัดงานวันรณรงค์ต่อต้าน การค้ามนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๘๒๘ 

 

หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance ส าหรับการจัดงานในปี ๒๕๖๕ ได้ก าหนดจัด
งานภายใต้หัวข้อ “NO VICTIMS NO TEARS” (ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ าตาจากการค้ามนุษย์) 
ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือและความตั้งใจของ ทุกหน่วยงานท่ีจะต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมี
เป้าหมายร่วมกันในปลายทาง คือ ปราบปรามการค้ามนุษย์ ป้องกันปัญหาและคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายในทุกมิติ ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจ าประเทศไทย 
ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากภาครัฐในส่วนกลาง  
และส่วนภูมภิาค ท้ัง ๗๖ จังหวัด ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน 
เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
ผู้เข้าร่วมงาน Online ๓๔๓ คน และ Onsite ๒๔๒ คน รวมท้ังสิ้น ๕๘๕ คน 
   ๒๖) นโยบายการปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย (Victims Safeguarding) 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  ในฐานะ ท่ี เป็ นหน่ วยประสานงานในการคุ้ มครองช่ วย เหลื อผู้ เ สี ยหาย 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มีหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยงานหลักท่ีให้ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย คือ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๙ แห่ง และมีหน่วยงานในสังกัด ท่ีให้การช่วยเหลือ 
ในเบื้องต้น คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัว
ทุกจังหวัด ท่ีจะ ท าหน้าท่ีในการให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ
ได้ อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความส าคัญ
กับการคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลซึ่งเป็นผู้ เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษ ย์  
และการกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
และความแตกต่างทางเพศ อายุ  สัญชาติ  เชื้อชาติ  ประเพณีวัฒนธรรมของผู้ เสียหาย  
และมีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายในทุกขั้นตอนของการคุ้มครองช่วยเหลือ เพื่อให้  
การคุ้มครองช่วยเหลือเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการสากล จึงขอประกาศนโยบายในการคุ้มครอง
ผู้เสียหายของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด 
   ๒๗) โครงการเสริมพลังครอบครัวเพื่อป้องกัน ยาเสพติดด้วยการส่งเสริม
ทั กษะสมอง  (Executive Functions : EF) เพื่ อส่ ง เสริมความ เข้มแข็ งของครอบครั ว 
อันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมท่ีจะสร้างความเข้าใจในประเด็นยาเสพติดและทักษะ
สมอง (Executive Function : EF) และสามารถสร้างความอบอุ่น เสริมพลังเครือข่ายด้าน
ครอบครัว รวมท้ังลดสาเหตุและลดพฤติกรรมท่ีจะส่งผลถึงความรุนแ รงในครอบครัวได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนคณะท างาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน วิทยากร ด้านครอบครัว
ระดับจังหวัด กลไกเครือข่าย ด้านครอบครัว และครอบครัว (ผู้ปกครองและเด็ก) เมื่อวันท่ี ๒๓-๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วม ๓๗๖ คน 
   ๒๘) โครงการ Fin ดี Happy Life ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคน 
วัยท างาน เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะการวางแผนการเงิน ทางเลือกการออมและการลงทุน  
และรู้ คิด พิชิตหนี้ ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือท่ี
เรียกว่า Fin. Trainer ในระดับชุมชน  ผ่านระบบ Zoom Meeting กลุม่เป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด 
(Node) คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ เมื่อวันท่ี ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  มีผู้เข้าร่วม ๗๖ คน 
   ๒๙) การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
กระท าความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังทบทวนแนวทางและรูปแบบ
การท างานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว
จังหวัด ๗๖ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว วิทยากรภาครัฐ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน เมื่อวันท่ี 
๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๙๕ คน  
   ๓๐) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก หน่วยงานในพื้นท่ีต าบลแม่พริก ผู้น าชุมชน นักเรียน และกลุ่มสตรี  
ทุกหมู่บ้าน เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย  
มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๙๐ คน 
   ๓๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 
“สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นพนักงานบริการ (Sex 
worker)” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและพนังงาน
บริการ (Sex Woker) ในจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหน่วงงานภาครัฐในจังหวัดชลบุรี และผู้สังเกตการณ์ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โรงแรม Siam@Siam Design มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๓๒ คน 
๕๒ หน่วยงาน 
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 ๗.๓  ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 
       ๗.๓.๑ ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
โดยประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นท่ีเป้าหมาย ๓๑๒ แห่ง ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต ๑๔๗ แห่ง จังหวัดชลบุรี ๑๐๘ แห่ง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๓ แห่ง และจังหวัดเชียงราย  
๑๔ แห่ง โดยมีจ านวนสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๕๙.๓๑ 
       ๗.๓.๒ พัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME 
โดยมีผู้ประกอบการ Micro, Small and Medium Enterprises หรือ MSME ได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่และสนับสนุนการตลาดท้ังในและต่างประเทศ ๒,๕๗๗ ราย 
เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ๕,๐๗๙ คู่ เกิดยอดขายและมูลค่าการเจรจาการค้าท้ังในและต่างประเทศ 
จ านวน ๓,๗๒๘.๕๖ ล้านบาท 
   ๗.๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) ผลการด าเนินงานสนับสนุนด้านการเกษตรภายใต้กลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (๑) เพิ่มประสิทธิภาพบทบาทภาครัฐ ในการประสานพลังประชารัฐ  
๕ ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 
ร่วมขับเคลื่อนงานในลักษณะภาครัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน ชุมชนลงมือท า 
  (๒) จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ใน ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเท่ียวโดยชุมชน ในการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ตาม ๕ กระบวนการ รวมท้ังประสานการท างาน และติดตาม 
การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผล 
  (๓) ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม 
วงกว้าง (Social Impact) เช่น โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม 
ร้านอาหาร (๔ ร) การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ โดยจัดตั้ง
คณะท างานเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  (๔) สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงาน สร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model) จัดท าแผนธุรกิจท่ีเป็นรูปธรรม
โดยท างานคู่ขนานกับภาครัฐ 
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  (๕) ค้นหาผลงานเด่น (Best Practice) ของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย 
ธุรกิจชุมชน กิจการชุมชน โดยจัดท ารูปแบบ (Model) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในปัจจุบัน 
และอนาคต เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด และขยายผลต่อไป 
  (๖) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต และการรวมกลุ่มผู้ผลิตตาม
ประเภทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Cluster) ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดภายในจังหวัด 
และระหว่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการขยายตัวและกระจาย
ตัวอย่างเป็นธรรม 
  (๗) เกิดสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
จ านวน ๘๐ กลุ่ม มีสมาชิกรวมท้ังสิ้น ๒ ,๒๘๒ คน และสามารถสร้างรายได้  เป็นเงิน 
๒๓,๕๖๙,๖๓๕ บาท 
  (๘) เกิดสมาชิกเครือข่ายเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
จ านวน ๙๒ กลุ่ม มีสมาชิกรวมท้ังสิ้น ๖ ,๓๔๙ คน และสามารถสร้างรายได้  เป็นเงิน 
๔๐,๖๓๕,๗๔๕ บาท 
  (๙) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้วยภาคี เครือข่ าย 
โดยกลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร จ านวน ๑,๐๘๕ กลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังสิ้น 
๙๖๔ กลุ่ม เกิดรายได้จากการพัฒนาและจ าหน่ายสินค้าเกษตร เป็นเงิน ๑๖๕,๖๕๙,๙๔๘ บาท 
และมีผู้ได้รับประโยชน์ ๕๐,๑๒๘ คน   
 ๒) ผลการด าเนินงานสนับสนุนด้านการเกษตรภายใต้กลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (๑) ด าเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ท้ังนี้  
กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐท่ีมีศักยภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย จ านวน ๑๐ กลุ่ม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
รวม ๒๘๘ คน เข้าร่วมโครงการ โดยต้องไม่ซ้ าซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วย
กลไกประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้าง
ดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจ 
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ฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย กิจกรรมย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้และกิจการ
อาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (๒) ด าเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตร
ปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตร
ปลอดภัย ท้ังนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐท่ีมีศักยภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือกลุ่ม  
ท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย จ านวน  
๑๐ กลุ่ม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวม ๓๒๔ เข้าร่วมโครงการ โดยต้องไม่ซ้ าซ้อนกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด
เครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
และโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลัก พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย กิจกรรมย่อย
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้และกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (๓) ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจ
ฐานรากด้วย e - Commerce พัฒนาการศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ
โชวห่วยไทย และส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการฐานรากได้รับ
การพัฒนาและมีช่องทางการตลาด จ านวน ๖,๗๗๗ คน 
   ๗.๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กร
ส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
ขยายโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น โดยมีสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ๑๐๒ สหกรณ์ และมีผลิตภัณฑ์/
บริการของสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ๘๑ ผลิตภัณฑ์/บริการ 
   ๗.๓.๕ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค ๔.๐ โดยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก 
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ หรือกลุ่ม OTOP  
รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผู้ประกอบการขนาดย่อม 
(SME) ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มี 
ความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรม  
เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจยุค ๔.๐ ในภาคการผลิต 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๓๓ 

 

การบริการ การค้า ให้แก่สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ แห่ง โดยมี 
ผลการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗.๓.๖ พัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME 
พัฒนาศักยภาพและการขยายฐานการค้าและสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ  
โดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่
ทางการค้า จัดกิจกรรมทดสอบตลาด เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ จังหวัดชลบุรี รวมท้ังการจัด
กิจกรรม Live จ าหน่ายสินค้าและ Showcase การน าสินค้าผู้ประกอบการขึ้นจ าหน่าย 
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้รับการสนับสนุนจ านวน ๑,๖๙๒ กิจการ  
และเกิดคู่ธุรกิจแล้ว ๒,๒๙๐ คู่ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗.๓.๗ คณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ด าเนินการ 
ให้ภาครัฐและเอกชน มีบทบาทเป็นทีมการตลาดระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการพบปะ  
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาค 
ให้เข้มแข็งท่ัวประเทศ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดจัดประชุมคณะท างานฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ เกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าตามนโยบาย
เซลส์แมนจังหวัด มูลค่ารวม ๑,๗๓๐.๔๗ ล้านบาท ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมูลค่า ๔,๔๓๗.๙๑ ล้านบาท 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๓๔ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 
ด้านที่ ๘   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๓๕ 

 

นโยบายหลักข้อ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยทุกช่วงวัย  
 
 ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๘.๑.๑ ให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ 
   ๑) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
ในพระราชูปถัมภ์ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานมีบุตร ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้
แรงงานท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์  โดยได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานท่ีมีบุตรในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และสมุทรปราการ จ านวน ๑,๖๙๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๗๐ 
   ๒) โครงการส่งเสริมทักษะพื นฐานด้านสุขภาพ พลานามัย พ.ศ. ๒๕๖๔  
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องออกก าลังกายทุกวัน
และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์และทักษะดูแล
สุขภาพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี โรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถลดภาวะ 
ทุพโภชนาการของนักเรียนได้ร้อยละ ๕๐ 
  ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๑)  การคัด เลื อกสถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยที่ เป็น  Good Practice  
ถอดบทเรียนพื นที่รายจังหวัด 
   ๑.๑) ประชุมคณะท างานจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ท่ีประชุมสรุปเกณฑ์การคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
การปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ 
มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาตรฐานท่ี ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพ 
ของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๓ หลักเกณฑ์ ดังนี้  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๘๓๖ 

 

    (๑) คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๒ แห่ง แบ่งเป็น 
     (๑.๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินตนเองระดับ
คุณภาพ A ดีมาก ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป สังกัดละ ๑ แห่ง 
     (๑.๒) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีจุดเน้นด้านคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้  สังกัดละ ๑ แห่ง และอยู่ในพื้นท่ีพิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลงั รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    (๒) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน  
    (๓) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดเลือก อนุญาตให้ 
ถอดบทเรียนการด าเนินงาน โดยมอบให้คณะท างาน ฯ ขอความร่วมมือต้นสังกัดคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม สังกัดละ ๒ แห่ง แบ่งตามสังกัด ดังนี้ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  (กรุงเทพมหานคร ตราด ปราจีนบุรี) สังกัดองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (นราธิวาส แม่ฮ่องสอน) สังกัดต ารวจตระเวนชายแดน (กาญจนบุรี) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อุบลราชธานี ลพบุรี พัทลุง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สระแก้ว นครสวรรค์) และสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๓ แห่ง ซึ่งการคัดเลือกสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยกลุ่มแรกท่ีจะเข้าร่วมถอดบทเรียนการด าเนินงาน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อมูล
การประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบ
ประเมินออนไลน์) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ พบว่า ข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศท่ีมีคุณภาพ A ระดับดีมาก มีจ านวนมาก  
จึงเสนอวิธีกรองข้อมูลจากพื้นท่ีภูมิภาค จังหวัด และขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้
สามารถเจาะจงกลุ่มรายพื้นท่ีท่ีต้องการ 
   ๒) ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒.๑) ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
เพื่อรองรับการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อวันท่ี  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    ๒.๒) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔  
    ๒.๓) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ
และด้อยโอกาส คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 
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    ๒.๔) พัฒนาองค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัย เช่น การศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล การศึกษา
แนวทางการด าเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ ๐ - ๘ ปี 
   ๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  
 (๑) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โอนเงินให้ สนง.พมจ.ด าเนินการ (งบเบิกจ่ายแทนกัน  
๗๖ จังหวัด) จังหวัดจัดประชุมแล้ว จ านวน ๓๒ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เลย นครนายก 
อ านาจเจริญ ตราด อุดรธานี ก าแพงเพชร อุทัยธานี น่าน ชัยนาท ราชบุรี สุรินทร์ สมุทรสงคราม 
บุรีรัมย์ ยโสธร กระบี่ สุพรรณบุรี สระแก้ว นนทบุรี สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ปัตตานี สุราษฎร์
ธานี นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร พังงา ภูเก็ต สงขลา พิจิตร สกลนคร สาเหตุท่ีไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามแผน  
 (๒) ประชุมหารือการพัฒนาเด็กปฐมวัยครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
ในวันจันทร์ท่ี  ๓๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วม รวมท้ังสิ้นจ านวน ๑๓ คน 
 (๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามช่วงวัย เพื่อจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม ช่วงวัย ๖ ช่วงวัย (๒๖๐ วัน) 
ส าหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก ใช้เป็นเครื่องมือจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการ
ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก พื้นท่ี กทม. จ านวน ๒๕ คน ได้ร่วมกันจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๓ ช่วงวัย ได้แก่ (๑) ช่วงอายุ ๓ - ๔ ปี (๒) ช่วงอายุ ๔ ปี - ๕ ปี 
และ (๓) ช่วงอายุ ๕ ปี - ๖ ปี ซึ่งจะได้น าไปวิพากษ์ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 
 (๔) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และตรวจเยี่ยมให้ค าปรึกษา การด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
ระหว่าง วันจันทร์ท่ี ๑๓ - วันศุกร์ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในพื้นท่ีจังหวัดสตูล สงขลา และตรัง  
 (๕) ติดตามให้ค าปรึกษาแก่สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน ระหว่างวันอังคารท่ี 
๒๑ - วันศุกร์ท่ี  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์  
 (๖) สนับสนุนการด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก เงินอุดหนุน (เบิกจ่าย
แทนกัน) โอนเงินค่าอาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็กส่วนภูมิภาค จังหวัดจัดซื้ออาหารเสริม 
และสื่อพัฒนาการ จ านวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ ตาก ล าปาง ระยอง อุดรธานี สกลนคร ปทุมธานี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๓๘ 

 

สมุทรปราการ จันทบุรี พะเยานครศรีธรรมราช แม่ฮ่องสอน ลพบุรี ล าพูน น่าน บุรีรัมย์ ตรัง 
สงขลา สระแก้วเด็ก จ านวน ๕,๔๔๗ คน จ านวน ๑๗๒ แห่ง    
  ๘.๑.๓ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัย เพื่อจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัย ๖ ช่วงวัย (๒๖๐ วัน) ส าหรับสถานรับเลี้ยงเด็กใช้เป็นเครื่องมือ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็ก เมื่อวันท่ี ๒๗ - ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมปิกนิก กรุงเทพมหานคร 
  ๘.๑.๔ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรีเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการร่วมกับคณะท างานโครงการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรีได้ร่วมมือจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
แนวทางมอนเตสซอรี บริบท การแต่งตั้งณะกรรมการวิทยากรประจ าศูนย์มอนเตสซอรี จ านวน 
๑๕ ท่าน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๕ อัตรา จัดท า
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (AMI) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๖ ศูนย์ ๆ 
ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
(Montessori) ในบริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับครูปฐมวัย  
ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท้ัง ๖ ศูนย์ ขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี บริบท สพฐ. โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต ๑  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม เพื่อจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท 
สพฐ.และจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ส าหรับจัดอบรมครูผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
  ๘.๑.๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของ
สถานรับเลี ยงเด็กเอกชน เรื่อง ดูแล พัฒนา สร้างสุขให้เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้
แก่เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเด็กปฐมวัย พัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
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ปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการดูแลพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ให้มีพัฒนาการสมวัยท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ก าหนดจัดอบรม ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๑๗ คน และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๑๗ คน 
  ๘.๑.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการด าเนินงานในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   ๑) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านระบบการประเมินตนเองแบบ Online ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ปัจจุบัน 
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ จ านวน ๕๓,๙๕๖ แห่ง มีเด็กจ านวน ๒,๑๐๒,๐๔๔ คน  
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้เข้าประเมินตนเองแล้ว จ านวน ๓๒,๓๓๘ แห่ง ผลการประเมินจัดอยู่
ในระดับดีมาก จ านวน ๑๗,๘๙๓ แห่ง ระดับดี จ านวน ๑๒,๑๓๐ แห่ง ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
จ านวน ๑,๖๑๓ แห่ง และระดับต้องปรับปรุง จ านวน ๗๐๒ แห่ง ซึ่งจากการประเมินฯ ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานฯ มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวั ย
แห่งชาติ  
   ๒) การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประชุม
ท าให้ทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบ
การบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติ 
   ๓) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย โดยการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๕ คน  
   ๔) การจัดท าแผนยกระดับคุณภาพสถานรับเลี ยงเด็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ผู้ด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร จ านวน ๗๕ คน มีความรู้ 
และสามารถจัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสถานรับเล้ียงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
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  ๘.๑.๗ การประชุมหารือจัดท าร่างกรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ได้จัดท า (ร่าง) บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
(ร่าง) กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แนวคิดการบูรณาการมาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 ๘.๒  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน 
ทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๑) พัฒนาการประกอบวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา โดยได้ด าเนินการรับรองปริญญาทางการศึกษา จ านวน ๒๑ หลักสูตร ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑๑,๙๓๑ ราย และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๘,๗๙๖ ราย 
สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน  
๖ เร่ือง ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” 
จ านวน ๓๑ รางวัล และผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 
“ระดับภูมิภาค” จ านวน ๕๓๒ รางวัล รวมท้ังจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน (ออนไลน์
ระดับพื้นฐาน) มีผู้ผ่านการอบรม รอบท่ี ๔-๖ จ านวน ๒,๗๒๐ คน นอกจากนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี ๔ 
จ านวน ๑๑ คน (๑๑ ประเทศ) รับรองปริญญาทางการศึกษา จ านวน ๔๕๐ หลักสูตร 
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑,๔๗๒ ราย และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จ านวน ๕,๙๕๒ ราย สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จ านวน ๓ เรื่อง และเริ่มการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ภายใต้แนวคิด “การศึกษาท่ีผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เฟสท่ี ๑  
Pre Webinar โดยการเผยแพร่คลิป ๑๑ ครูผู้สร้าง 
   ๒) ระบบการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบและประเมิน 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ 
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เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผลจากการประชุมได้ร่างผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 
ส าหรับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ
ระบบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ระยะที่ ๒) ส าหรับด าเนินการสร้างข้อสอบและจัดการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลจากการประชุมได้ร่างข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนการสร้างข้อสอบและจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้  
และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในการด าเนินการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
คงเหลือการทดสอบ จ านวน ๔ วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู ตั้งแต่ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 
   ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
มีหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีได้รับการพัฒนา 
๔๕ รายการ 
   ๔) สนับสนุนการจัดตั งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒  
   - สนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในหลักสูตร เฉพาะส าหรับผู้ มี ความสามารถพิ เศษด้ านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕๔ ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เทอม ๒ จ านวน ๓๐ ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เทอม ๒ จ านวน ๒๔ ห้อง ท้ังนี้ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๓๐ ห้อง) 
   - ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ครั้ง  
   - รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับการสอบรอบสองของการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะท่ี ๓” วิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน ๓ ครั้ง และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับการสอบรอบ
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สองของการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๘ ครั้ง 
   ๕) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี ยง (U-School Mentoring) ด าเนินโครงการ ดังนี้  
    (๑) จัดท าข้อก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (๒) จัดประชุมชี้แจงข้อก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    (๓) พิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๙ เครือข่าย 
    (๔) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กับเครือข่ายอุดมศึกษา 
    (๕) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๙ เครือข่าย จ านวนเงิน ๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท 
    (๖) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ เครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๘ เครือข่าย จ านวนเงิน ๒๖,๓๑๘,๒๐๐.๕๐ บาท 
  ๖) เสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๓,๐๕๐,๖๘๙ คน ตัวอย่างกิจกรรม/
พิพิธภัณฑ์ เช่น (๑) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๓) พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (๕) กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  
(๖) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ (๗) กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์  
(๘) กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนท่ี (๙) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ (๑๐) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (๑๑) กิจกรรมมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Online) (๑๒) กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ และ (๑๓) กิจกรรม
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้า AEC  
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   ๗) โครงการพัฒนานโยบายก าลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจและสังคม 
   - พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 
กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สอวช. มุ่งจัดท ากลไกและแนวทางรองรับการทดลองใช้
นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาในกระบวนทัศน์
แบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย สอวช. ได้ศึกษากฎระเบียบท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
ตัวอย่างนวัตกรรมการอุดมศึกษาของต่างประเทศ รวมท้ังระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ และได้จัดท า (ร่าง) เกณฑ์การจัดการศึกษาท่ีเข้าข่าย Sandbox รวมท้ัง
มาตรการสนับสนุนส าหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และจัดเตรียมกลไกการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวขับส าคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อเสนอกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   - ข้อเสนอนโยบาย เรื่อง ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ ซึ่งข้อเสนอแนะการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ  
๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ ๑๕-๑๘ ปี ประมาณ ๔-๕ แสนคน 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑.๖ ล้านคน ก าลังแรงงาน ในระบบ ๙.๔ ล้านคน นอกระบบ  
๒๘.๙ ล้านคน ผู้สูงอายุ ๗.๓๔ ล้านคน โดย สอวช. อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายฯ  
ซึ่งประกอบ (๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (๒) การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (๓) การพัฒนาก าลังแรงงาน และ (๔) การส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพให้ผู้สูงวัย 
ในล าดับถัดไปจะได้มีการประชุมระดมความเห็นเพื่อขอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะนโยบาย  
และเตรียมน าเสนอในท่ีประชุม Thailand Workforce Agency (TWA) ภายใต้คณะอนุฯ ปฏิรูป
ด้านแรงงาน 
   - Manpower & Brainpower อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอกลไกปลดล็อก
นักเรียนทุนให้สามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน สนับสนุนการใช้ศักยภาพของนักเรียน  
ทุนรัฐบาลให้ได้ใช้ความสามารถตามความถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
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ทุนจากการท างานท่ีมีความท้าทาย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาส 
ในการพัฒนาประเทศ 
  ๘) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-ปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First and 
New S-Curve) และสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการจัดการศึกษาแบบใหม่ มีการสร้างต้นแบบ
ของหลักสูตรแนวใหม่และเน้นการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน  
โดยการปฏิบัติงานจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในสถานประกอบการ  
หรือภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้  มีผู้ เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นพี่ เลี้ยงท่ีดูแล 
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา/ผู้เรียน อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีก ากับดูแล (Coaching) 
นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้
นักศึกษา/ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพื่อให้มีความสามารถในการท างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาไปแล้ว ๖,๕๖๙ คน และประกาศนียบัตร จ านวน ๕,๖๖๗ คน  
  ๙) โครงการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับก าลังคนของประเทศ (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เสริมทักษะเดิม 
ท่ีมีอยู่ (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ ส าหรับการด ารงชีวิต (Newskill) ให้กับก าลังคน 
ของประเทศ (Work force) เพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการท างาน 
ในอนาคต เพื่อเพิ่มผลิคภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานซึ่งคาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมีจ านวนผู้ท่ีได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะ
ระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน และมีการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 
ภายในสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๗๐ หลักสูตร โดยท่ีผ่านมาได้ด าเนินการ 
(๑) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคน 
วัยแรงงานเพื่ออนาคต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (๒) อยู่ระหว่าง
การด าเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ งวดท่ี ๑ จ านวนเงิน 
๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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  ๑๐) การผลิต พัฒนา และขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นวัตกรรม ดิจิตอล อิ เล็กทรอนิกส์ให้มีความช านาญในการปฏิบัติงาน ก ารบ ารุงรักษา 
และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อน ามาใช้ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๓,๐๘๘,๗๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙ 
  ๑๑) โครงการพัฒนาครูผ่าน E-Learning Platform ของศูนย์ HCEC 
ในพื นที่ โดยการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านหลักสูตรฟินแลนด์แบบออนไลน์ มีครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์ จ านวน ๓๖ คน 
ด้วยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล การสอบ CEFR ของครูภาษาอังกฤษท่ี HCEC ท้ัง ๑๘๕ แห่ง 
ครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและรู้ระดับความสามารถของตนเองตามกรอบ 
CEFR ผ่านการสอบด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานสากล รวมท้ังโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ 
HCEC ท าให้ศูนย์ HCEC มีค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อสอบอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๑๒) จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะการศึกษาขั นพื นฐาน (Competency - 
based Curriculum) โดยจัดท า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ (๒) การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้  
(๓) การสื่อสารด้วยภาษา (๔) การจัดการและท างานเป็นทีม (๕) การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
และ (๖) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน คู่ขนานไปกับการประชาสัมพันธ์ 
การจัดท าเฟซบุ๊ก : CBE Thailand ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลและความก้าวหน้าในการพัฒนา (ร่าง) 
กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  
   นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย พร้อม
กับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูในทุกพื้นท่ีของประเทศให้มีความพร้อมสู่  
การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมือง วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การออกแบบ และเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 
  ๑๓) หลักสูตร Active Learning เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๔๖ 

 

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นเนื้อหาท่ีจ าเป็น จัดเป็น “รายวิชาหลัก” เนื้อหาอื่น ๆ 
จัดเป็น “รายวิชาบูรณาการ” ก าหนดเนื้อหาสาระท่ีปรากฏในหลักสูตรเป็น “ตัวชี้วัดต้องรู้” 
ในส่วนของ “ตัวชี้วัดควรรู้” ให้ฝึกปฏิบัติจริงจากวิถีชีวิต ความรู้ ทักษะ เจตคติ ต่อเนื่องจากเรื่องท่ี
เคยเรียนมาแล้ว ลดการบรรยาย ลดการเรียนหน้าจอ ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้รับ 
การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และเจตคติ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการท างาน
ผ่านสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติ สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการของนักเรียนและชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสามารถน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต ประจ าวันได้ โดยสถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แล้ว
กว่าร้อยละ ๙๐ และด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ นิเทศการสอน รวมท้ังพัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้สามารถจัดการเรี ยนรู้ 
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ Active Learning  
ท้ังโรงเรียนด้วย GPS 5 step แบบเฉพาะศาสตร์ และแบบพื้นฐาน Fundamental Approach 
   จากการส ารวจข้อมูลการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า โรงเรียนท่ีขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ Active 
Learning ท้ังโรงเรียน มีจ านวน ๑๓,๒๖๘ โรงเรียน โดยขับเคลื่อนเป็นบางส่วน จ านวน ๖,๑๐๖ 
โรงเรียน มีครูท่ีได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จ านวน 
๒๓๘,๗๒๑ คน และยังไม่ได้รับการพัฒนา จ านวน ๘๗,๑๒๖ คน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้วางแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน Active 
Learning แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ท่ัวประเทศด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
สถานศึกษา (ผู้บริหารหนุนเสริม) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๔) อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน
แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในท้องถิ่ นสู่การเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ ท้ังการพึ่งพาตนเอง ความกตัญญู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนา
ทางปัญญา รวมท้ังสามารถเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
สมรรถนะเยาวชนให้เป็น “อารยเยาวชนไทย” คัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง ระยะท่ี ๑ จ านวน 
๑๐๒ โรงเรียน และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย (๑) ศูนย์อ านวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน (๒) ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๔๗ 

 

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และมูลนิธิ พึ่งตน เพื่อชาติ (๓) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ (๔) สถาบันอาศรมศิลป์  
  ท้ังนี้ นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนในโครงการอารยเกษตรฯ 
หากสนใจเรียนต่อสายวิชาชีพ สามารถเข้าร่วมโครงการอาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพของวิทยาลัย
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่ งเป็นการเชื่อมต่อนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการตั้งใจแก้ปัญหาเด็กตกหล่นทางการศึกษา เป็นการท างานแบบบูรณาการ 
อย่างครบวงจร 
  ๑๕) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ (Upskill Reskill and New Skill) 
ของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
และความต้องการของตลาดแรงงาน  รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน ๘๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๖๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๙.๐๔ 
  ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
   ๑) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ มีนักเรียน นักศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน ๕๐ คน 
   ๒) การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อ
ในรูปแบบ Lifelong Learning จ านวนรวม ๘,๖๒๐ คน ตัวอย่างหลักสูตรอบรม เช่น การพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนไทลื้อและเกษตรกรบ้านกล้วยหลวง
จังหวัดล าปาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ลูกประคบสมุนไพร) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
และการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน ณ กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย  
   ๓) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม เเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะทางใน
อุตสาหกรรมและบริการ ให้มี ผลิตภาพแรงงานในระดับสูง และยกระดับ Upskill และ Reskill 
ให้กับบุคลากรและก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๔๘ 

 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถท างานท่ีสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๕๒ คน และผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม จ านวน ๒๕๔ คน 
   ๔) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง  
(ภาษาท่ีสาม : ญี่ปุ่น เกาหลี ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู)  
   (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสองผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ท่ีสองร่วมกับองค์กรเจ้าภาษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   (๒) สรรหาครู เจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นครูชาวเกาหลี จ านวน ๔๘ คน เพื่อสอนในภาคเรียนท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    - จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประ เทศท่ีสอง 
เชิงบูรณาการในระดับประเทศส าหรับผู้เรียน โดยการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศ (ฝรั่งเศสและเกาหลี) การแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันออนไลน์ การจัดค่าย
ภาษาเยอรมันโครงการ PASCH การจัดการแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา 
เวียดนาม เขมร และมลายู) และการจัดการแข่งขัน Story Telling ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  
    - สรรหาและแปลองค์ความรู้จากสื่อต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนา การเรียนการสอน โดยด าเนินการแปลหนังสือต่างประเทศ ด้านCompetency-based 
Education 
   ๕)  โครงการสร้ าง เสริมศักยภาพในการ เป็นพลเมื องอา เซี ยน 
และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน  
    (๑) อบรมปฏิบัติการครูแกนน าการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)  
    (๒) ปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่ง เสริม 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ๖) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
    (๑) จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อให้โรงเรียน  
ท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จ านวน 
๒,๓๓๙ โรง มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  
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    (๒) ประชุมปฏิบัติ การศูนย์ เครือข่ ายพัฒนาการสอนภาษาจีน  
๕ ภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ 
๑๖ แห่ง 
   ๗) โครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการร่วมกับ ๓,๐๐๐ ต าบลท่ัวประเทศ รวมท้ังสร้างอนาคต 
สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ๖๐,๐๐๐ คน ให้เข้าไป
ปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของต าบลแบบพุ่งเป้า 
โดยด าเนินการ ๑ ปี ขณะนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มพัฒนาทักษะการท างานในด้ านต่าง ๆ  
ผ่านระบบออนไลน์ ท้ังการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
รวมท้ังทักษะเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชน พร้อมๆกับการจัดท าข้อมูลชุมชน ข้อมูล
ต าบลใน ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
เพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของต าบลนั้น ๆ ในการใช้ท าแผนการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งจะจัดเก็บลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล หรือ Data Lake ผ่าน application U2T  
ในมือถือ โดยข้อมูลจะมีท้ังด้านการท่องเท่ียว ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ด้านชุมชนเมืองของต าบล เป็นต้น และปัจจุบันได้ด าเนินการ ดังนี้ จ้างงานแล้ว 
จ านวน ๕๓,๒๖๔ คน ด าเนินกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล และจัดท าข้อมูล
ต าบล (Tambon Profile) ใน ๓,๐๐๐ ต าบล ท่ัวประเทศ และในปัจจุบันมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ดังนี้ (๑) การจ้างงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิต และนักศึกษา จ านวน ๖๐,๐๐๐ คน มีผลการจ้างงาน 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวนผู้รับจ้างรวม ๕๘,๔๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ จ าแนกเป็น 
ประเภทบัณฑิต ๒๙,๒๔๔ คน ประเภทนักศึกษา ๑๔,๓๘๕ คน และประเภทประชาชนท่ัวไป 
๑๔,๘๑๑ คน (๒) การด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายต าบลในพื้นท่ี 
๓,๐๐๐ ต าบลโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๖ แห่ง ได้จัดท ารายงาน
สถานภาพต าบล (Tambon Profile) เพื่อประเมินศักยภาพต าบล ๓,๐๐๐ ต าบล แล้วจัดกิจกรรม
การด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล รวมท้ังสิ้น ๙,๖๗๙ กิจกรรม จ าแนกเป็น
ประเภทกิจกรรมหลัก ได้ ๕ ประเภท ดังนี้ (๑) กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) จ านวน ๒,๗๓๐ โครงการ (๒) กิจกรรมการสร้าง 
และพัฒนา Creative Economy จ านวน ๒,๐๔๗ โครงการ (๓) กิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน จ านวน ๒,๔๒๒ โครงการ (๔) กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy จ านวน ๒,๓๑๘ โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ๑๖๒ โครงการ และ (๕) การจัดท าข้อมูล
ชุมชนขนาดใหญ่ (Community Big Data) เพื่อเป็นการจัดท าข้อมูลชุมชนท่ีประกอบด้วย ข้อมูล
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พื้นฐานท่ีส าคัญ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diversity) ของพื้นที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชน สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนท่ีได้จัดท าขึ้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานหลักท่ีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Community Big 
Data ของโครงการ U2T ในการวางแผนและการท ากิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดต่อไป ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเข้าร่วมโครงการด าเนินการเก็บข้อมูล Community 
 
 ๘.๓  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
  ๘.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model Type A ด าเนินการในสถานศึกษา 
น าร่อง จ านวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘๘๑ คน 
  ๘.๓.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ๒๓ แห่งท่ัวประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง และสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้น ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
หรือ S-Curve และ New S-Curve 
  ๘.๓.๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ กระทรวงอุตสาหรรม
ด าเนินการ ดังนี้ ๑) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามแนวคิด Bio Economy เป้าหมาย
จ านวน ๔๕ คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป้าหมายจ านวน ๖๐ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน 
๖๐ คน ๓) พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior และ SI Designer ท่ีสามารถประกอบ ติดตั้ง/
ออกแบบ ระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการให้สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติเป้าหมายจ านวน ๗๓๕ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๗๕ คน 
และ ๔) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ เป้าหมายจ านวน ๘๕ คน 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๘๕ คน 
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  ๘.๓.๔ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการ
พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านพาณิชยนาวีท่ีทันสมัย  
เพื่อรองรับการวิจัย ให้บริการวิชาการ การจัดอบรม และการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
ชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจ าลอง (Towing Tank) งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ซึ่งได้ส่งมอบ
งานงวดท่ี ๑ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณงวดท่ี ๑ 
(สัญญาครบก าหนดวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น (Wave Basin) 
งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการขอซื้อขอจ้างฯ ครั้งท่ี ๓ และชุดปฏิบัติการ
ทดสอบอุโมงค์น้ า (Cavitation Tunnel) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ขยายสัญญา เนื่องจากมีการส่งมอบพื้นท่ีติดตั้งอุปกรณ์ล่าช้า 
  ๘.๓.๕ การพัฒนาอาชีวะและยกระดับแรงงานไทย 
 ๑) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะ องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill 
แรงงาน ให้สามารถท างานท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพ   
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ และผู้ผ่านการฝึกอบรม 
จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ 
 ๒) โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั นสูง เพื่อพัฒนาก าลัง
แรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับอุตสาหกรรม  
๖ กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์  
และหุ่นยนต์) สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าการฝึกอบรม จ านวน ๕,๘๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๕ 
 ๓) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้  เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้าง  
ตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยม ี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔,๐๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 
๒,๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๖ 
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 ๔) การขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิตอล 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความช านาญในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะ ในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจน
แนวคิดเพื่อน ามาใช้ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน ๓,๐๘๘,๗๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙ 
 ๕) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทเชิงพื้นท่ี จ านวน  
๒๕ สาขาวิชา/สาขางานในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา โดยมีอาชีวศึกษา ๑๒๐ แห่ง เป็น Excellent 
Center แบ่งเป็นสถานศึกษารัฐบาล ๑๐๗ แห่ง และสถานศึกษาเอกชน ๑๓ แห่ง ท้ังนี้ มีจ านวน 
๒๕ แห่ง ท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
หรือ Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM ซึ่งจะท าหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางในการยกระดับสาขาตามความรับผิดชอบในวิทยาลัยทุกแห่ง ท่ีมีการเปิดสอน 
ในสาขานั้น ๆ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในระดับเดียวกันท่ัวประเทศ เช่น วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีท่ีได้รับ
การคัดเลือกให้ผลิตก าลังคนในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตก าลังคนในสาขาวิชาช่างอากาศยาน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังเน้นให้ความส าคัญในการพัฒนาครูและการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พัฒนาระบบนิเวศทาง
การศึกษา พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ
และเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ คน และฝึกอบรมพัฒนาครู ภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครู (Excellent Teacher) ไม่น้อยกว่า 
๕๐๐ คน 
 ๖) ยกระดับคุณภาพแรงงานมืออาชีพ กระทรวงศึกษาธิการลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงแรงงานว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา และการมีงานท าให้แก่
นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาในปีสุดท้ายของหลักสูตรก่อนจบ
การศึกษา เช่น ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ช่างไฟฟ้า
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ภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อม พนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคเอกชน ถึงความรู้ ทักษะและความสามารถ  
ของนักศึกษา ท่ีพร้อมจะเป็นแรงงานคุณภาพและตรงกับความต้องการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
และทดสอบท้ังสิ้น ๒๓,๘๙๑ คน นอกจากนี้ได้ร่วมกันส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ๑๑๔ แห่ง และศูนย์ประเมินความความสามารถอีก ๑๖ แห่ง ขณะเดียวกัน 
ยังได้ด าเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๑,๑๗๘ คน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพได้อย่างแท้จริง ซึ่งความร่วมมือของท้ังสองกระทรวงยังเป็นการพัฒนาการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านนักศึกษาและด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ (Big Data) อีกด้วย 
 กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่ผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กน าร่อง ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน ๑๘ แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ แห่ง 
เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบทางเลือกเฉพาะสาขาวิชา รวมท้ังเตรียมความพร้อมนักเรียนศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงจัดท าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผ่านกลไกศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๖๑ ศูนย์ 
ท่ัวประเทศ พัฒนาแบบวัดแวววัดความสนใจ ความถนัดทางด้านอาชีพ และสื่อเอกสารท่ีหลากหลาย 
ในรูปแบบ e-Book โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญา 
และอาชีวศึกษา รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ มีวิธีคิดและทักษะท่ีเป็นสากล 
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และความรู้ สามารถน าไปประกอบ
เป็นวิชาชีพ มีงานท ามีรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในทุกมิติให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย การศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในเวทีระดับโลก 
 ๗) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จัดทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิต
อาสา จาก ๑๐๐ ศูนย์ Fix it Center ท่ัวไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี เพื่อลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมท่ัวไทย”
สอดคล้องกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal สร้างความมั่นใจการใช้บริการ 
ช่างอาชีวะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียนท่ีใช้ทักษะ  
จากการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน และสามารถสร้างอาชีพได้ในอนาคต 
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 นอกจากนี้จัดทีมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง ๒๒๕ ศูนย์ท่ัวประเทศ 
ผ่านกิจกรรม (๑) พักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีรถท่ีเข้าใช้บริการ 
จ านวน ๒๔,๘๐๗ คัน และ (๒) พักคน ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง/สถานท่ีท่องเท่ียว/ 
ท่ีพัก /ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมท้ังให้บริการท่ีนั่งพักผ่อน/บริการน้ าดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เป็นต้น 
มีประชาชนเข้ารับบริการ จ านวน ๒๙,๘๒๖ คน 
 เช่นเดียวกับการเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาศูนย์  Fix it Center 
จิตอาสาได้ระดมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายใน ๒ กรอบความ
ช่วยเหลือ ได้แก่ กรอบท่ี ๑ ในสถานการณ์เผชิญเหตุอุทกภัย จะให้บริการด้านการขนย้ายสิ่งของ 
การตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีน้ ายังไม่ท่วมถึง และการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น อาหาร
กล่อง น้ าดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และ กรอบท่ี ๒ จะให้บริการซ่อมอุปกรณ์
ภายในบ้าน ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เป็นต้น 
เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วท่ีสุด   
 ๘) อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีตกหล่น จากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ (ม.๓) ได้เรียนต่อ 
๑๐๐% สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เยาวชน เพื่อผลิตก าลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี 
มีอาชีพ” โดยเป็นการเรียนฟรี และมีท่ีพักมาตรฐานให้พักฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา ๓ ปี
ของการเรียน อีกท้ังยังสนับสนุนให้มีรายได้ผ่านการจัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
ด าเนินงานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  
  - ระยะท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม 
ในการรับผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘๗ แห่ง ท่ัวประเทศ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค  
๑ แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ ๓๙ แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๔๗ แห่ง สามารถรับนักเรียน
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘,๔๔๕ คน ในสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาเกษตร ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างยนต์ การบัญชี ช่างเชื่อมโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก อาหาร  
และโภชนาการ และแปรรูปสัตว์น้ า เป็นต้น 
  - ระยะท่ี ๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพิ่มสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม 
ในการรับผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๖๙ แห่ง ท่ัวประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ 
๑๐ ปี สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไม่ต่ ากว่า ๑๑๖,๐๐๐ คน 
 ๙) การสนับสนุนผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ สนับสนุน
ผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ โดยปรับอัตราค่าเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๘๕๕ 

 

ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาต่อคน ในระดับ ปวช. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะฝีมือ 
ให้เต็มศักยภาพฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มท่ีต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพลัง
ส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน จ านวน ๑๐ ประเภทวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรม ๒,๐๐๐ บาท (๒) พาณิชยกรรม ๑,๐๐๐ บาท (๓) ศิลปกรรม  
๑,๐๐๐ บาท (๔) คหกรรม ๑,๒๐๐ บาท (๕) เกษตรกรรม ๑,๖๐๐ บาท (๖) ประมง ๑,๒๐๐ บาท 
(๗) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ๑,๒๐๐ บาท (๘) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑,๘๐๐ บาท 
(๙) อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ๑,๒๐๐ บาท และ (๑๐) อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี ๑,๐๐๐ บาท 
 ๑๐) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และรองรับการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แรงงานใหม่มีความรู้และทักษะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องของตลาดแรงงาน  แรงงานไทยได้รับ 
การยกระดับ (Upskill) และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ องค์ความรู้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แรงงานมีโอกาส
ในการปรับเปลี่ยนอาชีพ ได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมท้ังเพิ่มโอกาส ในการท างานให้กับผู้ท่ีว่างงาน 
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๗๖ คน 
 ๑๒) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ท่ีท างาน ในสถานประกอบการให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์
ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
 ๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพ ช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล  เพื่อพัฒนา
แรงงานช่างเชื่อมในระบบ นอกระบบ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ให้มีทักษะฝีมือตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล และพัฒนาช่างเชื่อมให้มีทักษะฝีมือ สอดคล้อง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท้ังปัจจุบันและอนาคต  
 ๑๔) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) 
เพื่อพัฒนาแรงงานท่ีมีทักษะพื้นฐาน ให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐานฝีมือ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ 
 ๑๕) ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่ งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการด าเนินการพัฒนาฝีมือ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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แรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนหรือบุคคลท่ัวไป ก่อนรับเข้าท างานรวมถึง กรณีรับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือบุคคลท่ีทางราชการส่งมาฝึก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้แรงงานมีฝีมือ สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
๒๘๓,๔๘๖ คน 
  ๘.๓.๖ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งก าลังคนด้านการศึกษา 
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
   ๑) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   ๒) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพ 
ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
    - จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ/องค์กรกลาง  
เพ่ือขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    - จัดท า (ร่าง) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือปลดล็อคกลไกที่ส าคัญ จ านวน ๒ เร่ือง คือ 
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบโอนผลการเรียนรู้  
และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    - จัดท าระบบ Visual Lab กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคล 
 
 ๘.๔  ดึ งดู ดคนเก่ งจากทั่ ว โลก เข้ ามาร่ วมท างานกับคนไทย และส่ ง เสริม 
ผู้มีความสามารถสูง 
  ๘.๔.๑ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อ านวยความสะดวก
แก่บุคลากรทักษะสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 
ท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ 
SMART VISA ท้ังนี้ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ มีผูข้อรับรองคุณสมบัติ ๘๓ ค าขอ 
และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ท้ังสิ้น ๕๔ ค าขอ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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๔๐ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ท้ังสิ้น ๔๘ ค าขอ และระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ มผีู้ขอรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๕ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๐ ค าขอ 
  ๘.๔.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก  
   ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย รายละเอียดดังนี้  
   ๑) โครงการการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายนักศึกษาข้ามพรมแดน ได้แก่ 
    (๑ )  โครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) 
Programme ได้จัดประชุมแนวทางการด าเนินโครงการ Asian International Mobility for 
Students (AIMS) Programme ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
สมาชิก ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ  
    (๒) โครงการ DUO -Thailand Fellowship Programme ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship 
Programme จ านวน ๑ คู่ (๒ คน) จากสถาบันอุดมศึกษาไทยและยุโรป  
    (๓) โครงการ Thailand Scholarships มีสถาบันอุดมศึกษาไทย จ านวน 
๑๑ แห่ง จัดสรรทุนให้ผู้เรียนมีชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การเปิดรับใบสมัคร  
   ๒) โครงการการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น ท่ีตั้ งของหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค ได้แก่ 
    (๑) เป็นเจ้าภาพท่ีตั้งและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๒) เป็นเจ้าภาพท่ีตั้งและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ 
SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development โดยสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
    (๓) สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ SEAMEO RIHED ซึ่งจะเริ่ม
ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๔  
    (๔) สนับสนุนงบประมาณการด า เนินงานของศูนย์ยุ โ รปศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๕) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา 
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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    (๖) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาเอเปค สถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ 
    (๑) ได้ตกลงกับสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทยในการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างร่วมกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ 
การตรวจสอบและจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน food security โดยท้ังสองโครงการด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    (๒) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการตรวจสอบ
และจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระยะที่ ๒ 
    (๓) การร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดท าแผน
อาเซียนด้านการศึกษา จ านวน ๑ ครั้ง  
    (๔) การเข้าร่วมการประชุม APTWG on Student Mobility and Quality 
Assurance of Higher Education among ASEAN Plus Three Countries จ า น วน  ๑  ค รั้ ง  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดท าแนวทางและมาตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 
    (๕) การเข้าร่วมการประชุม 16th APEC Future Education Forum  
เพื่อรายงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการประจ าปี ๒๕๖๓ และ 2020 APEC e-Learning 
Training (AeLT) Program Alumni Day โดยด าเนินการร่วมกับ Institute of APEC Collaborative 
Education สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กรอบเอเปค 
    (๖) การประชุมคณะท างาน เอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านระบบออนไลน ์
    (๗) สนับสนุนงบประมาณโครงการ ACI ระยะท่ี ๓ ปีท่ี ๒ ท้ังหมด 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งวดท่ี ๑ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งวดท่ี ๒ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
    (๘) การจัดท ารายชื่อโรงเรียนในสังกัด สป.อว. และกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเข้าร่วมเครือข่าย ASNet สาธารณรัฐเกาหลี  
   ๔) โครงการการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการศึกษาไทย ได้แก่ 
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    (๑) การเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ASEAN Citation 
Index (ACI) ครั้งท่ี ๗  
    (๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการสมัครขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาน าร่อง จ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จ านวนหางละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๕) การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ 
    (๑) ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป. ลาว สป.อว. ร่วมกับ สวทช.  
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดท าแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.ลาว 
ระยะ ๓ ปี โดยในส่วนท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบ 
ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้แก่ สปป. 
ลาว 
    (๒) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนรัฐบาลฮังการีภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒ 
    (๓) กิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบ Asia-Europe Meeting (ASEM) 
ประกอบด้วย การเข้าร่วมการประชุม ASEM Expert Group on Interregional Credit Transfer 
Mechanisms and Learning Outcome Systems เดื อนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ผ่ านระบบ 
การประขุมออนไลน์, การเข้าร่วมการประชุม ASEM Workshop Action Plan 2030 เดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ ผ่านระบบการประขุมออนไลน์และการประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ
ASEM Work Placement 
   ๖) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส 
ได้สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาไทยไปปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการวิจัยร่วม ณ สถาบันอุดมศึกษา/
หน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส จ านวน ๑๑ โครงการ 
   ๗) โครงการพัฒนาความเป็นสากลอุดมศึกษาไทย มีการจัดการประชุมคณะ 
อนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนความเป็นสากล ( International Hub for Higher Education) 
จ านวน ๒ ครั้ง ณ สป.อว. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
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 ๘.๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  ๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล  าและความยากจน  
   ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
   (๑) สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์  
    (๑.๑) การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ได้แก่  เลนส์แก้วตาเทียม 
ข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสรีระของคนไทย
และได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ  
    (๑.๒) น าร่องและส่งเสริมการใช้งานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 
โดยได้ส่งเสริมการน าเครื่องไบโอพลาสมาท่ีผลิตได้โดยนักวิจัยไทย ไปสู่การใช้งาน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการใช้งาน เพื่อใช้
ประกอบการน าเสนอผลักดันเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ ายส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ต่อไป  
    (๑.๓) ยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
ยา วัคซีน เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ให้ได้มาตรฐานสากล ปัจจุบันได้สนับสนุนการยกระดับ
ห้องปฏิบัติการจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ characterization Lab ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) และศูนย์จีโนมทางการแพทย์  
    (๑.๔) การค้นหาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพัฒนา 
ยาใหม่ (Modified drugs) เพ่ือพัฒนาต่อเป็นยา โดยอยู่ระหว่างกระบวนการวิจัยครีมจากสารสกัด
กัญชา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาส าหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบยาอมใต้ลิ้น 
    (๑.๕) พัฒนาปัญญาประดิษฐ์การแพทย์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนายา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยจัดท าต้นแบบ
เทคโนโลยี AI ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคน าร่องในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  
    (๑.๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานบริการทางด้าน 
จีโนมิกส์และสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมการให้บริการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรคท่ีเกี่ยวข้อง
พันธุกรรม เช่น ตรวจการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR  
    (๑.๗) พัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด N95/KN95 ใช้ทาง
การแพทย์ ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลิตจ านวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น 
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   (๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง/ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล 
และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ ผ่านการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีเกิดจากนวัตกรรมของคนไทย ส่งเสริมให้เกิดการใช้การน าไปใช้ประโยชน์ให้แพร่หลาย น าร่อง
การใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ให้บริการฝังรากฟันเทียมท่ีผลิตโดยนักวิจัยไทย
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๔ ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบันรวม ๕๒ แห่ง  
แก่ผู้สูงอายุท่ีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ท่ีสูญเสียฟันบดเคี้ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ า และเก็บข้อมูลผลการรักษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ขณะนี้มี จ านวนผู้ท่ีลงทะเบียนและผ่านการคัดกรอง (รอการฝังรากฟันเทียม) จ านวน ๑,๔๓๗ คน 
และให้บริการฝังรากฟันเทียมไปแล้ว จ านวน ๔๕๗ คน ๖๓๗ ราก (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) นอกจากนั้น ได้มีการจัดอบรมทันตแพทย์จ านวน ๔ รุ่น และอยู่ระหว่างการประสานงาน
การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนยาสีฟันส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน  
๑,๗๖๔ คน และให้บริการเครื่องไบโอพลาสมาฯ (แผลเบาหวาน) จ านวน ๑๙๘ คน 
   ๒) การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
    ๒.๑) โครงการ Medicopolis เพื่อพัฒนาพื้นท่ีลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
โดยพัฒนานวัตกรรมบริการ/ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ท่ีเกิดในแต่ละพื้นท่ีพร้อมออกสู่
ตลาด เช่น (๑) ระบบเชื่อมต่อการส่งต่อผู้ป่วยแบบข้ามสังกัด (๒) ระบบพยากรณ์และแนะน า
แนวทางปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควันแบบจ าเพาะเจาะจง (๓) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
เคร่ืองท าลายเช้ือในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต ผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย (๔) โปรแกรมการวิเคราะห์อาการปวดศีรษะส าหรับผู้ป่วยโรคไมเกรนอัตโนมัติ 
และ (๕) พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุส าหรับมัคคุเทศก์ ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด - 19) 
    ๒.๒) โครงการระดมทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถการวิจัย นวัตกรรม และบุคลากร เพื่อสร้างขีดความสามารถการวิจัย นวัตกรรม 
และบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ฐานชีววิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือกับกลุ่มสถาบันวิจัยชั้นน า
ของโลกหรือหน่วยงานให้ทุนท่ีส าคัญ จ านวน ๒ แห่ง คือ (๑) Southeast Asia-Europe Joint 
Funding Scheme for Research and Innovation และ (๒) e-Asia Joint Research Project 
โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน ๒๐ ล้านบาท จากโครงการวิจัยร่วม ๖ โครงการระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมผู้เข้าอบรมท่ีมีชั่วโมงอบรมครบ ๖๐ ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนยื่นขอขึ้นทะเบียน 
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๘๖๒ 

 

RTTP และด าเนินการอบรมความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน webinar  
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
    ๒.๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั นสูงเพื่อการบ าบัดรักษา
โรคที่ยังรักษาไม่ได้และสร้างมูลค่าเพ่ิม ด าเนินการ ดังนี้  
      (๑) การผลิตแอนติบอดีที่จ าเพาะและมีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อ EV71 
(โรคมือเท้าปาก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ท่ีจะใช้ ส าหรับ 
การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง และการเก็บตัวอย่างเลือดส าหรับ  
การผลิตเพิ่มเพื่อใช้ในการทดสอบทางคลินิก และเตรียมการถ่ายทอดการผลิต Convalescent 
plasma ส าหรับการรักษาโรคสภากาชาดไทย หลังการทดสอบความแข็งแรงของกระบวนการผลิต 
และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทดสอบทางคลินิก  
      (๒) พัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บ าบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์พร้อมท้ังได้ท าการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบีเซลล์
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน ๙ ราย โดยมีผู้ป่วย
จ านวน ๓ ราย ท่ีได้รับการรักษาและได้รับการติดตามเป็นเป็นระยะเวลานาน ๑๒ เดือน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท Genepeutic 
Bio)  
      (๓) เกิดการรับรองวิธีการรักษาใหม่ เป็นวิธีมาตรฐาน ได้แก่ 
แผ่นกระจกตาจาก limbal stem cell โดยสมาคมจักษุแพทย์ ได้เสนอเรื่องถึงแพทยสภา 
เพ่ือพิจารณาการรับรองวิธีการรักษา  
      (๔) พัฒนากระบวนการคัดกรองยาต้านเชื้อไวรัสโควิด - 19  
จากสารสกัดธรรมชาติ (กระชายขาว) ท้ังในรูปแบบสารสกัด และสารบริสุทธิ์ Panduratin A 
พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อ SARS-CoV-2 มากกว่าสารสมุนไพรชนิดอื่นท่ีได้ท าการ Screen กว่า ๑๒๑ สาร 
โดยกระชายขาวมีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไวรัสออกจากเซลล์ และสามารถยับยั้งการอักเสบในปอดได้ 
ร้อยละ ๕๐ ท่ีความเข้มข้น ๒๕ ug/ml พร้อมท้ังสามารถยับยั้งกระบวนการเกิด Hypercytokinemia 
(ลดการเกิด cytokine storm) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบในสัตว์ทดลอง  
      (๕) การผลิตครีมป้องกันการติดเชื้อก่อโรคโควิด - 19 จากฟ้าทะลายโจร 
การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในระยะเวลาท่ีจ ากัดเฉพาะเมื่อแอลกอฮอล์
ระเหย และเมื่อใช้ต่อเนื่องจะท าให้ผิวแห้งแตกก่อให้เกิดการติดเชื้ออื่น ๆ ท่ีผิวหนังได้ง่ายขึ้น  
จึงศึกษาวิจัยผลิตครีมทามือท่ีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ซึ่งปราศจากแอลกอฮอล์ 
เหมาะส าหรับการใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อในบุคคลท่ีแพ้แอลกอฮอล์ พร้อมท้ัง
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ให้ความชุ่มชื้นถนอมผิว ปัจจุบันสามารถผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมทามือส าหรับใช้ทดแทน 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในระดับห้องปฏิบัติการได้แล้ว 
  ๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั นสูง 
   ๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ด าเนินการ ดังนี้ ประสานงานกับ มทส. เกี่ยวกับก าหนดการในการเข้าพื้นท่ี
เตรียมการทดสอบวงจรของระบบวัดรังสี กับโปรแกรมท่ีเขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรม 
เศษโลหะแบบออนไลน์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคฯ ตามข้อก าหนดของ IAEA GSR 
Part 3 อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมแบบ on-line ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 
๒๔๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในการเก็บตัวอย่างน้ าทะเล และตะกอนดิน พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วบางส่วน 
   ๒) พัฒนาเทคโนโลยีขั นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ด าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนา คิดค้น วิจัยและออกแบบระบบส ารวจทางน้ า
แบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์ แล้วเสร็จ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ส าหรับ  
ซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบส ารวจทางน้ าแบบหยั่งความลึก รวบรวมแบบจ าลองสภาพ
ภูมิอากาศโลกไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่ CESM 2 MRI-ESM BCC-CSM 2-MR 
GFDL-ESM4 และ CanESM พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ร่วมกับการวิเคราะห์ 
ฝนสุดขั้ว ๑๐ ดัชนี เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อดัชนี 
ฝนสุดขั้วของประเทศไทย 
   ๓) ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายให้ส านักงบประมาณเป็น
หน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
รวมท้ังจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม  
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โดยตลอดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มีผลงานนวัตกรรมท่ียื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
มายัง สวทช. แล้วท้ังสิ้น ๑,๐๒๕ ผลงาน และมีผลงานท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน ๕๓๐ ผลงาน 
และส านักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔๙๑ ผลงาน 
  ๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
   ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีภูมิภาคไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาใน ๔ ภูมิภาค 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพ่ือด าเนินการ 
ดังนี้ ประสานงานเพื่อการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการวิจัยกับภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค ผลักดัน
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติภูมิภาค ในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาภูมิภาคด้วยการน าผลงานวิจัยของ
ภูมิภาคไปพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม การด าเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการให้ชุมชน/สังคม ได้เข้าถึงงานวิจัย ได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ผ่านกลไกศูนย์วิจัยชุมชน 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 
๓๗ ศูนย์ท่ัวประเทศ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก าลังอยู่ระหว่างการประสานงานเครือข่าย 
ในการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อหารือทิศทางและก าหนดกรอบ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 ๘.๖  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  
   ๑) การปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูโรงเรียนเอกชน  
เพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา โรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชน จากการท่ีสวัสดิการ  
ค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ โดยเริ่มเบิกจ่ายตามเพดานค่ารักษาพยาบาลใหม่ได้ 
   ๒) การพัฒนาระบบแอพลิเคชัน “Khuru On Mobile By Khurusapha” 
เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ ของคุรุสภา ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ 
ให้รองรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางดิจิทัล การร้องเรียน ร้องทุกข์ การติดตาม 
ตรวจสอบ การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ัง
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ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการขับเคล่ือนภารกิจของคุรุสภา ส่งผลให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม  
และคลังของวิชาชีพ รวมท้ังการรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใช้บริการแล้วกว่า ๙๐๐,๐๐๐ ราย 
   ๓) การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตครูบรรจุ ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกจังหวัด ท่ัวประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๓  
รวม ๑,๒๐๐ คน ภายใต้งบประมาณ ๑,๖๕๔.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงบบุคลากรประมาณ ๑,๓๗๗ 
ล้านบาท และงบด าเนินงาน ประมาณ ๒๗๘ ล้านบาท ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การผลิตครู ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระยะท่ี ๔ ในส่วน
ทุนการศึกษาแบ่งเป็นน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๑ ทุนระดับปริญญาตรีและโท รวม ๖๐๐ ทุน 
โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรี และศึกษาต่อเนื่องในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท และรูปแบบ 
ท่ี ๒ ทุนระดับปริญญาโท รวม ๖๐๐ ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  
จากผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท ปัจจุบันสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา เพ่ือพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็ มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
และสู่อาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นสาขาส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป รวม ๑,๖๘๖ คน ประกอบด้วย (๑) ทุนพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๑,๔๙๙ คน 
(๒) ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ทุนโอลิมปิกวิชาการ) ๑๗๔ คน และ (๓) ทุนส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ๑๓ คน   
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   ๔) พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะการแข่งขัน 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานสากล จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนา และประกาศผล
โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  
    (๑) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประเมิน 
การบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  
    (๒) ประกาศผลโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลท่ีได้รับรางวัล
คุณภาพระดับโรงเรียน ScQA 
   ๕) พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงาน 
    (๑) ต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        จัดท าและพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู และแบบ
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของข้าราชการครู และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 
เพื่อให้ข้าราชการครู ท าการประเมินสมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง พร้อมแบบสรุปผล 
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ได้จัดประชุมชี้แจงในแบบการประเมิน ฯลฯ ให้เข้าใจในการด าเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนให้เสร็จสิ้น และจัดส่งเอกสาร ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
เพ่ือด าเนินการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อไป 
    (๒) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
        ศึกษานิเทศก์ แกนน าท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าแบบประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ สป. จ านวน ๗๗ จังหวัด โดยน าผลการอบรม
ไปขยายผลต่อให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศ  
เพื่อด าเนินการประเมินสมรรรถนะและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง หลังจากนั้น จังหวัดจัดท าสรุปผล
การประเมินฯ เป็นภาพรวมจังหวัด 
   ๖) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรของระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษฯ  
ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาอยู่ระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรท่ี ๒ (เป็นการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) ผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป ๒ หลักสูตร ซึ่งด าเนินการก ากับติดตามโดย สคบศ.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายร่วม
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พัฒนาในพื้นท่ีระดับภาคและจังหวัดท่ัวประเทศ) ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาระหว่างวันท่ี  
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   ๗) โครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 
Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้านการพัฒนาครู จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้กับ ๒๙ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ ๓๑ โรงเรียนน าร่องในโครงการ
รุ่นท่ี ๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาครู Model Teacher การพัฒนาคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาดูงานในโรงเรียนในโครงการ รุ่นท่ี ๑ 
และด้านการพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ให้มีความพร้อม
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ๘) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีผู้ได้รับรางวัล โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี ๑๘ ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังสิ้น จ านวน ๒๑๖ คน 
   ๙) โรงเรียนคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ท้ังโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดาร หรือโรงเรียน Stand Alone โดยเน้นการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจถึงความจ าเป็น
ในการพัฒนาทางการศึกษาท่ีมีผู้เรียนเป็นเป้าหมาย ให้เกิดความเท่าเทียม และได้รับสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนเพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกัน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้กลายเป็นทักษะเพื่อสร้างผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือ
พัฒนาให้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐานได้ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นให้ความส าคัญ ๗ เรื่อง ได้แก่ (๑) ความปลอดภัย
ของผู้เรียน (๒) ระบบประกันคุณภาพ (๓) การพัฒนาครู (๔) การเรียนการสอน (๕) การวัด 
และประเมินผล (๖) การนิเทศ ก ากับ และติดตาม และ (๗) Big Data เพื่อการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ความหลากหลาย และรองรับศักยภาพของผู้เรียน
ท่ีแตกต่างกัน    
   ๑๐) การพัฒนาครูยุค New Normal กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย 
ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อให้มีพื้นท่ีในการเรียนรู้ส าหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝน
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ทักษะในการจัดการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New 
Normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้น 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑๐ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๕๓๙,๕๘๔ คน, 
สวนสนุกการเรียนรู้  “๑๒ สัปดาห์  พัฒนานวัตกรรม Active Learning” ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาท่ีผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” 
ในรูปแบบ Webinar มีผู้ผ่านการอบรม ๑๕๙,๗๙๘ คน และการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา เรื่ อง  “พลังครูยุคใหม่  สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ” เนื่ องในงานวันครู   
ครั้งท่ี ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ๒๙,๖๖๓ คน 
   ๑๑) การประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะทางวิชาชีพคร ูกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหม่ ท้ัง ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงาน
นิเทศการศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา โดยก าหนดให้ท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ 
แต่ละต าแหน่งมีความรับผิดรับชอบร่วมกัน (Line of Accountability) ซึ่งสายงานการสอน 
สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ได้ก าหนดให้น าระบบการประเมินวิทย
ฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) มาใช้ในกระบวนการประเมิน ซึ่งผล 
การประเมินดังกล่าว จะน าไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การประเมิน  
เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (มาตรา ๕๕) รวมท้ังการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา 
๕๔) นอกจากนี้ ได้มีการปรับแนวทางการด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการยกเลิกการทดสอบวิชาเอก 
คงเหลือเฉพาะการทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
   ๑๒) การแก้ไขปัญหาบ้านพักครู วางแผนโมเดลการแก้ไขปัญหาบ้านพักครู
ท้ังระบบเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครู เนื่องจากปัญหาบ้านพักครูเป็นเรื่องท่ีสะสมมานาน 
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เป็นสวัสดิการและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครู โดยได้มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบ้านพักครู และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ท่ัวประเทศส ารวจสภาพพื้นท่ีและความเหมาะสมตามจุดโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดสร้าง
บ้านพักครูให้มีคุณภาพ ส่วนบ้านพักครูของเดิมท่ีมีอยู่เตรียมงบประมาณปรับปรุง ท าเป็นศูนย์
บ้านพักประจ าอ าเภอในรูปแบบแฟลต หรืออพาร์ตเมนต์ โดยจะเริ่มด าเนินการน าร่องปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ในพื้นท่ีโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว 
   ๑๓) การแก้ไขปัญหาหนี สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มี
คณะกรรมการก ากับการแก้ไขหนี้ของประชาชนรายย่อย และภายใต้นโยบายของรัฐบาล 
ท่ีก าหนดการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย และภายใต้นโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดให้ปี 
๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 
๙๐๐,๐๐ คน มียอดหนี้รวมกัน ๑.๔ ล้านล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี้เป็นหนี้ท่ีกู้ยืมจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครู ๑๐๘ แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นยอดหนี้รวม ๘.๙ แสนล้านบาท โดยแนวทางการแก้ไข 
ได้ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐานก าหนดให้มีแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบ 
   ท้ังนี้ มีเป้าหมายของการด าเนินการต้องการยุบยอดหนี้ของครูให้ลดลง หรือ
ลดภาระหนี้โดยรวมให้น้อยลงรวมถึงบริหารจัดการทางการเงินให้ครูมีรายได้ต่อเดือนเหลือไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ซึ่งมาตรการขับเคลื่อนในระยะแรกภายใต้โครงการ “สร้างโอกาส
ใหม่ให้ครูไทย” มี ๔ มาตรการ ได้แก่ 
   ๑) การลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมี ๗๐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมปรับอัตรา
ดอกเบี้ยลงตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๕ - ๑.๐ มีครูท่ีได้รับประโยชน์ทันที จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ คน โดยมี  
๑๑ สหกรณ์ สามารถปรับลดดอกเบี้ยให้ลดลงเหลือต่ ากว่าร้อยละ ๕ ขณะเดียวกัน ได้ประสาน 
ขอความร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อชะลอการด าเนินคดีทางกฎหมายกับกลุ่มครู ซึ่งมีครูได้รับ
ประโยชน์ จ านวน ๒๕,๐๐๐ คน 
   ๒) การพิจารณาและควบคุมการอนุมัติเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้รับ 
ความช่วยเหลือจากบริษัทข้อมูลเดรดิตแห่งชาติ จ ากัดหรือเครดิตบูโร ในการเชื่อมต่อระบบข้อมูล 
เพื่อควบคุมยอดหนี้ท้ังหมดของผู้กู้ไม่ให้มากเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ของรายได้ เพื่อให้ครูสามารถ 
มีเงินใช้จ่ายได้ร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน 
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   ๓) จัดตั้งสถานีแก้หนี้ครู ระดับเขตพื้นท่ีและระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาจังหวัดเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาท้ังส่วนกลางและภูมิภาค ท้ังสิ้น 
๕๕๘ สถานี ในระดับเขต จะมีผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นประธานจ านวน ๔๘๑ สถานี 
และระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน จ านวน  
๗๗ สถานี ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ 
   ๔) การให้ความรู้ด้านการเงินแก่ครู โดยประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ เพื่อให้ครูสามารถ
วางแผน และมีระเบียบวินัยในการบริหารการเงิน และการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคม ผลการด าเนินการในระยะแรก มีลูกหนี้
หน่วยงานและสถาบันการเงิน ลงทะเบียนเข้าร่วมท้ังหมด ๔๑,๑๒๘ คน มูลค่าหนี้ จ านวน 
๕๘,๘๓๕,๑๙๙.๓๒ บาท ซึ่งสถานีแก้หนี้จะด าเนินการคัดแยกประเภทและแนวทางท่ีขอรับ 
การแก้ไขพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาคลายความวิตกกังวล 
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันครูมีเงินในกระเป๋าเพื่อการใช้จ่าย สามารถสร้างชีวิตครูและครอบครัว
ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความแข็งแกร่งในการด ารงชีพในสังคม และมีความสุข 
ท่ีส าคัญครูจะได้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  
ในการทุ่มเทการเรียนการสอน เพื่อสร้างคุณภาพนักเรียนและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
   ๑๔) การศึกษาตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วง
วัยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
(Aging Society) ตามโครงการ “จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย 
จิต และสมองของผู้สูงอายุ” โดยอบรมพัฒนาครู กศน. ท่ัวประเทศแบบออนไลน์ ระหว่างเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ จ านวน ๘ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๗,๒๐๐ คน  
และให้ครู กศน.ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ คน 
ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น ดูแลตนเองได้ 
มีรายได้ มีเงินออม สามารถใช้เทคโนโลยีเบ้ืองต้นได้ 
  ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   โครงการเรียนโค้ดดิ งพัฒนา STEM ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(สศด.) ได้ด าเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงเรียนในเขตเมือง 
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในการพัฒนาการเรียนการสอน Coding STEM and IoT 
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เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการท่ีผสมผสานวีซ่า 
STEM และ coding โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน ๒๕ โรงเรียน และ โรงเรียนนอกเขต
เทศบาล จ านวน ๖๑ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ด้านดิจิทัล  
   ๒) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๕ แห่ง ยกระดับทักษะ  
โค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่น ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี
เป้าหมายในการอบรม จ านวน ๗,๗๐๐ ราย 
   ๓) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๑ แห่ง ยกระดับทักษะ 
โค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายในการอบรม จ านวน ๗๐๐ ราย 
   ๔) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๑ แห่ง เพื่อยกระดับ 
ครูดิจิทัล (dTeacher) โดยมีเป้าหมายในการอบรม จ านวน ๒๐๐ ราย 
  ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
   ๑) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ๕ รายการ (ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) ส าหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดสรรรายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ให้นักเรียนในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์
ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    - ระดับชั้นประถมศึกษา ๒,๐๓๗,๓๕๓ คน   
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๖๙๒,๘๐๑ คน 
    รวมท้ังสิ้น ๒,๗๒๓,๔๖๕ คน (จัดสรรรอบ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔  
ร้อยะละ ๗๐ จัดสรรไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
   ๒) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    (๑) ค่าหนังสอืเรียน  
    (๒) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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    (๓) ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
จ านวน ๘๗๑,๕๕๙ คน แยกเป็นรายระดับ ดังนี้ 
     - ประถมศึกษา จ านวน ๖๘,๒๙๓ คน   
     - มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๓๓,๒๖๘ คน   
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๔๖๓,๗๕๖ คน   
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน ๖,๒๔๒ คน 
   ๓) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  ๒ (เงินอุดหนุน) โอนเงิน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนทุนฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นละ ๒๑๐ คน 
ปัจจุบันมีนักเรียนทุน ๓ รุ่น รวม ๖๓๐ คน โดยได้รับเงินทุนการศึกษา ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
(ภาคเรียนละ ๑๒,๕๐๐ บาท) 
   ๔) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพื นที่สูงภาคเหนือ
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับส านักงาน กศน.จังหวัด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน พะเยา และแพร่) จ านวน ๖,๑๘๗ ทุน และได้โอนจัดสรรงบประมาณ  
ไตรมาส ๑ - ๒ ให้กับ ๘ จังหวัดดังกล่าวก่อน จ านวน ๓,๐๘๘ ทุน  
   ๕) ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จัดสรร
งบประมาณไปยังพื้นท่ี ๗ อ าเภอใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จ านวน ๑,๓๓๑ คน 
และกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน ๖,๓๘๐ คน รวมผู้รับบริการท้ังสิ้น ๗,๗๑๑ คน 
   ๖) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
    (๑) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศทางสถานี ETV 
จ านวน ๔๘๐ รายการ 
    (๒) จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชมรายการ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม  
    (๓) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จ านวน ๒ ครั้ง  
     - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัดตรัง มีนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 
        - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนห้องสอน
ศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 
    (๔) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากรายการของ ETV 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Youtube, Facebook, Line ฯลฯ 
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    (๕) มีผู้รับบริการติวเข้มท้ังชมสด และรายการย้อนหลัง ผ่าน website 
ETV ท้ังสิ้นจ านวน ๑,๖๘๕,๓๑๓ คน 
   ๗) การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (๑) โรงเรียน
ขนาดเล็กมีจ านวนลดลง คุณภาพการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพ 
และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการด้านการศึกษา (๒) จัดสรร
ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ให้กับนักเรียน และ (๓) จัดสรรค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 
(รวมทุกประเภท) 
   ๘) พื นที่นวัตกรรมการศึกษา ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา 
วิเคราะห์การจัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา โดยมีนวัตกรรม
การศึกษาท่ีสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาท้ัง ๘ จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 
เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มี การด าเนินการคิดค้น 
และพัฒนานวัตกรรม และด าเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
จ านวน ๑๗ นวัตกรรม 
   ๙) การจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความจ าเป็นพิเศษ 
     (๑) จัดท าฐานข้อมูล Big Data เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ค้นหาเด็ก
พิการในวัยเรียนท่ีตกหล่น และมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี พร้อมปักหมุดบ้านเด็กพิการทุกครอบครัว 
เพื่อให้มีข้อมูลเด็กพิการครบ ร้อยละ ๑๐๐ ในการแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนท่ีไม่ได้รับ
การศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษาสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
    (๒) จัดตั้งศูนย์การเรียนส าหรับเด็กในโรงพยาบาล จ านวน ๗๗ จังหวัด 
๘๕ ศูนย์การเรียน เพื่อให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา การเรียนรู้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอาชีพตามความสนใจ เพื่อให้สามารถ
ดูแลตนเอง สามารถส่งต่อกลับสู่ครอบครัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    (๓) ปรับปรุงคู่มือรายการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และจัดท าคลังสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับนักเรียน เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการจ าเป็นของเด็กพิการ 
    (๔) ประชาสัมพันธ์ส่ือวีดิทัศน์โครงการ I have a future ให้สาธารณชน 
ผู้ปกครอง ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ 
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    นอกจากนี้ ยังมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในพื้นท่ี
ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน อาทิ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม 
ชุดกีฬา ขนม อาหารแห้ง จ านวน ๔๖,๔๐๐ คน 
   ๑๐) MOE Safety Center กระทรวงศึกษาธิการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ ๘ กระทรวง ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงยุติธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดให้มีกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รั บการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม โดย (๑) ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (๒) จัดท าแผนการด าเนินงานความปลอดภัยเน้นความปลอดภัย 
ในสถานศึกษาครอบคลุมทุกมิติ (๓) จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในโรงเรียน (MOE Safety Center) 
โดยใช้เทคโนโลยี Digital Platform พัฒนาขึ้นเป็น Application ท่ีสามารถติดตามแก้ไขได้ถึงต้นตอ
ของปัญหา สามารถติดตามความคืบหน้า มีความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย มีการรายงาน
การแก้ไขปัญหาแบบ Real time และท่ีส าคัญ สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูล (Big Data) ท่ีจะน ามา
วางแผนและก าหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในแต่ละพื้นท่ี หากเด็กและ
เยาวชนท่ีได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ ๔ ช่องทาง คือ Application MOE Safety Center, 
www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter และCall center ๐ ๒๒๑๖ ๖๕๖๕ 
ท้ังนี้ ได้ฝึกอบรม ท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้วกว่า ๑๗๐,๐๐๐ คน 
ให้ครูเข้าใจถึงความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ 
   ท้ังนี้ ได้จัดกิจกรรม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงช่อง
ทางการรับแจ้งเหตุภัยอันตราย รวมถึงแนวทางและมาตรการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม
ไม่ให้ภัยร้ายต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยกระจายการจัดกิจกรรมใน ๔ ภูมิภาค ๘ จังหวัด ได้แก่ 
อุบลราชธานี บึงกาฬ เชียงราย ราชบุรี นราธิวาส สุราษฏร์ธานี สระบุรี และสระแก้ว 
   ๑๑) โครงการพาน้องกลับมาเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างเต็ม ท่ี  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังด้วยการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ค้นหา 
ติดตามเด็กตกหล่น และออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยจากสถิติจ านวนนักเรียน  
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ท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาปี ๒๕๖๔ มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษามากถึง ๒๓๘,๗๐๗ คน 
ด าเนินการเชิงรุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สามารถตามนักเรียนกลับมา
เรียนได้ ๑๒๗,๙๕๒ คน ยังมีเด็กที่หลุดจากระบบ จ านวน ๑๑๐,๗๕๕ ราย  
    โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ๓ หน่วยงาน
หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
พร้อมด้วย ๑๑ พันธมิตร ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
กรุงเทพมหานคร และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพัฒนาเครื่องมือติดตาม
นักเรียนตกหล่น ด้วยแอปพลิเคชัน “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อให้เกิดการท างานท่ีสะดวกรวดเร็ว 
และยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลของปัญหาท่ีเกิดกับแต่ละครอบครัวได้อย่างละเอียด  
    นอกจากนี้ยังด าเนินโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ท่ียังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้
กลยุทธ ์“รุกถึงท่ีลุยถึงถิ่น” น าร่องปักหมุดแล้ว ๒๔ จังหวัด จ านวนท้ังสิ้น ๑๔,๑๘๗ คน 
   ๑๒) การบริหารจัดการและมาตรการช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชน การดูแลฉีดวัคซีนและแก้ปัญหาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
    (๑)  การบริหารจัดการเงินพระราชทาน  เพื่อรองรับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ านวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีอนุญาตให้ใช้อาคารและพื้นท่ีจัดตั้งเป็น
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานท่ีกักตัว เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนและสังคม 
    (๒) การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ สถานศึกษาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีแผนเผชิญเหตุ ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ On-Site จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ๖ มาตรการ
หลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง ๗ มาตรการเข้มส าหรับ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๓๕,๕๕๖ โรงเรียน 
สามารถเปิดเรียนแบบ On-Site จ านวน ๑๖,๓๖๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๑ เปิดเรียนแบบ 
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On-Hand จ านวน ๖,๙๓๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ เปิดเรียนแบบ Online จ านวน 
๖,๕๑๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๒ เปิดเรียนแบบ On-Demand จ านวน ๓,๒๒๙ โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๘ และเปิดเรียนแบบ On-Air จ านวน ๑,๕๖๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๙ 
    (๓)  การฉีดวัคซีนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ ๕ - ๑๘ ปี ในสถานศึกษาทุกสังกัด 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์รับวัคซีน จ านวน ๑,๐๘๖,๕๓๖ 
คน ได้รับวัคซีน เข็ม ๑ แล้ว จ านวน ๑,๐๘๖,๕๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รับวัคซีนเข็ม ๒ แล้ว 
จ านวน ๘๘๐,๘๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ 
     - นักเรียนระหว่างอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ในสถานศึกษาทุกสังกัด 
ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ จ านวน ๔,๔๑๓,๓๐๑ คน จากนักเรียนท้ังหมด ๕,๑๖๙,๐๙๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๘ ได้รับวัคซีนเข็ม ๑ แล้ว จ านวน ๔,๒๒๓,๗๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ 
รับวัคซีนเข็ม ๒ แล้ว จ านวน ๓,๓๘๐,๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๙ 
     - นักเรียนระหว่างอายุ ๕ - ไม่เกิน ๑๒ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประสงค์ฉีด จ านวน ๓,๒๙๘,๑๑๕ คน จากจ านวนท้ังหมด ๕,๒๖๓,๐๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๖๗ ไม่ประสงค์ฉีด จ านวน ๑,๙๖๔,๙๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓ 
    (๔) การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 
เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา  เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 
ในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังสถานศึกษา
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑๑ หน่วยงาน ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อคน รวมท้ังสิ้น 
๑๐,๙๑๒,๙๒๒ คน  
    (๕) เว็บไซต์ ครูพร้อม.com พื นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ 
เพื่อแก้ไขภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย กระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๕ รูปแบบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้แก่ On-Site On-Air On-Demand  
Online และ On-Hand โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์จาก
คุณครูท่ีมีความรู้ความสามารถ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโลกออนไลน์ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย   
   ๑) โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ 
อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
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สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของแรงงาน 
ท่ีมีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๙ ปี ให้สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงงานท่ีมีอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ท่ีจ าเป็นต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ   จ านวน ๑,๐๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๖ 
 ๒) โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม 
โครงการส่งเสริมสิทธิหน้าท่ีแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ สู่เส้นทางใหม่หลังวัย ๖๐ ปี เพื่อส่งเสริม 
ให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ ได้พัฒนาตนเองในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิมีการเรียนรู้
ตามความเหมาะสมของช่วงวัย และส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุสามารถรับรู้สิทธิ
และเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม 
 ๓) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ  
มีรายได้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน ๒,๒๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๑,๙๒๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ 
 ๔) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ เพื่อฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 
ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงาน นอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลด
ประจ าการและผู้สูงอายุ และผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สามารถน าความรู้ ทักษะ 
ท่ีได้รับ ไปสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ  มีงานท าในระบบการจ้างงาน  
และการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ มีอาชีพ รายได้ท่ีมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตัวกลุ่มเป้าหมายเอง ตลอดจนสังคมให้การยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๘๖ คน 
  ๕) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพ 
และส่งเสริมอาชีพ)  
   ๕.๑) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
    (๑) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพของตนเอง และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ 
จ านวน ๑๔,๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๒ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๘๗๘ 

 

    (๒) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า ให้แก่ผู้ ท่ีหางานยาก 
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงานท่ีประสงค์จะท างาน  ผู้ถูกเลิกจ้างและประชาชน
ท่ัวไป ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ จ านวน ๑๘,๗๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๒ 
    (๓) แนะแนวอาชีพผู้ ไม่อยู่ ในระบบการจ้างงาน  โดยมี
ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ านวน ๒๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ 
   ๕.๒) กิจกรรมประชุมชี แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นัก เรียน 
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง
ในการด าเนินงานตามโครงการ  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีอาชีพ  
มีรายได้ ท่ีสอดคล้องกับทักษะของตนเองได้ ช่วยลดปัญหาการว่างงาน หรือการท างานท่ีไม่สอดคล้อง
กับความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองได้ จ านวน ๘๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๐ 
  ๖) โครงการบริการจัดหางานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท า 
   (๑) กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ 
    - โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart 
Workers) เพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบวงจร 
    - โครงการยกระดับการให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานท าท่ีมั่นคงยั่งยืน เพ่ิมโอกาสการมีงาน
ท าให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน 
โครงการนัดพบแรงงาน โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจัดหางานในประเทศ โครงการให้บริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ และโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 
    โดยมีประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า  จ านวน 
๑๘๗,๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๕ 
   (๒) กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ โดยมีผู้ประสงค์ 
ไปท างานต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการมีงานท า จ านวน ๑๐,๔๖๕ คน 
   (๓) โครงการสร้างงานเสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีต้องการมีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ  
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มีอาชีพ 
ไม่เป็นภาระทางสังคม รวมท้ังได้รับบริการแนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมรองรับอาชีพใน
อนาคต ให้ประชาชนได้รับค าปรึกษาในการหางานท าท่ีถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และได้รับบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
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  ๗) โครงการวันมหกรรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
ท่ีเข้าร่วมงาน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและ ด้านการศึกษา เพื่อการวางแผน/ใช้เป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  ๘) โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา ๖๒ ท่ีเข้ามาท างานในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ให้กับคนไทย โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
   - ออกใบอนุญาตท างานให้กับคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น 
รวมท้ังจดแจ้งการขยายระยะเวลา จ านวน ๒,๓๔๕ คน  
   - จัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว จ านวน ๕,๒๒๐ ครั้ง 
  ๙) โครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  เพื่อให้
ประชาชนและผู้สนใจท่ัวไป ได้รับทราบข้อมูลท่ีทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เอกสาร วิทยุ/โทรทัศน์ เว็บไซต์ อีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก การจัดประชุม การบรรยาย การจัด
นิทรรศการ ป้ายประกาศ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ โดยมี
ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จ านวน ๑,๓๗๔,๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๑๘ 
  ๑๐) โครงการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านและบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน มีเงินทุนส าหรับซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ 
ในการผลิตหรือใช้ขยายผลผลิต ท าให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  ๑๑) การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานหลังวิกฤติโควิด - 19  
หลังการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในช่วงวิกฤติโควิด - 19 จ าเป็นต้องเตรียมผู้ ท่ีกลับคืนสู่
ตลาดแรงงานให้มีทักษะใหม่หรือเพิ่มพูนทักษะเดิม (Reskill - Upskill) ให้สอดคล้องความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ธุรกิจ ด้านอาหาร สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โลจิสติกส์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดหลักสูตร
ระยะสั้นส าหรับอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน ๕๐ หลักสูตร โดยมีเป้าหมาย 
๘๕๘,๐๐๐ คน ในส่วนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มี 
การยกระดับทักษะแรงงานในชุมชนท่ีเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning 
เพื่อให้มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถใช้สื่อต่าง  ๆ  
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ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เตรียมการรองรับการท่องเท่ียวในท้องถิ่น ท่ีเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้า 
บริการให้เกิดความรู้สึกประทับใจ  
  ๑๒) โครงการห้องเรียนกีฬา ด าเนินการในพื้นท่ี ๙ โรงเรียน ๘ จังหวัด 
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและทักษะทางด้านกีฬา ของนักเรียน  
(๑๒ - ๑๘ ปี) ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในชนิดกีฬาฟุตบอล (ชายและหญิง) 
วอลเลย์บอล (หญิง) และบาสเกตบอล (หญิง) โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
   (๑) โอนจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน ค่าจ้างบุคลากร การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ค่าจ้างผู้ฝึกสอนพิเศษ และค่าใช้จ่าย
จัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา  
   (๒) การประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนและนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 
   (๓) ติดตาม ตรวจเยี่ยม การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนกีฬา และการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา (การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกีฬาในโครงการ)  
  ๑๓) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส านักงาน กศน. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ในการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพตามความต้องการตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ และ ๑ อ าเภอ  
๑ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน ๓๗๑,๑๘๗ คน 
  ๑๔) การจัดการศึกษาขั นพื นฐานส าหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๗ โรงเรียนใน ๑๐ จังหวัดได้แก่ เชียงราย ตาก 
กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา และปัตตานี)  โดยมี 
การด าเนินงาน ดังนี้ พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาสื่อการสอนความรู้ ฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) รวมท้ังนิเทศ
และติดตามการด าเนินงาน 
  ๑๕) ส่ง เสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
การเกษียณอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน โดยมีการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ 
จ านวน ๓,๑๘๑ คน 

 ๑๖) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ (ไม่รวมกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลด



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๘๑ 

 

ประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ านวน ๒,๘๖๔ คน มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจ านวน ๕,๘๕๒ คน 

 ๑๗) พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าจังหวัด (Career & Entrepreneurship 
Center, Ministry of Education : MOE CEC) ณ ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ๗๗ จังหวัด  
๗๗ ศูนย์ ขับเคลื่อนการด าเนินงานและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น  

(๑) Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill ทักษะทางอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนท่ัวไป จ านวน ๓๘,๕๐๐ คน ผ่านการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการเชื่อมโยงสู่มาตรฐานอาชีพ การฝึกอบรม
หลักสูตรอาชีพออนไลน์ ๓๐ ชั่วโมง ๗๗ หลักสูตร หลักสูตรผู้ประกอบการออนไลน์ ๓๐ ชั่วโมง 
ระหว่างวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

(๒) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท าในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่
ผู้ เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในโรงเรียนขนาดเล็กน าร่องในเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน ๑๘ แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ แห่ง 
เป็นโรงเรียนต้นแบบทางเลือกเฉพาะสาขาวิชา รวมท้ังเตรียมความพร้ อมนักเรียนศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา 

(๓) พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านกลไกศูนย์
แนะแนวประจ าจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๖๑ ศูนย์ท่ัวประเทศ พัฒนา
แบบวัดแวววัดความสนใจ ความถนัดทางด้านอาชีพ และสื่อเอกสารท่ีหลากหลายในรูปแบบ 
e-Book 

(๔) ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท าส าหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๓๒,๖๑๐ คน จากเป้าหมาย ๘๑,๗๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖๒.๒๑ มีการจัด
กิจกรรม ดังนี้ (๑) การจัดท าหลักสูตรหน้ากากอนามัย จ านวน ๗๘ แห่ง รวม ๕๙,๙๓๕ คน  
ผลิตได้ ๒๕๗,๐๙๐ ชิ้น หลักสูตรการท าเจลแอลกอฮอล์ จ านวน ๗๒ แห่ง รวม ๑๑๑,๑๐๔ คน 
ผลิตได้ ๓๘๙,๘๗๒ ชิ้น (๒) กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด ให้ประชาชนเพาะพันธุ์ เพาะปลูก
และแปรรูปพืชสู้ภัยโควิดที่เป็นสมุนไพรต่าง ๆ เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง เพ่ือใช้ในครัวเรือน
และจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ รวม ๗๘ แห่ง จ านวน ๒๖๐,๒๒๐ คน เป็นเมล็ดพันธุ์ จ านวน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๘๒ 

 

๑,๓๑๘,๐๐๐ ถุง (๓) การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๓๒,๖๑๐ คน มีจ านวนหลักสูตร 
๑๐,๖๐๔ หลักสูตรวิชา โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอาชีพผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 
๔๓๓ หลักสูตรวิชา และรูปแบบการสอนปกติ จ านวน ๑๐,๑๗๑ หลักสูตรวิชา 

(๕) จัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill  
ใน ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิด
สร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง จ านวน ๑๐ หลักสูตร ในรูปแบบ On Pc และ On Mobile 
Application 

(๖) ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ ฟรี ๑ สัปดาห์ ๑ อ าเภอ 
๑ อาชีพ โดยสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/เขต จ านวน ๙๒๘ แห่ง ระหว่างวันท่ี ๔ – ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๕ จ านวน ๑,๑๔๑ หลักสูตร หลักสูตรยอดนิยม ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) หลักสูตรอาหาร/
เครื่องดื่ม (๒) หลักสูตรงานผ้า (๓) หลักสูตรการถนอมอาหาร (๔) หลักสูตรการเกษตรและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตร และ (๕) หลักสูตรงานประดิษฐ์ของเบ็ดเตล็ด มีประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 
๒๓,๘๐๒ คน 

ท้ังนี้ จากการขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียน สู่การเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ัวประเทศ ผู้เรียนสามารถน ามา
พัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี 

๑๘) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์โดยมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีส าคัญ ดังนี้   
   (๑) การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กในสถานรองรับเด็ก จ านวน ๒๖ แห่ง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ด้านการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา 
    - หมวดคหกรรม เช่น การสอน การท าอาหาร และการท าเบเกอรี่ 
โดยสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การผลิต หมูหยองและแหนม โดยสถานสงเคราะห์
เด็กหญิงสระบุรี และการฝึกท าธุรกิจร้านกาแฟ (อเมซอน) โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง  
    - หมวดเกษตรกรรม เช่น การปลูกผักบนดินและการขยายพันธุ์พืช 
การปลูกผักไฮโดร โปรนิกส์ โดยสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราช การสอนการปลูกผักสวนครัว 
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม 
    - หมวดฝีมือแรงงาน เช่น การฝึกซ่อมเครื่อง ปรับอากาศ โดยสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย การฝึกทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า และการท าเฟอร์นิเจอร์ โดยสถาน
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แรกรับเด็กชาย ปากเกร็ด การท าเครื่องเงิน การฝึกอาชีพช่างยนต์ และการฝึกช่างซ่อมเคาะพ่นสี 
โดยสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
    - หมวดงานประดิษฐ์ เช่น การท าผ้ามัดย้อม การท าพวงกุญแจจาก
เศษผ้า การท าหนังยางรัดผม การปักผ้าท ากระเป๋า และการท าสายคล้องแมส โดยสถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี การท าผ้าบาติก การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยผ้า และการพับดอกไม้ใบเตย โดย
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    - หมวดหลักสูตรเสริมสวย เช่น การตัดผมชาย โดยสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านบางละมุง  และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ การแต่งหน้าและการเกล้าผม 
โดยสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดล าปาง  
   (๒) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ด าเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กในสถานรองรับเด็กเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในสถานรองรับเด็กได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพตาม ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย การส ารวจข้อมูล “อาชีพในฝัน” การแนะแนวการขอรับทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (หลักสูตรทวิภาคี) การอบรมกาแฟสร้ างอาชีพ (กาแฟ
มวลชน) การอบรมตัดต่อวิดีโอ และการอบรมเรื่อง “รู้ทันโลกออนไลน์” ผ่านระบบแพลตฟอร์ม 
VROOM (การประชุมออนไลน์)  
   (๓) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
“เส้นทางสานฝัน สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์” เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี ค้นหา
ความชอบความถนัดในการหารายได้เสริม มีองค์ความรู้ด้านการประกอบการ หรือต่อยอดสู่การมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง ตลอดจนเป็นทางเลือกในการ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ โดยในช่วง
เดือนพฤษภาคมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผล และสรุปบทเรียน ระหว่างวันท่ี ๒๘ -  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่ านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meetings เพื่ อติดตามผล 
การด าเนินงานตามแผนธุรกิจให้กับกลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีผ่านการอบรมรุ่นท่ี ๑ และ รุ่นท่ี ๒ จ านวน 
๑๙ คน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ธุรกิจและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใน การประกอบธุรกิจ  
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (๔) โครงการการพัฒนาระบบจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่
เด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ คุ้มครอง 
พิทักษ์สิทธิและมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม โดย มีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๘๔ 

 

    (๔.๑) เด็กและเยาวชนได้รับการบริการด้านปัจจัย ๔ ขั้นพื้นฐาน 
และส่งเสริมทักษะของเด็กในด้าน ๆ ตามความถนัด ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้าน
วิชาการ รวมท้ังการส่งเสริมความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ในการดูแล
เด็กให้มีการพัฒนา ท่ีเหมาะสมตาม จ านวน ๔,๖๘๐ คน 
    (๔.๒) การช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีประสบปัญหาทางสังคม
โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อยในเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการประชุม
พิจารณาจากคณะกรรมการ One Home หรืออยู่ในดุลพินิจของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีลงส ารวจ
พื้นท่ี จ านวน ๙๐,๔๘๙ ราย 
    (๔.๓) การจัดสวัสดิการโดยครอบครัวทดแทน และการช่วยเหลือเงิน
เป็นค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ และครอบครัว ท่ีไม่มีความเกี่ยวพันเป็นเครือ
ญาติกับเด็ก (Kinship) ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๕,๒๙๗ คน 
   (๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้  
    (๕.๑) ได้มีการประชุมติดตามผล การด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom 
Cloud Meeting)  ในวันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ๗๐ คน ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ๖ คน 
เจ้าหน้าท่ีสภาเด็กและเยาวชน ๗๕ คน เจ้าหน้าท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว ๘ คน รวมท้ังสิ้น 
๑๕๙ คน 
    (๕.๒) ประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕) ผ่านระบบประชุม ออน ไลน์ (Zoom Cloud 
Meeting) ใน วันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าบ้านพัก
เด็กและครอบครัว ๖๗ คน ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ๕ คน เจ้าหน้าท่ีสภาเด็ก 
และเยาวชน ๗๖ คน เจ้าหน้าท่ีบ้านพักเด็กและครอบครัว ๔๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๘๘ คน 
    (๕.๓) ได้ด าเนินการโอนเงินสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็ก 
และเยาวชน องค์กรเอกชน/ชุมชน ในการท ากิจกรรท่ีสร้างสรรค์ ทุกระดับ จ านวนเงินท้ังสิ้น 
๓๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท งบอุดหนุน ๓๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท/
โอนจัดสรรงบประมาณให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว ๗๖ จังหวัด ด าเนินงานด้านป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และจัดสวัสดิการสังคม   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๘๘๕ 

 

    (๕.๔) เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง และทักษะ
สติปัญญา อารมณ์ แก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การวางแผนท างานร่วมกับผู้อื่น 
ด้านภาษาศิลปะ สุขภาพอนามัย สุขภาวะทางเพศ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจ 
และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม รวมท้ังยอมรับความ
หลากหลายของสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุ ข จ านวน 
๖๔,๐๘๕ คน 
    (๕.๕) สภาเด็กและเยาวชน ๗๗ จังหวัด จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนา ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม จ านวน ๑,๒๙๔ 
กิจกรรม       
    (๕.๖) มีการทบทวนการด าเนินงานด้าน การพัฒนาเด็กและเยาวชน/
การขับเคลื่อนงานภาเด็กและเยาวชน/การเชื่อมโยงเครือข่ายงานด้านเด็กภายในและภายนอก
ประเทศ/การด าเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา
เด็กและเยาวชน/ขับเคล่ือนการด าเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน/แผนเชื่อมโยงเครือข่ายงาน
ด้านเด็กภายในและภายนอกประเทศ/แผนการด าเนิ นงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
   ๑) โรงเรียนฝึกอาชีพ จ านวน ๑๐ แห่ง กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมาอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรยีน ดังนี้ 
   - ภาคเรียนท่ี ๑ (วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๘๑ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๒,๕๗๘ คน ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๗ คน และมีงานท า 
๑,๖๖๒ คน  
   - ภาคเรียนท่ี ๒ (วันท่ี ๑ กันยายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๑๓๙ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๒,๖๙๔ คน (อยู่ระหว่างรวบรวมผู้ส าเร็จการศึกษา 
และมีงานท า) 
   - ภาคเรียนท่ี ๓ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เล่ือนเปิด
ภาคเรียนเป็นวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังนี้ อยู่ระหวา่งรวบรวมผู้สมัครเรียน 
   ๒) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง จัดบริการวิชาการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
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และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท าขนมไทยเพื่อการค้า การแปรรูปอาหาร 
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟ์สด นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
นวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า มีผู้รับบริการ ณ เดือนพฤษภาคม จ านวน ๕๘๗ คน  
(จ านวนสะสม ๔,๖๙๓ คน) จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน 
 
 ๘.๗  จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น 
  ๘.๗.๑ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) มีวิทยาลัย
ชุมชน ๒๐ แห่ง จัดบริการวิชาการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะ 
ของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท าขนมไทย
เพื่อการค้า การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟ์สด 
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า มีผู้รับบริการ ณ เดือนกรกฎาคม 
จ านวนสะสม ๖,๕๔๓ คน จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน 
  ๘.๗.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั น กรุงเทพมหานครมีโรงเรียน 
ฝึกอาชีพ จ านวน ๑๐ แห่ง ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรียน ดังนี้ 
   ๑) ภาคเรียนท่ี ๑ (วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๘๑ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน ๒,๕๗๘ คน ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๗ คน และมีงานท า ๑,๖๖๒ คน  
   ๒) ภาคเรียนท่ี ๒ (วันท่ี ๑ กันยายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๑๓๙ 
หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๖,๑๗๖ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๕,๐๑๗ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรม
วิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ๔,๑๔๙ คน 
   ๓) ภาคเรียนท่ี ๓ (วันที ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๗,๖๔๓ คน  ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จและมีงานท า 
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๘๘๘ 

 

นโยบายหลักข้อ ๙  การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 

 
 ๙.๑  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
  ๙.๑.๑ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  การจัดตั้ งหน่วยบริการปฐมภูมิ 
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน  
ท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างทัดเทียม 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน เข้าถึงสะดวก ช่วยลดเวลารอคอย  
และลดความแออัด และเพื่อให้เกิดกลไกกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) จัดท าคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพ่ือเป็นเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยแบ่งเป็น ๓ หมวด ได้แก่  
   - หมวดท่ี ๑ เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  
   - หมวดท่ี ๒ มาตรการควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ 
   - หมวดท่ี ๓ แนวทางและรายละเอียด การแจ้งผลการตรวจสอบ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
   ๒) ออกกฎหมายล าดับรองหรืออนุบัญญัติท่ีออกโดยอาศัยอ านาจแห่ง
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 
๓ ฉบับ ประกอบด้วย 
   - ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การจัดท าระบบ
ข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   - ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เร่ือง มาตรการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   - ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง หน้าท่ีของหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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   ๓) โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
ก าหนดพื้นท่ีน าร่องส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๙  
   ๔) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส าหรับบริการสุขภาพ
ผู้ป่วยในท่ีบ้าน (Home ward) โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส าหรับบริการสุขภาพผู้ป่วย  
ในท่ีบ้าน ดังนี้ ปี ๒๕๖๕ ด าเนินการในพื้นท่ีน าร่อง โดยมีหน่วยบริการเข้าร่วม จ านวน ๗๕ แห่ง  
ปี ๒๕๖๖ (ครั้งท่ี ๑) มีหน่วยบริการเข้าร่วม จ านวน ๔๓๑ แห่ง 
   ๕) ) มีการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ จ านวน ๓,๑๙๑ แห่ง 
  ๙.๑.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีท่ีอยู่ ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง  
และยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็น
เจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้าง
เสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และเกิดความยั่งยืนสืบไป ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.  ๒๕๖๑ ทุกอ าเภอ 
(๘๗๘ อ าเภอ) 
   ๒) ทุกอ าเภอ มีการประชุมและคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามบริบท อย่างน้อย ๒ ประเด็น และประเด็นโควิด - 19 อีก ๑ ประเด็น รวมทุกอ าเภอ ๓,๑๓๒ 
ประเด็น ประเด็นท่ีมีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อันดับ คือ โควิด - 19 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้เปราะบาง อุบัติเหตุ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี 
รายละเอียด ดังภาพ 
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ภาพที่ ๑ จ านวนอ าเภอที่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปี ๒๕๖๕ 

 
 

   ๓) อ าเภอท าการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE และรายงานผล 
เพ่ือวางแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด ครบทุกอ าเภอ 
   ๔) พชอ. มีการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง รวมท้ังสิ้น ๑๔,๕๔๔,๔๖๓ คน แบ่งเป็น 
กลุ่มผู้สูงอายุ (ติดเตียง) จ านวน ๗๑๕,๖๘๔ คน ผู้พิการ จ านวน ๓๐๐,๐๔๒ คน ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
ดูแลระยะกลาง จ านวน ๒๕๐ ,๕๒๐ คน และผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 จ านวน 
๑๓,๒๗๘,๒๑๗ คน 
   ๕) ท้ัง ๗๖ จังหวัด ได้มีการเลือก พชอ.ดีเด่น ๑ อ าเภอ เพื่อสรุปผลลัพธ์/
ถอดบทเรียน การด าเนินงาน พชอ.แต่ละอ าเภอ ท่ีเป็นรูปธรรมหรือท่ีภาคภูมิใจ ย้อนหลัง ๓ ปี 
พร้อมก าหนดแนวทางขยายผลต่อไป 
   ๖) อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน ๘๖๘ แห่ง 
จากจ านวนอ าเภอท้ังหมด ๘๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘ 
   ๗) จัดมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งท่ี ๒ คุณภาพชีวิต วิถีใหม่”  ในวันท่ี  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ัวประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ท่ีประสบผลส าเร็จ  
ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ี ๑๓ รางวัล 
   ส าหรับรางวัลท่ีมอบเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) รางวัล
อ าเภอสุขใจ มอบให้กับคณะท างานระดับอ าเภอ จ านวน ๓ รางวัล (๒) รางวัลฟันเฟือง พชอ.  
มอบให้กับบุคคลท่ีเป็นฟันเฟืองส าคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของระบบ
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างโดดเด่น จ านวน ๓ รางวัล (๓) รางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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วิถีใหม่ มอบให้กับโครงการต้นแบบในอ าเภอ ชุมชนต่างๆ ท่ีโดดเด่น จ านวน ๓ รางวัล (๔) รางวัล
นวัตกรรม อ านวยสุข มอบให้กับนวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหา ท่ีถูกคิดค้นโดยคนในภาคส่วนใดภาค
ส่วนหนึ่งหรือร่วมกันของคน พชอ. จ านวน ๓ รางวัล และ ๕.รางวัล พชอ. หยัดยืน จ านวน  
๑ รางวัล 
คู่มือ "ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery:  
  ๙.๑.๓ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ด้วยการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในแผนกผู้ป่วยนอก รวมถึงการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕  จ านวน 
๗,๖๒๒,๑๐๓ ครั้ง จากผู้รับบริการท้ังหมด ๓๓,๐๒๖,๘๐๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ 
   ๒)  เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ โดยจะจัดในวันท่ี ในวันที ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๖ และเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการนวดกดจุดสะท้อนเท้าฯ ในวันท่ี 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 
  ๙.๑.๔ การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิด โรคพันธุกรรม
เมตาบอลิก ( inborn errors of metabolism) หรือเรียกตามตัวย่อภาษาอังกฤษว่าโรค IEM  
เป็นโรคหายาก เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ก าหนดการสร้างเอนไซม์ซึ่งส่งผลต่อการย่อย
สลายสารตั้งต้นหรือไม่สามารถสังเคราะห์พลังงานและสิ่งท่ีจ าเป็นให้กับเซลล์ ความผิดปกตินี้ท าให้
เกิดการคั่งของสารท่ีผิดปกติและเป็นพิษน าไปสู่อาการของโรค โดยอาการมีความหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับอวัยวะท่ีได้รับผลกระทบจากสารท่ีผิดปกติ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดผลกระทบท่ีสมอง ท าให้ 
มีภาวะสมองบวม การท างานของสมองผิดปกติ จนกระท่ังสมองพิการและเสียชีวิตในท่ีสุดโรคนี้
ส่วนใหญ่จะเริ่มเกิดอาการตั้งแต่วัยทารกแต่ก็อาจเกิดอาการภายหลังได้แล้วแต่ความรุนแรง 
ของโรค หากตรวจได้เร็ว รักษาได้ทัน จะลดความพิการและการเสียชีวิตในทารก  
  ท้ังนี้ บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก เข้าสู่ชุดสิทธิ
ประโยชน์ในปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ทารกเข้าสู่การรักษาโรคหายากได้อย่างรวดเร็วและช่วยชีวิตเด็ก  
เป็นการรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกก่อนมีอาการแสดง จะช่วยประหยัดต้นทุนค่ารักษา (cost-
saving) และในปัจจุบันการคัดกรองเป็นวิธีการเดียวท่ีมีความแม่นย าในการระบุตัวผู้ป่วยเพื่อให้



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๙๒ 

 

การรักษาก่อนมีอาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด าเนินการตรวจคัดกรองเมตาบอลิก
แล้ว จ านวน ๑๑,๗๙๕ ราย 
 
 ๙.๒  ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 ๙.๒.๑ การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า หน่วยบริการในโรงพยาบาลชุมชน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าตามแนวทางท่ีก าหนด ๙๓๔ แห่ง มีเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า สงสัย
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นและติดตามมาประเมินพัฒนาการซ้ า ๑๗,๖๐๒ คน กลับมามีพัฒนาการ
สมวัย ๑๗,๔๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖ 
 ๙.๒.๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่น 
และเยาวชน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
และติดตามผลการด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษา (จังหวัดภูมิภาค) ๖ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร พังงา นครราชสีมา ล าปาง 
ลพบุรี และเพชรบูรณ์ มีผู้ร่วมงานจ านวน ๑๘,๐๐๐ คน 
  ๒) คอนเสิร์ตองค์ประธานทรงแสดงร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
IDOL และศิลปินในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกฯ (จังหวัดภูมิภาค) ๖ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร
พังงา นครราชสีมา ล าปาง ลพบุรี และเพชรบูรณ์ มีผู้ร่วมงานจ านวน ๓๖,๐๐๐ คน 
  ๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER 
ONE VARIETY จ า น วน  ๑๓  ตอน  สื่ อ  Social Network Facebook ผลิ ต แ ละ เ ผยแ พ ร่
รายการสกู๊ปสารคดีสั้น แฮปปี้ โซไซตี้ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE จ านวน ๑๓ ตอน 
  ๔) ด าเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร  
๓ แห่ง ได้แก่ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะมอลล์ บางแค 
  ๕) จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง  (TO BE 
NUMBER ONE CAMP) รุ่นท่ี ๒๗ ระหว่างวันท่ี ๑๖  - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ  เดอะไพน์ รีสอร์ท  
จังหวัดปทุมธานี มีเยาวชนร่วมงาน จ านวน ๔๕๐ คน 
 ๙.๒.๓ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่นได้ ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๙๓ 

 

  ๑) พัฒนาศักยภาพทีมน าการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น 
Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ ในวันท่ี ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และพัฒนาศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนให้แก่ผู้รับผิดชอบงานจากศูนย์
สุขภาพจิต รวมท้ังพัฒนากรอบแนวทางการบูรณาการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตร่วมไป
กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ./พชข.) ในระดับเขตสุขภาพ 
  ๒) อ าเภอเข้าร่วมบูรณาการด า เนินงานงานสุขภาพจิต ร่วมไปกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/เขต (พชอ. /พชข.) จ านวนท้ังหมด ๙๑๔ อ าเภอ  
 ๙.๒.๔ โครงการสาสุขยุคใหม่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพตนเอง  ได้พัฒนาสถาน
บริการสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบสร้างความรอบรู้สุขภาพประชากรทุกกลุ่มวัย และสร้างการมี
ส่วนร่วมสถานประกอบ/กิจการ/ชุมชน เพ่ือเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ  ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) จัดท าระบบลงทะเบียน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และการบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ ส าหรับหน่วยบริการ
สุขภาพ การศึกษา และสังคม 
  ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน HL 
Officer และ HL Communicator กรมอนามัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๘๐ คน และขยายผลสู่การพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริม 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ ๑๓ เขตสุขภาพ จ านวน ๑,๐๔๐ คน 
 
 ๙.๓  พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

๙.๓.๑ พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน เพื่อสนับสนุนนโยบายคนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว ๓ คน เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน และ 
อสค.  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และให้ อสม.ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนในการจัดการสุขภาพชุมชน โดยได้
จัดท าแนวทางการด าเนินงาน อสม. หมอประจ าบ้าน และจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. หมอประจ าบ้าน (ฉบับท่ีปรับปรุง) พัฒนาแอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. ให้รองรับการ
ปฏิบัติงาน อสม. หมอประจ าบ้าน   

๙.๓.๒ โครงการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาพดี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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๑) พัฒนาองค์ความรู้ แนวทาง หลักสูตร อสม. รอบรู้ด้านสุขภาพ  
โดยจัดท าแนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาชุมชน เผยแพร่ผ่าน website กองสุขศึกษา 
ได้แก่ 

(๑) คู่มือการด าเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

(๒) คู่มือการด าเนินงานสุขศึกษาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

(๓) คู่มือการด าเนินงานสุขศึกษาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
(๔) คู่มือการด าเนินงานสุขศึกษาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตและชุมชน

รอบรู้ด้านสุขภาพ 
(๕) คู่มือการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) 

๒) พัฒนาเกณฑ์ เครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ (HL HB) โดยจัดท าเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 

   (๑) เกณฑ์เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนวัยท างานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

   (๒) เกณฑ์เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

    (๓)  เกณฑ์เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนสูงอายุในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

    (๔) เกณฑ์เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนสุขภาพดี (Health Gate) 
เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน 
 
 ๙.๔  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท า 
ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 
  ๙.๔.๑ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และการบริหารกองทุนเป็นการด าเนินงานภายใต้การพัฒนาของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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รวมท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และระบบ
สาธารณสุขโดยรวมของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑) การสร้างความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สิทธิบัตรทอง/สิทธิ UC) โดยมีผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน  
๔๖,๙๓๐,๗๘๒ คน จากประชาชนผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๔๗,๔๑๗,๙๘๐ คน 
คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ ๙๘.๙๗ 
   ๒) หน่วยบริการที่ขึ นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วยหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ า 
หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการที่รับการส่งต่อท่ัวไป และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน 
ท้ังสิ้น ๑๕,๘๔๗ แห่ง 
   ๓) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ และการด ารงชีวิต ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
กองทุนฯ ดังนี้ 
ตารางที่ ๓ จ านวนและร้อยละการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของผู้มีสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จ าแนกตามรายการที่ ได้รับจัด สรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

๑. การให้บริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ๔๗,๕๔๗,๐๐๐ ๔๗,๓๙๒,๔๔๓ ๙๙.๖๗ 
      ๑.๑ บริการผู้ป่วยนอก (ล้านครั้ง) ๑๖๖.๘๖๓ ๔๒.๘๐๘ ๒๕.๖๕ 
     ๑.๒ บริการผู้ป่วยใน (ล้านครั้ง) ๖.๔๙๔  ๐.๙๑๐ ๑๔.๐๒ 
๒. บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์    

๒.๑ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่าง
ต่อเนื่อง (คน) 

๒๙๙,๔๒๐ ๒๙๗,๐๒๒ ๙๙.๒๐ 

 ๒.๒ กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับบริการส่งเสริม
และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (คน) 

๓,๑๓๕,๑๖๕ ๖๔๐,๒๔๑ ๒๐.๔๒ 
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รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

๓. ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ีได้รับการดูแลรักษา
สุขภาพ (คน) 

๖๗,๗๘๖ ๖๙,๙๑๒ ๑๐๓.๑๔ 

๔. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ท่ีได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค 
(คน) 

๔,๓๗๐,๐๑๓ ๔,๑๕๖,๑๑๙ ๙๕.๑๐ 

๕. ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีได้รับบริการในชุมชน 
(คน) 

๑๒,๒๗๑ ๐ ๐ 

๖. หน่วยบริการท่ีให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ีกันดาร/เสี่ยงภัยพื้นท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ท่ีได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม) 

๒๒๕ ๒๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ท่ีได้รับบริการสาธารณสุข 

๒๑๐,๙๔๑ ๒๐,๙๘๑ ๙.๙๕ 

๘. ผู้ป่วยเข้าถึงบริการปฐมภูมิ  ๒,๘๒๙,๘๔๖ ๒๐๔,๕๑๖ ๗.๒๓ 
๙. ผู้ได้รับบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๖,๕๑๔,๐๐๐ ๐ ๐ 

๑๐. ผู้รับบริการท่ีได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
จากการรับบริการและผู้ให้บริการท่ีได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นจากการให้บริการ (คน) 

๒,๑๙๘ ๔,๕๙๔ ๒๐๙.๐๑ 

๑๑. ประชาชนท่ีมีสิทธิได้รับบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 

๖๖,๒๘๖,๐๐๐ ๔๗,๓๙๒,๔๔๓ ๗๑.๕๐ 

 
 

ท่ีมา: ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประมวลผล ๑๔ 
มกรคม ๒๕๖๖ 
 

  ๙.๔.๒ โครงการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ การด าเนินงานยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด าเนินการครอบคลุม 
ท่ัวประเทศทั้ง ๔ บริการ ดังนี้ 
   ๑) ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจ าครอบครัวในหน่วย
บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับ  
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มีการเชื่อมต่อข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวและผู้ป่วยเพิ่มเติม และจัดท าระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน
แอปพลิเคชัน มีระบบการยืนยันตัวตนประชาชนในการรับบริการผ่านบัตรประชาชน Smart Card 
เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนสามารถไปรับบริการปฐมภูมิท่ีไหนก็ได้ภายในเขตพื้นท่ีเดียวกัน  
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น าร่องในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และในพื้นท่ีเขต ๗-๑๐ และขยายไป 
ท่ัวประเทศในปี ๒๕๖๕ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประชาชนท่ีเจ็บป่วยไปรับบริการ
กับหมอประจ าครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกท่ีในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย “๓๐ บาท
รักษาทุกที”่ จ านวน ๓๒,๔๐๕ ครั้ง ในหน่วยบริการ ๗๖๓ แห่ง  
   ๒) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว เดิมการขอใบส่งตัวรักษาจากคลินิก
หรือโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนใช้สิทธิหรือหน่วยบริการประจ าท่ีผู้ป่วยเลือกไว้ เพ่ือไปรักษาต่อเนื่อง
ด้วยสาเหตุทางการรักษาท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทาง ต้องท าทุก ๓ เดือนจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา  
ในกรณีท่ีใบส่งตัวครบก าหนดจะเป็นภาระท่ีผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจ า  
เพื่อขอใบส่งตัวใหม่ เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหา ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาจต้องต่อคิวรอรับการวินิจฉัย CT SCAN หรือ MRI 
เป็นระยะเวลานานและหลายครั้ง หากไม่สามารถนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่หน่วย
บริการประจ าของผู้ป่วยได้ ส่งผลท าให้การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาล่าช้า เส่ียงอันตรายถึงชีวิต  
    ดังนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงได้มีการปรับระบบ 
ให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์ โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว
ท่ีหน่วยบริการประจ า ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วย โดยด าเนินการน าร่องในพื้นท่ี
เขต ๙ นครราชสีมา เริ่มวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
เริ่มวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ก่อนขยายครอบคลุมท่ัวประเทศในปี ๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ พบว่าผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ได้รับความสะดวกไม่ต้องมีภาระในการกลับไปขอใบส่งตัวกรณี 
ไปรับการรักษาผู้ป่วยในต่างหน่วยบริการประจ า จ านวน ๑๗๖,๙๑๖ ครั้ง หรือร้อยละ ๓๑.๗๘ 
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้บริการผู้ป่วยใน ๕๕๖,๖๕๙ ครั้ง 
   ๓) โรคมะเร็งไปรับบริการที่ ไหนก็ได้ที่พร้อม  (Cancer anywhere) 
โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยท่ีต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว เพื่อควบคุมระยะและการแพร่กระจาย
ของโรค แต่ด้วยขั้นตอนการส่งตัวตามระบบเครือข่าย และความหนาแน่นของปริมาณผู้ป่วย  
ท่ีแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาได้โดยเร็ว ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วย โดยผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง 
จะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพ่ือเลือกไปรับบริการผ่านช่องทาง ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
    (๑) สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐  
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    (๒) แอปพลิเคชัน สปสช.  
    (๓) ติดต่อหน่วยบริการท่ีมีความพร้อมให้บริการรักษาด้วยคิวรอคอย 
ท่ีสั้นได้โดยตรง และไม่ต้องใช้ใบส่งตัวยืนยันสิทธิ  
    นอกจากนี้ยังมีระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) บริการปรึกษา
เภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบ าบัดท่ีบ้าน (Home Chemotherapy) 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา ๔ โปรแกรม ขึ้นมารองรับนโยบายมะเร็งรักษาทุกท่ี 
ท่ีมีความพร้อม ดังนี้ 
    (๑) โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB)  
ต่อยอดเป็น TCB Plus เพ่ือให้ใช้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย  
    (๒) โปรแกรม The One Program เพ่ือใช้บริหารจัดการคิวในการตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัย และการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบ าบัด  
    (๓) โปรแกรม DMS bed Monitoring เพ่ือใช้บริหารจัดการเตียง  
    (๔) แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ท่ีใช้นัดคิวเพื่อรับการปรึกษา
ทางไกล (Tele-Consult) กับแพทย์ได้ ขอนัดรับยา ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ 
    โดยพบว่ ามีผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง เข้ ารับบริการ ท่ี ไหนก็ ได้  จ านวน 
๑,๑๗๐,๐๔๕ ครั้ง ในหน่วยบริการ ๑๗๓ แห่ง 
   ๔) ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน เดิมการย้ายหน่วย
บริการจะยังไม่เกิดสิทธิทันที ต้องรอทุกวันท่ี ๑๕ หรือวันท่ี ๒๘ ของเดือน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีต้อง
ท าการตรวจสอบสิทธิของประชาชนท่ียื่นเป็นไปตามเอกสาร ท าให้เมื่อเจ็บป่วย ไม่สามารถ 
เข้ารักษาพยาบาลกับหน่วยบริการในพื้นท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนา
ระบบการลงทะเบียน โดยใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจ าด้วยตนเองได้สิทธิทันทีท่ีภายในวันเดียว โดยเริ่ม
ด าเนินการพร้อมกันท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
      ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าประชาชนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติมีการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ า จ านวน ๕๘๒,๒๐๙ ครั้ง โดยด าเนินการเปลี่ยน
หน่วยผ่านหน่วยบริการ จ านวน ๔๘๑,๕๔๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๑ ด าเนินการผ่าน Mobile 
Application และLine จ านวน ๑๐๐,๖๖๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๙ และมีการใช้สิทธิทันที
ภายใน ๑ วัน หลังเปลี่ยนหน่วยบริการ จ านวน ๘๐,๙๖๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๑ 
  ๙.๔.๓ ทางเลือกการรักษาในผู้ป่วยไตวายเรื อรัง ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นถึงปัญหาของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังท่ีมีความจ าเป็นต้องเข้ารับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๘๙๙ 

 

การบ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกไต ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการท่ีเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  
โดยค่าใช้จ่ายในการฟอกไต ต่อครั้งเฉลี่ยครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท โดยในบางรายอาจต้องรับการฟอกไต 
ถึงสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช่จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 
กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในระบบ
หลักประกันสุขภาพ โดยสามารถเลือกฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมได้ฟรี ซึ่งมีแนวทางในการรักษา 
ดังนี้  
   ๑) การล้างไตผ่านทางช่องท้อง  
   ๒) การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม  
   ๓) การปลูกถ่ายไต  
   โดยเป็นการพิจารณาการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย
เพื่อเลือกหาวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมท่ีสุด และผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสามารถเข้ารับบริการ 
ได้ในสถานพยาบาลเคลือข่ายกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีความพร้อมกว่า ๗๐๐ แห่ง ท่ัวประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เข้ารับ
บริการบ าบัดทดแทนไต สะสมรวมจ านวน ๖๕,๘๒๑ คน คน (ไม่นับรวมผู้ท่ีเสียชีวิต, เปลี่ยนวิธีการ
บ าบัดทดแทนไตภายในรอบปี, หยุดการรักษา, ติดตามไม่ได้) โดยจ าแนกเป็น 

๑) บริการล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน 
จ านวน ๑๗,๙๘๒ คน 

๒) บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน 
จ านวน ๔๓,๑๗๙ คน 

๓) ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ (HD Self pay) ท่ีไม่ประสงค์รับ
บริการล้างไตผ่านช่องท้อง ปัจจุบัน ภายหลังนโยบายฟอกเลือดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีผู้ป่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายเองแล้ว 

๔) บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) มีผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน จ านวน ๔๙ คน  
๕) รับยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต (KTI) มีผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน 

จ านวน ๒,๕๖๕ คน  
๖) ผู้ป่ วยรับบริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ  ( APD)  

มีผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน จ านวน ๒,๐๔๖ คน 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๐๐ 

 

  ๙.๔.๔ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) 
   ๑) โครงการยกระดับและประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความ
ปลอดภัยในการท างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อยกระดับและประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 
ความปลอดภัยในการท างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๙๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๙๒ 
   ๒) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแรงงาน 
นอกระบบภาคเกษตร เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัส
สารเคมีอันตราย เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม เพ่ือสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ความปลอดภัย
ในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแก่แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม รณรงค์  
ให้แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เกิด 
ความปลอดภัย 
   ๓) โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเชิงรุก ในสถานประกอบกิจการ
ประเภทกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยมีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
ประเภทกลุ่มเสี่ยง ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท่ัวประเทศ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน จ านวน ๕๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ 
   ๔) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ ระบบการบริหาร 
และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานสู่อาเซียน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหาร
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างเป็นระบบ และก้าวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้การปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   ๕) โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยฯ ในงานที่มีการประสบอันตรายสูง 
(งานขนส่ง) เพื่อให้สถานประกอบกิจการประเภทงานขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า มีระบบการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างเป็นระบบ
และก้าวสู่มาตรฐานสากล และมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๐๑ 

 

  ๙.๔.๕ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 
นอกระบบ  
   ๑) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสมาชิก
ชมรมแรงงานนอกระบบ จ านวน ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๓ 
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานแก่ แรงงานนอกระบบ จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๙ 
  ๙.๔.๖ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน (กิจกรรมส่งเสริม
ระบบแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพ
การท างานท่ีเหมาะสม โดยมีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมฯ จ านวน ๑๕๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๐๐ ลูกจ้างได้รับการส่งเสริม จ านวน ๔๒,๑๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘ 
  ๙.๔.๗ ผลผลิตแรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้าง มีการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน 
   ๑) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลให้ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมาย โดยมีสถานประกอบกิจการท่ีผ่านการตรวจ จ านวน ๒,๖๕๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๒๗ และลูกจ้างผ่านการตรวจ จ านวน ๙๐,๒๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐  
   ๒) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ เพ่ือคุ้มครอง ก ากับ ดูแล ให้ผู้รับงาน
ไปท าท่ีบ้าน ลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม 
ท่ีมีการจ้างงานตามฤดูกาล/ชั่วคราว ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
ผลการด าเนินงาน แรงงานนอกระบบท่ีผ่านการตรวจ จ านวน ๒,๓๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๗  
   ๓) กิจกรรมตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ขั นพื นฐาน โดยมีสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับการตรวจและก ากับให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ขั้นพื้นฐาน 
จ านวน ๒,๐๙๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๕ และลูกจ้าง จ านวน ๖๗,๖๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๘๔ 
   ๔) กิจกรรมตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๐๒ 

 

ขั นเทคนิควิชาการ โดยมีสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้รับการตรวจและก ากับ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท า งาน 
ขั้นเทคนิควิชาการ จ านวน ๑๔๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๙ และลูกจ้าง จ านวน ๑๑,๔๕๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๔๗ 
  ๙.๔.๗ โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว 
   - กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ โดยมีสถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการฯ จ านวน ๒ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๓๓ และแรงงานหญิงได้รับสวัสดิการฯ จ านวน ๒๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓ 
  ๙.๔.๘ โครงการการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว  
   - กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม  
เพื่อส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้แรงงานหญิงมีความตระหนักรู้  
ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดีและเพื่อส่งเสริม 
ให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูก  
ด้วยนมแม่ โดยได้ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จ านวน ๑๕๔ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖๗ ลูกจ้าง จ านวน ๓,๐๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๗ 
  ๙.๔.๙ การด าเนินงานด้านประกันสังคม  
   ๑) โครงการลูกจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้
กฎหมายประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ 
กับส านักงานประกันสังคม ๑๓.๔๒ ล้านคน ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    (๑) กองทุนประกันสังคม ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
    - สถานประกอบการ จ านวน ๕๐๕,๔๐๒ แห่ง  
    - ผู้ประกันตน จ านวน ๑๓.๔๖ ล้านคน  
    - การจ่ายสิทธิประโยชน์ (เหตุไม่เนื่องจากการท างาน) จ านวน 
๔๑,๐๑๑,๖๗๕ ราย เป็นเงิน ๑๑๓,๘๔๘.๘๖ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 
๒๕๖๕) 
    (๒) กองทุนเงินทดแทน  
 - นายจ้าง จ านวน ๔๕๑,๓๔๓ ราย 
 - ลูกจ้าง จ านวน ๑๑.๖๑ ล้านคน 
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 - การจ่ายสิทธิประโยชน์ ให้แก่ลูกจ้าง (เหตุเนื่องจากการท างาน)  
จ านวน ๗๗,๑๖๔ ราย เป็นเงิน ๑,๓๖๙.๗๙ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 
๒๕๖๕) 
 ๒) โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๔๐ 
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับส านักงานประกันสังคม ๓,๖๐๐,๐๐๐ คน และมีผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนฑฟสจิกายน ๒๕๖๕) ดังนี้ 
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จ านวน ๑๐,๘๗๒,๓๗๑ ราย 
  - การจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน 
๒๗,๓๒๓ ครั้ง เป็นเงิน ๑๐๒.๒๐๖ ล้านบาท  
 ๓) การขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก “บวร”  
โดยมีเครือข่าย “บวร” กลุ่มสมาชิก (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) รวมท้ังสิ้น ๒๓๖,๓๖๓ คน 
 ๔) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ และสงเคราะห์บตุร 
โดยผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ (๑) กรณีคลอดบุตรเหมาจ่าย จากเดิม ๑๓,๐๐๐ บาท
ต่อครั้ง เป็นเหมาจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาทต่อครั้ง (๒) ค่าฝากครรภ์ จากเดิม จ านวน ๓ ครั้ง  
ในอัตราไม่ เกิน ๑ ,๐๐๐ บาท เป็น จ านวน ๕ ครั้ ง ในอัตราไม่ เกิน ๑ ,๕๐๐ บาท และ  
(๓) ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มขึ้น จาก ๖๐๐ เป็น ๘๐๐ บาท  
ต่อบุตร ๑ คน โดยให้ได้รับคราวละไม่เกิน ๓ คน และมีการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ (ข้อมูลเดือน
มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 
  - กรณีคลอดบุตร จ านวน ๑๕๑,๖๐๑ ราย เป็นเงิน ๒,๒๗๓.๐๗ ล้านบาท 
  - ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ จ านวน ๑๖๕,๐๔๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๗.๖๓ 
ล้านบาท 
  - การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จ านวนผู้ประกันตน 
๑,๑๗๒,๙๑๗ ราย จ านวนบุตร ๑,๓๐๐,๐๕๔ ราย เป็นเงิน ๘,๘๗๔.๓๔๒ ล้านบาท 
 ๕) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโควิด - 19  
และสายด่วน ๑๕๐๖ เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคม รับเรื่องร้องเรียน ประสาน 
และจัดหาสถานพยาบาลในการดูแลผู้ประกันตนท่ีติดเชื้อโควิด - 19 ให้ได้รับการดูแลโดยเร็ว 
และเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 โดยมีผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
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  (๑) ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง โรคโควิด - 19 (วันท่ี ๑๖ 
เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๕๒๖,๖๕๗ คน 
  (๒) จัดหาโรงพยาบาล Hospital ในเครือข่ายประกันสังคม รองรับ
ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด - 19 จ านวน ๖๑,๓๓๕ คน 
  (๓) ให้บริการสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๑ กด ๖ และ กด ๗ เพื่อให้บริการ
สอบถามข้อมูลประกันสังคม รับเรื่องร้องเรียน เพื่อประสานและจัดหาสถานพยาบาลในการดูแล
ผู้ประกันตนท่ีติดเชื้อโควิด - 19 ให้ได้รับการดูแลโดยเร็ว และเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีน 
โควิด - 19 มีผู้ใช้บริการท้ังสิ้น ๒,๒๙๘,๘๒๖ ราย 
 ๖) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ ๒ (วันที่  ๑๗ 
พฤษภาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้สถานประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
ประกันสังคมขอสินเชื่อกับธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการน าไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้าง
สภาพคล่องสถานประกอบการและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่องมีธนาคารท่ีเข้าร่วม
โครงการ ๕ แห่ง ได้แก่ (๑) ธนาคารยูโอบี (๒) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(๓) ธนาคารกรุงเทพ (๔) ธนาคารกรุงไทย และ (๕) ธนาคารกสิกรไทย โดยมียอดปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่สถานประกอบการ จ านวน ๑,๑๗๘ ราย วงเงิน ๗,๒๔๔.๔๙๔ ล้านบาท สามารถรักษา 
การจ้างงานลูกจ้างในระบบไว้ได้ จ านวน ๗๓,๖๒๗ คน 
 ๗) การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ส านักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  (สปสช. )  พร้อมท้ัง เชื่ อมโยงข้อมูลกับแอพพลิ เคชั่น  “หมอพร้อม” 
กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมท้ังภาครัฐ 
และเอกชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดพื้นท่ีสีแดง รวม ๑๘ จังหวัด ผ่านระบบ e-service ของส านักงาน
ประกันสังคม ท้ังนี้ ฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน จ านวน ๓,๙๖๒,๒๐๖ โดส  
 ๘) โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ในกิจการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
บรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ใน ๙ ประเภทกิจการท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕) ข้อก าหนด (ฉบับท่ี ๒๗) 
ข้อก าหนด (ฉบับท่ี ๒๘) และข้อก าหนด (ฉบับท่ี ๓๐) ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
๒๙ จังหวัด โดยนายจ้างจะได้รับเงินเยียวยา ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อผู้ประกันตนมาตรา ๓๓  
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ท่ีเป็นลูกจ้างของนายจ้างหนึ่งคน แต่สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐ คน/ ๑ เดือน และผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ 
สัญชาติไทย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ท้ังนี้ ได้โอนเงินเยียวยา
นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ แล้วท้ังสิ้น จ านวน ๓.๙๔ ล้านราย เป็นเงิน ๓๒,๕๔๒.๒๗ 
ล้านบาท 
 ๙) โครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
บรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๒๘ และฉบับท่ี ๓๐) ในพื้นท่ีควบคุม 
สูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ จ านวน ๑.๔๓ ล้านคน 
และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน ๗.๙๕ ล้านคน โดยได้โอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ 
และมาตรา ๔๐ ส าเร็จแล้วท้ังสิ้นจ านวน ๘.๕๘ ล้านราย เป็นเงิน ๗๑,๒๑๔.๖๓ ล้านบาท 
 ๑๐) โครงการ Factory Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม  ดูแล) 
โดยมุ่งเป้าไปท่ีโรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักท่ีพยุงประเทศ ได้แก่ 
ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และอุปกรณ์การแพทย์ โดยด าเนินการ ดังนี้   
  (๑) ตรวจ หาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วย 
ให้ลูกจ้างท้ังหมด และตรวจแบบ Self-ATK (Antigen Test Kit) ในกลุ่มเสี่ยง ทุก ๗ วัน 
  (๒) รักษา โดยจัดให้มี FAI (Factory Accommodation Isolation)  
มีแผนรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ICU และกลุ่มสีแดง  
เขา้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ 
  (๓) ควบคุม ด าเนินการ Bubble and Seal โดยก าหนดให้ลูกจ้าง
เดินทางกลับท่ีพักโดยตรงไม่แวะระหว่างทาง และอยู่แต่ในเคหะสถานเท่านั้น  
  (๔) ดูแล โดยการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างท่ีมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 
โดยนายจ้างสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนให้กับสถานพยาบาล จ านวน ๑๐๐ บาท/คน 
  - ระยะท่ี ๑ เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น
ไป ส าหรับโรงงาน ท่ีเป็นภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและมีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป ในพื้นท่ี  
๔ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ นนทบุรี ปทมุธานี สมุทรสาคร และชลบุรี 
  - ระยะท่ี ๒ เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ในพื้นท่ี ๑๑ จังหวัด ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง ตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ได้แก่จังหวัดน าร่อง  
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๔ จังหวัด และเพิ่มเติม ๗ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง 
ลพบุรี สระบุรี และปราจีนบุรี 
  ท้ังนี้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับการตรวจ 
คัดกรองโรคโควิด - 19 จ านวน และผู้ประกันตนได้รับการคัดกรอง ๔๐๗ ,๗๖๗ คน 
และผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน ๑๑๒,๗๔๖ โดส (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 ๑๑) โครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการ สถานบันเทิง และผู้ประกอบ
อาชีพอิสระที่ท างานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง 
และผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีท างานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 
ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ ได้รับเงินเยียวยา ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อคน โดยได้โอนเงินเยียวยา
ผูป้ระกันตนแล้วท้ังสิ้น จ านวน ๑๔๗,๗๒๐ ราย เป็นเงิน ๗๓๘.๖๐ ล้านบาท 
 ๑๒) การปรับลดอัตราเงินสมทบ 
  (๑) ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ และมาตรา 
๓๙ กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๖ ครั้ง นายจ้าง ๔๙๖,๔๔๒ ราย และผู้ประกันตน 
๑๓.๑๔ ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เป็นเงิน ๑๔๓,๒๐๖ ล้านบาท 
  (๒) ลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ เหลือร้อยละ 
๖๐ ของอัตราเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา ๖ เดือน จ านวน ๒ ครั้ง (ครั้งท่ี ๑ เดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕) (ครั้งท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
   - ทางเลือกท่ี ๑ จากเดิม จ านวน ๗๐ บาท เหลือ ๔๒ บาท 
   - ทางเลือกท่ี ๒ จากเดิม จ านวน ๑๐๐ บาท เหลือ ๖๐ บาท 
   - ทางเลือกท่ี ๓ จากเดิม จ านวน ๓๐๐ บาท เหลือ ๑๘๐ บาท  
   ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ่ายเงินสมทบลดลงจ านวน ๑๐.๗๘ ล้านคน 
รวมเป็นเงิน ๓,๒๔๒ ล้านบาท 
 ๑๓) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก/วัคซีนไข้หวัด โดยมี
ผู้ประกันตนท่ีมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) จ านวน ๓๔๓,๙๐๐ คน  
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 ๑๔) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019  
และการตรวจคดักรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการส าหรับพื นที่เสี่ยง 
  (๑) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019
เป้าหมายผู้ประกันตนท่ีได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ 
ต้องได้รับการรักษา โดยมีผู้ประกันตนท่ีเบิกสิทธิประโยชน์ ๒๐๕,๑๒๙ ราย เป็นเงิน ๖,๗๙๔.๗๒ 
ล้านบาท (เดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 (๒) การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถาน
ประกอบการส าหรับพื้นท่ีเสี่ยง เป้าหมาย ตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ 
“แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” 
   (๒.๑) การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก 
ในสถานประกอบการ ระลอกท่ี ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกันตนได้รับการตรวจ 
คัดกรองเชิงรุก ๑๑๖,๖๘๕ ราย มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม ๙,๒๘๘ ราย 
   (๒.๒) การตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุก ในสถานประกอบการ 
และจัดตั้งศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ให้แก่ผู้ประกันตนนอกสถานพยาบาล ส าหรับ 
การแพร่ระบาดโควิดระลอกท่ี ๓ ตั้งแต่เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “แรงงาน…
เราสู้ด้วยกัน”ด าเนินการใน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี 
เชียงใหม่ สมุทรสาคร ภูเก็ต ระยอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สงขลา และฉะเชิงเทรา 
   - ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง จ านวน 
๔๐๙,๙๗๒ ราย พบผู้ติดเช้ือยืนยันสะสม ๑๔,๔๑๗ ราย ไม่ติดเช้ือ ๓๙๕,๕๕๕ ราย 
   - จัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรคโควิด - 19  
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จัดหาโรงพยาบาล Hospitel ในเครือข่ายประกันสังคม
รองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรคโควิด - 19 จ านวน ๒๒,๘๒๙ เตียง ได้แก่ Hospitel จ านวน 
๑๗,๐๑๒ เตียง โรงพยาบาล จ านวน ๕,๘๑๗ เตียง 
   - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โควิด - 19 และสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
สอบถามข้อมูล และประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จ านวน ๑๙,๙๔๗ ราย 
 ๑๕) การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ น เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประกันสังคมฯ (ชุดท่ี ๑๓) มีมติเห็นชอบในหลักการจ่ายบ าเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน 
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ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุน ในช่วงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม ๒๕๖๔  
(ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้ค านวณจาก
อัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง และในงวดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
๒๕๖๔ (ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
โดยให้ค านวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง และให้ด าเนินการออก
กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ  เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น จะท าให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีมีการลดอัตรา
เงินสมทบ ดังนี้  
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีส่งเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ๔๕๘ บาทต่อคน  
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ท่ีส่งเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ๑๔๗ บาทต่อคน 
 ๑๖) การขยายก าหนดเวลาการแสดงความจ านงเป็นผู้ประกันตน  
และการน าส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙  
  (๑) การขยายระยะเวลาการแสดงความจ านงเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑,๔๗๒,๒๙๗ ราย มีผู้ประกันตนมาสมัคร
แล้ว จ านวน ๖,๗๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ 
  (๒) การคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ท่ีสิ้นสภาพความเป็น
ผู้ประกันตน ตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยสาเหตุไม่ส่งเงิน
สมทบ ๓ เดือนติดต่อกัน และภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน  ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ ๙ เดือน 
มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๐๐,๓๕๘ ราย มีผู้ประกันตนมาช าระเงินแล้ว จ านวน ๑๑,๒๒๑ราย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑.๑๘ 
 ๑๗) โครงการ ม๓๓ เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยจ่ายวงเงินจ านวน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน ให้แก่
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ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ด้วยวิธีการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เพ่ือใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ  
ท่ีตกลงยินยอม เข้าร่วมโครงการ ม๓๓เรารักกัน ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔  
มผีลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีได้รับสิทธิ
โครงการ มีจ านวนท้ังสิ้น ๘,๑๑๐,๒๔๕ คน 
  - ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีได้รับสิทธิโครงการ มีจ านวนท้ังสิ้น 
๘,๑๓๘,๖๒๗ คน 
  - ผู้ประกันตนใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
๓๙,๓๑๗,๒๐๘,๗๐๔.๕๕ บาท 
 ๑๘) การจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด - 19 
จัดหาโรงพยาบาล Hospital ในเครือข่ายประกันสังคมรองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรค 
โควิด - 19 จ านวน ๑๔,๑๒๔ เตียง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังนี้  
  - Hospitel จ านวน ๑๐,๓๒๖ เตียง   
  - โรงพยาบาล จ านวน ๓,๗๙๘ เตียง  
 ๑๙) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโควิด - 19 
และสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมจ านวน  
๖,๒๔๖ ราย ดังนี้  
  - สอบถามข้อมูล จ านวน ๕,๔๙๘ ราย  
  - ประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จ านวน ๗๔๘ ราย (ยังรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาล จ านวน ๒๒๘ ราย กลับบ้าน จ านวน ๕๐๘ ราย ติดต่อไม่ได้ จ านวน ๑๑ ราย 
และเสียชีวิต ๑ ราย) 
  ๒๐) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery 
Unit เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แรงงานท่ีประกอบอาชีพอิสระ 
และประชาชนท่ัวไป ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์การประกันสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
โดยมีผู้ เข้ารับบริการขอค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม จ านวน 
๑๐๙,๙๐๕ คน  
  ๒๑)  โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมมาตรา ๔๐ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๑๐ 

 

ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และ ผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส านักงานประกันสังคม และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ ห้องประชุม  
ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 
  ๒๒) โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ ท่ีผู้ประกันตนพึงจะได้รับ 
และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงการสร้างหลักประกันความมั่นคง 
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนเองและครอบครัวท้ังวัยท างานและวัยเกษียณ 
  ๒๓) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายประกันสังคม โดยมแีกนน า
เครือข่ายประกันสังคมมีความรู้และเทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมมาตรา ๔๐ จ านวน ๔๘๙ คน 
  ๙.๔.๑๐ โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมตามนโยบาย 
Thailand 4.0 รวมท้ังนโยบายกระทรวงแรงงานท่ีเน้นการขับเคลื่อน Safety Thailand 
ด้วยรูปแบบประชารัฐ  
  ๙.๔.๑๑ ผลผลิตสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการด าเนินการรณรงค์ลดสถิติ 
การประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในองค์กร  
  ๙.๔.๑๒ โครงการจัดท าดัชนีชี วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และส ารวจ
ข้อมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อส ารวจและจัดเก็บข้อมูลรายทะเบียนของแรงงานนอกระบบ 
และจัดท าดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ส าหรับวัดการด ารงชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ในแต่ละพื้นท่ีจังหวัด และเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดมาตรการ  
แผน และนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบต่อไป  
  ๙.๔.๑๓ โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับ 
การส่งเสริม สนับสนุนคุ้มครอง และพัฒนามีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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  ๙.๔.๑๔ โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการออก
กฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
พ.ศ. .... เพ่ือศึกษาสภาพการท างาน สภาพการจ้าง และแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และกฎหมายล าดับรองตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... 
  ๙.๔.๑๕ การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ 
การมีงานท าที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
   ๑) โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ  
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชแก่ผู้ใช้บริการท่ีมีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ประกอบด้วย ผู้ปกครอง 
และเจ้าหน้าท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหญิงธัญบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งวังทอง สถานคุ้มครอง
คนไร้ท่ีพึ่งประจวบคีรีขันธ์ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งสันมหาพน สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริม  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวช
พิษณุโลก สถาบันกัลยาราชนครินทร์ และสุขภาพกรมสุขภาพจิต จ านวน ๗๐ คน 
   ๒) โครงการ “เป๋าบุญ...หนุนขา” เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์จากถุงปูนซิเมนต์
รอการท าลาย จ านวน ๖,๑๒๙ ใบ จากฝีมือผู้ใช้บริการใน สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามบันทึก
ข้อตกลง ความร่วมมือการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้บริการในสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี 
โดยมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับมูลนิธิศิริราชและออกบูธสาธิตผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ใช้บริการจาก
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
   ๓)  โครงการพัฒนาข้ อ เสนอ เชิ งน โยบายการคุ้ มครองสิ ทธ ิ
และสวัสดิการส าหรับผู้ป่วย จิตเวชไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมบูรณาการ 
กับคณะท างานโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรม การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้ป่วยจิตเวช 
ไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าให้เกิดข้อเสนอเชิง
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นโยบาย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการแรกรับและคัดกรอง ด้านการคุ้มครองและฟื้นฟู ด้านการส่งกลับ
คืนสู่สังคม ด้านการป้องกัน และด้านการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
ข้อเสนอด้านการแรกรับและคัดกรอง  
    (๑) การจัดตั้งศูนย์กลางบูรณาการบริหารจัดการรายกรณีส าหรับ
ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน (Case Management focal point)   
    (๒) การพัฒนาแบบการคัดกรองและระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการใน
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง   
    (๓) การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
    ข้อเสนอด้านการคุ้มครองและฟื้นฟู  
    (๑) การเพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง   
    (๒) การพัฒนายกระดับสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้มีสมรรถนะใน
การบริการสุขภาพแบบสถานพยาบาล  
    (๓) การพัฒนาโปรแกรมการคุ้มครองและฟื้นฟูเฉพาะส าหรับผู้ป่วย
จิตเวชไร้บ้าน  
    (๔) การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   
    (๕) การพัฒนาความร่วมมือในการจ้างงานและการมีงานท า   
    (๖) การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
ฝึกงานและเตรียมความพร้อมก าลังคนภาครัฐในอนาคต   
    ข้อเสนอด้านการส่งกลับคืนสู่สังคม  
    (๑) การพัฒนาระบบและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการ
กลับคืนสู่สังคม   
    (๒) การจัดตั้งกองทุนหรือเงินอุดหนุนเพื่อการตั้งหลักชีวิตผู้ป่วยจิต
เวชไร้บ้าน   
    (๓) การส่งเสริมบทบาทการดูแลและคุ้มครองสิทธิสวัสดิการแก่
ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ข้อเสนอการท างานเชิงป้องกัน  
    (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วย 
จิตเวชไร้บ้าน   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๑๓ 

 

    (๒) การบูรณาการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย
จิตเวชไร้บ้าน   
    (๓) การสื่อสารสังคมเกี่ยวกับผู้ป่วย จิตเวชไร้บ้าน เพื่อเสริมสร้าง
การยอมรับทางสังคม  
    ข้อเสนอเพื่อการขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  
    (๑) การจัดท ายุทธศาสตร์การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับ
ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  
    (๒) การจัดตั้งคณะท างานบูรณาการเพื่อการคุ้มครองสิทธิและ
สวัสดิการส าหรับผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน 
   ๔) โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุม 
การขอทานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กบัพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ในการควบคุม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทานได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน 
   ๕) การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยพัฒนากิจการน  าพุร้อนสันก าแพงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ในพื นที่โครงการหมู่บ้านสันก าแพง อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยติดตามการด าเนินงาน 
และวาง แนวทางการขับเคลื่อนงานกิจการน้ าพุร้อน สันก าแพงฯ ในพื้นท่ีโครงการหมู่บ้าน  
สันก าแพงฯ พร้อมส่งเสริมพัฒนากิจการน้ าพุร้อนฯ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ และการรักษาสุขภาพด้วยธรรมชาติบ าบัด เช่น การแช่น้ าพุ
ร้อน นวดแผนไทย การนวดแผนโบราณ การประคบสมุนไพร และการใช้น้ ามันหอมระเหย เป็นต้น 
ท าให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
จ านวน ๑,๔๔๐ คน 
   ๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมขายสินค้าหรือบริการ
ที่มีความเสี่ยงบริเวณโค้งรถไฟยมราช ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ และ NGO  
เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว รวมท้ังลดปัญหาเด็กออกมา 
ขายสินค้าหรือบริการท่ีมีความเสี่ยง ส่งผลให้เด็กและครอบครัวชุมชนโค้งรถไฟยมราช ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน ๑๒ ครอบครัว ๕๐ คน นอกจากนั้นมีเด็กหญิง จ านวน ๑ คน 
ได้รับสัญชาติไทยและท า บัตรประชาชน และเด็กชาย จ านวน ๑ คน ได้รับความช่วยเหลือ 
ด้านการศึกษา ผ่าน การด าเนินการของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๑๔ 

 

   ๗) การประกาศพื นที่แสดงความสามารถและการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลผู้แสดงความสามารถของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับระบบการขออนุญาต
พื นที่แสดงความสามารถของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานครประกาศพื้นท่ีสาธารณะ
ท่ีเหมาะสมส าหรับแสดงความสามารถในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดท าระบบการขออนุญาตพื้นท่ีแสดงความสามารถออนไลน์ 
ท าให้มีการประกาศพื้นท่ีแสดงความสามารถในกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๕ เขต ๗๑ พื้นท่ี 
และพัฒนาแพลตฟอร์มระบบศูนย์รับค าขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ท่ีเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลผู้แสดงความสามารถของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่ออนุญาตให้ผู้แสดง
ความสามารถขอพื้นท่ี ท าการแสดงในรูปแบบออนไลน์ 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๑๕ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 
ด้านที่ ๑๐   การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 

และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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นโยบายหลักข้อ ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

 ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ๑๐.๑.๑ การป้องกันรักษาป่า และแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยได้ด าเนินคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้คดีไม้ของกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

(๑.๑) คดีบุกรุกป่า จ านวน ๑,๘๗๗ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๓๔๕ คน เนื้อท่ี  
๒๙,๑๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา 

(๑.๒) คดีไม้ ๑,๒๔๓ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๖๗๖ คน  
(๑.๓) คดีไม้ของกลาง ๒๕,๔๓๒ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม/ปริมาตร ๔,๘๙๖.๖๑ 

ลูกบาศก์เมตร 
  ๑๐.๑.๒ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  
   ๑) ด าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จนถึงปัจจุบันได้ปลูกไปแล้ว 
๒๒,๗๐๑ ไร่ โดยปลูกกล้าไม้ รวมท้ังสิ้น ๓,๒๕๐,๓๘๓ ต้น เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า 
และป้องกันไฟป่า ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เร่งรัดด าเนินการในพื้นท่ีต้นน้ า ๑๒ จังหวัดเร่งด่วน 
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช 
และนครราชสีมา โดยจังหวัดอื่นด าเนินการในส่วนของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท้ังในและนอกเขตป่า 
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
ของสภาพพื้นท่ี แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าระดับจังหวัด โดยมี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท าความเข้าใจราษฎรท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีต้นน้ า (ชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้ า ๑/๒) ให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลในรูปแบบของวนเกษตร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกล้าไม้/ให้ความรู้ในการปลูกและดูแล/พัฒนาแหล่งน้ าหรือฝายต้นน้ า 
เพื่อฟื้นความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ และเป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการอยู่อาศัย องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน พิจารณาจัดตั้งเรือนเพาะช าชุมชน เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้ส าหรับฟื้นฟูป่า
และเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว และจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในการปลูกป่าต้นน้ าและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
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 ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน โดยก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประกอบด้วย 
๓ มาตรการ และ ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
 (๑) มาตรการป้องกันการเกิดไฟป่า โดยจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่า
และเครื่องมือดับไฟป่าท่ัวประเทศ และจ้างราษฎรตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้าง
รายได้ชุมชนกิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง โดยการชิงเผาตามหลักวิชาการในพื้นท่ี ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการควบคุมไฟป่า โดยใช้  Application “Burn check”  
เพื่อจัดการการจองเผาพื้นท่ี ซึ่งเป็นการจองช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ าเภอ เพื่อจัดระเบียบ 
การเผา และการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
 (๒) มาตรการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย กิจกรรม 
การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เชิงรุก กิจกรรมการป้องกันไฟป่า กิจกรรมการมีส่วนร่วม
และกิจกรรมการดับไฟป่า 
 (๓) มาตรการแก้ไขสถานการณ์รุนแรงสู่ภาวะปกติ เป็นการปฏิบัติ
ตามแผนระดมพลดับไฟป่าท่ี ๒ สถานการณ์รุนแรง หรือแผนระดมพลดับไฟป่าท่ี ๓ สถานการณ์
วิกฤติและส ารวจพื้นท่ีปฏิบัติงานและลาดตระเวนอย่างเข้มข้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมด าเนินคดี 
เมื่อพบเห็นผู้กระท าผิด 
 การด าเนินงานในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในปี ๒๕๖๔  
อย่างเข้มข้น ส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีเกษตร และพื้นท่ี
ชุมชน ในภาพรวมท้ังประเทศลดลงจากปี ๒๕๖๔ ถึงร้อยละ ๔๑ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๖๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดังนี้ 

 

จ านวนจุดความร้อนสะสมภาพรวมทั งประเทศ 
 ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ส่วนต่าง ลดลงร้อยละ 
๒๒,๙๐๘ ๑๓,๕๘๓ ๙,๓๒๕ ๔๑ 

 

ในส่วนจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ แบ่งเป็นข้อมูลรายจังหวัด ดังนี้ 
 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงร้อยละ 
๑ เชียงราย ๖๐๔ ๕๑๘ ลดลง ๘๖ จุด ลดลงร้อยละ ๑๔ 
๒ เชียงใหม่ ๑,๓๗๘ ๔๓๒ ลดลง ๙๔๖ จุด ลดลงร้อยละ ๖๙ 
๓ ล าปาง ๑,๓๔๔ ๗๕๘ ลดลง ๕๘๖ จุด ลดลงร้อยละ ๔๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๑๘ 

 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงร้อยละ 
๔ ล าพูน ๓๒๙ ๑๘๒ ลดลง ๑๔๗ จุด ลดลงร้อยละ ๔๕ 
๕ แม่ฮ่องสอน ๑,๑๔๙ ๔๓๗ ลดลง ๗๑๒ จุด ลดลงร้อยละ ๖๒ 
๖ น่าน ๑๘๘ ๓๗๘ เพ่ิมขึ้น ๑๙๐ จุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๑ 
๗ แพร่ ๓๑๗ ๔๒๔ เพ่ิมขึ้น ๑๐๗ จุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๔ 
๘ พะเยา ๕๕๕ ๓๐๓ ลดลง ๒๕๒ จุด ลดลงร้อยละ ๔๕ 
๙ ตาก ๑,๕๗๑ ๕๔๓ ลดลง ๑,๐๒๘ จุด ลดลงร้อยละ ๖๕ 

๑๐ อุตรดิตถ ์ ๕๓๕ ๕๘๗ เพ่ิมขึ้น ๕๒ จุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
๑๑ สุโขทัย ๓๗๒ ๘๗ ลดลง ๒๘๕ จุด ลดลงร้อยละ ๗๗ 
๑๒ พิษณุโลก ๗๗๒ ๑๘๔ ลดลง ๕๘๘ จุด ลดลงร้อยละ ๗๖ 
๑๓ ก าแพงเพชร ๕๓๑ ๒๕๖ ลดลง ๒๗๕ จุด ลดลงร้อยละ ๕๒ 
๑๔ พิจิตร ๒๘๔ ๑๖๘ ลดลง ๑๑๖ จุด ลดลงร้อยละ ๔๑ 
๑๕ เพชรบูรณ์ ๑,๒๑๕ ๓๕๗ ลดลง ๘๕๘ จุด ลดลงร้อยละ ๗๑ 
๑๖ นครสวรรค์ ๑,๑๑๒ ๔๓๐ ลดลง ๖๘๒ จุด ลดลงร้อยละ ๖๑ 
๑๗ อุทัยธานี ๑๖๙ ๑๐๑ ลดลง ๖๘ จุด ลดลงร้อยละ ๔๐ 

 

  ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยประกอบด้วย 
๓ มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการท่ี ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี  
มาตรการท่ี ๒ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งก าเนิด) และมาตรการท่ี ๓ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 

(๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแนวทาง “๔ มาตรการเชิงพื้นท่ี ๕ มาตรการ
บริหารจัดการ” ประกอบด้วย ๔ พื้นท่ีหลัก ได้แก่ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ี
เกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนและเขตเมือง และพื้นท่ีริมทาง  

(๒) จัดท าแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
(๓) พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๑๙ 

 

(๔) ก าหนดกลไกการสั่งการระดับพื้นท่ีและมาตรการยกระดับ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ในช่วงวิกฤตทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมือง 

(๕) ประกาศงดการเผาในท่ีโล่ง ลดการใช้รถยนต์ จอดรถดับเครื่องยนต์ 
ระบายการจราจรให้คล่องตัว เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ เมื่อวันท่ี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
และเมื่อวันท่ี ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

(๖) เร่งรัดด าเนินการตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ 
และแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ มาตรการ และมีการทบทวน
จัดท าแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด 
“๑ สื่อสาร ๕ ป้องกัน ๓ เผชิญเหตุ” เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองปี ๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรี  
มีมติรับทราบ เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ท้ั งนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 
ให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เรื่อง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้) 
และโครงการชิงเก็บ ลดเผา (ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/  
กรมควบคุมมลพิษ/ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจ 
ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑๐.๑.๓ แก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื นที่ จัดการพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ า      
และแหล่งอาหาร โดยปลูกพืชอาหารช้าง สัตว์ป่า ๑๘,๔๗๘ ไร่/ ทุ่งหญ้า ๓๙,๖๑๐ ไร่                 
ท าและปรับปรุงแหล่งน้ า ๗๓๗ แห่ง/ ฝายชะลอน้ า ๑๐๙ ฝาย ท าโป่งเทียม ๓,๓๐๘ แห่ง / 
(สนับสนุน) สร้างคูกันช้าง ๖๔๗ กิโลเมตร สร้างรั้วไฟฟ้า ๑๑๗ กิโลเมตร/ คอนกรีตกึ่งถาวร      
๒๑๒.๒๖ กิโลเมตร สร้างเครือข่ายชุมชน (ป้องกัน/เฝ้าระวังช้างป่า) ๑๙๐ เครือข่าย และช่วยเหลือ
เยียวยาโดยกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย จ านวนท้ังสิ้น ๗,๒๙๒,๙๙๘ บาท   
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒๐ 

 

   ๑) การจัดการแนวพื้นท่ีกันชน พัฒนาศูนย์แจ้งเตือนภัยจากช้างป่า
ล่วงหน้า ๒ แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี) และจัดตั้งชุด
เคล่ือนท่ีเร็วป้องกัน/เฝ้าระวังช้างป่า ๔๗ ชุด 
   ๒) จัดท าแผนการจัดการช้างป่าในพื้นท่ีประสบปัญหา (เร่งด่วน) ๕ กลุ่มป่า 
ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันออก (ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันตก 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแผนฯ 
และขออนุมัติใช้แผนฯ อีก ๗ กลุ่มป่า 
   ๓) จัดตั้งชุดเคลื่อนท่ีเร็วในการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ๔๑ ชุด  
ใน ๔๑ ชุด พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีประสบปัญหาช้างป่า 
   ๔) ด าเนินการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนท่ีของช้างป่าในพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีประสบปัญหา โดยการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้างป่าไปแล้ว ๔๘ ตัว 
ใน ๗ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
   ๕) จัดการพื้นท่ีชุมชน สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดัน
ช้างป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ๑๙๐ เครือข่าย 
   การพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาช้างป่า 
ประชาชนกับช้างป่าสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์
ช้างและกลุ่มอาสาสมัครท างานร่วมกัน โดยด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาแหล่งอาหาร 
ปรับปรุงทุ่งหญ้า จัดท าโป่งเทียม ติดตามสถานภาพประชากร การกระจาย และจัดท าระบบ
ติดตามการเคลื่อนท่ีของช้าง รวมถึงการจ าแนกอัตลักษณ์ของช้างป่าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพัฒนาแผนการจัดการช้างป่า
ในระดับกลุ่มป่าและระดับพื้นท่ีในทุกพื้นท่ีกลุ่มป่าท่ีประสบปัญหา 
   โดยมุ่งเน้นลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับช้างป่า ส าหรับ
ราษฎรและช้างป่าสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้ สามารถใช้พื้นท่ีหากินร่วมกันได้อย่างสมเหตุสมผล  
โดยมีมาตรการรองรับอย่างเป็นธรรม ช้างป่าไม่ถูกท าร้ายหรือได้รับอันตรายจนบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตหากออกไปนอกพื้นท่ีอนุรักษ์ ช้างป่ามีท่ีอยู่อาศัย แหล่งหากินตามธรรมชาติท่ีสมบูรณ์
อย่างพอเพียง ท่ัวถึง และปลอดภัย เกิดระบบจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง
คนกับช้างท่ีสามารถขยายผลความส าเร็จอย่างต่อเนื่องได้ และมีแนวทางพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างยั่งยืน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒๑ 

 

  ๑๐.๑.๔ ความขัดแย้งระหว่างคนกับเสือโคร่ง โดยการบริหารจัดการความขัดแย้ง
การจัดการปัญหาอย่างมีส่วนร่วม การจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีและการสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการอยู่ร่วมกับเสือโคร่ง 
  ๑๐.๑.๕ การแก้ไขปัญหาลิงในพื นที่ชุมชน โดยการจัดการปัญหาลิงอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการส ารวจประชากรลิงเพื่อเป็นฐานข้อมูล จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดการปัญหาลิงเผยแพร่ให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีปัญหาลิง ๕๑ จังหวัด 
จ านวน ๒,๕๐๐ เล่ม และท าหมันลิงมาแล้วท้ังสิ้น ๒๖,๐๕๑ ตัว เพศผู้ ๑๕,๖๒๕ ตัว เพศเมีย 
๑๐,๐๒๒ ตัว ไม่ระบุเพศ ๔๐๔ ตัว ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   ๑) ด าเนินการท าหมันลิง รวมจ านวนท้ังสิ้น ๘๘๑ ตัว (เพศผู้ ๕๗๓ ตัว 
และเพศเมีย ๓๐๘ ตัว) โดยด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี จ านวน ๒๐๕ ตัว (เพศผู้ ๑๔๓ ตัว 
และเพศเมีย ๖๒ ตัว) จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๑๑๓ ตัว (เพศผู้ ๗๒ ตัว และเพศเมีย ๔๑ ตัว) 
โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี และจังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๕๖๓ ตัว (เพศผู้ ๓๕๘ ตัว 
และเพศเมีย ๒๐๕ ตัว) 
   ๒) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วในการแก้ไขปัญหาลิง จ านวน 
๗ หน่วย รับผิดชอบ ๑๐ พื้นท่ีประสบปัญหาลิงเร่งด่วน 
  ๑๐.๑.๖ แผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบแผนสั่งใช้ก าลังสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑) หยุดยั งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
    (๑) สนธิก าลังระหว่างฝ่ายปกครอง กองอาสารักษาดินแดน ทหาร 
ต ารวจ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในการป้องกันและปราบปราม  
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรของชาติ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ี ในการจับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
โดยเฉพาะผู้กระท าความผิดเป็นขบวนการ กลุ่มนายทุน กลุ่มอิทธิพล  
    (๒) จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง  
ในบริเวณพื้นท่ีล่อแหลมตามแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศ   
    (๓) ให้มีการจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัด เพื่อท าการตรวจค้นและจับกุม
การล าเลียงไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (๔) ส ารวจและจัดท าบัญชี ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังมิให้กระท าความผิด  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒๒ 

 

    (๕) เร่งรัดการจับกุมผู้บุกรุกป่าไม้ โดยให้จัดล าดับความเร่งด่วน 
กับผู้บุกรุกรายใหญ่เป็นล าดับแรก แล้วด าเนินการกับรายอื่น ๆ ต่อไป 
    (๖) ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติ และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยมีการท างานแบบบูรณาการข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี 
    (๗) ในกรณี ท่ีมีการตรวจยึด หรือจับกุมโดยไม่ได้ตัวผู้ต้องหา  
ให้ก าหนดเวลาผู้ต้องหา มารายงานตัวหรือน าหลักฐาน/ เอกสารสิทธิ์มาแสดง โดยหาก 
พ้นก าหนดให้สามารถท าลาย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องรอ  
การพิจารณาตัดสินของศาล ถือว่าเป็นพื้นท่ีของราชการ ท าให้การฟื้นฟูป่าไม้กระท าได้อย่าง
รวดเร็ว ป้องกันการกลับมาลักลอบใช้ประโยชน์ของผู้ต้องหาในระหว่างท่ียังไม่ถูกจับกุมด าเนินคดี 
    (๘) เข้มงวดกวดขันการตรวจสอบ ไม้น าเข้าและส่งออกจาก
ต่างประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าของประเทศไทย 
    (๙) กรณีผู้บุกรุกรายใหม่เป็นประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ท่ีดินท ากินจะต้องด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
   ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 
    (๑) เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวสาร 
เช่น ศูนย์ด ารงธรรม หรือจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ร้องเรียน เป็นต้น  
    (๒) ประสานความร่วมมือสื่อมวลชน ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าอย่างกว้างขวาง และให้ประณามการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าและกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ เพื่อให้สังคมช่วยกันต่อต้านและหยุดยั้งการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่า  
    (๓ )  ประสานความร่ วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และกลุ่มจิตอาสาในการร่วมยับยั้ง การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
    (๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๒๓ 

 

   ๓) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
กับประชาชน  
    (๑) จัดตั้งป่าหมู่บ้านเพิ่มขึ้น และมอบให้หมู่บ้านรับผิดชอบดูแล  
โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง 
และการดูแลป่าชุมชนให้ครบทุกแห่ง  
    (๒) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ 
พอกิน พอใช้ โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่อย่างมีความสุขเกื้อกูลกันระหว่าง 
ป่ากับคนอย่างยั่งยืน  
    (๓) จัดตั้งอาสาสมัครในหมู่บ้านท่ีมีเขตติดต่อพื้นท่ีป่า ท าหน้าท่ีดูแล
รักษาป่าให้ครอบคลุมพื้นท่ีป่า 
     (๔) ตรวจสอบและติดตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ และหากพบว่า 
มีประเด็นปัญหาให้เร่งด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ป่าท่ีปลูกเจริญเติบโตและฟื้นฟูสู่สภาพป่าธรรมชาติ
โดยเร็วอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
    (๕) แสวงหาความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและหมู่บ้าน 
   ๔) ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าพ่ึงพากันอย่างมีความสุข  
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผล การด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  
 (๒) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ 
พอกิน พอใช้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเกื้อกูลกันระหว่างป่ากับคนอย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดท าโครงการเสริมรายได้ให้กับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่า 
และพื้นท่ีรอบป่า เช่น โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
โครงการป่าสมุนไพร เป็นต้น 
 (๔) น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนา
โครงสร้างความเป็นอยู่และรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชน  
และระบบสหกรณ์ ให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า 
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 ๑๐.๒  ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล  าด้านการถือครองที่ดิน 
 ๑) การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พื้นท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๐๗๑ พื้นท่ี 
๗๑ จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ ๑,๙๙๐,๕๘๑-๐-๕๘.๙๕ ไร่ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการออกหนังสือ
อนุญาตแล้วใน ๒๘๐ พื้นท่ี ๖๖ จังหวัด เนื้อท่ี ๗๕๖,๘๓๑-๐-๒๙.๒๖ ไร่ จัดคนลงพื้นท่ี จ านวน 
๖๗,๓๑๖ ราย ใน ๒๙๔ พื้นท่ี ๖๗ จังหวัด เนื้อท่ี ๔๕๓,๘๑๐-๐-๑๓.๑๐ ไร่ และส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพใน ๑๗๗ พื้น ท่ี  ๖๐ จังหวัด เนื้อ ท่ี  ๔๖๗ ,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่  โดยม ี
ผลการด าเนินงานของอนุกรรมการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑.๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดหาและอนุญาตการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
ปัจจุบัน ดังนี้  
 (๑.๑) พื้นท่ีเป้าหมายตามท่ี คทช. ก าหนด จ านวน ๖๕๘ พื้นท่ีป่า  
๖๔ จังหวัด  เนื้อท่ี ๓,๙๖๐,๔๗๖-๓-๙๑.๗๔ ไร่ 
 (๑.๒) พื้นท่ีเป้าหมายตามค าขออนุญาต จ านวน ๖๕๘ พื้นท่ีป่า  
๖๔ จังหวัด เนื้อท่ี ๓,๖๗๓,๕๐๐-๓-๙๑.๗๔ ไร่ จ านวน ๖๖๘ ค าขอ 
 (๑.๓) อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดท่ีดินท ากิน 
ให้ชุมชนแล้ว จ านวน ๒๒๓ พื้นท่ี ๖๑ จังหวัด เนื้อท่ี ๑,๐๔๙,๕๗๑-๓-๔๔.๖๖ ไร่ จ านวน  
๒๓๐ ค าขอ 
 (๑.๔) กรมป่าไม้รับเอกสารค าขอแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 
๔๓๕ พื้นท่ีป่า ๕๘ จังหวัด เนื้อท่ี ๒,๖๒๑,๘๐๖-๑-๖๗.๑๔ ไร่ จ านวน ๔๓๕ ค าขอ 
 (๑.๕) กรมป่าไม้ยังไม่ได้รับค าขอ อยู่ระหว่างจังหวัดยื่นขออนุญาต 
จ านวน ๒ พื้นท่ี ๒ จังหวัด เนื้อท่ี ๑,๙๑๐-๑-๔๐ ไร่ 
 (๑.๖) อยู่ระหว่างยกเลิกค าขอ จ านวน ๑ พื้นท่ี ๑ จังหวัด เนื้อท่ี 
๒๑๒-๐-๖๕ ไร่ 
 ๑.๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินโครงการ
ท่ีดินของรัฐท่ีจัดให้แก่ประชาชนท่ียากจน ซึ่งมีผลการด าเนินการดังนี้ 
 (๑) กิจกรรมจัดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจน 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ 
๒,๕๐๒ แปลง (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๘ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒๕ 

 

 (๒) กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม 
๒๕๖๔) อยู่ระหว่างช่างรังวัดวางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึดหลักเขต ด าเนินการได ้๑,๘๙๕ แปลง 
๑,๖๒๔ ครัวเรือน (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๗๗ 
 (๓) โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แบ่งเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้
๑๓,๗๖๔ แปลง (เป้าหมาย ๑๑,๙๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๖๖ 

- กิจกรรมจัดท าข้อมูลท่ีดินเพื่อการจัดท่ีดินตามนโยบาย คทช. 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้
๑๓,๙๐๐ แปลง (เป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ 

๑.๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๐,๗๔๐ ราย 
๒๔ พื้นท่ีซึ่งมีผลการด าเนินการดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๔ พื้นท่ี ๗๔๒ ราย (เป้าหมาย ๒๔ พื้นท่ี ๗๒๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๓.๐๖ 

(๒) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีแก่เกษตรกร ๒,๖๓๕ ราย (เป้าหมาย ๓,๐๓๕ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๗.๘๓ 

(๓) ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพโคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน ๙๙๒ ราย (เป้าหมาย 
๑,๐๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๙.๒๐ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินให้กับ
เกษตรกรภายใต้การจัดสรรท่ีดินให้กับผู้ยากไร้ คัดเลือกเกษตรกร ๒,๓๗๑ ราย และส่งเสริมความรู้ 
๒,๓๗๑ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒,๓๗๑ ราย (เป้าหมาย ๒,๓๕๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕) เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นท่ี คทช. ได้รับการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม ๖๐๐ ราย (เป้าหมาย ๖๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๒๖ 

 

(๖) ปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาท่ีดินในแปลงเกษตรกรท่ีได้รับการจัด 
ท่ีดินท ากิน ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินด าเนินการได้ ๔,๐๐๐ ราย 
(เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสวัสดิการสังคม  ด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการท่ีดินในรูปแบบสวัสดิการสังคมผ่าน การจัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีได้รับการจัดสรร
ท่ีดิน เรียกว่า “สมาชิกนิคม” โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนท่ีขาดแคลนท่ีดิน
ท ากิน และออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (นค.๓) ให้แก่สมาชิกนิคม ซึ่งมีสมาชิกนิคมสร้าง
ตนเองได้รับบริการการจัดการท่ีดิน จ านวน ๔,๑๐๘ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 
 ๑๐.๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าทั งระบบ แหล่งน  าชุมชนและทะเล 
  ๑๐.๓.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าทั งระบบแหล่งชุมชนและทะเล  
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ๖ ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการผลิต
มั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ าครอบคลุมพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด โดยเน้นการพัฒนา
โครงการเพื่อการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต และการจัดการ 
น้ าท่วมและอุทกภัย ได้มีการพัฒนาระบบประปาเมือง การขยายเขตเพิ่มเขตจ าหน่ายน้ า  
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ๓,๗๕๕ แห่ง ท าให้มีประชาชนท่ีสามารถเข้าถึง
น้ าประปาได้ ๕๘,๐๙๑ ครัวเรือน ส าหรับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ท้ังในพื้นท่ีชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน สามารถเพิ่มปริมาณน้ าได้ ๑,๑๓๙.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีรับ
ประโยชน์ ๒.๕๑ ล้านไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ ๒.๒๗ ล้านครัวเรือน 
 ๑๐.๓.๒ การจัดหาแหล่งน  าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค การจัดหาแหล่งน้ า
ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคสนับสนุนภาคการผลิตและรักษาระบบนิเวศ ด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน (เพิ่มน้ าต้นทุน) และระบบกระจายน้ า (กิจกรรม :  
ขุดลอก อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า) สนับสนุนพื้นท่ี
เกษตรกรรมและแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ท้ังนี้ หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่ม
น้ าต้นทุน ๓๒๓.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๕๓,๗๕๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ีได้รับ
ประโยชน์ ๔๙๐,๓๐๕ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการจัดหา
น้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค จ านวน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๒๗ 

 

๒,๑๐๗ แห่ง และสามารถเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๗๖.๔๖๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า ๓๐๔,๘๘๑ ครัวเรือน 
 ๑๐.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกพื นที่เสี่ยง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ าได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ด าเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา เพื่อเป็นกลไก 
ในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ าท่วมฉับพลันโดยการตรวจวัดข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนและระดับน้ าในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลัน  
และจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ้นพร้อมท้ังฝึกอบรม
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านให้สามารถน าไปประยุกต์ในงานการเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ติดตั้งระบบเตือนภัย จ านวน ๑ ,๗๙๖ สถานี ๕ ,๔๘๒ หมู่บ้าน โดยปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ าแล้งและน้ าท่วม ดังนี ้
  - ภาวะน้ าแล้ง มีการให้ความช่วยเหลือ ๔๒ จังหวัด ปริมาณการสูบน้ า 
๘๕,๓๘๔,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้ าสะอาด จ านวน ๗,๗๗๐,๙๖๙ ลิตร แจกจ่ายน้ าดื่ม
บรรจุขวด จ านวนรวม ๒๐,๕๐๑ ขวด โดยมีประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านน้ าอุปโภคบริโภค 
จ านวน ๕๒๘,๖๑๑ ครัวเรือน ๑,๔๓๖,๒๐๘ ราย และช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตร จ านวน 
๒๖๙,๗๕๘ ไร่ 
  - ภาวะน้ าท่วม มีการให้ความช่วยเหลือ ๓๒ จังหวัด ปริมาณการสูบน้ า 
๑๑,๔๕๕,๓๘๘ ลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้ าสะอาด จ านวน ๔๕๖,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายน้ าดื่มบรรจุ
ขวด จ านวนรวม ๔๑,๔๖๘ ขวด โดยมีประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านน้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 
๔๓,๐๑๔ ครัวเรือน ๑๔๓,๒๑๑ ราย และช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตร ๘๙,๕๖๘ ไร่ 
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการแจ้งเตือนภัยจากระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชัน 
และท่ีราบเชิงเขา ดังนี้ 

ระดับเตือนภัย ครั ง หมู่บ้าน 
เฝ้าระวัง (สีเขียว) ๕๘๘ ๑,๘๙๖ 

เตรียมพร้อม (สีเหลือง) ๔๓๑ ๑,๔๙๖ 
อพยพ (สีแดง) ๑๓๒ ๔๘๔ 

สรุป ๑,๑๕๑ ๓,๘๗๖ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒๘ 

 

 ๑๐.๓.๔ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเตรียมความพร้อม
ในการป้องกัน/บรรเทาภาวะน้ าแล้ง ดังนี้ 
 ๑) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการป้องกัน/บรรเทาภาวะน้ าแล้ง ดังนี้ 
  (๑ )  ศู นย์ ปฏิ บั ติ ก ารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  
(ด้านทรัพยากรน้ า) 
  (๒) ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้ง (ศูนย์เมขลา) 
  (๓) ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง  
(ศูนย์นาคราช) 
  (๔) ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้งส่วนหน้า  
 ๒) แผนปฏิบัติการในภาวะน้ าแล้ง ประกอบด้วย 

(๑) ศูนย์ผลิตน้ าสะอาด จ านวน ๒๕ จุด ปริมาณน้ า ๑๑.๗๖ ลิตร 
  (๒) จุดแจกจ่ายน้ าช่วยเหลือน้ าแล้ง จ านวน ๒๙๖ จุด ปริมาณน้ า 
๑๕.๑๔ ล้านลิตร 
  (๓) จุดสูบน้ าช่วยเหลือภัยแล้ง จ านวน ๑๐๖ จุด ปริมาณน้ า  
๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
  (๔) จุดจ่ายน้ าสะอาด จ านวน ๒๐๐ จุด ปริมาณน้ า ๑๐ ล้านลิตร 
 ๓) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
จ านวน ๒๕๐ คน  
  (๒) เจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบัติงานในพื้นท่ี รายจังหวัด จ านวน ๓๘๗ คน 
 ๔) เตรียมความพร้อมด้านแหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ า 
๓๙๘ แห่ง และฝาย ๘๒๓ แห่ง 
 ๕) ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า ๓๑๓ เครื่อง 
รถบรรทุกน้ า ๑๔๒ คัน สถานีเตือนภัยน้ าหลาก ดินถล่ม ๑,๕๔๗ สถานี สถานีโทรมาตร ๒๒๘ สถานี 
สถานีกล้อง CCTV ๗๕ สถานี สถานีอุตุ - อุทกวิทยา ๓๘๕ สถานี ชุดขุดเจาะน้ าบาดาล ๘๖ ชุด  
และรถผลิตน้ าดื่มสะอาดเคลื่อนท่ี ๑๗ คัน 
 ๖) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล และโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า
บาดาลเพื่อประชาชน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
ได้แก่ (๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม 
เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง (๘๘ บ่อ) มีผลการเจาะน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๒๒ แห่ง (๘๘ บ่อ) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๒๙ 

 

และ (๒) โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าบาดาลเพื่ อประชาชน จ านวน ๘ แห่ง (๑๖ บ่อ) 
มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๘ แห่ง (๑๖ บ่อ) และอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นท่ีศักยภาพต่ า เป้าหมาย ๒๙ แห่ง 
(๑๔๕ บ่อ) ด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว ๓ แห่ง (๑๗ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
  โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง 
   - จัดหาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน ๘๓๙ แห่ง 
เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๔๒.๘๑๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์
มากกว่า ๑๓๗,๗๐๐ ครัวเรือน  
   - จัดหาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร จ านวน ๑,๐๖๑ แห่ง 
เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๔๒.๒๐๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์
มากกว่า ๘,๔๖๑ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นเกษตรกรรมมากกว่า ๙๗,๕๐๐ ไร่ 
  (๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
   - จัดหาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน ๕๙ แห่ง 
เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๗.๒๐๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์
มากกว่า ๒๗,๔๕๐ ครัวเรือน 
   - จั ดหาน้ าบาดาล เพื่ อการ เกษตร  จ านวน  ๕๙๓ แห่ ง 
เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๑๘.๒๔๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์
มากกว่า ๓,๕๑๔ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นเกษตรกรรมมากกว่า ๔๑,๕๘๐ ไร่ 
  (๓) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง  
   - จัดหาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จ านวน ๔๐๐ แห่ง 
เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๓๗,๙๕๒,๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากกว่า ๘๗,๑๒๑ ครัวเรือน  
   - จั ดหาน้ าบาดาล เพื่ อการ เกษตร  จ านวน  ๖๑๕ แห่ ง 
เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อยกว่า ๓๕.๔๖๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์
มากกว่า ๒๘,๐๓๘ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นเกษตรกรรมมากกว่า ๙๓,๖๖๐ ไร่ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๐ 

 

 ๗) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ด าเนินโครงการเติมน้ าใต้ดินในพื้นท่ีท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ แห่ง  
มีผลการกอ่สร้างระบบเติมน้ าใต้ดินแล้ว จ านวน ๖๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘ 
  การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาล ด าเนินการในปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ดังนี้  
  (๑) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง ด าเนินโครงการ 
เติมน้ าใต้ดินในพื้นท่ีต าบลท่ัวประเทศ เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ แห่ง ภายใต้โครงการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ มีผลด าเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดิน
แล้วเสร็จ จ านวน ๙๙๘ แห่ง (ยกเลิกการด าเนินโครงการฯ จ านวน ๒ แห่ง เนื่องจากไม่สามารถ 
หาสถานท่ี ท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการฯ ได้) 
  (๒) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ด าเนินโครงการ 
เติมน้ าใต้ดินระดับตื้นในพื้นท่ีต าบลท่ัวประเทศ เป้าหมาย จ านวน ๖๙๖ แห่ง ภายใต้โครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่ อแก้ ไขปัญหาภัยแล้ ง  ปี  ๒๕๖๓/๒๕๖๔ 
มีผลด าเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินแล้วเสร็จ จ านวน ๖๙๖ แห่ง  
  (๓) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ด าเนินโครงการ 
เติมน้ าใต้ดินระดับตื้นในพื้นท่ีต าบลท่ัวประเทศ เป้าหมาย จ านวน ๔๔ แห่ง ภายใต้โครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ว ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ มีผลด าเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินแล้วเสร็จ จ านวน ๔๔ แห่ง 
  (๔) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินโครงการเติมน้ าใต้ดิน
ระดับตื้น เป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ แห่ง มีผลด าเนินการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินแล้วเสร็จ 
จ านวน ๓๐๐ แห่ง 
  (๕) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง ด าเนินโครงการ 
เติมน้ าใต้ดินระดับตื้น เป้าหมาย จ านวน ๙ แห่ง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนท้ิงช่วง ปี ๒๕๖๕ มีผลด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน ๙ แห่ง 
 ๑๐.๓.๕ ด าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน  า และการขุดเจาะบ่อบาดาล 
และก่อสร้างระบบกระจายน  า ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน  าพร้อมระบบกระจายน  า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๘๑ โครงการ และเตรียมแผนงานโครงการอนุรักษ์  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๑ 

 

ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๘๖ โครงการ  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ า และจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค 
ท่ีสะอาดให้กับประชาชนใช้ได้ตลอดปี โดยโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า
เป็นการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนในพื้นท่ีเกษตรน้ าฝน เติมน้ าให้กับแหล่งน้ า เพิ่มประสิทธิภาพ  
การกักเก็บน้ า เพื่อสร้างสมดุลของปริมาณน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าของประชาชน 
ในพื้นท่ี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ า ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าภายใต้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และบูรณาการแผนงานและแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณปกติ ประกอบด้วย 

(๑) ตามงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๕๐๐ 
ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จ มีปริมาณน้ าเก็บกักเพิ่มขึ้น ๐.๐๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๕๐ ครัวเรือน 

(๒) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพ่ือด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ 
และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ตามมติ ครม. ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๔ โครงการ งบประมาณ ๕๕.๔๐๖๕ ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๖ โครงการ 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ มีปริมาณน้ าเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑๑.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๑,๔๔๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๓,๑๔๐ ครัวเรือน   

(๓) (งบเงินกู้) โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
และการเกษตร จ านวน ๑๓๘  โครงการ งบประมาณ ๑,๘๒๖.๕๓๐๗ ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๗๙ โครงการ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับมีปริมาณน้ าเก็บกัก ๒๖.๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนท่ี
การเกษตรได้รับประโยชน์ ๘๔,๐๐๘ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒๘,๓๔๔ ครัวเรือน  

(๔) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพื่อด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
และฝนท้ิงช่วง ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๑๑ 
โครงการ งบประมาณ ๙๗๒.๘๘๖๕ ล้านบาท ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ มีปริมาณน้ าเก็บกัก
เพิ่มขึ้น ๒.๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ ๘๒,๙๔๑ ไร่ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ๑๕,๙๙๑ ครัวเรือน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๒ 

 

(๕) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และ
การกักเก็บน้ าเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ จ านวน ๓๗๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๔๒.๐๓๔๐ 
ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบต่อไป 

(๖) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ
นอกเขตชลประทานหรือในพื้นท่ีเกษตรน้ าฝน จ านวน ๓๒ ล้านบาท มีผลการบริหารจัดการ 
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ าปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ การสูบน้ าช่วยเหลือภาวะภัยแล้งและอุทกภัย 
และสนับสนุนน้ าสะอาด (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ ด าเนินการสูบน้ าช่วยเหลือภัย
แล้ง ๒๑.๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๑๐๘,๖๒๓ คน พื้นท่ีรับประโยชน์ 
๔๘,๙๒๕ ไร่ แจกน้ าดื่ม ๑๘,๕๐๘ ขวด ด าเนินการสูบน้ าช่วยเหลืออุทกภัย ๐.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ประชาชนได้รับประโยชน์ ๓๐,๑๑๘ คน พื้นท่ีรับประโยชน์ ๖๘ ไร่ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ เคร่ืองสูบน้ า ๓๑๕ เคร่ือง รถบรรทุกน้ า ๒๕ คัน รถบรรทุก ๗๕ คัน 
รถขุด ๘ คัน รถเทรลเลอร์ ๒ คัน เรือดูดโคลน ๘ ล า สถานีเตือนภัยน้ าท่วม-ดินถล่ม ๑,๗๙๖ สถานี 
สถานีโทรมาตร ๒๗๘ สถานี สถานีกล้อง CCTV ๗๙ สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา ๓๗๙ สถานี และผู้รู้ 
๑,๗๙๖ คน 

๒) ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน  า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๘๕๐ แห่ง แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

(๑) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๙๓ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาลเป้าหมาย ๗๒๔ แห่ง ก่อสร้างระบบ
กระจายน้ า ๗๙๓ แห่ง)  

(๒) โครงการเพิ่มน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าเพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ (งบกลาง) 
จ านวน ๑๓๘ แห่ง  

(๓) โครงการส ารวจและพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ าดิบ  
(งบกลาง) จ านวน ๗๐๔ แห่ง ผลการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ ๖๙๐ แห่ง  

(๔) โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ตามมาตรการ
ด้านงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (งบกลาง) จ านวน ๑๓๒ แห่ง ผลการเจาะบ่อบาดาล 
แล้วเสร็จ ๑๓๒ แห่ง  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๓ 

 

(๕) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์ 
พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ (งบเหลือจ่าย) จ านวน ๔ แห่ง ด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลและก่อสร้างระบบ
ประปาแล้วเสร็จ จ านวน ๔ แห่ง  

(๖) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ดังนี้  
(๖.๑) งบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ดังนี้  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๑๒๐ ไร่ เป้าหมาย ๕๗ แห่ง (๑๑๔ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๕ แห่ง (๒๐ บ่อ)   
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบท่ี ๑ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๓๑ แห่ง (๑๘๖ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบ ท่ี ๒ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๑ แห่ง (๔๔ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบท่ี ๓ พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง (๖๖ บ่อ)  
(๖.๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนิน

โครงการ ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ า

ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า เป้าหมาย จ านวน ๓๖๐ แห่ง (๓๖๐ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อบาดาลแล้ว จ านวน  
๒๙๕ แห่ง (๒๙๕ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เป้าหมาย จ านวน ๒๐๑ แห่ง (๒๐๑ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน  
๑๙๗ แห่ง (๑๙๗ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสงู 
เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จ านวน ๓๐ แห่ง (๑๒๐ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน ๒๙ แห่ง (๑๑๘ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 

(๗) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินโครงการพัฒนา 
น้ าบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน เป้าหมาย ๗๐ แห่ง (๑๔๐ บ่อ) โดยมีผลการเจาะ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๔ 

 

บ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๗๐ แห่ง  (๑๔๐ บ่อ) ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบ
กระจายน้ า มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๗.๑) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
  (๗.๑.๑) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน ๗๙๓ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๗๙๓ แห่ง ประกอบด้วย 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ าในพื้นท่ีหาน้ ายาก เป้าหมาย จ านวน ๓๕๒ แห่ง  

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นท่ีหาน้ ายาก เป้าหมาย จ านวน ๒๖๑ แห่ง  

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
ยังชีพนอกเขตชลประทานในพื้นท่ีหาน้ ายาก เป้าหมาย จ านวน ๑๐๔ แห่ง  

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ในพื้นท่ีหาน้ ายาก เป้าหมาย จ านวน ๗ แห่ง  

-  โ ครงการก่ อสร้ า ง ระบบกระจ ายน้ า 
เพ่ือการเกษตร ขนาด ๑๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๗ แห่ง  

- โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าบาดาล
เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมาย จ านวน ๖๒ แห่ง  
 (๗.๑.๒) โครงการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นท่ี
ศักยภาพต่ า เป้าหมาย จ านวน ๕๔ พื้นท่ี ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๕๔ พื้นท่ี 
 (๗.๑.๓) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ าบาดาลกร่อยเค็ม เป้าหมาย จ านวน ๒๕ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
จ านวน ๒๕ แห่ง 
 (๗.๑.๔) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วย
พลังแสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ (งบเหลือจ่าย) เป้าหมาย จ านวน ๔ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย จ านวน ๔ แห่ง 
 (๗.๒) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง  
  (๗.๒.๑) โครงการเพิ่มน้ าต้นทุน และระบบกระจายน้ า
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง และอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ) เป้าหมาย จ านวน  ๑๓๘ แห่ง 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๑๓๘ แห่ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๕ 

 

  (๗.๒.๒) โครงการส ารวจและพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อเสริม
แหล่งน้ าดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/
๒๕๖๓ เป้าหมาย จ านวน ๗๐๔ แห่ง มีผลด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๖๙๐ แห่ง  
  (๗.๒.๓) โครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์
ภัยแล้ง เป้าหมาย จ านวน ๑๓๒ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๑๓๒ แห่ง ประกอบด้วย 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๑๒๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๕๗ แห่ง 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๕ แห่ง 

-  โ ครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่ อ เสริ ม 
ความมั่นคงระดับชุมชน เป้าหมาย จ านวน ๗๐ แห่ง  

(๗.๒.๔) โครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ า
ท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย จ านวน ๖๔ แห่ง 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๖๔ แห่ง ประกอบด้วย 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ รูปแบบท่ี ๑ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๓๑ แห่ง 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ รูปแบบท่ี ๒ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๑ แห่ง 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ รูปแบบท่ี ๓ พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง 
 (๗.๓) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (๗.๓.๑) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน ๕๙๑ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๕๙๑ แห่ง ประกอบด้วย 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า เป้าหมาย จ านวน ๓๖๐ แห่ง  
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมาย จ านวน ๒๐๑ แห่ง (๒๐๑ บ่อ)  
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลด้วยเทคโนโลยี 
ขั้นสูงเพ่ือส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จ านวน ๓๐ แห่ง  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๖ 

 

  (๗.๓.๒) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกล 
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง  
  (๗ .๓ .๓)  โครงการก่อสร้ างสถานีจ่ ายน้ าบาดาล 
เพ่ือประชาชน เป้าหมาย จ านวน ๘ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๘ แห่ง  
  (๗.๓.๔) โครงการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นท่ี
ศักยภาพต่ า เป้าหมาย จ านวน ๒๙ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๒๙ แห่ง 
  (๗.๓.๕) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (งบเหลือจ่าย) เป้าหมาย จ านวน ๒ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
จ านวน ๒ แห่ง 
 (๗.๔) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง 
  (๗.๔.๑) โครงการสนัสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เป้าหมาย จ านวน ๓๐๑ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน ๓๐๐ แห่ง ประกอบด้วย 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๓๐ แห่ง 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๓๔ แห่ง 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๖๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๒๑ แห่ง 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อส่งเสริม 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย จ านวน ๗๘ แห่ง (ยกเลิกการด าเนินโครงการ ๑ แห่ง)  
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคง
ระดับชุมชน เป้าหมาย จ านวน ๓๘ แห่ง 
  (๗.๔.๒) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ เป้าหมาย 
จ านวน ๓๓๔ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๓๓๔ แห่ง ประกอบด้วย 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๖๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๙๐ แห่ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๗ 

 

   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๔๕ แห่ง 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคง
ระดับชุมชน เป้าหมาย จ านวน ๑๙๙ แห่ง  
 (๗.๕) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (๗.๕.๑) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
เป้าหมาย จ านวน ๑๙๖ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๑๙๖ แห่ง ประกอบด้วย 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ พื้นที่ ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๗ แห่ง 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๒๙ แห่ง 
   - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมาย จ านวน ๑๕๐ แห่ง 
  (๗.๕.๒) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ
ชุมชน เป้าหมาย จ านวน ๖๘ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๖๘ แห่ง 
  (๗.๕.๓) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกล 
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม รูปแบบท่ี ๑ และ รูปแบบท่ี ๒ เป้าหมาย จ านวน  
๑๖ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๑๖ แห่ง 
  (๗.๕.๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ 
ริมแม่น้ า เป้าหมาย จ านวน ๑ แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จ านวน ๑ แห่ง 
  (๗.๕.๕) โครงการส ารวจและประเมินศักยภาพน้ าบาดาล
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ เป้าหมาย จ านวน ๑๙ พื้นท่ี ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย จ านวน ๑๙ พื้นท่ี  
 (๗.๖) งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง ด าเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนท้ิง
ช่วง ปี ๒๕๖๕ เป้าหมาย จ านวน ๑๐๓ แห่ง มีผลด าเนินการดังนี้ 
  - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 
พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๘ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาล ๕๔ บ่อ) มีผลเจาะบ่อน้ าบาดาล
แล้ว จ านวน ๕๑ บ่อ และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๓๘ 

 

  - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 
พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๙ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาล ๕๔ บ่อ) มีผลเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว 
จ านวน ๕๓ แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 
  - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 
รูปแบบ ๒ เป้าหมาย จ านวน ๕๙ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาล ๑๑๘ บ่อ) มีผลเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว 
จ านวน ๑๐๑ บ่อ และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 
  - โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม เป้าหมาย จ านวน ๘ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาล ๓๒ บ่อ) มีผลเจาะ
บ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๒๙ บ่อ และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 
  - โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาด
ใหญ่ เป้าหมาย จ านวน ๙ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาล ๒๓ บ่อ) มีผลเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้วเสร็จ ๒๓ 
บ่อ และอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ า 
  โดยการด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สามารถ
ด าเนินการจัดหาน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ าบาดาลใช้ร่วมกับ
น้ าผิวดินส าหรับท าการเกษตรกรรม จ านวน ๓,๑๓๙ แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนไม่น้อย
กว่า ๑๑๗.๘๓๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า ๔๔,๖๕๓ ครัวเรือน 
และเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๓,๓๗๐ ไร่ 

ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 
ให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เรื่อง การพัฒนาระบบกระจายน้ า 
(กรมทรัพยากรน้ า/กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจ  
ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓.๖ โครงการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based 
Flood Management: CBFM) เป็นโครงการท่ีให้ภาคประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยเข้ามา 
มีส่วนร่วมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การวางแผนจัดการอุทกภัยในชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
การเตรียมความพร้อม การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย รวมถึงลักษณะ
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน ในพื้นท่ี ๑๔ จังหวัด ๒๐ อ าเภอ ดังนี้ 
  ๑) ภาคกลาง ๖ จังหวัด ๑๐ อ าเภอ ได้แก่  

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางซ้าย 
- จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภออู่ทอง 
- จังหวัดลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี และอ าเภอท่าวุ้ง 
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- จังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอบ้านสร้าง และอ าเภอศรีมหาโพธิ 
- จังหวัดนครปฐม อ าเภอบางเลน 
- จังหวัดอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

๒) ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ๓ อ าเภอ ได้แก่ 
- จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง 
- จังหวัดสุโขทัย อ าเภอกงไกรลาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย 

๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ๕ อ าเภอ ได้แก่ 
- จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอแคนดง 
- จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเชียงขวัญ 
- จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
- จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอราศีไศล 
- จังหวัดหนองคาย อ าเภอโพธิ์ตาก 

๔) ภาคใต้ ๑ จังหวัด ๒ อ าเภอ ได้แก่ 
   - จังหวัดสงขลา อ าเภอระโนด และอ าเภอกระแสสินธุ ์
  โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๘ ซึ่งผู้รับจ้างและลงนาม
สัญญาแล้วทุกโครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงานปัจจุบันได้เบิกจ่ายงวดท่ี ๑ แล้ว   
 ๑๐.๓.๗ ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
  ๑) โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม่ ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
อาทิ อุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่ งน้ าช่วงแม่งัด-แม่กวง 
และอุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ าช่ วงแม่แตง-แม่งัด 
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖๘.๘๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๗.๔๕ 
  ๒) โครงการอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ จังหวัดระยอง ค่าก่อสร้าง ค่าซื้อท่ีดิน 
เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า ส าหรับช่วยเหลือพื้นท่ีเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ให้กับราษฎรท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมท้ังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลาก
และเป็นแหล่งน้ าส ารองสนับสนุนพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการเตรียม 
ความพร้อมโครงการก่อสร้าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
  ๓) โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการก่อสร้างเขื่อน
ทดน้ าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคาร
ประกอบส่วนท่ี ๑ ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
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พร้อมอาคารประกอบ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๔๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๙.๖๙ 
  ๔) โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างโครงการ 
อ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เกษตรกรรม ด าเนินการก่อสร้าง คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย และคลองส่งน้ าและคลองส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โดยมี
ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๙๑.๙๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖๔.๙๗ 
  ๕) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยการก่อสร้าง อาทิ ระบบชลประทานฝั่งขวา ระบบชลประทานฝั่งซ้าย ระบบระบายน้ าฝั่งซ้าย
พร้อมอาคารประกอบพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น ๙๔,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม 
ร้อยละ ๙๑.๙๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๙.๑๕ 
  ๖) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเนื่องเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ า ระบบท่อส่งน้ าและอาคาร
ประกอบ พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น ๓,๐๐๐ ไร่ โดยมีพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 
จ านวน ๗๘,๓๕๘ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๘๒.๙๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ร้อยละ ๗๖.๘๐ 
  ๗) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา ก่อสร้างเขื่อน 
และอ่างเก็บน้ า ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพื่อการชลประทาน โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม  
ร้อยละ ๒๘.๐๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙.๐๒ 
  ๘) โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก จังหวัดเลย ก่อสร้างโครงการประตู
ระบายน้ าศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยด าเนินการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ า และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีผลการด าเนินงาน
ภาพรวม ร้อยละ ๑๔.๘๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๗.๖๓ 
  ๙) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จั งหวัดหนองคาย 
โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ าล าน้ าสาขาฝั่งขวา ประตูระบายน้ า 
ล าน้ าสาขาฝั่งซ้าย ประตูระบายน้ าดงสะพัง โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๑๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๘.๔๓ 
  ๑๐) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการก่อสร้าง
ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุน ๑๙.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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สามารถช่วยเหลือพื้นท่ีรับประโยชน์ ๑๑,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 
๑๓.๙๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๗.๕๖ 
  ๑๑) โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ชัยภูมิ โดยการก่อสร้างท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมี 
ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๕๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗๖.๖๒ 
  ๑๒) โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร 
ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร โดยก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบอื่น โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๒๔.๖๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๘๘.๖๕ 
  ๑๓) โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ชัยภูมิ ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ โดยก่อสร้าง
เขื่ อนดินถม ประเภท Zone Dam โดยมีผลการด า เนินงานภาพรวม ร้อยละ ๒๓.๘๓ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๗๗.๓๒ 
 ๑๐.๓.๘ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ชลประทานและการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีชลประทาน ซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน พื้นท่ี
ชลประทานได้รับการปรับปรุง ๖๙๔,๑๖๐ ไร่ จ านวน ๓๕๙ รายการ โดยมีผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๐.๐๑ 
 ๑๐.๓.๙ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน  าชลประทาน สนับสนุน 
การบริหารจัดการน้ าชลประทาน โดยการซ่อมแซมและขุดลอก ระบบส่งน้ า ระบายน้ าชลประทาน 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง โดยมีผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๖๖.๘๕ 
 ๑๐.๓.๑๐ การจัดหาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน  เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ าของประชาชน ส าหรับใช้ท าการเกษตร และอุปโภคบริโภคท าให้
เกษตรกรได้รับน้ าอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง 
ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิงตลอดจน
การศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และจัดหาท่ีดิน ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น ๔๗.๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 
พื้นท่ีชลประทาน เพิ่มขึ้น ๑๒๑,๕๕๕ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ร้อยละ ๓๗.๖๗ โดยมีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔๖.๙๓ 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๔๒ 

 

๑๐.๓.๑๑ ลดการใช้น  าภาคอุตสาหกรรมและพื นที่ชลประทานเดิม  
(๑) จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

เป้าหมาย ๒๖,๒๓๕ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๒ 
(๒) จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 

เป้าหมาย ๖๒,๘๕๖ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๓ 
๑๐.๓.๑๒  โครงการจัดการคุณภาพน  า จัดการคุณภาพน้ า โดยกิจกรรม 

ท่ีด าเนินงาน อาทิ ประตูระบายน้ า ปรับปรุงคันกั้นน้ า ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ า 
จ านวนพื้นท่ีได้รับประโยชน์ ๓๗๘,๙๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินการภาพรวม ร้อยละ ๔๒.๐๑ 

๑๐.๓.๑๓ โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน  า อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเพ่ือด าเนินการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (เป้าหมาย  
๕ แห่ง) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๓.๑๔ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน  าสูญเสีย โดยได้ด าเนินการปรับปรุง 
ท่อจ่ายน้ าเพื่อลดน้ าสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔) จ านวน 
๑,๐๘๗.๓๖๗ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๑ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ าเพื่อลดน้ าสูญเสีย ระยะทาง
สะสม จ านวน ๕๑๘.๑๖๗ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๓ 
 
 ๑๐.๔  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เพ่ือการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  ๑๐.๔.๑ ทรัพยากรแร่ 

๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยมีผลการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ ดังนี้ 
 (๑) การส ารวจ เก็บข้อมูล รวมท้ังปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีศักยภาพแร่  
รวม ๓๙ จังหวัด และปรับปรุงพื้นท่ีศักยภาพแร่ แล้วเสร็จ ๒๙ จังหวัด มีเนื้อท่ีรวม ๒.๑๖ ล้านไร่ 
เมื่อน าพื้นท่ีศักยภาพแร่กันจากพื้นท่ีหวงห้ามตามกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถก าหนดพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการท าเหมือง มีเน้ือท่ีรวม ๐.๕๙ ล้านไร่ 
 (๒) การเร่งรัดส ารวจและจัดท าแผนท่ีศักยภาพแร่ อยู่ระหว่างการ
จัดท ารายงานผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและงานส ารวจท่ีมีมาก่อน ฉบับสมบูรณ์ และร่างรายงาน
ส ารวจทรัพยากรแร่ขั้นตอนท่ีหนึ่ง 
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  (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ โดยมีการด าเนินการ 
ดังนี ้
   - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ 
การด าเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ 
   - จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ 
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ในรูปแบบของ Infographic ท้ังทาง facebook 
และเว็บไซต์ คนร. 
   - กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คนร. ประชุมหารือ  เกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรม GSM 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมคณะท างานด้านส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่ ท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบต่อแนวทางการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และมีธรรมาภิบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะปรับรูปแบบเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ 
ร่วมกับการใช้สื่อ Infographic เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบและสนใจเข้าร่วมสมัคร 
รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลฯ ท่ีจะมีการมอบรางวัล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   - การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ
ต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการก าหนดคะแนนการประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
รางวัลเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล และแผนการจัดกิจกรรมเหมืองแร่  
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีเสนอโดยคณะท างานฯ  
   ๒) การอนุรักษ์มรดกทางธรณีและอุทยานธรณี โดยมีผลการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ดังนี้ 
    (๑) การอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี ได้แก่ 
     - ด าเนินการส ารวจและประเมินแล้วเสร็จ ๗๗ แห่ง ในพื้นท่ี 
๒๖ จังหวัด ได้แก่ ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ ตาก พะเยา เชียงราย 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร เลย อุบลราชธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สระบุรี 
สระแก้ว เพชรบุรี ตราด ปราจีน ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา และระนอง 
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     - ส่งเสริมและพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณี
และอุทยานธรณี ด าเนินการดังนี้ (๑) สนับสนุนและเตรียมความพร้อมการประเมินซ้ าเป็นอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโกของอุทยานธรณีโลกสตูล ระหว่างวันท่ี ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ 
และการประเมินภาคสนามเพื่อรองรับอุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเ นสโก 
ระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๒) สนับสนุนและผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่น 
เพื่อสมัครขอรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ และยื่นจดหมายแสดงความจ านงให้เลขาธิการอุทยาธรณี
แห่ง UNESCO ผ่านคณะกรรมการแห่งชาติฯ ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๓) จัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหารือกับจังหวัด
สตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการจัดประชุม APGN 
ครั้งท่ี ๗ ท่ีจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ อุทยานธรณีโลกสตูล และ (๔) สนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการ และเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอุทยาน
ธรณีขอนแก่นสู่สากล “Workshop on The aspiring Khon Kean Geopark” ในระหว่างวันท่ี 
๗-๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ และการบันทึกสถิติไม้กลายเป็นหินท่ียาวท่ีสุดในโลก GUINESS WORLD 
RECORDS ซึ่งมีความยาว ๖๙.๗ เมตร ในพื้นท่ีอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ณ อุทยาน
แห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก ในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้น 
     - การด าเนินกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี ได้แก่ (๑) ด าเนินการ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีและคณะอนุกรรมการฯ จ านวน  
๑๓ เรื่อง (๒) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ทิศทาง บทบาท การท างาน และแผนกิจกรรมของ
เครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network :TGN) และ (ร่าง) นโยบาย 
ทิศทาง ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการด้านอุทยานธรณีและมรดกธรณีเชิงบูรณาการ ระยะท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และ (๓) ลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตการณ์การประเมินภาคสนามเพื่อรองรับ 
การเป็นอุทยานธรณีโลกของอุทยานธรณีโคราช ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  
และการประเมินซ้ าเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกของอุทยานธรณีโลกสตูล ระหว่างวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน - ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ 
     - ส ารวจข้อมูลธรณีวิทยาเบื้องต้น และจัดท าข้อมูลมรดกธรณี 
ซากดึกด าบรรพ์ ระบบถ้ า และภูมิประเทศแบบคาสต์ ส ารวจถ้ าท้ังสิ้น ๒๘ ถ้ า อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส ารวจธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๔๕ 

 

ระบบถ้ า และภูมิประเทศแบบคาสต์ ในพื้นท่ีกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
และอยู่ระหว่างการออกแบบสื่อเผยแพร่และพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ส ารวจถ้ าและภูมิประเทศ
แบบคาสต์ รายงานส ารวจซากดึกด าบรรพ์ อพ.สธ. อ าเภอไทรโยค 
    ๒) ส ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ าเพื่อการบริหารจัดการ 
อย่างยั่งยืน ได้แก่ 
     - ส ารวจและจัดท าข้อมูลระบบถ้ า จ านวน ๓ ระบบถ้ า 
ด าเนินการดังนี้ (๑) ระบบถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ส ารวจข้อมูล จัดท าแหล่ง
เรียนรู้ และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (๒) ระบบถ้ า
ภูผาเพชร จังหวัดสตูล อยู่ระหว่างการส ารวจปรับปรุงข้อมูลในพื้นท่ี จัดท าแหล่งเรียนรู้ จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ (๓) ระบบถ้ าเขาช้างหาย จังหวัดตรัง ส ารวจข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าการกระจายตัวของสภาพอากาศ และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าแหล่งเรียนรู้ 
และสื่อประชาสัมพันธ์ 
     - ส ารวจ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และจัดท ารายงาน ฐานข้อมูล
ถ้ าแล้วเสร็จ จ านวน ๒๕๗ ถ้ า ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ล าปาง กาญจนบุรี เพชรบุรี ขอนแก่น 
ระนอง และชุมพร 
     - ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการถ้ าแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
   ๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๑ ดังนี้ 

๓.๑) เฝ้าระวังคณุภาพสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีประกอบการ 
(๑) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังให้ค าแนะน าการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓๐๐ ราย 
(๒) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีการท าเหมือง 

ท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘ พื้นท่ี  
(๓) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีประกอบการ

เกลือสินเธาว์ จ านวน ๕ จังหวัด 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ และให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๔๖ 

 

สิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๒๒ ราย ใน ๓๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร 
ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พังงา นครศรีธรรมราช น่าน บุรีรัมย์ 
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ราชบุรี ล าปาง เลย 
สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวล าภู ตรัง อุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี สุพรรณบุรี 
ลพบุรี นครราชสีมา นราธิวาส สุรินทร์ และนครสวรรค์ 

(๒) การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีการท าเหมือง 
ท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่และโรงโม่หิน จ านวน ๔ พื้นท่ี 
ได้แก่  ชุมชนโดยรอบพื้น ท่ีประกอบการเหมืองหินบริ เวณต าบลหน้าพระลาน อ าเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บริเวณต าบลสวายจีก และต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ บริเวณต าบลห้วยกะปิ และต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณต าบล
อ่างหิน และต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

(๓) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริเวณพื้นท่ีประกอบการ 
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่สังกะสี จังหวัดตาก  
จ านวน ๓ พื้นท่ี ท้ังนี้ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีประกอบการได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๒) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านแร่ 
ประกอบด้วย 

(๑) สถานประกอบการท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ประจ าปี จ านวน ๙๕๐ ราย 

(๒) ผู้ผ่านการอบรมด้านวัตถุระเบิด จ านวน ๒๐๐ ราย 
(๓) ผู้ได้รับค าปรึกษาหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการประกอบการ จ านวน ๒๐๐ ราย 
 โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม 
๒๕๖๔ ดังนี้ 
 (๑) การตรวจประเมินมาตรฐานเดือนกันยายน จ านวน  
๑๓๖ ราย และยอดสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ รวมจ านวน ๙๗๘ ราย 

 (๒) การอบรมด้านวัตถุระเบิด (โครงการอบรมทบทวนความรู้
เพื่อการต่ออายุใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงาน เหมืองแร่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ผ่านรูปแบบการอบรมออนไลน์ Zoom จ านวน ๑๐๔ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๔๗ 

 

และผ่านอบรมผ่านระบบ E-learning (DPIM Academy) จ านวน ๓๔ ราย โดยมีผู้เข้าอบรมรวม
จ านวนท้ังสิ้น ๑๓๘ ราย โดยขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดส่งใบรับรองฯ แก่ผู้เข้าอบรมท้ังหมด 

(๓) การให้ค าปรึกษาหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพการประกอบการ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๑๕๗ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่ง 
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมท้ังหมด 

(๔) จัดสัมมนาเรื่อง “การใช้เทคโนโลยี ๔.๐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
ในงานเหมืองแร่” ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้สนใจ ในการเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่
และสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีผู้เข้า ร่วม
สัมมนาฯ ท้ังสิ้น ๑๖๓ ราย ท้ังนี้ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านแร่  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการอบรม CSR-DPIM Beginner 
จ านวน ๙๐ ราย 

(๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) จ านวน ๗ ราย 

(๓) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการฝึกอบรม (Coaching) ให้ความรู้
ความเข้าใจข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสัง คมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (CSR-DPIM) จ านวน ๔๐ ราย 

(๔) สถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM Network 
ผ่านการประเมินการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Network อย่างต่อเนื่อง  
จ านวน ๔๐ แห่ง 

โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ด าเนินการ
จัดงานเปิดตัวโครงการ (Kick off) และงานมอบรางวัล CSR-DPIM ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ด าเนินการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการ CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ และสถานประกอบการท่ีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย 
CSR-DPIM ประจ าป ี๒๕๖๔ ดังนี้ 

 (๑) แจ้งผลการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๔๘ 

 

(๒) ด าเนินการอบรมสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
ท้ัง ๔ ครั้ง รวมท้ังสิ้น ๑๖๗ ราย 

- ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๔๓ ราย 

- ครั้ ง ท่ี ๒ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๔๒ ราย 

- ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๔๑ ราย  

- ครั้งท่ี ๔ (แยกตามรายสถานประกอบการ) ระหว่างวันท่ี  
๒๐ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๑ ราย  

ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ท้ัง ๔ ครั้ง  
รวมท้ังสิ้น ๑๖๗ ราย 

 (๓) ด าเนินการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
เจ้าหน้าท่ี สรข. สอจ. และสถานประกอบการเข้ารับการอบรม CSR-DPIM Beginner ประจ าปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๓๒ คน รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๒๖ คน และรุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๓๔ คน รวมมีผูเ้ข้ารับการอบรมท้ังสิ้น ๙๒ ราย 

(๔) ด าเนินการทวนสอบการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ตามกรอบการจัดท ารายงานของ CSR-DPIM จ านวน ๗๑ แห่ง และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (OMOP) จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลด้านการมีส่วนร่วม 
และพัฒนาชุมชน รางวัลด้านแรงงาน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 

ท้ังนี้ โครงการสิ้นสุดการด าเนินงานวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  
และขอขยายเวลาด าเนินโครงการฯ ครั้งท่ี ๑ โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ออกไปอีก  
๔๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ขอขยายระยะเวลาครั้งท่ี ๒ ออกไปอีก  
๖๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 

-  ด า เนินการอบรมสถานประกอบการท่ี เข้ าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี  ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์  ครั้ ง ท่ี  ๕ เพื่ อน า เสนอแผนงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๔๙ 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและแผนงานร่วมกับชุมชน พร้อมท้ังเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทวนสอบ
เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒๖ ราย 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรมกลุ่ม (Group Training) เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Show & Share ของเครือข่าย) 
ให้กับสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM Network ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๑๑๗ ราย 

- ด าเนินการทวนสอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ท่ีเข้าร่วม
โครงการ CSR-DPIM ปี ๖๔ จ านวน ๙ แห่ง ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สุ่มทวนสอบ 
ผลการด าเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
ท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM Network ในพื้นท่ี จ านวน ๓ แห่ง ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

- เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗ ราย และ CSR-DPIM Network จ านวน ๖๓ ราย
ท้ังนี้ ปัจจุบันโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๔) ส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 

(๑) ให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่สถานประกอบการ 
ดังนี้  
 - เมื่อวันท่ี ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี 
สระบุรี  
 - เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลพบุร ี

(๒) ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าให้ความรู้สถานประกอบการตาม
มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย 
นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

(๓) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมิน สภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ เมื่อวันท่ี ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี ๑๒ ราย โดยมีผู้ประกอบการสมัครแล้ว และได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ๔ ราย 

(๔) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ 
น่าน ล าปาง และอุตรดิตถ์ จ านวน ๑๙ ราย ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๐ 

 

อุบลราชธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา จ านวน ๑๐ ราย พร้อมเตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับ
สถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕ ราย และระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง 
จ านวน ๑๔ ราย 

(๕) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี จ านวน ๘ ราย  

(๖) ด าเนินการเตรียมความพร้อมฯ ควบคู่ไปกับการลงพื้นท่ี 
โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม ๓๒ ราย  

(๗) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม โพแทช และผ่านโปรแกรม zoom 

(๘) ยกเลิกจัดท าขอบเขตการจ้างในการจัดงานพิธีมอบรางวัล
เหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) 

(๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สี เขียว  
ได้พิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ปี ๒๕๖๔ ประเภทเหมืองแร่ จ านวน ๑๖ ราย 
ประเภทโรงงานโม่ บดหรือย่อยหินจ านวน ๗ ราย ประเภทโรงงานแต่งแร่ จ านวน ๔ ราย ประเภท
โรงประกอบโลหกรรม จ านวน ๒ ราย และรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวปี ๒๕๖๔ 
ประเภทเหมืองแร่ จ านวน ๗๓ ราย ประเภทโรงโม่ บดหรือย่อยหิน จ านวน ๕๗ ราย ประเภท 
โรงแต่งแร่ จ านวน ๑๘ ราย ประเภทโรงประกอบโลหกรรม จ านวน ๗ ราย 
 ๓.๕) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี ๒ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการ และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน ๖ ราย  

(๒) จัดอบรมกิจกรรม ๕ส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการท ากิจกรรม ๕ส ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และลงพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อตรวจติดตามและแนะวิธีการด าเนินกิจกรรม ๕ส เบื้องต้นให้ผู้ประกอบการ 
จ านวน ๔ ราย ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ราย และจังหวัดขอนแก่น ๑ ราย 
 (๓) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ตามแผนงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๑ 

 

ท้ังนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินสถานประกอบการท่ีผ่านการอบรมแล้ว เป็นการประเมิน
ในรูปแบบออนไลน์ โดยในเดือนกันยายนก าหนดแผนงานกิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม ๕ส ในระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ราย ประกอบด้วย 
๑) บริษัท ดงลานศิลา จ ากัด ๒) บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จ ากัด ๓) บริษัท มรรคาสาธิต จ ากัด  
และ ๔) บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จ ากัด ท้ังนี้ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

๓.๖) ส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มี 
การปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน โดยมีผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) พื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ได้รับการปรับสภาพเพื่อให้มี
ความปลอดภัย และมีสภาพธรรมชาติท่ีกลมกลืนกับพื้นท่ีโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
จ านวน ๑ พื้นท่ี 

(๒) พื้นท่ีภายหลังจากการพัฒนาและปรับสภาพโดย กพร. แล้ว 
ได้รับการติดตามบ ารุงรักษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ จ านวน ๘ พื้นท่ี จ านวน ๕ แปลง 

โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
(๑) ติดตามและบ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการปลูกป่า

และฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว จ านวน ๘ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ พื้นท่ี 
จังหวัดน่าน ๒ พื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ๑ พื้นท่ี และจังหวัดล าปาง ๔ พื้นท่ี 

(๒) ศึกษารวบรวม ส ารวจพื้นท่ี และวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
จ านวน ๑๔ แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ แปลง จังหวัดบุรีรัมย์ ๔ แปลง จังหวัดหนองบัวล าภู 
๒ แปลง จังหวัดอุดรธานี ๑ แปลง และจังหวัดขอนแก่น ๒ แปลง และใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี
ปัจจุบัน จ านวน ๑๐ แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แปลง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แปลง จังหวัด
หนองบัวล าภู ๒ แปลง จังหวัดอุดรธานี ๒ แปลง และจังหวัดขอนแก่น ๑ แปลง ด าเนินงานดูแล 
บ ารุงรักษา การเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑ พื้นท่ี 
 (๓) มีการปรับแผนการด าเนินงาน โดยในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท า  
เหมืองแร่แล้วในพื้นท่ีต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และรายงานท่ีอยู่ในระหว่าง  
การจัดท าฯ ประกอบด้วย (๑) รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่าน 
การท าเหมืองแร่แล้ว พื้นท่ีต าบลเขาทอง อ าเภอพะยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ (๒) รายงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๒ 

 

การส ารวจพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ พื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู และขอนแก่น
ท้ังนี้ การส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๗) พัฒนาระบบงานรังวัดส ารวจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
๔.๐  

(๑) จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทดสอบ 
ขึ้นทะเบียนผู้ปฏบิัติงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับให้กับภาคเอกชน จ านวน ๒ ครั้ง 

(๒) ออกภาคสนามเพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับ จ านวน ๖ ครั้ง  

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (๑) จัดอบรมและทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัด
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๑ รูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้
ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๑ 
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ โดยเมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีการจัดอบรม และทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้คุมงาน
รังวัด ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๒ 
 (๒) ออกภาคสนามเพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยาน 
ไร้คนขับ จ านวน ๒ ครั้ง ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี  ท้ังนี้ การพัฒนา
ระบบงานรังวัดส ารวจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ๔.๐ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๘) จัดท าฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศเหมืองแร่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุญาตตรวจสอบ และการก ากับ
ดูแลการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย และเงื่อนไข 
การอนุญาต จ านวน ๘๔ แปลง 

(๒) จัดสร้างสถานีควบคุมงานรังวัดค่าพิกัดบนพื้นหลักฐาน
สากล WGS 84 (Word Geodetic System 1984) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
ใช้เป็นหมุดหลักฐานแรกออกและเข้ าบรรจบในการรังวัดค าขอ ตามพระราชบัญญัติแร่ 
หรืองานรังวัดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
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๙๕๓ 

 

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) รังวัดจัดท าแผนท่ีเพื่อหาปริมาตรในการจัดเก็บค่าภาคหลวง

แร่หินอ่อน หินแกรนิต หินประดับ แร่แคลไซต์ และแร่โดโลไมต์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ   ค่าหลวงแร่ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และทันเวลาถูกต้องตามความเป็นจริง 
ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๗๔ แปลง 

(๒) ด าเนินการจัดสร้างสถานีควบคุมงานรังวัดค่าพิกัดบนพื้น
หลักฐานสากล WGS ๘๔ (Word Geodetic System ๑๙๘๔) ครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เพ่ือใช้เป็นหมุดหลักฐานแรกออก และบรรจบในการรังวัดค าขอตาม พ.ร.บ.แร่ หรืองาน
รังวัดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๙ สถานี ท้ังนี้ การจัดท าฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิ
ประเทศ เหมืองแร่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ๔) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโฟมโลหะเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้ของอุตสาหกรรมศักยภาพและเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์แร่และโลหะ  โดยมี 
ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ดังนี้ 
   (๑) เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale)  
๒ เทคโนโลยี 
  (๒) จ านวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๒ ผลิตภัณฑ ์
  (๓) จ านวนผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ ๑๐๐ ราย 
(คน) 
  (๔) จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบในรูปแบบ 
สื่อออนไลน์ ๒ เร่ือง 

  โดยด าเนินการลงนามในสัญญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดประชุมชี้แจงและหารือแผนการด าเนินงานโครงการกับ 
ท่ีปรึกษา เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโฟมโลหะ 
ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) จ านวน ๑ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตโฟมโลหะ
ด้วยแร่เพอร์ไลต์ 
  ๕) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื นฐาน จ านวนสถานประกอบการเป้าหมายได้รับค าแนะน า 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบ ๑๐ ราย โดยมีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาโรงงานร่วมกับ สรข.๖ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นท่ีให้ค าแนะน า บริษัท เกลือพิมาย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๔ 

 

จ ากัด พร้อมน าเสนอแนวทางการพัฒนาแร่เกลือหินเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียม
ไอออน โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ดังนี้ 
   (๑) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงานร่วมกับ สรข.๖  
และมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นท่ีให้ค าแนะน า บริษัท เกลือพิมาย จ ากัด พร้อมน าเสนอแนวทาง 
การพัฒนาแร่เกลือหินเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออน 
   (๒) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ และเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
นวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน า บริษัท ไทยทริดิไมท์ จ ากัด พร้อมน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโฟมโลหะด้วยแร่เพอร์ไลต์ 
   (๓) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ ร่วมกับ สรข.๖  
ลงพื้นท่ีศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์แร่เฟลด์สปาร์ ดินขาว บอลเคลย์ ในการผลิตดินผสม
ส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ของห้างหุ้นส่วน โยริน เทรดดิ้ง  
   (๔) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมแร่ ร่วมกับ สรข.๖  
ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าแนวทางการเพิ่มมูลค่าหินฝุ่นจากกระบวนการโม่ บด และย่อยหินให้กับ 
หจก.ศิลาเจริญกิจ ๑๙๙๕ พร้อมเก็บตัวอย่างหินฝุ่นเพื่อท าการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มมูลค่า
ต่อไป 
   (๕) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการผลิตเกลือสินเธาว์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน 
กุดเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พร้อมน าเสนอแนวทางการพัฒนาแร่เกลือหินเป็น
วัตถุดิบส าหรับผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนและเก็บข้อมูลการผลิตจาก บจก. เอเชีย แปซิฟิค 
โปแตช คอรป์อเรชั่น จังหวัดอุดรธานี 
  ๖) การส ารวจพื นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมส าหรับรองรับความ
ต้องการใช้พัฒนาเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ การจัดหาแหล่งหินอุตสาหกรรม และประกาศเป็น
แหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการใช้หินอุตสาหกรรมในพื้นท่ีส าคัญ (พื้นท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) ได้อย่างครบถ้วน และมีความต่อเนื่อง ๒ แหล่ง โดยม ี
ผลการด าเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๔๗.๕๐ ดังนี้ 
  (๑) ล งพื้ น ท่ี เพื่ อส า รวจขั้ น รายละ เอี ยด  ศึ กษา  ประ เมิ น
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ลักษณะทางธรณีวิทยา และลักษณะทางฟิสิกส์ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องของ
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพฯ จ านวน ๓ ครั้ง 
  (๒) ลงพื้นท่ีเพื่อประเมินปริมาณส ารองเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างหิน 
วิเคราะห์คุณสมบัติที่ส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จ านวน ๓ ครั้ง 
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๙๕๕ 

 

  (๓) ลงพื้น ท่ี เพื่อส ารวจประเมินศักยภาพในการท าเหมือง 
ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ สภาพแวดล้อมโดยรอบ ความเป็นไปได้ในการท าเหมืองของพื้นท่ี 
ท่ีคัดเลือก จ านวน ๑ ครั้ง ท้ังนี้ อยู่ระหว่างจัดจ้างศึกษากลศาสตร์ของตัวอย่างหิน จ านวน  
๒๐ ตัวอย่าง จัดท าแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพื้นท่ีศักยภาพหินอุตสาหกรรม 
  ๗) การวิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกส าหรับความต้องการใช้หิน
อุตสาหกรรมในการพัฒนาเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ พื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และโครงการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้หินอุตสาหกรรมในการพัฒนา 
เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ และโครงการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ๑ เรื่อง 
โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘ ดังนี้ 
   (๑) ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะพื้นท่ีเบื้องต้น ข้อมูลพื้นท่ี
ศักยภาพแร่และหินอุตสาหกรรมในบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการลงพื้นท่ี
บริเวณ จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   (๒) รวบรวมข้อมูลปริมาณส ารองประทานบัตรเหมืองหิน
อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และค าขอประทานบัตร พร้อมท้ังรายละเอียดอัตราการผลิตของ 
โรงโม่หิน ในจังหวัดชลบุรี 
   (๓) ตรวจสอบสภาพพื้นท่ีในจังหวัดตาก เพื่อให้ความเห็นประกอบ 
การพิจารณาการขอเพิ่มชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต 
  ๘) การประเมินข้อมูลสถานภาพของแหล่งหินอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ พร้อมทั งจัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถรองรับข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต โดยมผีลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ ดังนี้ 
   (๑) พื้นท่ีแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศฯ ในพื้นท่ีท่ีส าคัญ 
ได้รับการประเมินสถานะภาพปัจจุบัน ลักษณะทางธรณีวิทยา และลักษณะทางฟิสิกส์ และปัจจัย  
ท่ีเกี่ยวข้อง ประเมินปริมาณหินส ารอง คุณสมบัติของหิน ข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรค ในพื้นท่ี  
และโอกาสในการพัฒนาพื้นท่ี ๑๐ พื้นท่ี 
   (๒) แนวทางการรูปแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูลแหล่งหินอุตสาหกรรมท่ีมีปัจจุบัน และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ๑ แนวทาง โดยได้ด าเนินการ 
ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

  (๓) อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวม ประเมิน และคัดเลือกพื้นท่ีศักยภาพ
หินอุตสาหกรรม และลงพื้นท่ี เพื่อส ารวจ ศึกษา เก็บข้อมูล และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๖ 

 

ตัวอย่างหินอุตสาหกรรม รวมถึงสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังศึกษา วิเคราะห์ 
น าเสนอรูปแบบแนวทางการพิจารณาก าหนดพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพหินอุตสาหกรรมในอนาคต 
  ๙) การจัดท ารายการวัตถุดิบที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก (Critical 
Raw Materials: CRM) โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ดังนี้ 
   (๑) รายงานการศึกษาเพ่ือจัดท ารายการวัตถุดิบท่ีมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก (Critical Raw Materials: CRM) และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
CRM ของไทย ๑ เร่ือง 
   (๒) จ านวนข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการประเมินเพื่อจัดท า CRM ๒๐ ราย โดยอยู่ระหว่างการด าเนิน
การศึกษาทบทวนวิธีการในการจัดท ารายการวัตถุดิบ CRM และแนวทางในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบ CRM จ านวน ๑ เร่ือง 
  ๑๐) การจัดท าแนวทางการประมูลแหล่งแร่ โดยมีผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ดังนี้ 
   (๑) แนวทาง วิธีการประมูลการให้สิทธิแก่ภาคเอกชนในการส ารวจแร่
และท าเหมืองแร่ในพื้นท่ีแหล่งแร่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐท่ีมีความเหมาะสมของ
ประเทศไทย และข้อเสนอแนะ ๑ แนวทาง 
   (๒) แนวทางป้องกันและลดผลกระทบเพื่อให้การประมูลให้สิทธิ 
ในแหล่งแร่มีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเหมาะสม
ในภาพรวม ๑ แนวทาง โดยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าข้อมูลของท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นจาก
นักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มย่อย 
  ๑๑) การประเมินการช าระค่าภาคหลวง และจัดท าฐานข้อมูลแผนที่
ภูมิประเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน โดยมีผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๔ ดังนี้ 
  (๑) รังวัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยกล้องส ารวจชนิดประมวล
ผลรวม และประมวลผลข้อมูลเพื่อประเมินค่าภาคหลวง ๑๑๐ แปลง 
  (๒) รังวัดจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
และเครื่องสแกนภูมิประเทศสามมิติ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมิน  
การช าระค่าภาคหลวงด้วยเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ๓๒ แปลง 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๗ 

 

  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) รังวัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยกล้องส ารวจชนิดประมวล
ผลรวม จ านวน ๔๙ แปลงประทานบัตร ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา 
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี เลย ลพบุรี และสุพรรณบุรี 
  (๒) รังวัดจัดท าแผนท่ีภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
และเครื่องสแกนภูมิประเทศสามมิติ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการประเมิน  
การช าระค่าภาคหลวง จ านวน ๑๐ แปลงประทานบัตร ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา กระบี่ พังงา บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา และกาญจนบุรี 
  ๑๒) การสร้างมาตรฐานงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ๔.๐ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการก ากับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และจัดอบรม-ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติงานรังวัด
ด้วยอากาศยานไร้คนขับภาคเอกชน ๙๐ ราย โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   (๑) จัดท าข้อมูลส าหรับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้งาน
รังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐ 
และเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
   (๒) จัดท าแบบทดสอบส าหรับประเมินผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  
ผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับภาคเอกชน 

(๓) จัดหาสถานท่ีส าหรับจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้งาน
รังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

(๔) จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดส่งข้อมูลการรังวัด 
ภูมิประเทศพื้นท่ีประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

(๕) จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดและทดสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม
งานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

(๖) ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วย
อากาศยานไร้คนขับท่ีผ่านการทดสอบในวันท่ี ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ : เมื่อจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้งานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และจัดอบรมทดสอบ 
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ปฏิบัติงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับภาคเอกชน ในช่วงเดือนมิถุนายน 
และสิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว จึงจะนับว่ามีผลการด าเนินงานตามแผน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๕๘ 

 

  ๑๓) การพัฒนาระบบโครงข่ายหมุดหลักฐานเพื่อรองรับการก ากับ
ดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๒๐ ดังนี้ 
   (๑) จัดท าโครงข่ายหมุดหลักฐานค่าพิกัดท่ีโยงยึดจากระบบพิกัด
สากล ในพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่ จังหวัด ชลบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
และล าปาง ๑๐๐ แปลง 
   (๒) จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกับข้อมูลโครงข่ายหมุดหลักฐาน ให้แก่บุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่  
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ๑๐๐ ราย 

  โดยมีผลการด าเนินงานจัดท าโครงข่ายหมุดหลักฐานค่าพิกัด 
ท่ีโยงยึดจากระบบพิกัดสากล ในพื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่ จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช  
และลพบุรี จ านวน ๕๕ แปลงประทานบัตร 
 ๑๐.๔.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๑) การประกาศก าหนดพื นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศก าหนด
พื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๔ พื้นท่ี ได้แก่ กลุ่มเกาะประจวบ
ตอนล่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเกาะยาวน้อย-ยาวใหญ่ 
จังหวัดพังงา และกลุ่มเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยผลการด าเนินการผ่านกระบวนการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีเพื่อประกอบการจัดท าร่างประกาศพื้นท่ีคุ้มครองแล้ว 
  ๒) จัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
   ๒.๑) คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  แบ่งออกเป็น  
๔ แนวทาง ๓ มาตรการ ได้แก่ ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ 
(๒) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะ (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ และ (๔) การฟื้นฟูเสถียรภาพ
ชายฝั่ง ๓ มาตรการ ประกอบด้วย (๑) มาตรการสีขาว เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิต/ทรัพย์สินท่ีอาจ
เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง (๒) มาตรการสีเขียว เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และ (๓) มาตรการสีเทา เพ่ือรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช้โครงสร้าง
ทางวิศวกรรม โดยเหมาะกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ และชายฝั่งมีความลาดชันสูง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๙๕๙ 

 

   ๒.๒) พื้นท่ีกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ระยะทาง ๘๒๒.๘๑ กิโลเมตร 
ได้รับการแก้ไขแล้วโดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะทาง ๗๓๓.๖๒ กิโลเมตร (ร้อยละ ๘๙.๑๖)  
และยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข เป็นระยะทาง ๘๙.๑๙ กิโลเมตร (ร้อยละ ๑๐.๘๔) โดยในปี ๒๕๖๓ 
มีเป้าหมายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ๑๕,๘๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรปราการ และจันทบุรี มีผลด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นท่ีหาดโคลน ไปแล้ว ๑๕,๘๕๐ 
เมตร ใน ๔ พื้นท่ี ๓ จังหวัด ได้แก่ (๑) สมุทรปราการ ๒,๕๔๐ เมตร (๒) จันทบุรี ๙,๐๐๐ เมตร  
และ (๓) เพชรบุรี ๔,๓๑๐ เมตร และในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรง
ของคลื่น ๑๑,๑๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัด สมุทรสงคราม เพชรบุรี ตราด จันทบุรี และ
นครศรีธรรมราช ท้ังนี้ ได้ด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นแล้ว ๑๑,๑๕๐ เมตร ดังนี้ 
    (๑) จังหวัดตราด ระยะทางไม้ไผ่ ๓,๐๐๐ เมตร  
    (๒) จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม้ไผ่ ๑,๖๐๐ เมตร  
 (๓) จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางไม้ไผ่ ๘๐๐ เมตร  
 (๔) จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางไม้ไผ่ ๑,๗๕๐ เมตร  
 (๕) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไม้ไผ่ ๔,๐๐๐ เมตร  
   ๒.๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินการดังนี้ 
    (๑) เตรียมจัดท ามาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     - เตรียมจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นท่ีใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่น 
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... (ใช้ Environmental Checklist เป็นมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
     - เตรียมจัดท ากฎกระทรวงส าหรับรักษาพื้นท่ีสมดุลท่ียัง
ไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งออกเป็นระบบหาด ไม่น้อยกว่า ๓๐ ระบบหาด (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕) 
ปัจจุบันผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ แห่งชาติ ๒ ระบบหาด (ระบบหาด หาดบ้าน
บ่อเมา จังหวัดชุมพร / ระบบหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) /เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ จังหวัด
ระบบหาด 
    (๒) มาตรการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีขาว 
มาตรการสีเขียว และมาตรการสีเทา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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    (๓) จัดท าระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลวิชาการ
ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย (๘ กลุ่มหาดหลัก ๔๔ กลุ่มหาด ๓๑๘ ระบบหาดย่อย) 
    (๔) จัดท าหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ป้องกัน   และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง/เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
    (๕) เตรียมจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นท่ีใช้มาตรการ 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้ างก าแพงป้องกันคลื่น 
ริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.๒๑) และใช้ Environmental 
Checklist เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
    (๖) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอ 
ความรุนแรงของคลื่น เป้าหมาย จ านวน ๖ พื้นท่ี ดังนี้ 
     - พื้นท่ีต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
     - พื้น ท่ีต าบลอ่าวใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
     - พื้นท่ีต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร 
     - พื้นท่ีต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ระยะทาง ๑,๗๘๐ เมตร 
     - พื้นท่ีต าบลพันท้ายนรสิงห์  อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร  
     - พื้นท่ีต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร  
     โดยมผีลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ดังนี้  
 ๑) ด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จ านวน ๔,๓๐๐ เมตร ดังนี้  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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  - พื้นท่ีต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ด าเนินการปักไม้ไผ่ได้ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 
  - พื้นท่ีต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ด าเนินการ ปักไม้ไผ่ได้ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
  -  พื้ น ท่ี ต า บ ล ท่ า ซั ก  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด 
นครศรีธรรมราช ด าเนินการปักไม้ไผ่ได้ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร 
  ซึ่งได้ด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของ คลื่น
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ๒) ด าเนินการซ่อมแซมปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของ
คลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝัง จ านวน ๔,๖๔๐ เมตร ดังนี้ 
  - พื้นท่ีต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ด าเนินการปักไม้ไผ่เพื่อซ่อมแซมได้ระยะทาง ๑,๗๘๐ เมตร 
  - พื้นท่ีต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ด าเนินการปักไม้ไผ่เพื่อซ่อมแซมได้ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 
  - พื้นท่ีต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ระยะทาง ๘๖๐ เมตร 

ซึ่ งด าเนินการซ่อมแซมปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ๓) กรมทรัพยากรธรณีจัดท าพันธกิจร่วม (Joint Mission) ร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการส ารวจศึกษาทางทะเล การบริหารจัดการชายฝั่ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนเตรียมการแก้ไขปัญหาหินร่วงในพื้นท่ี
ชายทะเลภาคใต้ โดยใช้การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในทะเล 
  ๔) การบริหารจัดการขยะทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผน
ด าเนินการ เก็บขยะ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล จ านวน ๒๕๐ ตัน โดยผลการด าเนินงานระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ดังนี้ 
   (๔.๑) ส ารวจประเมิน วิเคราะห์ และจัดท าระบบฐานข้อมูลขยะทะเล  
    (๑) โครงการศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ าจัดเก็บรวบรวม
ตัวอย่างแล้ว ๒ ครั้ง/ปากแม่น้ า (จากแผนเก็บตัวอย่าง ๔ ครั้ง/ปากแม่น้ า) ปริมาณขยะลอยน้ า 
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ท่ีไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยตอนบน ๕ ปากแม่น้ า พบขยะประเภทพลาสติกแผ่นบาง (ถุงแกง/ถุงขนม/
ถุงอาหารส าเร็จรูป) มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพลาสติกแข็ง วัสดุผ้าและไฟเบอร์ ตามล าดับ 

 (๒) โครงการศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก 
  - เดือนมกราคม ๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
รวมท้ังหมด ๖๐ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๑๖ ตัว เต่าทะเล ๔๑ ตัว พะยูน ๒ ตัว ฉลามวาฬ 
๑ ตัว ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมดในจ านวนนี้เป็นพบผลกระทบจากขยะทะเล จ านวน ๑๕ ตัว 
(๒๕%) โดยเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเต่าทะเลท้ังหมด ๑๔ ตัว (แบ่งเป็นผลกระทบทางการกิน  
๔ ตัว ผลกระทบจากการพันรัดภายนอก ๓ ตัว และจากการกินและพันรัด ๑๐ ตัว) มีโลมาได้รับ
ผลกระทบทางการกิน ๑ ตัวและในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ พบการเกยตื้น
ของสัตว์ทะเลหายาก รวมท้ังหมด ๑๕๗ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๔๕ ตัว เต่าทะเล ๑๐๑ ตัว 
พะยูน ๖ ตัว ฉลามวาฬ ๕ ตัว ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมดในจ านวนนี้เป็นพบผลกระทบ 
จากขยะทะเล จ านวน ๔๓ ตัว (ร้อยละ ๒๗.๓๘) โดยเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเต่าทะเลท้ังหมด 
๔๑ ตัว (แบ่งเป็นผลกระทบทางการกิน ๒๐ ตัว ผลกระทบจากการพันรัดภายนอก ๑๓๓ ตัว  
และจากการกินและพันรัด ๘ ตัว) มีโลมาได้รับผลกระทบจ านวน ๒ ตัว (แบ่งเป็นผลกระทบ
ทางการกิน ๑ ตัวและผลกระทบจากการพันรัดภายนอก ๑ ตัว 
  - เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก 
รวมท้ังหมด ๑๓๗ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๔๔ ตัว เต่าทะเล ๘๙ ตัว พะยูน ๑ ตัว ฉลามวาฬ 
๑ ตัว และกระเบนราหู ๒ ตัว ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมดในจ านวนนี้เป็นพบผลกระทบ 
จากขยะทะเล จ านวน ๓๙ ตัว (ร้อยละ ๒๘.๔๗) โดยเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเต่าทะเล ๒๗ ตัว  
โลมาและวาฬ ๗ ตัว พะยูน ๒ ตัว ฉลามวาฬ ๑ ตัว และกระเบนราหู ๒ ตัว และในระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก รวมท้ังหมด ๒๙๔ ตัว 
แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๘๙ ตัว เต่าทะเล ๑๙๐ ตัว พะยูน ๗ ตัว ฉลามวาฬ ๖ ตัว และกระเบนราหู
๒ ตัว ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมด ในจ านวนนี้เป็นพบผลกระทบจากขยะทะเล จ านวน ๑๐๒ ตัว 
(ร้อยละ ๓๔.๗) โดยเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเต่าทะเล ๘๘ ตัว (กิน ๔๔ ตัว, พันรัดภายนอก  
๒๘ ตัว, กิน+พันรัด ๑๖ ตัว) โลมาและวาฬได้รับผลกระทบ ๙ ตัว (กิน ๔ ตัว,พันรัดภายนอก 
๕ ตัว) พะยูนได้รับกระทบจากขยะ ๒ ตัว (กิน ๑ ตัว,พันรัด+กิน ๑ ตัว) ฉลามวาฬ จากการกิน 
๑ ตัว และกระเบนราหูจากการพันยึดภายนอก ๒ ตัว 
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก 
รวมท้ังหมด ๒๙๔ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๘๙ ตัว เต่าทะเล ๑๙๐ ตัว พะยูน ๗ ตัว ฉลามวาฬ ๖ ตัว 
และกระเบนราหู ๒ ตัว ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมด ในจ านวนนี้เป็นพบผลกระทบจากขยะทะเล 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๖๓ 

 

จ านวน ๑๐๒ ตัว (ร้อยละ ๓๔.๗) โดยเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเต่าทะเล ๘๘ ตัว (กิน ๔๔ ตัว, 
พันรัดภายนอก ๒๘ ตัว, กิน+พันรัด ๑๖ ตัว) โลมาและวาฬได้รับผลกระทบ ๙ ตัว (กิน ๔ ตัว, 
พันรัดภายนอก ๕ ตัว) พะยูนได้รับกระทบจากขยะ ๒ ตัว (กิน ๑ ตัว,พันรัด+กิน ๑ ตัว) ฉลามวาฬ 
จากการกิน ๑ ตัว และกระเบนราหูจากการพันยึดภายนอก ๒ ตัว 
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก 
รวมท้ังหมด ๒๙๔ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๘๙ ตัว เต่าทะเล ๑๙๐ ตัว พะยูน ๗ ตัว ฉลามวาฬ ๖ ตัว 
และกระเบนราหู ๒ ตัว ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมด โดยพบสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจากขยะทะเล 
จ านวน ๑๐๒ ตัว โดยเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเต่าทะเล ๘๘ ตัว (กิน ๔๔ ตัว พันรัดภายนอก 
๒๘ ตัว กิน+พันรัด ๑๖ ตัว) โลมาและวาฬได้รับผลกระทบ ๙ ตัว (กิน ๔ ตัว พันรัดภายนอก 
๕ ตัว) พะยูนได้รับกระทบจากขยะ ๒ ตัว (กิน ๑ ตัว พันรัด+กิน ๑ ตัว) ฉลามวาฬ จากการกิน 
๑ ตัว และกระเบนราหูจากการพันยึดภายนอก ๒ ตัว 
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเล
หายาก รวมท้ังหมด ๔๑๕ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๑๒๘ ตัว เต่าทะเล ๒๕๒ ตัว พะยูน ๑๒ ตัว 
ฉลามวาฬ ๖ ตัว กระเบนราหู ๑๐ ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมด พบสัตว์ได้รับผลกระทบ 
จากขยะทะเล ๑๒๙ ตัว แบ่งเป็น โลมาและวาฬ (กิน ๑ ตัว และพันรัด ๗ ตัว) เต่าทะเล ๑๑๕ ตัว  
(กิน ๖๐ ตัว, พันรัดภายนอก ๓๗ ตัว และกิน+พันรัด ๑๘ ตัว) พะยูนได้รับกระทบจากขยะ ๓ ตัว 
(กิน ๓ ตัว) ฉลามวาฬ จากการกิน ๑ ตัว และกระเบนราหูจากการพันยึดภายนอก ๒ ตัว 
  - ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ 
พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก รวมท้ังหมด  ๔๓๘ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๑๓๒ ตัว 
เต่าทะเล ๒๘๔ ตัว พะยูน ๑๒  ตัว ฉลามวาฬ ๘ ตัว กระเบนราหู ๒ ตัวในจ านวนสัตว์เกยตื้น
ท้ังหมด พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากขยะทะเล ๑๑๖ ตัว แบ่งเป็น โลมาและวาฬ (กิน ๑ ตัว 
และพันรัด ๕ ตัว) เต่าทะเล ๑๐๖ ตัว (กิน ๖๑ ตัว, พันรัดภายนอก ๓๐ ตัว และกินและพันรัด 
๑๕ ตัว) พะยูนได้รับกระทบจากขยะโดยการกิน ๓ ตัว และกระเบนราหูจากการพันยึดภายนอก ๒ ตัว 
  - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเล
หายาก รวมท้ังหมด  ๕๐ ตัว แบ่งเป็นโลมาและวาฬ ๑๓ ตัว เต่าทะเล ๓๕ ตัว พะยูน ๒ ตัว 
ในจ านวนสัตว์เกยตื้นท้ังหมดพบสัตว์ได้รับผลกระทบจากขยะทะเล ๘ ตัว โดยเป็นผลกระทบ
กระทบท่ีเกิดขึ้นในเต๋าทะเลท้ังหมด (กิน ๗ ตัว และพันรัด ๑ ตัว) 
   (๓) โครงการศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศแนวปะการัง 
  - เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๗ สถานี ได้แก่ ชลบุรี 
๖ สถานีและภูเก็ต ๑ สถานี รวมผลการด าเนินงานสะสมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๕๖๕ จ านวน ๑๙ สถานี ได้แก่ ระยอง จ านวน ๒ สถานี ชลบุรี จ านวน ๑๐ สถานี ระนอง  
เกาะพยาม จ านวน ๓ สถานี (อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ อ่าวคอกิ่ว) และภูเก็ต จ านวน ๔ สถานี  
(อ่าวบางเทา อ่าวกมลา อ่าวกะตะน้อย เกาะเฮด้านเหนือ) 
  - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๑ สถานี คือ ภูเกต็ 
๑ สถานี (อ่าวป่าตองด้านใต้) รวมผลการด าเนินงานสะสมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐ สถานี ได้แก่ ระยอง จ านวน ๒ สถานี ชลบุรี จ านวน ๙ สถานี 
ระนอง (เกาะพยาม) จ านวน ๓ สถานี (อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ อ่าวคอกิ่ว) ภูเก็ต จ านวน ๕ สถานี 
(อ่าวบางเทา อ่าวกมลา อ่าวกะตะน้อย เกาะเฮด้านเหนือ อ่าวป่าตองด้านใต้) และพังงา จ านวน  
๑ สถานี (เกาะไข่นอกด้านตะวันตก) 
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๕ สถานี ได้แก่ เกาะ
เหลื่อมใหญ่ เกาะริ้น เกาะไผ่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) เกาะราชาใหญ่ (อ่าวสยาม) เกาะราชาใหญ่  
(อ่าวปะตก) (จังหวัดภูเก็ต) รวมผลการด าเนินงานสะสมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม 
๒๕๖๕ ได้ ๒๕ สถานี ได้แก่ ได้แก่ ระยอง ๒ สถานี ชลบุรี  ๙ สถานี ฉะเชิงเทรา ๓ สถานี ระนอง 
๓ สถานี ภูเก็ต ๗ สถานี และพังงา ๑ สถาน ี
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๕ สถานี ได้แก่ 
เกาะล้าน (หาดเกเร) เกาะสาก เกาะครก เกาะครามใหญ่ (หาดพุดซาวัน) (จังหวัดชลบุรี) เขาหน้า
ยักษ์ (จังหวัดพังงา) รวมผลการด าเนินงานสะสมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕  
ได้ ๓๐ สถานี ได้แก่ ระยอง ๒ สถานี ชลบุรี ๑๓ สถานี ฉะเชิงเทรา ๓ สถานี ระนอง (เกาะพยาม) 
๓ สถานี (อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ อ่าวคอกิ่ว) ภูเก็ต ๗ สถานี (อ่าวบางเทา อ่าวกมลา อ่าวกะตะน้อย 
เกาะเฮด้านเหนือ อ่าวป่าตองด้านใต้ เกาะราชาใหญ่ (อ่าวสยาม) เกาะราชาใหญ่ (อ่าวปะตก))  
และพังงา ๒ สถานี (เกาะไข่นอกด้านตะวันตก) 
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๑ สถานี ได้แก่ 
เกาะอีร้าน จังหวัดชลบุรี รวมผลการด าเนินงานสะสมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ได้ ๓๑ สถานี ได้แก่ ได้แก่ ระยอง ๒ สถานี ชลบุรี ๑๔ สถานี ฉะเชิงเทรา ๓ สถานี ระนอง
(เกาะพยาม) ๓ สถานี (อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ อ่าวคอกิ่ว) ภูเก็ต ๗ สถานี (อ่าวบางเทา อ่าวกมลา 
อ่าวกะตะน้อย เกาะเฮด้านเหนือ อ่าวป่าตองด้านใต้ เกาะราชาใหญ่ (อ่าวสยาม) เกาะราชาใหญ่ 
(อ่าวปะตก)) และพังงา ๒ สถานี (เกาะไข่นอกด้านตะวันตก) 
  - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๔ สถานี รวมผล
การด าเนินงานสะสมระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ ๓๕ สถานี ได้แก่ ระยอง 
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๒ สถานี ชลบุรี ๑๗ สถานี ปัตตานี ๒ สถานี นราธิวาส ๒ สถานี ระนอง ๓ สถานี พังงา ๒ สถานี 
ภูเก็ต ๗ สถาน ี
  - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ ๓ สถาน ี  
  (๔) โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติกใน polyp ปะการัง 

- ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕  
ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนปะการัง ครั้งท่ี ๑ ในเดือนธันวาคม จ านวน ๑๕๐ ชิ้น ในตัวอย่าง
ปะการั งกิ่ งก้ านหรือโต๊ะ (Acropora spp.) ปะการั งโขด (Porites spp.) และปะการั งจาน 
(Turbinaria spp.) ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลมรสุม บริเวณแนวปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง ทั้งด้านท่ีได้รับ
อิทธิพลของน้ าชายฝั่ง (ด้านตะวันออก) และด้านท่ีเป็นทะเลเปิด (ด้านตะวันตก) และในเดือน
มกราคม วิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติกในห้องปฏิบัติการ 

- เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการ
เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนปะการัง ครั้งท่ี ๑ ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลมรสุมบริ เวณ 
แนวปะการัง เกาะยา จังหวัดตรัง ท้ังด้ านท่ีได้รับอิทธิพลของน้ าชายฝั่ง (ด้านตะวันออก)  
และด้านท่ีเป็นทะเลเปิด (ด้านตะวันตก) วิเคราะห์ตัวอย่างไมโครพลาสติกในห้องปฏิบัติการ  
จากการเก็บตัวอย่างปะการัง ครั้ง ท่ี ๑ (ยังไม่จ าแนกด้วยเครื่อง FTIR) และก าหนดแผน 
เก็บตัวอย่างปะการัง ครั้งท่ี ๒  

- ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕ 
ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนปะการัง ครั้งท่ี ๑ ในเดือนธันวาคม (ตัวแทนฤดูกาลมรสุม)  
และครั้งท่ี ๒ เดือนมีนาคม (ตัวแทนฤดูแล้ง) บริเวณแนวปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง ท้ังด้านท่ีได้รับ
อิทธิพลของน้ าชายฝั่ง (ด้านตะวันออก) และด้านท่ีเป็นทะเลเปิด (ด้านตะวันตก) 

- ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ 
ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนปะการัง ครั้งท่ี ๑ ในเดือนธันวาคม (ตัวแทนฤดูกาลมรสุม)  
และครั้งท่ี ๒ เดือนมีนาคม (ตัวแทนฤดูแล้ง) บริเวณแนวปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง ท้ังด้าน 
ท่ีได้รับอิทธิพลของน้ าชายฝั่ง (ด้านตะวันออก) และด้านท่ีเป็นทะเลเปิด (ด้านตะวันตก)  
และได้วิเคราะห์ตัวอย่างฤดูแล้งแล้ว จ านวน ๓๐ ตัวอย่าง  

-  เ ดื อ นตุ ล าคม  ๒๕๖๔  –  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนปะการัง ครั้งท่ี ๑ ในเดือนธันวาคม (ตัวแทนฤดูกาลมรสุม) 
และครั้งท่ี ๒ เดือนมีนาคม (ตัวแทนฤดูแล้ง) บริเวณแนวปะการังเกาะยา จังหวัดตรัง ท้ังด้าน 
ท่ีได้รับอิทธิพลของน้ าชายฝั่ง (ด้านตะวันออก) และด้ านท่ีเป็นทะเลเปิด (ด้านตะวันตก) 
และได้วิเคราะห์ตัวอย่างฤดูแล้งแล้วจ านวน ๓๐ ตัวอย่าง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๖๖ 

 

  (๕) โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก  
   - เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เก็บตัวอย่างแล้ว ๘ สถานี  
และในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มกราคม ๒๕๖๕ เก็บตัวอย่างแล้ว ๒๒ สถานี (จากสถานี
สะสม ๖๐ สถานี) 
   - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เก็บตัวอย่างแล้ว ๘ สถานี 
และในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เก็บตัวอย่างแล้ว ๓๐ สถานี (จากสถานี
สะสม ๖๐ สถานี)  
   - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เก็บตัวอย่างแล้ว ๓ สถานี และ
ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เก็บตัวอย่างแล้ว ๓๓ สถานี (จากสถานีสะสม 
๖๐ สถานี) 
   - ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ 
เก็บตัวอย่างแล้ว ๓๓ สถานี (จากสถานีสะสม ๖๐ สถานี) 
   - ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เก็บตัวอย่างแล้ว ๓๓ สถานี (จากสถานีสะสม ๖๐ สถานี) 
   - ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เก็บตัวอย่างแล้ว ๓๓ สถานี (จากสถานีสะสม ๖๐ สถานี) 
  ๔.๒) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ 
 (๑) กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศส าคัญแบบมีส่วนร่วม  
 (๒) กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท. ชุมชน 
โรงเรียน ฯลฯ) 
 (๓) กิจกรรมจัดท ามาตรการลดปริมาณขยะในพื้นท่ีเป้าหมาย
ตามหลักวิชาการ  
 (๔) กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ 
 (๕) กิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล  
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะได้
ท้ังสิ้น ๗๘,๖๗๐ กิโลกรัม (๗๘.๖๗ ตัน) จ านวนรวม ๘๘๓,๔๕๖ ชิ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ ได้ท้ังสิ้น ๑๕๐,๗๒๕ กิโลกรัม (๑๕๐.๗๓ ตัน) จ านวนรวม 
๑,๓๒๖,๖๔๑ ชิ้น 
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ
ได้ท้ังสิ้น   ๕๘,๕๙๕ กิโลกรัม (๕๘.๖๐ ตัน) จ านวนรวม ๘๐๒,๔๙๔ ชิ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๖๗ 

 

๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะได้ ท้ังสิ้น ๒๐๙,๓๒๐ กิโลกรัม (๒๐๙.๓๒ ตัน) จ านวน
รวม ๒,๑๒๙,๑๓๕ ชิ้น 
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะได้
ท้ังสิ้น ๕๐,๘๐๕ กิโลกรัม (๕๐.๘๑ ตัน) จ านวนรวม ๕๓๓,๖๓๗ ชิ้น 
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ 
ได้ท้ังสิ้น ๕๗,๒๓๖ กิโลกรัม (๕๗.๒๔ ตัน) จ านวนรวม ๕๔๑,๓๖๕ ชิ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะได้ท้ังสิ้น ๓๑๗,๓๖๐ กิโลกรัม (๓๑๗.๓๖ ตัน) จ านวนรวม 
๓,๒๐๔,๑๓๗ ชิ้น 
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ
ได้ท้ังสิ้น ๙,๘๖๔.๗๐ กิโลกรัม (๙.๘๖ ตัน) ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ
ได้ท้ังสิ้น ๓๓๔,๕๘๘.๙๙ กิโลกรัม (๓๓๔.๕๙ ตัน) จ านวนรวม ๓,๒๐๔,๑๓๗ กิโลกรัม 
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะได้
ท้ังสิ้น ๑๖,๗๕๒.๖ กิโลกรัม (๑๖.๗๕ ตัน) ระหว่างเดือนตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะได้
ท้ังสิ้น ๓๕๙,๕๓๙.๐๙ กิโลกรัม (๓๕๙.๕๓๙ ตัน) จ านวนรวม ๓,๒๐๔,๖๒๒ ชิ้น  
 - สรุปผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ
ได้ท้ังสิ้น ๙,๕๖๖ กิโลกรัม (๙.๕๖ ตัน) ระหว่างเดือนตุลาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดเก็บขยะ 
ได้ท้ังสิ้น ๔๓๒,๖๒๓.๒๙ กิโลกรัม จ านวนรวม ๔,๖๕๔,๖๐๑ ชิ้น 
 ๕) ปลูกเสริมปะการัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนด าเนินการ 
จ านวน ๖๐ ไร่ ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหวัดกระบี่ ๑๐ ไร่ จังหวัดภูเก็ต ๓๕ ไร่ และจังหวัดพังงา 
๑๕ ไร่ โดยด าเนินการลงนามในสัญญาแล้ว สลก.๔/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงชัยวัสดุก่อสร้างประจวบ โดยมีผลการด าเนินงาน 
ส ารวจพื้นท่ีและก าหนดจุดส าหรับจัดวางวัสดุฐานลงเกาะของตัวอ่อนเพื่อปลูกเสริมปะการัง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าจากส านักงาน               
เจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ พังงา และภูเก็ต เนื่องจากระหว่างการด าเนินงานได้รับการประสาน
จากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ให้ความเห็นว่าลักษณะการด าเนินโครงการปลูกเสริม
ปะการัง และจัดวาง Reef Ball เข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
(ปะการังเทียม) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของการอนุญาตดังกล่าว 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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  ๖) ปลูกเสริมหญ้าทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนด าเนินการ 
จ านวน ๖๐ ไร่  ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด ได้แก่จังหวัดพังงา ตราด ชุมพร  
และนครศรีธรรมราช โดยมีผลด าเนินการดังนี้ 

(๑) พื้นท่ีอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ๓๘,๔๐๐ กอ ๒๔ ไร่ 
(๒) พื้นท่ีเกาะบ้านเขาล้าน จังหวัดตราด ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร่ 
(๓) พื้นท่ีเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร่ 
(๔) พื้นท่ีอ่าวเตล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร่   
โดยมีผลด าเนินการรวมท้ังสิ้น ๔ พื้นท่ี ๔ จังหวัด ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ 

ต้น/กอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๗) การส ารวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ดังนี้ 

(๑) การส ารวจจัดท าข้อมูลและแผนท่ีพื้นท่ีเปราะบางต่อแผ่นดินทรุด 
และน้ าทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเล ในพื้นท่ีวิกฤตจังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเส้นแนวชายฝั่งทะเลช่วงก่อนฤดูมรสุม ส ารวจชนิดโครงสร้างป้องกัน
ชายฝั่งทะเล ส ารวจธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล และส ารวจเก็บตัวอย่างตะกอนกระแสน้ า  
เลียบชายฝั่งและตะกอนหน้าหาด โดยท าการส ารวจได้เนื้อท่ีรวม ๒๐๐ ตารางกิโลเมตร ครั้งท่ี ๒ 
ส ารวจธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล ส ารวจเก็บตัวอย่างตะกอนกระแสน้ าเลียบชายฝั่งและส ารวจเก็บ
ตัวอย่างตะกอนหน้าหาด ได้ระยะทางรวม ๗๕ ตารางกิโลเมตร 

(๒) ส ารวจจัดท าข้อมูลและแผนท่ีธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานทาง
ทะเล จังหวัดเพชรบุรี ในแผนท่ีมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการจัดเก็บตะกอนพื้นทะเล 
รวม ๑๕๐ ตัวอย่าง ส ารวจบันทึกภาพหน้าตัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับระดับตื้นในทะเล 
และส ารวจระดับความลึกน้ า ได้พื้นท่ีรวม ๗๗๐ ตารางกิโลเมตร และตรวจวัดทิศทางและความเร็ว
ของกระแสน้ าชายฝั่ง จ านวน ๓ สถานี รวมครั้งท่ี ๑ อยู่ระหว่างการจัดเก็บตะกอนพื้นทะเล 
รวม ๑๕๐ ตัวอย่าง ส ารวจบันทึกภาพหน้าตัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับระดับตื้นในทะเล 
และส ารวจระดับความลึกน้ า ได้พื้นท่ีรวม ๗๗๐ ตารางกิโลเมตร และตรวจวัดทิศทางและความเร็ว
ของกระแสน้ าชายฝั่ง จ านวน ๓ สถานี รวมครั้งท่ี ๑ 

(๓) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลท่ีมีความสัมพันธ์ 
กับหลักฐานทางธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับน้ าทะเลขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ ควบคุมต าแหน่งด้วยระบบดาวเทียม จ านวน ๘ สถานี 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลระดับน้ าทะเลและข้อมูลค่าระดับความสูงจากเครื่องมือวัดระดับน้ าทะเล
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ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ  เป็นระยะเวลา ๗ เดือน และด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลระดับน้ าทะเลและข้อมูลค่าระดับความสูงจากเครื่องมือวัดระดับน้ าทะเล
ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา ๘ เดือน และด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 
 
 ๑๐.๕  แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  ๑๐.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) จัดท าแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๗๓ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  
ของประเทศท่ีร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยด าเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่  ภาคพลังงาน 
และภาคขนส่ง ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย 
คิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ท้ังสิ้นประมาณ ๑๑๕.๖ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  ๒) สนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ รายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคม
ขนส่ง สาขาการจัดการของเสียชุมชน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยคิดศักยภาพในการลดก๊าซ เรือนกระจกภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ท้ัง ๔ สาขา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ท้ังสิ้น ๑๕๖.๘๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าจากกรณีปกติ หรือร้อยละ ๒๘.๒ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๓) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนท่ีน าทาง 
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อสนับสนุนศักยภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนท่ีน าทางฯ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๔) การจัดท ารายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ เพื่อด าเนินการ
ตามพันธกรณีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็น 
การสื่อสารให้ประชาคมโลกทราบสถานการณ์การด าเนินงานของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเรื่องของบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังสิ้น 
๓๕๔,๓๕๗.๖๑ กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือราว ๓๕๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
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เทียบเท่า การด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามเป้าหมาย Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) ลดก๊าซเรือนกระจก 
ได้ท้ังสิ้น ๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ ๑๕.๗๖) จากกรณีปกติ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมาย NAMA แล้ว นอกจากนี้ได้รายงานความต้องการสนับสนุนด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเทคโนโลยีและการเงิน พร้อมท้ังรายงาน
การได้รับการสนับสนุนท่ีประเทศไทยได้รับ โดยประเทศได้จัดท ารายงานความก้าวหน้ารายสองปี 
ฉบับท่ี ๓ แล้วเสร็จและจัดส่งไปยังส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้ว ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าอินโฟกราฟิค ( Infographic)  
สรุปสาระส าคัญของรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจอย่างง่าย
และมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
http://www.onep.go.th 
  ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อน 
การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ๕.๑) จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission evelopment 
Strategy) เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาว รวมท้ังเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท าการมีส่วนร่วมท่ีประเทศ
ก าหนด (NDC) ฉบับต่อไป โดยจะจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อเป็นการสื่อสาร 
ถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด  
(Peak emission) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net-zero GHG emission) และมาตรการด าเนินงานตามแนวทางในกรณี ๒ องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดท า
เป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแผน
พลังงานชาติของกระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งต่อ UNFCCC ในการประชุมสมัชชาประเทศ
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ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) 
ครั้งท่ี ๒๖ (COP26) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถ้อยแถลงในการประชุม COP26 เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 
ว่า “ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มท่ีและด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประ
เทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ ในปี ๒๐๖๕ และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน
และเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศไทยจะสามารถยกระดับ NDC  
ขึ้นเป็น ร้อยละ ๔๐” 

๕.๒) จัดท าการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  T - VER) 
สนับสนุนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต จากโครงการด้านป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว โดยปรับปรุงวิธีการ
ประเมินการกักคาร์บอนภาคป่าไม้ และหารือกับกระทรวงพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไฟฟ้าสะอาดพัฒนาโครงการ 
T-VER เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นรายได้เสริมและสนับสนุนนโยบายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ภาคพลังงานต่อไป 

๕.๓) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคมในการรายงาน 
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน
และขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น ๖๔.๒๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (ร้อยละ ๑๗.๔๙) จากมาตรการภาคพลังงานจ านวน ๙ มาตรการและมาตรการภาคขนส่ง 
จ านวน ๑ มาตรการ รวมท้ังสิ้น ๑๐ มาตรการ 

๕.๔) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมยกร่างหลักเกณฑ์ในการซื้อขาย
ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตแล้ว และเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ โดยมีแผนน าเข้าคณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิจารณาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

๕.๕) ออกระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ดังนี้ 
  - ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ว่าด้ายการขึ้นทะเบียนการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
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และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนการบันทึกการรับรอง
และการใช้คาร์บอนเครดิตในระบบทะเบียน เพื่อให้การท าธุรกรรมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและคล่องตัว รองรับการขยายตัว
และยกระดับมาตรฐานของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามนโยบายของรัฐบาล 
  - ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ว่าด้ายหลักเกณฑ์การให้การรับรองและการท าความตกลงการบริหารจัดการและการก ากับดูแล  
การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต พ.ศ. .... ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้การรับรองการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการท าความตกลง
ระหว่าง TGO กับผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมและเอื้ออ านวยการ 
ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และก ากับดูแลให้การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีความน่าเชื่อถือ เกิดความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ซื้อ และผู้ขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนรักษา
เสถียรภาพของตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
  ๕.๖) รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ 
ท้ังสิ้น ๒๒๓ โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรอง ๙,๕๘๖,๘๔๓ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) จ าแนกประเภทโครงการ ดังนี้ 

ประเภทโครงการ 
จ านวน 

(โครงการ) 
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ได้รับการ
รับรอง (tCO2eq) 

ปริมาณการ 
ซื อขาย 

(tCO2eq)3 

๑. ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR)2 ๓  ๒,๒๔๑ (๓๑๐ ไร่) ๑๖ 
๒. การพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) ๖๐  ๖,๔๑๑,๗๘๑ ๗๗๒,๘๔๕ 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (EE) ๓๖ ๑,๘๙๗,๐๐๐  
๔. การจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

และวัสดุเหลอืใช้ (WM) 
๒๒ ๓๕๑,๕๐๓ ๔,๘๓๘ 

๕. พลังงานทดแทนจากการจัดการ 
ของเสีย (AE+WM) 

๘ ๘๔๒,๗๒๐ ๗,๘๐๔ 

๖. อื่นๆ (OTH) ๑ ๘๑,๕๙๘ ๑,๖๙๖ 
๗. การจัดการในภาคขนส่ง (TM) - - - 
๘. การเกษตร (AGR) - - - 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๗๓ 

 

ประเภทโครงการ 
จ านวน 

(โครงการ) 
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ได้รับการ
รับรอง (tCO2eq) 

ปริมาณการ 
ซื อขาย 

(tCO2eq)3 

รวมทั งสิ น ๑๓๐๑ ๙,๕๘๖,๘๔๓ ๗๘๗,๑๙๙ 

 ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้
หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เรื่อง การประเมินการปล่อย ลดก๊าซเรือน
กระจกในระดับต่าง ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/องค์การ
บริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) การประเมินคาร์บอนเครดิตของโครงการ
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)/กรมป่าไม้) 
และการออกระเบียบ เรื่อง การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต (๙๐/๑๐) จากโครงการด้านป่าไม้ 
และพื้นท่ีสีเขียว (องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)/กรมป่าไม้/ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจให้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑๐.๕.๒ การลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ดังนี้ 

๑) การส ารวจและประเมินพื้นท่ีเสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นท่ีปลอดภัย 
จ านวน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ดินถล่ม แผ่นดินไหว และหลุมยุบ โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ส ารวจพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม : ด าเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานและงานส ารวจธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย 
จันทบุรี พังงาประกอบด้วย (๑) วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากข้อมูลภาคสนาม  
(๒) ด าเนินการเก็บข้อมูลธรณีพิบัติภัย (ตัวอย่างดิน/หิน) ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด รวม ๑๗๕ ตัวอย่าง 
เพื่อจัดท าข้อมูลวิทยาหินในพื้นท่ีเป้าหมาย (๓) แปลความหมายร่องรอยดินถล่มจาก Google 
image ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด ย้อนหลัง ๒๐ ปี และอยู่ระหว่างจัดท าร่างรายงานพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการ
เกิดดินถล่ม และ (๔) จัดท าร่างรายงานพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม 
 (๒) ประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวระดับจังหวัด พื้นท่ีจังหวัดเลย 
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและงานส ารวจภัยพิบัติแผ่นดินไหวระดับจังหวัด ในพื้นท่ี 
จังหวัดเลย ดังนี้ (๑) จัดท าล าดับชั้นตะกอนในร่องส ารวจในพื้นท่ีเป้าหมาย (๒) จัดเตรียมตัวอย่าง
ส าหรับวิเคราะห์อายุในห้องปฏิบัติการ จ านวน ๑๗ ตัวอย่าง (๓) จัดท ารายงานวิชาการประเมินภัย
พิบัติแผ่นดินไหวระดับจังหวัด 
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 (๓) การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภัยหลุมยุบ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัวอย่างหินจากภาคสนามในพื้นท่ีพิบัติภัยหลุมยุบ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี 
ราชบุรี และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประเมินและจัดท าแผนท่ีพื้นท่ีเสี่ยงภัยหลุมยุบภาคกลาง 
และภาคเหนือ พร้อมท้ังจัดท าต้นร่างแผนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบระดับประเทศ 
  ๒) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ด าเนินการแปล
ความหมายพร้อมส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (๑) องค์ประกอบของข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยง
ภัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชน (๒) การน าเสนอข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชนแล้วเสร็จ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดรายงานและเอกสารอธิบายการใช้งานข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม
ระดับชุมชน และจัดพิมพ์แผนท่ี ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓๔ ต าบล 
  ๓) จัดท าแผน มาตรการ แนวทาง ข้อก าหนด เพื่อป้องกันบรรเทาและ 
ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย 
   - ด าเนินการรวบรวมและจัดท าข้อมูลพื้นฐานในพื้นท่ีเป้าหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าร่างแผน มาตรการ แนวทางลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยตามความเสี่ยงธรณี
พิบัติภัย (ดินถล่ม/แผ่นดินไหว) 
   - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย” ในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 
   - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความตระหนักรู้ถึงความอันตราย
จากแผ่นดินไหว” ในพื้นท่ีจังหวัดเลย ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๔) เสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย ด าเนินการเฝ้า
ระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ประสานงานข้อมูลการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยประจ าวัน  
และการออกข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยเฝ้าระวังภัย 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นให้ได้ทันต่อสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย (ดินถล่ม) สะสม ๒๘ ฉบับ พร้อมท้ัง 
ด าเนินการตรวจสอบและรายงานสถานภาพของสถานีตรวจวัดข้อมูลด้านธรณีพิบัติภัย  
อย่างสม่ าเสมอ 
  ๑๐.๕.๓ การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน จัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นท่ีโล่งเตียน ๑๒,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย 
๑๒,๐๐๐ ไร่) รณรงค์งดเผาตอซัง ๕๐ แปลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๑๐.๕.๔ โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม ผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
   ๑) ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพ ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารท าความเย็น เสนอการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อก าหนดให้มีการก าจัดท าลายสารท าความเย็นอย่างถูกวิธี รวมท้ังการประเมิน
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพด้วย 
โดยออกส ารวจรูปแบบ และเก็บข้อมูลจากโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕ แห่ง ดังนี้ 

(๑) จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเส่ือมสภาพของ
ประเทศไทย 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือ
สถานประกอบ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพ
ของประเทศไทย 

(๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานและ/
หรือสถานประกอบท่ีมีการจัดการของเสียและสารท าความเย็น  

๒) รวบรวม จัดเก็บ และวิ เคราะห์ข้อมูลกิจกรรม สถานการณ์  
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิต
และการใช้อื่น ๆ ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) โดยรวมถึงการออกส ารวจรูปแบบ 
และเก็บข้อมูลจากโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

(๑) จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/หรือ
สถานประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงาน 
และตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้อื่น ๆ 
เพ่ือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงาน
และ/หรือสถานประกอบในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิตและการใช้อื่น ๆ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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(๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานและ/
หรือสถานประกอบในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิตและการใช้อื่น ๆ  

(๔) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล 
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D1 การใช้
น้ ามันหล่อลื่น และ 2G1 อุตสาหกรรมอปุกรณ์ไฟฟ้า 
 ๓) รวบรวม จัดเก็บ และประเมินผล การควบคุมคุณภาพและการทวนสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการค านวณ เพื่อให้ได้ตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น 
และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ตาม “แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม” 
โดยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือน
กระจกในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

(๑) ข้อมูลปริมาณสารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  
และกลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และแบบ วอ./อก.๗ ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้
ครอบครอง 

(๒) ข้อมูลปริมาณสารซัลเฟอร์ เฮกซะฟลูออไรด์  (Sulphur 
Hexafluoride: SF6) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง ผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออก และแบบ วอ./อก.๗ ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลติ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครอง 

(๓) ข้อมูลปริมาณเถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 
ถ่านหิน (Coal-fired power plant fly-ash) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้ง
ข้อเท็จจริงผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และแบบ สก.๓ ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว ส าหรับผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

(๔) ข้อมูลน้ าเสียอุตสาหกรรมตามแบบ รว.๑ และ รว.๒ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อประเมินตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการ
ทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม ด าเนินการดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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- จัดท าแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลกิจกรรม ส าหรับ
มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็นและมาตรการทดแทนปูนเม็ด  

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/
หรือสถานประกอบการ เพื่อประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับ
มาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ า
เสียอุตสาหกรรม 

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงาน
และ/หรือสถานประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

๔) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรม 
และการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม วัดผลส าเร็จตามตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายท่ีก าหนด รวมท้ังประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางการแก้ไขท่ีเกี่ยวข้องในส่วนของกิจกรรมนี้ ให้รวมถึงการออกส ารวจข้อมูล 
จากโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

(๑) จัดท าแบบสอบถามการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม  

๕) ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดท าเลขท่ี TSIC เทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมตามคู่มือ IPCC 2006 เพื่อน าเข้าระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๖) ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน ๕ แห่ง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็น  
ท่ีเส่ือมสภาพของประเทศไทย 

๗) ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน ๕ แห่ง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G 
การผลิตและการใช้อื่น ๆ และรวบรวมข้อมูลกิจกรรมในหมวด 2D และ 2G จากหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 

๘) รวบรวมและประเมินผลข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประเมิน
ค่าการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการ
ทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ตาม “แผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรม 
และการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม” 

๙) ส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน 
๕ แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก และติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ 

๑๐) น าเข้าข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC ในระบบฐานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) จัดท าเอกสารดาวน์โหลดประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC  
บนหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(๒) ปรับปรุงจ านวนข้อมูลโรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานก๊าซเรือนกระจก
ในฐานข้อมูลการรายงานข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ ( IPPU Greenhouse Gas Inventory Reporting) ตั้งแต่
หมวดอุตสาหกรรม 2A-2H  

(๓) น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตาม TOR ข้อ ๕.๑๐ ของโครงการฯ) 

๑๑) การประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการ
ของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๕๘ คน 

๑๒) การสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๑๕๖ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓) จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงาน 
และการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา IPPU รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม จ านวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
รวม ๔๒๑ คน 

๑๔) พัฒนาแบบฟอร์มการรายงาน และเก็บข้อมูลกิจกรรมภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) รวมถึงประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจาก
หมวด 2D ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย, 2E อิเล็กทรอนิกส์ และ 2G 
อุปกรณ์ไฟฟ้า/SF6/PFCs/N2O ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ 
โดยผลการศึกษาพบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหมวดหมู่ย่อย 2D1 การใช้
น้ ามันหล่อลื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๘๙.๖๘ Gg CO2-eq และหมวดหมู่ย่อย 2G1 อุปกรณ์ไฟฟ้า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๓๔ Gg CO2-eq ท้ังนี้ ส าหรับหมวดหมู่ย่อยอื่น ๆ ภายใต้หมวด 2D และหมวด 
2G ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลในระดับประเทศ นอกจากนี้ พบว่าประเทศไทยไม่มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหมวด 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขั้นตอน
กระบวนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกระบวนการผลิต
ขั้นต้น ซึ่งประเทศไทยเป็นกระบวนการผลิตขั้นกลางจากการน าเข้าแผ่นเวเฟอร์เพื่อน ามาผลิต
แผงวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) และแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuited Board: PCB) 
แล้วถูกน าไปใช้ต่อในกระบวนการผลิตขั้นปลายเพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส าเร็จรูปเท่านั้น 

๑๕) ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี และติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยพบปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก (๑) มาตรการทดแทนปูนเม็ด กล่าวคือ จากการใช้วัสดุทดแทนปูน
เม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
ผสมเสร็จ มีค่าเท่ากับ ๒๐๐,๘๐๕.๔๘ ตัน CO2eq ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๗ จากเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ ๗๕๐,๐๐๐ ตัน CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (๒) มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยน
สารท าความเย็น จากการปรับเปลี่ยนสารท าความเย็นชนิด R-410A เป็น R-32 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ มีค่าเท่ากับ ๔,๑๘๕.๔๓ ตัน CO2eq ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ จากเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และ (๓) มาตรการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรมจากการเพ่ิมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียอุตสาหกรรมด้วยการน าก๊าซมีเทนกลับมา
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ใช้ประโยชน์ มีค่าเท่ากับ ๔,๙๔๕,๘๙๕ ตัน CO2eq ซึ่งเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน 
CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๔.๑๖) ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารท าความเย็น รวมถึง
ประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการก าจัดท าลายของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ปริมาณสารท าความเย็นประเภท R410A และ HFC-32 จากเครื่องปรับอากาศท่ีขอฉลากเบอร์ ๕ 
ท่ีถูกจ าหน่ายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ หลังการหมดอายุการใช้งานในอนาคต 
ปริมาณรวม ๒๒.๖ ล้านตัน CO2eq และประเมินค่าการลดก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดสารท า
ความเย็นอย่างถูกวิธี ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ปริมาณรวม ๕๓๓,๗๘๔ ตัน CO2eq 

๔.๑๗) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการจัดท าเอกสารดาวน์โหลดประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC ส าหรับ
ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้อุตสาหกรรม ตั้งแต่หมวดหมู่ 2A-2H บนเว็บไซต์ 
http://ghg.diw.go.th:8080/ghg/login.htm การน าข้อมูลกิจกรรมจากผู้ประกอบการท่ีตอบ
กลับแบบส ารวจข้อมูลเข้าระบบระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานอุตสาหกรรม และการปรับปรุงจ านวนข้อมูล
โรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานก๊าซเรือนกระจกส าหรับภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่หมวดหมู่ 2A - 2H จ านวนท้ังหมด ๖๑,๑๑๐ โรงงาน 
 ๑๐.๕.๕ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ส่งเสริมและด าเนินการไถกลบตอซัง (เป้าหมาย ๓๙,๔๒๑ ไร่) และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 
(เป้าหมาย ๑,๘๐๐ ไร่) โดยด าเนินการได้ ๓๖,๑๕๖.๕๐ ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ได้ ๑,๖๒๔ ตัน 
มีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๙๑.๗๒ 
 ๑๐.๕.๖ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื นที่การเกษตร ด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้ พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตรให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑๗,๕๗๐ ราย)                      
โดยด าเนินการได้ ๑๗,๖๔๐ ราย มีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๐.๖  พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
   ๑) กลไกการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน -  
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้เร่งรัดขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Economy Model) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
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ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (BCG Model) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการและมีหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงร่วมเป็นกรรมการฯ เพื่อบูรณาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ (๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา (๒) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม (๓) ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะ  
และของเสีย และ (๔) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ าและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา ได้ปรับแก้กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับโมเดล BCG จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วย 
การปลูกและบ ารุงป่าชายเลน ส าหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูกบ ารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และ (๓) ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตท่ีได้
จากการปลูกบ ารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมท้ังได้มีการเปิดตัว
เครื่องหมายและระบบการรับรอง “คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” 
(Carbon Footprint of Circular Economy Product: CE-CFP) ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการขับเคลื่อนโมเดล BCG ในภารกิจของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

(๑) มีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย 
(๒) สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 

- พื้นท่ีป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓ 
- พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๒ 
- พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๓ 

(๓) ลดการใช้ทรัพยากรลง ๑ ใน ๔ 
(๔) น าพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
(๕) ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากฐานทรัพยากรได้รับ

การรับรองและส่งเสริมตลาด 
(๖) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ ๑๕ จากกรณีปกติ 

   ๒) ความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิรูป
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ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก าหนด
ประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ด้านสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ 
(๑)  สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมขน ๑๓๒ แห่ง เป้าหมาย ๙๐ ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ๙๐.๕๒ ล้านบาท  
(๒) ยกระดับเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพ 

เป้าหมาย พัฒนา ๒๐ ราย ผลการด าเนินงาน พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ชุมชน ๒๐ ชุมชน 
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ๑๐ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการตลาด 

(๓) ผลประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GCH) เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐.๔๐ 

ด้านจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ฯ 
(๑) ส ารวจข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับ

ชุมชน (พืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์) และน าเข้าระบบฐานข้อมูล เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด  
ผลการด าเนินงาน ข้อมูลบัญชีรายการพืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์ ๑๖ จังหวัด 
ตรวจสอบและน าเข้าระบบฐานข้อมูล 

(๒) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ เผยแพร่ 
และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

(๓) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ใน Community 
BioBank เป้าหมาย ๑๘ แห่ง ผลการด าเนินงาน สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๑๙ แห่ง ได้รับอนุมัติสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการธนาคารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการธนาคารฯ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๕ แห่ง 

(๔) คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฯ ๑๙ รายการ ผลการด าเนินงาน 
๑๙ รายการ   

(๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการด าเนินงานส านักงานทุกช่องทาง 
เป้าหมาย จ านวนผู้ ท่ีได้รับข้อมูล ข่าวสารไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน  
๑๙๔,๖๗๕ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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(๖) จ านวนผู้ใช้งานข้อมูลผ่านระบบการให้ บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ
ฐานข้อมูล เว็บไซต์บริการ และ แอพพลิเคชั่น Line BOT Thaibiodiversity เป้าหมายใม่น้อยกว่า  
๓๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน ๙๔,๖๗๕ ราย 

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ 
(๑) มูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 

เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๕๓๓.๙๔ ล้านบาท  
(๒) จ านวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเกิดจากการร่วมด าเนินการของชุมชน เป้าหมาย 

๕,๐๐๐ ไร ่ผลการด าเนินงาน ๕,๒๕๘ ไร่  
(๓) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงิน เพื่อยกระดับพื้นท่ีสีเขียวนอกเขต

อนุรักษ์ เป้าหมาย ๑ เคร่ืองมือ ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
 
 ๑๐.๗  พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๐.๗.๑ การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
  ๑) EIA เข้าสู่การพิจารณาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการ) ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รวมท้ังสิ้น ๙๓๒ โครงการ ได้แก่ 

- โครงการไม่เสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน ๗๒๘ โครงการ 
- โครงการเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน ๒๑ โครงการ 
- โครงการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๑๘๐ โครงการ 
- โครงการอื่น ๆ จ านวน ๓ โครงการ 

 ๒) สถานภาพการพิจารณา EIA ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๙๓๒ โครงการ ได้แก่ 
 - เห็นชอบรายงาน จ านวน ๔๐๔ โครงการ 

- ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จ านวน ๒๕ โครงการ  
- อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๒๙๙ โครงการ 
- ถอนรายงาน จ านวน ๘๐ โครงการ 
- อื่น ๆ จ านวน ๑๒๔ โครงการ 

 ๓) ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 
- EIA ท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๐๑/๑ จ านวน 

๙ โครงการ แบ่งเป็น อาคาร ๕ โครงการ พลังงาน ๑ โครงการ และอุตสาหกรรม ๓ โครงการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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- คดีท่ีมีการเปรียบเทียบปรับ มาตรา ๑๐๐ จ านวน ๑ คดี มาตรา 
๑๐๑/๑ จ านวน ๔ คดี มาตรา ๑๐๑/๒ จ านวน ๗ คดี 
 ๔) การปรับปรุงกฎหมาย 
  - ทบทวน ประเภท/ขนาดโครงการ 
  - ออกพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  - ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  - ชี้แจงกฎกระทรวงการขออนุญาต เป็นผู้จัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ติดตามตรวจสอบ โครงการท่ีรักษามาตรการตามรายงาน EIA ร้อยละ 
๖๓.๒๕ 
  - จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามประกาศ Monitor และรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
  - ประชุมสัมมนาการด าเนินการตามประกาศ Monitor จ านวน ๓ ครั้ง 
 ๖) การอนุญาตผู้จัดท ารายงาน 
  - ออกใบอนุญาต จ านวน ๔๑ ราย 
  - ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาต 
  - ก ากับดูแล/เรื่องร้องเรียน ก าชับ ๑ ราย ตักเตือน ๔ ราย เพิกถอน ๑ ราย 
 ๗) Smart EIA  
  - แนวทางเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส ์
  - ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในรายงานท่ีเผยแพร่ Smart EIA 
  - ย้ายระบบ Smart EIA ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
  - อบรมการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
 ๘) พัฒนากระบวนการและเผยแพร่ 
  - การกระจายภารกิจ อบรมให้ความรู้และติดตามผล จ านวน ๑๒ จังหวัด 
  - ส ารวจการยอมรับและเช่ือมั่นต่อระบบ EIA 
  - ออกค าแนะน าต่อแนวทางสาธารณะในสถานการณ์โควิด - 19 
  - ประชุมสัมมนา เร่ือง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบ EIA  
  - อบรมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๐ จังหวัด 
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 ๑๐.๗.๒ การพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการจัดท ากฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามพระราชบัญญัติ มีจ านวนท้ังสิ้น 
๒๔๙ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑) กฎหมายหลัก จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี้ 
   - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ....  
  ๒) กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   -  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การสวนสัตว์แห่ งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
   - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
   - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๓) กฎหมายล าดับรอง จ านวน ๒๔๑ ฉบับ ดังนี้ 
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ จ านวน ๓๑ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน ๘ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๕ ฉบับ  
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   - พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ ฉบับ  
   - ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ 
จ านวน ๒ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม จ านวน ๒๗ ฉบับ  

- กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามความในร่างพระราชบัญญัตกิารเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน))  
 
 ๑๐.๘  แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

๑๐.๘.๑ การบริหารจัดการขยะของของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย 
 ๑) จัดการขยะมูลฝอย  

(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็น (๑) กรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขภาวะมลพิษจาก
ขยะท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนและสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง ทันการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงบริบทในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ 
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด - 19 ครอบคลุมการจัดการขยะ ๔ ประเภท คือ ขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย และ (๒) กรอบอ้างอิง 
ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการขยะภายใต้
บริบทท่ีสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล พันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๒) ฝึกอบรม/ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับ
ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี ๑ - ๑๖ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ทุกจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย            
ท่ีไม่ถูกต้อง ๒,๒๗๒ แห่ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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(๓ )  การติดตามตรวจสอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๑๘๑ แห่ง 

(๔) ลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่าย 
ขยะมูลฝอย รวมท้ังรายงานผ่านระบบสารสนเทศ http//:waste.dla.go.th จ านวน ๒,๔๓๔ แห่ง 

(๕) แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ 
 (๕.๑) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยบนเกาะภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเชิงพื้นท่ี จ านวน ๔ ชุด เพื่อจัดท ามาตรการ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑๔ เกาะ คือ เกาะเสม็ด เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะช้าง 
เกาะหมาก เกาะกูด เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะลันตา เกาะพีพี 
และเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังนี้ 
  - การจัดการขยะท่ีต้นทาง เช่น สนับสนุนการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ การจัดท ากิจกรรม 3R เพ่ือลดขยะท่ีน าไปก าจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการขยะ และการรณรงค์ต่าง ๆ 
  - การจัดการขยะ ณ กลางทาง เช่น รูปแบบการเก็บขนท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินงาน 
  - การจัดการขยะ ณ ปลายทาง เช่น ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานท่ีก าจัดขยะท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก
การก าจัดขยะมูลฝอยโดยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ ๘๔.๕๒ 
   (๕.๒) คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ เห็นชอบ 
“มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ” ในการประชุม 
เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
   (๕.๓) กระทรวงมหาดไทย ได้มีค าสั่งคณะกรรมการกลางจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ท่ี ๖๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบน
เกาะ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ท้ัง ๑๔ เกาะ ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทในพื้นท่ี และเป็นไปตาม “มาตรการ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ” และได้มีการประชุม
คณะท างานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๒๕๖๕ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีของคณะท างานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
บนเกาะ ภายใต้คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูล
ฝอยบนเกาะท้ัง ๑๔ แห่ง ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบฯ รวมท้ังได้ให้
ท้องถิ่นจังหวัด ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ และสตูล รายงาน
สถานภาพการด าเนินการในแต่ละพื้นท่ีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเตรียมแผนปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางฯ ดังกล่าว 
   (๕.๔) จัดท าคู่มือและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 
๔ เร่ือง ได้แก่ (๑) หลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: COP) การขนส่งขยะมูลฝอย (๒) แนวทาง
ในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบการหมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย (๓) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยระบบเตาเผาขยะมูลฝอย และ (๔) แนวทางการวางแผนการฝังกลบขยะมูลฝอย ส่งให้ อปท. 
และจังหวัดในพื้นท่ีเกาะท้ัง ๑๔ แห่ง ใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ 
และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง อปท. ใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย 
และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

๒) การจัดการขยะพลาสติก  
(๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน

ภาค ีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ
ขยะพลาสติก ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก   
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓) ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เช่น 
การงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว “Everyday Say No To Plastic Bags” มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โครงการเปลี่ยนพลาสติก เป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) มาตรการ
ลดหย่อนภาษีจากการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  การแก้ไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๙๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ การก าหนดมาตรฐานภาคสมัครใจผลิตภัณฑ์ 
พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในองค์กร 
โครงการ Green Coffee Shop ลดแก้วพลาสติกและหลอด การด าเนินงานตาม MOU : Food 
Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการ “จังหวัด
สะอาด” การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ผ่านทาง Social Media การก าหนด
มาตรการก ากับการน าเข้าเศษพลาสติก การจัดท าฐานข้อมูลพลาสติก การสื่อสารความรู้ 
ด้านการออกแบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและ นักออกแบบ เป็นต้น 
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(๒) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีวาระการพิจารณา
ทบทวนนโยบายและมาตรการก ากับการน าเข้าเศษพลาสติก ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ถึงแนวทางเลือกด้านเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามน าเข้าเศษพลาสติก จัดท าข้อดี ข้อเสีย โดยก าหนด
แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาและเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยแนวทางการด าเนินงาน ๓ ทางเลือก มีดังนี้ 

- แนวทางท่ี ๑ ห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ในปี ๒๕๖๔ ตามมติ
คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะท่ี ๕ (กขป.๕)  

- แนวทางท่ี  ๒ ห้ามน าเข้ าเศษพลาสติก ในปี  ๒๕๖๙ ตามมติ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

- แนวทางท่ี ๓ ห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ในปี ๒๕๖๖ 
ท้ังนี้  หากมีการด าเนินงานตามแนวทางท่ี ๒ และ ๓ จะต้องม ี

การก าหนดสัดส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้ เศษพลาสติกภายในประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมเมื่อต้องใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน ร้อยละ ๑๐๐ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน
ประเทศไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

(๓) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ได้แก่ พลาสติกผสมสาร oxo โฟมบรรจุอาหาร 
ถุงพลาสติกแบบบางความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน แก้วพลาสติกแบบบางความหนาน้อยกว่า 
๑๐๐ ไมครอน และหลอดพลาสติก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลหลักการและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาในการออกประกาศฯ ดังกล่าว 

(๔) ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เร่ือง ความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก” ให้เกิดความชัดเจนส าหรับหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเข้า -ส่งออกเศษพลาสติก น าไปใช้ประโยชน์ 
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(๕) ให้กรมศุลกากรมีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ไม่ให้มีการน าเข้า
ขยะพลาสติกเข้ามา หากตรวจพบมีการน าเข้าขยะพลาสติกต้องส่งกลับประทางต้นทางทันที  
หรือขายทอดตลาดแล้วส่งออกไปต่างประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๐ 

 

(๖) กรมควบคุมมลพิษมีการติดตามเฝ้าระวังการประกอบกิจการ
โรงงานพลาสติกท้ังในพื้นท่ีเขตปลอดอากร (Free Zone) และพื้นท่ีท่ัวไป เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติภัยเพลิงไหม้ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเดือดร้อนกับประชาชน   

(๗) ออกประกาศกรมศุลกากร ท่ี ๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง การก าหนด
ประเภทหรือชนิดแห่งของท่ีจะน าเข้าไปในเขตปลอดอากรและการควบคุมของท่ีมีความเสี่ยง 
โดยก าหนดให้เศษพลาสติกท่ีน าเข้าไปจะต้องแยกประเภทแต่ละชนิดไม่ปะปนกัน สามารถน าเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการท าความสะอาดอีก และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น และปริมาณน าเข้าไม่เกินก าลังการผลิต 

(๘) เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และให้มีการน าเศษพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก
ท่ีสุด ท าให้มีการยกระดับคุณภาพเศษพลาสติกในประเทศ และมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการน าไป
เป็นวัตถุดิบในภาคธุรกิจรีไซเคิลและไม่ให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลกรองรับเศษพลาสติกจาก
ประเทศอื่น คณะอนุกรรมการฯ ก าลังพิจารณาท่ีจะเสนอนโยบายก ากับการน าเข้าเศษพลาสติก 
โดยมีแนวคิดจะอนุญาตให้น าเข้าเศษพลาสติกได้ไม่เกิน ๒ ปี รวมถึงจะมีการก าหนดมาตรการ 
ลดผลกระทบจากการห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรี และประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลได้ภายในปี ๒๕๖๕ 

(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษ อยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีเป้าหมายคือ ขยะพลาสติกมีการจัดการ และน ากลับมาใช้ประโยชน์
ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป็นไปตาม
เป้าหมาย Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ 
 ๓) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม 
เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติรับทราบมาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

(๑) มาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศ ดังนี้ 
      - จัดสถานท่ีรับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชน และน าไป
จัดการอย่างถูกต้อง รวมท้ังจัดท าระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผล เพื่อก ากับดูแลให้
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร 
และสถานท่ีในการด าเนินการด้วย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๑ 

 

 - เฝ้าระวังการปนเป้ือนมลพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมถอด
แยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
 - ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ และออกกฎกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือก าหนดให้กิจการถอดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเตรียมความพร้อมของหลักเกณฑ์/
สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการถอดแยกและวิธีการถอดแยกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา ๓๑ ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมท้ังผลักดันให้ท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก าหนดให้กิจการถอดแยกซากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๒ ของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้หน่วยงานก ากับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการถอดแยกฯ 
 - เร่งจัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. .... และจัดท าโครงการน าร่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
 - พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และลดการใช้สารอันตรายในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 - ผลักดันให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อก าหนดให้กิจการ
ถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๒) มาตรการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  
 - กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องก าหนด 
ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
๔๒๘ รายการ และก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แล้ว 
 - มีระบบการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าอย่างเข้มงวด 
 - เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรม 
ถอดแยกและรีไซเคิล ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้องและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
 (๓) การด าเนินงานท่ีผ่านมา 
  - ด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๒ 

 

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ ท้ังสิ้น ๑๑๒ แห่ง ครอบคลุมท้ัง ๗๖ จังหวัด  
และจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชน ๙ แห่ง ท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าร้าน
สะดวกซื้อ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ติดตั้งจุดท้ิง (drop off) เพื่ออ านวยความสะดวก 
ให้ประชาชน โดยมีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนฯ ท่ีเก็บรวบรวมได้ จ านวน ๑,๕๑๔.๐๙ ตัน 
และส่งก าจัด จ านวน ๖๐๓.๑๒ ตัน 
  - ด าเนินโครงการ “คนไทย ไร้ E-Waste” ร่วมกับ บริษัทแอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ 
และท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง โดยส่งเสริมประชาชนในการแยกท้ิงซากโทรศัพท์มือถือใช้แล้ว
และอุปกรณ์ต่อพ่วงและน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ในปี ๒๕๖๔ สามารถรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ได้ 
๒๔๑,๐๒๕ ชิ้น น าไปก าจัดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน าวัสดุกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
อย่างคุ้มค่า 
  - ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน) ในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 
กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี  และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาสายไฟจากการคัดแยก
ทองแดงจากซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

-  ทบทวนร่ างพระราชบัญญัติ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยร่าง
พระราชบัญญัติฯ อาศัยหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควบคู่กับหลักการความรับผิดชอบ
ท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ท่ี ให้ผู้ผลิตและผู้น า เข้ า
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ เข้ากองทุน ก าหนดระบบการเก็บรวบรวม    
การถอดแยก และส่งวัสดุท่ีมีค่ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนท่ีเหลือน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง     
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

- จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ ได้แก่ รูปแบบจัดการของ
เสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คู่มือปฏิบัติอย่างง่ายในการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
นแหล่งชุมชนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และจัดฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และอิเลก็ทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๓ 

 

 ๑๐.๘.๒ การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
๑) คณะอนุกรรมการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” เพ่ือตรวจประเมินจังหวัด ระหว่างวันท่ี ๑๖ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นท่ีประเมินผลงานการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มจังหวัด ในวันท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติดังนี้  

(๑) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดลพบุร ี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ 
- รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี 
- รางวัลชมเชย จังหวัดศรีสะเกษ  

(๒) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดเลย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดยโสธร 
- รางวัลชมเชย จังหวัดพิจิตร 
- รางวัลชมเชย จังหวัดพิษณุโลก 

(๓) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดล าพูน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดอ่างทอง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดบึงกาฬ 
- รางวัลชมเชย จังหวัดสิงห์บุรี 
- รางวัลชมเชย จังหวัดอุทัยธาน ี  

 ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๒/ว ๔๖๕๐ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ผลการคัดเลือกจังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๔๔๔ 
ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งจัดสรรเงินรางวัลให้แก่จังหวัดที่ได้รับรางวัล รวม ๙ จังหวัด  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๔ 

 

 ๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่จังหวัดท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๘.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยง
ต่อการลักลอบทิ ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ 
ของเสียและลดปริมาณของเสียท่ีต้องก าจัด จัดท าตัวอย่างความส าเร็จของการท า Zero Waste  
to Landfill ในระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม  
ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ KAIZEN โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ดังนี้ 
  ๑) พิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย ๔๐ โรงงาน 
ในพื้นท่ีเป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ๑๐ โรงงาน จังหวัดชลบุรี ๑๙ โรงงาน และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๑๑ โรงงาน 
  ๒) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ และโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น ๒ สโมสร
ทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร 
  ๓) ส่งเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และ KAIZEN 
โดยการเข้าให้ค าปรึกษาแก่โรงงาน ครั้งท่ี ๑ เพื่อให้ความรู้การประเมินและการวิเคราะห์ 
การสูญเสีย การจัดท าแผนการลดการสูญเสีย และการจัดการของเสียโดยใช้วิธีการ KAIZEN 
ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ เช่น PREMA, CT, TQM เป็นต้น และครั้งท่ี ๒ (บางแห่ง) เพื่อให้ค าแนะน า
แก้ไขพัฒนากิจกรรม 3Rs และ KAIZEN/Zero Waste to Landfill 
  ๔) จัดท าแผนงาน รายละเอียดโครงการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ๕) เตรียมจัดการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง ในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๖) จัดการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน 
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน ๙๒ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๕ 

 

๗) ตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้รางวัลตามหลักเกณฑ์การจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลัก 3Rs, KAIZEN และ Zero Waste to Landfill ทางออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๔๐ โรงงานแล้ว  

๘) จัดท าแผนงานและรายละเอียดโครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
กากอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

๙) จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติการจัดการของเสีย ท่ีดีตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการฯ เทคนิค และตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เล่ม 

๑๐) เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดท าวิดิทัศน์ 
ความยาวไม่เกิน ๕ นาที  

๑๑) จัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และ KAIZEN และ Zero Waste to Landfill 
ให้กับโรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จ านวน ๑๑๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) 

๑๒) จัดท าหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN  
และเกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์ของเสียได้ท้ังหมด (Zero Waste to Landfill) เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 

๑๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนโรงงานและรับสมัครโรงงานเข้าร่วม
โครงการฯ (เป้าหมายจ านวน ๑๐๐ คน) ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๑๑๔ คน จัดขึ้น ๓ ครั้ง ดังนี้ 

    - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๘ คน 

    - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๑ คน       

    - ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๕ คน 

๑๔) จัดท าเกณฑ์การคัดเลือก และคัดเลือกโรงงานในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ท่ีมีความพร้อม ในอุตสาหกรรม ๕ ประเภทท่ีก่อให้เกิดของเสียท่ีมีการขอ
อนุญาตส่งก าจัดในปริมาณมาก เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ โรงงาน) ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ สรุปการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

   - จังหวัดระยอง จ านวน ๑๐ โรงงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๖ 

 

   - จังหวัดชลบุรี จ านวน ๒๒ โรงงาน 
   - จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๔ โรงงาน 

รวมท้ังสิ้น ๔๖ โรงงาน (ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔) ต่อมาโรงงาน
ขอถอนการเข้าโครงการฯ จ านวน ๙ โรงงาน และมีการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่ม ๓ โรงงาน 
ท าให้มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๔๐ โรงงาน (ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

๑๕) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กรอ. กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น ๒ 
สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

- พิธี เปิดการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมี 
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน 

- การบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์ประเมินการจัดการของเสียด้วย
หลัก 3Rs และ KAIZEN และแนวทางการตรวจประเมิน” 

๑๖) จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 3Rs, KAIZEN และ Zero Waste to 
Landfill และน าเครื่องมือ KAIZEN มาใช้ในการบริหารจัดการของเสีย รวมท้ังส่งเสริมการจัดการ
ของเสียภายในโรงงาน ดังนี้ 
 - เข้าให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สถานประกอบการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 -  จั ดประชุมกลุ่ มย่ อย เพื่ อแลก เปลี่ ยนผลการด า เนินงาน  
และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการลดการสูญเสีย เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมท้ังสิ้น ๙๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๐ คน) 
 - เข้าให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 ๑๗) ตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs, 
KAIZEN และ Zero Waste to Landfill เพื่อให้รางวัล โดยได้ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 ๑๘) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการของเสีย 
 ๑๙) จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติ การจัดการของเสียท่ีดีตาม
หลักเกณฑ์ พร้อมตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN จ านวนอย่างน้อย ๓๐๐ เล่ม 
 ๒๐) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน พร้อมจัดท าวิดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๗ 

 

 ๒๑) จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ท้ังสิ้น ๑๑๒ คน 
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) รางวัลท่ีมอบให้แก่โรงงาน แบ่งเป็น 
  - 3Rs Award จ านวน ๓๔ รางวัล 
  - Zero Achievement Award จ านวน ๒๑ รางวัล 
  - 3Rs+ Award ท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง ๓ ด้าน จ านวน ๕ รางวัล 
  - 3Rs+ Award แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมหรือความคิด
สร้างสรรค์ ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๗ รางวัล และด้านการลดปริมาณของเสีย
ท่ีต้องจัดการ จ านวน ๓ รางวัล  
 ๒๒) การประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
  - ด้านการลดปริมาณของเสีย ปริมาณกากของเสียลดลง ๑,๓๙๔ ตันต่อป ี
  - ด้านการลดปริมาณฝังกลบ ลดปริมาณกากของเสียท่ีน าไปฝังกลบ
ได้ ๔๘๐ ตันต่อป ี
  - ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลประหยัด ๙๐,๙๒๙,๓๔๘ บาทต่อปี 
รายได้เพ่ิมขึ้น ๔,๒๕๒,๕๓๙ บาทต่อปี 
 ๑๐.๘.๔ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการการจัดการของเสียให้เ ป็นมาตรฐาน 
เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และให้ผู้รับบ าบัดก าจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงาน 
เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีดีให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสีย โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
  ๑) ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีส าหรับโรงงานผู้รับ
บ าบัด ก าจัดกากของเสีย ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทั่วไป และกลุ่มมาตรฐาน
เฉพาะส าหรับการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI)  
  ๒) จัดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๓) จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๔ โรงงาน แบ่งเป็น กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๑๐ ราย และกลุ่มท่ี ๒ จ านวน ๒๔ ราย 
  ๔) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานท่ี เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
และยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๘ 

 

  ๕) อยู่ระหว่างการตรวจประเมินและให้ค าปรึกษาแก่โรงงานท่ีเข้าร่วม
โครงการท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๖) ตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์โรงงานท่ียังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการลักษณะนี้มาก่อน เพื่อติดตามการด าเนินงานในประเด็นท่ีเป็นปัญหาหรือประเด็น  
ท่ีโรงงานควรปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจประเมินครั้งก่อนเพื่อยกระดับวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี จ านวน ๑๐ โรงงาน ครบถ้วนแล้ว 
  ๗) ตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์โรงงานท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ
ลักษณะนี้มาแล้ว จ านวน ๒๕ โรงงาน  
  ๘) จัดเตรียมสรุปผลการให้ตราสัญลักษณ์แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ พิจารณาผลการให้คะแนนตรวจประเมินฯ , รูปแบบคู่มือ
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย และเอกสาร
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีต่อไป  
  ๙) กรมโรงงานอุตสาหหกรรมได้พิจารณาผลการให้คะแนนตรวจ
ประเมินฯ, รูปแบบคู่มือการด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัด 
กากของเสีย และเอกสารหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้จะได้น าไป
จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป  
  ๑๐) จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์ส าหรับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานท่ีดีท่ัวไป และมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 
แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  ๑๑) เตรียมการพิจารณาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานท่ีได้รับตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม และหารือการจัดสัมมนาเผยแพร่  
ผลการด าเนินงานโครงการฯ และมอบตราสัญลักษณ์ให้โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์ฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป  
  ๑๒) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ , การเสวนาหัวข้อ 
“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ งานเข้าสู่ระบบการอนุญาต
โดยอัตโนมัติ (AI)” และพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานท่ีประสบความส าเร็จ และประกาศนียบัตร 
แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๙๙๙ 

 

ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น ๓๔ โรงงาน โดยโรงงานท่ีได้รับ
รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม มีจ านวน ๒๕ โรงงาน แบ่งเป็นรางวัล  
   - ระดับ Gold Plus จ านวน ๑ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญทอง จ านวน ๒๐ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญเงิน จ านวน ๒ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญทองแดง จ านวน ๒ โรงงาน 
 ๑๓) จัดท าเอกสารหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดี ท่ัวไป 
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะส าหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) และคู่มือ 
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
 ๑๔) จัดท าวีดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โครงการฯ 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๐ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๑ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 ๑๑.๑  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

๑๑.๑.๑ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชน มีความคืบหน้า ดังนี้ 

๑) การขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน ส านักงาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน (Sandbox) จ านวน 
๘ งาน ได้แก่ (๑) งานตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในอาคารควบคุม (๒) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านท่องเท่ียวและบริการ 
(๓) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม (๔) งานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
๙ ชนิด (๕) งานรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (๖) งานรับรองหลักสูตร 
และสถานศึกษา (นวด/สปา) (๗) งานขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการและขอรับรองรายการ
สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand) และ (๘) งานตรวจเรือเพื่อออกใบส าคัญรับรอง
การตรวจเรือ ซึ่งพบปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การมีกฎหมายรองรับการด าเนินการของภาคเอกชน
ในภารกิจของภาครัฐ การท่ีผู้บริหารส่วนราชการในระดับนโยบายให้ความส าคัญหรือสนับสนุน  
การด าเนินงาน ความคุ้มค่าในการด าเนินงานของภาคเอกชน และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ภาคเอกชนเพื่อให้เอกชนสามารถปฏิบัติ ได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ และพัฒนา
บุคลากรท่ีมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

๒) การศึกษา เรื่อง “ท าไมการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในประเทศไทย
จึงไม่ประสบความส าเร็จ (Why Outsourcing fails in Thailand ?)” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้จัดท าสรปุผลการส ารวจสถานภาพ ความพร้อมหรือข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะเพื่อการถ่ายโอนงาน
ของส่วนราชการ ๔๑ ส่วนราชการ จ านวน ๘๗ งาน และอยู่ระหว่างประมวลผลการส ารวจในกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายท่ีเป็นภาคเอกชน เพื่อน าผลส ารวจท้ังสองส่วนมาประมวลและสรุปผล 
ในภาพรวมของการศึกษาเรื่องนี้ต่อไป  
 ๑๑.๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น 

๑) การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
ในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างาน 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการน าระบบดิจิ ทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government)  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๒ 

 

การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) และการขับเคลื่อนราชการระบบเปิด 
(Open Government) ซึ่งจังหวัดท่ีเข้าร่วมด าเนินการรวม ๓๔ จังหวัด ได้เสนอประเด็นนโยบาย
ส าคัญ (Agenda) ในการขับเคลื่อน รวมถึงรูปแบบและกลไกการพัฒนาจังหวัด เช่น การพัฒนา 
การเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ท่ีมีความรุนแรงและกระจายไปท่ัวประเทศ จึงมีการปรับแนวทางการขับเคลื่อนโดยให้ทุกจังหวัด
น าการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาด าเนินการถอดบทเรียน ท้ังนี้ 
มีจังหวัด ๒๐ จังหวัด จาก ๓๔ จังหวัด ท่ีมีความพร้อมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญต่อเนื่องไป
ได้ ปัจจุบันจังหวัดได้รายงานการถอดบทเรียนมาแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปข้อมูลเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นพิจารณา นอกจากนี้ อ.ก.พ.ร. ได้แต่งตั้ง
คณะท างานศึกษาแนวทางการการบูรณาการประสานแผนและงบประมาณของจังหวัดตาม  
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อศึกษาการก าหนดแนวทางและปฏิทิน  
การท างานเพื่อให้มีการบูรณาการประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังระบบการประเมินผล ให้มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกันและเกิดความคล่องตัว 

๒) การจัดท าแนวทางการบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดความคล่องตัว ในกรณีการจัดการสินทรัพย์คงค้างสะสม  
โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แ ละคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้ เห็นชอบหลักเกณฑ์  
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้น างบประมาณเหลือจ่ายและงบบริหารจัดการมาใช้จ่ายส าหรับ
การดูแลสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายเป็นล าดับแรก ท าให้
จังหวัดสามารถดูแลและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างรอโอนให้กับส่วนราชการอื่นได้ 

๑๑.๑.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ : การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหารก าลังคนภาครัฐ โดยส านักงาน ก.พ.
ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังนี้  
 ๑) กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ กิจกรรม คือ โครงการ
จัดท าเอกสารสถานภาพของส่วนราชการ   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๓ 

 

 ๒) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่  
(๑) การด าเนินการตามภารกิจประจ า (ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์) (๒) การด าเนินการตาม
ภารกิจประจ า (การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) และ (๓) โครงการสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารต าแหน่งให้กับส่วนราชการ โดยกิจกรรมนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมจากการประชุมสัมมนาเป็นการท าสื่อการสอนในรูปแบบสือ่อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ๓) ยกเลิกการจัดกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม 

๑๑.๑.๔ โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๑) แจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (ว๘/๒๕๖๔) ในการปรับปรุง
บทบาท หน้าท่ีของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ โดยก าหนด
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรของส านักงาน ก.พ. 

๑๑.๑.๕ โครงการการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ด าเนินการแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  
เร่ืองแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จัดท าข้อมูลเร่ืองดังกล่าวเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. รวมท้ังจัดประชุมกลุ่มย่อย Focus group กับส่วนราชการ 
และหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒ กลุ่ม เพื่อชี้แจงตลอดจนหาแนวทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน และจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom meeting ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องจาก 
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จ านวนประมาณ ๒๘๐ คน 
 
 ๑๑.๒  ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญ 
ต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

๑๑.๒.๑ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal) ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนางานบริการภาครัฐ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ งานบริการ เช่น การขอใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก และการขอใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมท้ังได้มีการจัด
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อบรมให้ เจ้ าหน้า ท่ีผู้ ท าหน้า ท่ีอนุมัติ  อนุญาต การประชาสัมพันธ์ ผ่ านช่องทางต่ าง ๆ 
และการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อน าความคิดเห็น 
ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 

๑๑.๒.๒ การพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การวิเคราะห์กระบวนงาน (Service Flow Model) แล้วเสร็จ จ านวน ๕๔ กระบวนงาน เพื่อเป็น
ต้นแบบให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาเป็นงานบริการดิจิทัล
ต่อไป โดยในปัจจุบัน สพร. ได้เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แล้วจ านวน 
๔๕ บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูล
เครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของ อสม. การตรวจสอบและติดตามผล  
การให้บริการและความช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขอ
มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การขอรับเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลย  
ในคดีอาญา รวมถึงบริการค่าน้ า ค่าไฟ ท่ีสามารถช าระค่าบริการผ่าน QR Code รวมถึงได้มี 
การจัดการอบรมการใช้งานระบบ Citizen Portal ให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

๑๑.๒.๓ การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) มีระบบการให้บริการ e-Service ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗๔ งานบริการ เช่น ระบบให้บริการจองคิวยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) (กรมท่ีดิน) การช าระภาษีรถยนต์ออนไลน์กรณีรถยนต์
ท่ีมีอายุเกิน ๗ ปี (กรมการขนส่งทางบก) ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ประเทศไทยทางอากาศส าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (กระทรวงการต่างประเทศ) ระบบ
บริการแพทย์ทางไกล (กรมการแพทย์) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการ
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้เป็น e-Service ในลักษณะ Agenda ท่ีต้องมีการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันหลายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ งานบริการ เช่น ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ระบบการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of 
Traveling) ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๕ 

 

๑๑.๒.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 
๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแบบจ าลองมาตรฐานและแบบจ าลอง

ข้อมูล (Data Model) ที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุน 
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อก าหนดทางเทคนิค
ของชุดข้อมูลร่วมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่น ๑.๐ (Core Component 
Specification for Data Interoperability) ท้ังนี้ ได้มีการประกาศแล้ว เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุง
ร่างเอกสาร Consultation Paper เรื่อง รายงานการศึกษาระบบจัดการกุญแจเข้ารหัสแบบ
กระจายศูนย์ (DECENTRALIZED KEY MANAGEMENT SYSTEM: DKMS) แล้วเสร็จ 

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากร
ภาครัฐ 

(๑) การอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อออก
เอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าเช่ือถือ (e-Licensing Transformaton Workshop) 
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยจัดอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจ านวน ๕๑๖ คน   

(๒) การซักซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ ครั้ง  
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๙๐ คนจาก ๙๐ หน่วยงาน 

๔) กิจกรรมที่ ๔ ให้บริการโครงสร้างพื นฐานส าคัญส าหรับการสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(๑) ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) 
มีปริมาณการใช้งาน ๑๓,๔๖๖,๓๗๖ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๒) ระบบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้า
ทาง e-Mail ผ่านการประทับรับรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail) มียอดรวม ๓๗๔,๐๔๒ ฉบับ 
(ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๓) ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root 
CA : NRCA) จัดท ารายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๔ แล้วเสร็จ โดยมีจ านวน Transaction 
ของระบบจ านวนท้ังสิ้น ๕,๑๑๑ ครั้ง (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๖ 

 

ท้ังนี้ มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒ 

๕) กิจกรรมที่ ๕ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ 

(๑) มีระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Government Monitoring 
System: GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 
๒๕๐ หน่วยงาน โดยมีการติดตั้งระบบทดแทนแล้วจ านวน ๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ เดือน
กันยายน ๒๕๖๔) 

(๒) ด าเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและด าเนินการ
เพื่ อระงับหรือป้องกันการโจมตี ท่ีอาจส่ งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการเฝ้าระวั ง  
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง คอื ร้อยละ ๙๘ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๓) จัดท ารายงานการด าเนินการและสถานะของระบบสนับสนุน 
การรับมือและประสานเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานโค รงสร้างพื้นฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  
และอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ีอยู่ระหว่างการติดตั้ง โดยระบบ
สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๗ วันต่อสัปดาห์ 

นอกจากนี้ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์) มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 

๑๑.๒.๕ โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
๑) กิจกรรมที่ ๑ การจัดท ามาตรฐานและแนวทางเพื่อดูแลการใช้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลและบริการ (Digital Service) เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญ 

(๑) จัดท า (ร่าง) มาตรฐานการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตน ร่วมกับส านักงาน กสทช. โดยท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบเอกสารข้อก าหนด 
การใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน และส านักงาน กสทช. ได้เผยแพร่
เอกสารดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินโครงการ Mobile ID ระยะ
ทดสอบ  

(๒) น าเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital Identity) จ านวน ๓ ฉบับ ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๗ 

 

และก ากับดูแลและเสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

(๓) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานการมอบอ านาจทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อก ากับ
ดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ 

(๑) ร่างกฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎีกา น าเสนอ (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ . ....  
ต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานและก ากับดูแลฯ คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
กฎหมายดังกล่าวในกลุ่มหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการเมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ นอกจากนี้ ได้เสนอหลักการเรื่องบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปลี่ยนมือได้ (Electronic 
Transferable Records: ETR) ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. ต่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรียบร้อยแล้ว 

(๒) ร่างกฎหมายลูกล าดับรองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ ท่ีดี   
ได้เสนอหลักการของร่างหลักเกณฑ์ ๓ ฉบับ ประกอบด้วยร่างหลักเกณฑ์ Digital Identity 
Platform Service ร่างหลักเกณฑ์ Identity Provider Service และร่างหลักเกณฑ์ Fraud 
Control ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

(๓) จัดกิจกรรมส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับร่างกฎหมาย มาตรฐาน คู่มือหรือแนวปฏิบัติ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 
๙๘.๒๗ 

๓) กิจกรรมที่  ๓ การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าหรือทบทวน Security Policy หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมทั ง 
มีการตรวจประเมินความสอดคล้องในการด าเนินการตาม Policy ทั งสองเรื่อง จัดกิจกรรม
สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าหรือทบทวน Security Policy / 
Data Protection Policy โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมและจัดท าหรือทบทวน Security Policy / 
Data Protection Policy แล้ว จ านวนท้ังสิ้น ๙๖ หน่วยงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๘ 

 

๔) กิจกรรมที่ ๔ การให้บริการตรวจประเมินรับรองความสอดคล้อง
ของธุรกิจดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนด ด าเนินการตรวจประเมิน Security Policy/Data 
Protection Policy เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานของรัฐ
ส่งข้อมูลจัดท า Security Policy / Data Protection Policy จ านวนท้ังสิ้น ๓๐ หน่วยงาน 

๕) กิจกรรมที่ ๕ การสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ 

(๑) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัวต่อ 
การใช้งานเทคโนโลยีแล้วท้ังสิ้น ๓ ครั้ง 

(๒) จัดท าสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ Digital Service โดยได้ม ี
การเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Page: ETDA Thailand และ YouTube: ETDA Channel แล้วเสร็จ
ท้ังสิ้นจ านวน ๑๐ เร่ือง 

(๓) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัวต่อ 
การใช้งานเทคโนโลยีแล้วท้ังสิ้น ๔ ครั้ง 
 
 ๑๑.๓  พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑๑.๓.๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ระบบข้อมูล ได้แก่ ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดท ารายงาน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Big Data Analytics) ระบบปฏิทินการผลิต ระบบ Coaching และระบบ Public AI 

 ๑๑.๓.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมีอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นไปตาม  
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ ๙๐) 

 ๑๑.๓.๓ โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศและหน่วยงานท่ีได้รับข้อสั่งการให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการโครงการ
จัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ขึ้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้มี 
การจัดท าบัญชีข้อมูลหน่วยงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันและสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีจัดท าบัญชี
ข้อมูลหน่วยงานแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Catalog: GDC) โดยมีผลด าเนินการ ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๐๙ 

 

 ๑) ศึกษาและวางแผนการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบ 
 ๒) เข้าร่วมหารือหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดท าบัญชีข้อมูลแล้ว 
ท้ังสิ้น ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
 ๓) ร่วมกับหน่วยงานน าร่องจัดท าตาราง Template 1 ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของกระบวนงานกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อสรุปหาชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนงานและภารกิจแล้ว ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) และจัดท าตาราง Template 2 
ค าอธิบายชุดข้อมูลแล้ว ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๔) สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน 
 ๕) จัดท าและเผยแพร่เว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
http://gdhelppage.nso.go.th และ http://gdhelpdesk.nso.go.th เรียบร้อยแล้ว 
 ๖) เตรียมการทดสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ และประสาน
หน่วยงานใหเ้ข้าร่วมการทดสอบ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๗) ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน บัญชีข้อมูล
ภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัดน าร่อง 

๘) สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน และหน่วยงานน าร่องท าการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบ จ านวน ๓๔ หน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว 

 ๑๑.๓.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์ 
กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC) ปัจจุบันมีการให้บริการ 
GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐเพ่ือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) จ านวน ๒๘๑ กรม (๖๖๘ หน่วยงาน) รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน (ข้อมูล 
ณ เดือนกันยาน ๒๕๖๔) 

๒) คอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ๓๐,๐๑๑ VM หน่วยประมวลผล (vCPU) 
๒๒,๕๔๑ vCPU 

๓) หน่วยความจ าหลัก (RAM) ๙๓ ,๙๖๙ GB พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) ๓,๑๐๒,๐๑๓ GB  

๑๑.๓.๕ โครงการจัดตั งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ (Government Big Data Institute :  GBDI) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๑๐ 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
ผ่านการให้ค าปรึกษาและร่วมพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่  
ไปประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการด าเนินงาน (Insight to Operation) 
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานดังนี้ 
 ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงส าหรับผู้ป่วยโควิด - 19 ภายใต้ชื่อ 
CO-link สนับสนุนการท างานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วย
เข้าสู่ระบบรักษา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง น าร่องพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมพัฒนา
รองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด - 19 ท่ัวประเทศ 
 ๒) ร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดท าระบบติดตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน PMOC โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการและความคืบหน้าโครงการจากระบบ 
eMENSCR และจัดท า Dashboard อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบ
กระบวนการส าหรับการส ารวจและเชื่อมโยงชุดข้อมูลและ Dashboard ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
รัฐบาล รวมถึงปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้งาน 
 ๓) หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการท่องเท่ียวในฐานวิถีชีวิตใหม่ (Travel Link) และระบบเชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน 
(Youth Link) 
 ๔) ร่วมกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๑ แห่ง 
เสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Data Science เพ่ือน าทักษะการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา จ านวน 
๑,๘๐๐ ราย 
 ๕) พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ี และ/หรือผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ
ด้าน Data Science, Data Engineering & Data Analytics ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
รวมถึงพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data (Train the Trainer) จ านวน ๒,๓๘๙ ราย 
 ๖) ให้ค าปรึกษาในการจัดท า Model ทางคณิตศาสตร์ตามประเด็นปัญหา 
และ การวิเคราะห์/วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามประเด็นปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยมีการด าเนินงานในหลายมิติ ท้ังด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร  
ด้านท่องเท่ียว ด้านข้อมูลวิจัย ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม จ านวน ๔๑ หน่วยงาน 
 ๗) วิเคราะห์/วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
ให้ค าปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๑๑ 

 

ระบบ Big Data ในรูปแบบของคณะท างาน ให้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data  
และ Gov tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ สปสช. และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับ
ดูแลระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร เป็นต้น 
 ๘) ร่วมพัฒนาระบบ Data Catalog ด้วย CKAN ในรูปแบบศูนย์ข้อมูล 
และหน่วยงาน เช่น ศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียว ศูนย์ข้อมูล ศบค. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๙) พัฒนา platform การให้บริการข้อมูล การท่องเท่ียวอัจฉริยะ โดยเป็น
บริการข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบ API ช่วยให้ภาคเอกชน สามารถเชื่อมต่อข้อมูล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยจังหวัดน าร่องในระยะแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ รวมถึงอยู่ระหว่างท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ  
๒๒ หน่วยงาน 
 ๑๐) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อการสาธารณสุข (HIE) 
เพ่ือให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และแพทยสภา โดยคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการในระยะแรก ๑๐๐ แห่ง และได้ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยตาม
มาตรฐานระบบกลาง HIE พัฒนาส่วนติดต่อโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบ HIE รวมไปถึงแนวทาง 
การให้ค าปรึกษาส าหรับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ๑๑.๓.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ โดยด าเนินการตรวจรับงานงวดท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 
 ๑๑.๔  เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 

 ๑๑.๔.๑ การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government 
Partnership: OGP) เปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นผ่ านเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th  
และ Facebook Page Opengovthailand เพ่ือสร้างการรับรู้และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๑๒ 

 

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานภาครัฐ รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ผลงานต้นแบบการมีส่วนร่วม 
ท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม รวมถึงยกระดับการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมี ส่วนร่วม (Open 
Government and Meaningful Participation Ecosystem) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

๑๑.๔.๒ โครงการเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ภาครัฐ  
 ๑) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) 
บนเว็บไซต์ data.go.th ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จ านวน ๓,๗๗๗ ชุด (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๔) รวมท้ังสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการสร้างความเข้าใจ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) 
  ๒) การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Data Driven - Dataset) ผ่านการเผยแพร่ผ่าน data.go.th เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการศึกษา คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET (๒) ด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลโรงงานในเขต 
EEC จ านวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลิต  
และซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (๓) ด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ า  
และ (๔) ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐพฤติกรรมการใช้ส่ือเพื่อติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย 
  ๓) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th 

๑๑.๔.๓ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑) จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (Podcast) 
  ๒) ส านักงานกิจการยุติธรรม ผลิตรายการเสียงเผยแพร่ความรู้กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม (Podcast) จ านวน ๑๒ ตอน รวมท้ังสรุปข้อมูลกฎหมายในรายการเสียง
เผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ จ านวน ๑๒ เรื่อง ส าหรับจัดท าสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ผ่าน



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๑๓ 

 

ช่องทางออนไลน์ของส านักงานกิจการยุติธรรม และกระตุ้นการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้ลงนามสัญญาจ้าง
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Podcast) ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
   (๑) รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(Podcast) จ านวน ๑๒ ตอน/เทป 
  (๒) สรุปอธิบายข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีได้บันทึกเสียง
ในรายการเผยแพร่ความรู้กฎหายและกระบวนการยุติธรรม (Podcast) จ านวน ๑๒ เร่ือง 
 ๑๑.๔.๔ โครงการจ้างเหมาบริการผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้
บทบาท ภารกิจ และการขับเคลื่อนทิศทางการบริหารงานยุติธรรมของส านักงานกิจการ
ยุติธรรม 
  ส านักงานกิจการยุติธรรม ผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม จ านวน ๑ ชุด ๗ ชิ้นงาน 
โดยให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในทิศทางนโยบายงานด้านกระบวนการยุติธรรม  
ต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนท่ัวไปให้รับรู้ รับทราบและขับเคลื่อนงานยุติธรรม 
ของประเทศในทิศทางเดียวกันได้ รวมถึงช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมายและความรู้  
ในกระบวนการยุติธรรมในช่องทางสื่อออนไลน์ของส านักงานกิจการยุติธรรม โดยส่งมอบงานวันท่ี 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
  (๑) แบคดรอป (Backdrop) จ านวน ๑ ชิ้น 
  (๒) เคาเตอร์ผ้าทรงส่ีเหลี่ยม จ านวน ๑ ชิ้น  
  (๓) โรลอัพ (Rollup) จ านวน ๕ ชิ้น และ  
  (๔) บรรจุภัณฑ์ส าหรับอุปกรณ์  
  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เจ้าหน้าท่ี รวมถึงประชาชน 
สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางนโยบายงานด้านการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม และเกิดความรู้มือและมีความเข้าใจภาพรวมถึงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมของประเทศ 
ได้อย่างถูกต้อง 
 ๑๑.๔.๕ การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย วันท่ีมีผลใช้บังคับ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๑๔ 

 

เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยตั้งแต่วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกฎหมายส าคัญท่ีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. จ านวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่ 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้ งท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๒) พระราชบัญญัติส่ ง เสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๓) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๓๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๕) พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๖) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๘) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๙) พระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๑๑.๕  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑๑.๕.๑ การส่งเสริมหน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ รวมท้ังสิ้น ๑,๖๖๗ 
ผลงาน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๔ จากปีท่ีผ่านมา โดยได้เพิ่มรางวัลบริการภาครัฐประเภทใหม่  
๒ ประเภทรางวัล ได้แก่ ๑) ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (รางวัล ลด 
ละ เลิก) ซึ่งจะมอบให้กับหน่วยงานท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการ  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ประเภทยกระดับบริการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ 
โควิด - 19 ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการ  
ท่ีเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อให้
การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ประกาศเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลงานได้รับรางวัลรวม ๒๓๔ 
รางวัล แบ่งเป็น รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม จ านวน ๒ รางวัล (รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลระดับดีเด่น ท้ัง ๓ สาขารางวัลในปีเดียวกัน ประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐ รางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ จ านวน  ๑ รางวัล รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน ๑ รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๔๙ รางวัล รางวัลบริการ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๐๑๕ 

 

ภาครัฐ จ านวน ๑๐๓ รางวัล และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๗๘ รางวัล 
โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี 
 ๑๑.๕.๒ การส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการให้หน่วยงานภาครัฐประเมินตนเองในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจนได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
จ านวน ๑๕ ส่วนราชการ ประกอบด้วย รางวัลระดับพัฒนาจนเกิดผล จ านวน ๑ ส่วนราชการ  
และระดับก้าวหน้า จ านวน ๑๔ ส่วนราชการ รวมท้ังมีหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ในระดับพื้นฐาน จ านวน ๖ ส่วนราชการ ท้ังนี้ อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทาง 
การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐  
ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
และยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ซึ่งให้น าความเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะท างานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลไปปรับปรุงเกณฑ์การประเมินฯ โดยเพิ่ม
ตัวอย่างและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มองค์การยุคใหม่ ๑๐ ประเด็น (New 
trends of modern organization) และ ๑๔ หลักการขององค์กรในอนาคต (14 Principles of 
the Future Organization) ท่ีครอบคลมุและตอบสนองกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 ๑๑.๕.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
 ๑) การชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม 
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม  
 ๒) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 ๓) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (องค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม)  
 ๔) การเตรียมการเป็นท่ีปรึกษาในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๕) การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ 
และแผนงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 
 ๖) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
และการจัดพิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติและเกียรติบัตร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๐๑๖ 

 

๗) การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของ
แผ่นดิน 
 ๑๑.๕.๔ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล 
รองรับการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรมสร้างองค์
ความรู้ไปแล้ว จ านวน ๑,๒๖๙ คน เช่น หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Framework) หลักสูตรการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework : DGF)  เป็นต้น 
 ๒) ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการ
ข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) จ านวน 
๒๐ กระทรวง ๑ หน่วยงาน จากเป้าหมายท้ังหมด ๒๐ กระทรวง 
 ๓) ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ในการเตรียมพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ 
ผ่านการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 
 ๑๑.๕.๕ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการท างาน และชีวิตประจ าวันได้ โดยมี
ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
 ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ 
และการตรวจสอบภาครัฐ 

 ๑๑.๖.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบ
งานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  

๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม MY 
BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งท่ี ๘ - ๑๐ โดยครั้งท่ี ๘ ร่วมกับจังหวัดล าปางในหัวข้อ
ล าปางสดใส ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งท่ี ๙ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในหัวช้อ Data Hack for IP 
เปลี่ยนข้อมูลเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา และครั้งท่ี ๑๐ ร่วมกับกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาในหัวข้อท่องเท่ียววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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ประมวลผลการจัดกิจกรรมรวมถึงเนื้อหาและภาพประกอบผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดเป็นวัฒนธรรม  

๒) การขับเคล่ือนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON ครั้งท่ี ๘ - ๑๐ มีความคืบหน้า ดังนี้ 

๒.๑) ข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
ครั้งท่ี ๘ : ล าปางสดใส ลดฝุ่น PM2.5 ได้มีการพัฒนา Line Chatbot น้องเข้ม เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารและแจ้งเบาะแสเรื่องหมอกควันไฟป่าในจังหวัดล าปาง และได้มี 
การจัดรายการวิทยุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์
เรื่องต่าง ๆ อาทิ ไฟป่า สมุนไพร พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากป่าทางตรง และมีการจัดท า
ชุดวีดิทัศน์สั้นความยาวไม่เกิน ๒ นาที ประกอบด้วย ๕ ตอน  

๒.๒) ข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
ครั้งท่ี ๑๐ : การท่องเท่ียววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ได้มีการหารือกับผู้บริหารของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และได้มีการมอบหมายให้ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
นครสวรรค์ และล าปาง ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ 
ในส่วนของ upskill-reskill และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม รวมท้ังได้มีการมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพัฒนา
เว็บไซต์ Thailand Tourism Directory ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามข้อเสนอท่ีได้รับ 
การคัดเลือกอีกด้วย 

๑๑.๖.๒ การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Innovation 
Lab) ด าเนินการในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
   ๑) การเสริมสร้างขีดสมรรถนะบุคลากรท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนโดยจัดหลักสูตรอบรม “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” มีผู้เข้าอบรม
ท้ังสิ้น ๗๓ คน และได้มีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมประเภท “หน่วยงานภาครัฐ” จากผู้เข้าร่วม  
๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : Learning Connect ช่องทางอบรมออนไลน์ 
แบบครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการ (๒) กรมการค้าภายใน : DITP easy connect แก้ปัญหา 
การติดต่อสื่อสาร บริการข้อมูลข่าวสาร (๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : Prompt Police รับแจ้งความ
ออนไลน์ และ (๔) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : BMA easy license  
แอปพลิเคชันประเมินและยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน กทม. 
   ๒) การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ จ านวน ๕ ต้นแบบ 
ได้แก่ (๑) การออกแบบงานบริการภาครัฐช่วงวัยอุดมศึกษา : Your Path Design แพลตฟอร์ม
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วางแผนสายอาชีพเพื่อเชื่อมต่อวัยอุดมศึกษาไปสู่วัยท างานได้อย่างมั่นคง (๒) การออกแบบงาน
บริการภาครัฐช่วงวัยท างานตอนต้น : Bangkok Brand แพลตฟอร์มอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการในการขอรับคัดสรรเข้าโครงการ Bangkok Brand (๓) การออกแบบงานบริการ
ภาครัฐช่วงวัยก่อนเกษียณ : Pensions Dashboard แพลตฟอร์มวางแผนการเงินและการออม
ก่อนเกษียณ เชื่อมกับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ (๔) การพัฒนากลไกสร้างพลเมืองท่ีมีส่วนร่วม 
และใส่ใจสังคม (Active Citizen) : The Citizen แพลตฟอร์มรวมอาสาสมัคร และการสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (๕) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ : Mobile 
Solar โมเดลระบบเช่า Solar ประเภทท่ีอยู่อาศัยเพื่อดึงดูดการใช้งานและลดความกังวล 
ในการลงทุนอุปกรณ์   
   ๓) การพัฒนาต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมงานบริการ จ านวน ๑ ต้นแบบ 
ได้แก่ การส่งเสริมการเร่ิมธุรกิจ e - Commerce ซึ่งเป็นการต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจท่ีเคยได้รับการพัฒนาผ่านโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพัฒนาเป็นต้นแบบ
นวัตกรรม Go Planting เป็นการสร้างความรู้ ในการเริ่มประกอบธุรกิจ e-Commerce  
และความตระหนักในการน าธุรกิจเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ โดยประยุกต์ใช้เกมส์ (Gamification)  
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการตั้งแต่ต้นทาง คือ การเริ่มวางแผนธุรกิจ และการให้
ความรู้ ในการเริ่มต้นธุรกิจ ไปจนจบกระบวนการซึ่ งจ ะน าไปสู่การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ e-Commerce ท่ีก าลัง
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 
   ท้ังนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการส่งมอบต้นแบบนวัตกรรมไปยัง
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของต้นแบบนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าต้นแบบนวัตกรรมไปขยายผล
สู่การปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพร่ผลงานต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อขยายผลให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทาง
สร้างนวัตกรรมต่อไป 
 ๑๑.๖.๓ การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีผลการด าเนินการและความคืบหน้าท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) การปรับเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภท “เปิดใจใกล้ชิดประชาชน” ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation 
Ecosystem : OG & MP) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๑๙ 

 

๒) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบของ 
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมแล้ว ซึ่งมีประเด็น  
จะด าเนินการท้ังในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในส่วนกลาง ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย (Open Legal Resources) และการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petitions) ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory budgeting) การเปิดเผยข้อมูลของท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) การจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petitions) 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของโรงเรียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

๓) การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือเปิดเผยข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของภาครัฐในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

๔) การเผยแพร่องค์ความรู้และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างระบบ
นิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ท่ีสนใจ โดยการจัดประชุมสัมมนาและการจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๑๑.๖.๔ การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ และการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
  ๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
ได้สอดส่องโครงการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด รวม ๑๔๙ โครงการ/เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านสาธารณูปโภค 
พบว่ามีโครงการท่ีไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวม ๗๒ โครงการ/เรื่อง  
(ร้อยละ ๔๘.๓๒) ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีขาดผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า อาทิ 
ไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายป้องกันด้านความปลอดภัย ขาดการชี้แจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐ ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้แจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานรับ
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการแล้ว 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๐ 

 

ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานต่อไป 

๓) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิก อบจ.  
แล้วเสร็จ จ านวน ๔๒ จังหวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา จ านวน ๓๔ จังหวัด ประเภท
สมาชิกสภาเทศบาลแล้วเสร็จ จ านวน ๓ จังหวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาจ านวน  
๗๒ จังหวัด 

๔) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน พร้อมผลการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ww.ggc.opm.go.th 
 ๑๑.๖.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ 
การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (Thailand Government Spending) 
ในชื่อ “ภาษีไปไหน” บนเว็บไซต์ govspending.data.go.th ถือเป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูล 
ในด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อการเปิดเผย
และส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาคประชาชนในการส ารวจตรวจสอบและการต่อต้าน  
การทุจริต โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาได้เปิดเผยโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า 
๖ พันล้านล้านบาท 
 
 ๑๑.๗  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอื อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 ๑) พระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่ วมกับหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ัวประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๑ 

 

 ๒) การแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ทบทวนกฎหมายฯ แล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค เนื่องจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับ
อื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จ านวน ๖๒ ฉบับ เช่น การแก้ไข
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ
อนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๒ ฉบับ 
 ๓) การพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัล ด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับกระบวนการออก
เอกสารให้สามารถรองรับการด าเนินการผ่านระบบดิจิทัล โดยทบทวนกระบวนการในปัจจุบัน 
(As is) และออกแบบ/ปรับกระบวนการใหม่ให้สามารถรองรับการด าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล  
(To be) รวม ๑๒ กระบวนงาน ใน ๘ หน่วยงาน 
  (๒) ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล 
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อตอบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมท้ังติดตามผลด าเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานกว่า ๑๕ ครั้ง รวม ๑๒ หน่วยงานแก่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
  (๓) ติดตามและถอดบทเรียนการด า เนินงานเพื่ อขยายผล 
การส่งเสริมการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยศึกษาข้อมูล  
การด าเนินงานก่อนและหลังการพัฒนา ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรค รวมถึง 
การพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยด าเนินศึกษาจ านวน ๔๑ เอกสาร ใน ๒๔ หน่วยงาน 
  (๔) จัดท าสื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  
จ านวน ๙ คลิป ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่าน Youtube ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 ๔) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๕) พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มช่องทางให้บริการรับ - จ่ายเงินผ่าน
ธนาคารและหน่วยบริการ  
  (๑) เพิ่มช่องทางให้บริการรับช าระเงินกองทุนประกันสังคม 
และกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Payment) ธนาคารออมสิน ท้ังนี้ 
เร่ิมให้บริการตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
  (๒) เพิ่มช่องทางให้บริการรับช าระเงินกองทุนประกันสังคม
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันท่ี 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
  (๓) เพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ 
และกองทุนทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท้ังนี้ 
อยู่ระหว่างส านักงานประกันสังคมพัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับธนาคาร 
 ๖) เพิ่มช่องทางการรับสมัครและขึ นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 
๔๐ โดยเพิ่มช่องทางการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้แก่ ช่องทาง 
การรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ ผ่าน Application ทางรัฐ โดยเริ่มเปิด
ให้บรกิารตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา 
 ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
  ๑) การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วม (สสว.) กับกรมบัญชีกลาง ด าเนินมาตรการจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐ เพื่ อ ให้ผู้ ประกอบการ SME ได้ เข้ าถึ งการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐมากขึ้น 
โดยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือ
บริการจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายชื่อไว้กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจุบันได้ร่วมมือกับ NECTEC ด าเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบ 
SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็น Beta Version ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งาน
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในอนาคต รวมท้ังรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการระบบท่ีจะ
เพิ่มจ านวนมากขึ้นในอนาคต และร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับ SME ท่ีจะเข้ามาใช้งาน รวมท้ังการสร้างการรับรู้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๓ 

 

ในวงกว้าง โดยเผยแพร่แพร่มาตรการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ ท้ังโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยมียอดการรับชมกว่า ๒,๑๘๓,๙๕๑ ครั้ง  

นอกจากนี้  ยั ง ได้ ร่ วมกับสถาบั นการเงิน จ านวน ๘ แห่ง  ได้แก่  
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ ธนาคาร
กสิกรไทย สนับสนุนเงินทุนส าหรับ SME เพ่ือการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ โดย สสว. ได้จัดท าร่าง MOU 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของแต่ละสถาบันการเงิน มีผลการขึ้น
ทะเบียน SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ านวน ๘๔,๙๒๕ ราย มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
๓๐๑,๐๓๘ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหาร สสว. 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการฯ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒) การขยายการค้าการลงทุนสู่สากล โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศด าเนินการ ดังนี้  
   ๒.๑) ส่งเสริมนักออกแบบไทย สู่ตลาดโลก (Designers Room/Talent 
Thai Promotion) โดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ พร้อมท้ังจัดเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์
ของนักออกแบบในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ๑๖๑ ราย  
   ๒.๒) ส่งเสริมนักออกแบบเครื่องประดับไทยสู่ตลาดจีนในรูปแบบ 
Showroom โดยเข้าร่วมแสดงผลงานและเจรจาการค้าโชว์รูมงาน DADASHOW 21 WINTER & 
22 RESORT SHANGHAI เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีการเจรจาธุรกิจ ๗๖ คู่ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๐ แบรนด์ ยอดคาดการณ์สั่งซื้อ
ภายใน ๑ ปี ๒.๒๙ ล้านบาท  
   ๒.๓) น านักออกแบบแฟชั่นเข้าร่วมงาน MQ Vienna Fashion 
Week 2021 โดยคัดเลือกนักออกแบบแฟชั่นเข้าร่วมงาน จ านวน ๖ แบรนด์ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ และได้มีการจัดงานแถลงข่าวและขึ้นโชว์บนเวทีรันเวย์ Thai Fashion Night 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ยอดการซื้อขายทันที ๐.๗๑ ล้านบาท ยอดคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 
๑ ปี ๑๕ ล้านบาท  
   ๒.๔) ส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี ๒๕๖๔ ในงาน Maison 
& Objet 2021 โดยน านักออกแบบรุ่นใหม่ จ านวน ๒๐ แบรนด์ เข้าร่วมเจรจาการค้าในรูปแบบ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๔ 

 

Hybrid ณ กรุงปารีส เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการสั่งซื้อทันที จ านวน  
๐.๖๒ ล้านบาท ยอดคาดการณ์ส่ังซื้อใน ๑ ปี จ านวน ๗๓.๗๘ ล้านบาท  
   ๒.๕) ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ (Design Services 
Society) จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา ภายในงาน Bangkok Design Week เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม - 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับค าปรึกษา ๑๒๗ คู่   
   ๒.๖) กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ ไทย (Thai Brand Incubation 
Program) (MOC 4i) ดังนี้  
    (๑) บ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นท่ี ๔ (IDEA LAB 4) โดยจัดสัมมนา
ออนไลน์ รวม ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยวันละ ๘๐ ราย มีการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม 
เพื่อคัดเลือก ๓๐ แบรนด์ โดยคัดเลือกแบรนด์หัวกะทิเพียง ๑๕ แบรนด์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างแบรนด์ โดยมีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ๕ ราย 
และภูมิภาค ๑๐ ราย และได้มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์แต่ละแบรนด์ รวมท้ังมอบประกาศนียบัตร 
เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
    (๒) บ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน (Over the 
Great Wall New Normal Era) โดยสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม ๓ วัน ซึ่งผู้ประกอบการ 
๒๐ แบรนด์ ได้น าเสนอแผนธุรกิจของสินค้าท่ีจะวางจ าหน่ายในตลาดจีน โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ค าปรึกษา และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจาก ๒๐ แบรนด์ ให้เหลือ ๑๐ แบรนด์ 
เพื่อทดสอบตลาดโดยน าวางจ าหน่ายสินค้าบน Platform Cross Border e-Commerce (CBEC) 
Taobao เป็นเวลา ๑ เดือน (วันท่ี ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
   ๒.๗) ส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพสู่ตลาดสากล (เจาะตลาดเฉพาะ)  
    (๑) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมแบรนด์
ศักยภาพสู่ตลาดเวียดนาม (ณ กรุงฮานอย) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๐ ราย มูลค่า  
ซื้อขายกว่า ๕ ล้านบาท  
    (๒) จัดนิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ( IDEALAB 
Festival 2021) เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๒๒ ราย   
   ๒.๘) ส่งเสริมสินค้า/บริการด้านนวัตกรรมและการออกแบบไทย 
สู่สากล (Thailand Innovation and Design Promotion)  
    (๑) กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนาม MOU ด้านการพัฒนา
เชื่อมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ๑๗๖ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๕ 

 

    (๒) กิจกรรม Smart Value Creation เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม ภายใต้  MOU อาทิ สกสว. บพข. และ ITAP  
โดยผู้ประกอบการได้จับคู่กับนักวิจัย จ านวน ๑๘ คู่ และด าเนินการพัฒนาโครงการร่วมกัน   
   ๒.๙)  โครงการส่ ง เสริ มแบรนด์ ไทยต้นแบบด้ วยการสร้ าง
ประสบการณ์ในช่องทางออนไลน์ (Thaigroove 2021) โดยในเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ 
ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มสินค้าอาหาร สุขภาพ/ความงาม ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ 
ผ่านเว็บไซต์ www.thaigroove.com มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม ๑๗๖ ราย 

 ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) โครงการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Podcasts) 
และถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Social Media อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒) ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทาง
พิจารณาการปฏิบัติทางการค้าท่ีเป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  
 ๓) ปรับปรุง มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการรบัฟังความคิดเห็น  
 ๔) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาด อยู่ระหว่างศึกษาตลาด โดยการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล  
 ๕) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาด อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดท่ี ๑  
 ๖) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด 
การผูกขาด อยู่ระหว่างการจัดท าผลการศึกษาเบื้องต้น 
 
 ๑๑.๘  กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
  ๑๑.๘.๑ การถ่ายโอนภารกิจ ก าหนดภารกิจถ่ายโอนไว้ ๓ ด้าน รวมท้ังสิ้น  
๒๕ ภารกิจ ได้แก่ ด้านท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๕ ภารกิจ จาก ๙ กรมใน ๓ กระทรวง  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๖ 

 

ด้านท่ี ๒ ด้านสังคม จ านวน ๑๕ ภารกิจ จาก ๑๑ กรม ใน ๖ กระทรวง ด้านท่ี ๓ ด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ ภารกิจ จาก ๕ กรม ๑ รัฐวิสาหกิจ ใน ๓ กระทรวง ประเภทของ
ภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๓ ได้แก่  
   ๑) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  
   ๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  
   ๓) งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  
กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ๕) การอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน กรมการปกครอง  
   ๖) การควบคุมการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กรมการค้าภายใน  
   ๗) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  
   ๘) การจัดตั้งและการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  
   ๙) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
   ๑๐) ศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๑๑.๘.๒ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๑๑.๘.๓ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙ ฉบับ  ดังนี้   
   ๑) ร่างพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
   ๒) ร่างพระราชบัญญัติสุสานและ ฌาปนสถาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๓) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๔) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๕) ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๖) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๗) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๗ 

 

   ๘) ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๙) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ท้ังนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้น าร่างกฎหมายดังกล่าว
เสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ๑๑.๘.๔ การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอน การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๑ 
และฉบับท่ี ๒ จ านวน ๓๕๙ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๒๖๒ ภารกิจ ดังนี้ 
   ๑) ฉบับท่ี ๑  ภารกิจท้ังหมด ๒๔๕ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๑๘๖ ภารกิจ 
   ๒) ฉบับท่ี ๒ ภารกิจท้ังหมด ๑๑๔ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๗๖ ภารกิจ 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๘ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑๒   การป้องกันและปราบปรามทุจริต 

และประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๒๙ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๒  การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 และกระบวนการยุตธิรรม 
 
 ๑๒.๑  แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑๒.๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และวินัยข้าราชการ เมื่อวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๖๒ คน ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๒.๑.๒ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงแรงงาน 
   ๑) โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อตา้น
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครแรงงาน 
สถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงานในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นท่ี ป้องกัน และปิดกั้น
โอกาสในการทุจริต และให้มีทักษะในการเป็นวิทยากร ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับประชาชน 
ในพื้นท่ี เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางบุปผา พันธุ์ เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ณ ห้องชฎาแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 
โดยมีบุคลากรและประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น จ านวน ๔๑๕ คน      
   ๒) โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
การด าเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต เมื่อวันท่ี ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน  
เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวง
แรงงานในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
ใสสะอาดไทยท้ังชาติด้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดยมีเป้าประสงค์ 
“ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐” และเป็นไปตามมาตรฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๐ 

 

เป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้น ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีตัวชี้วัดท่ีส าคัญคือ “ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และระดมความคิดเห็น เพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ท่ีก าหนด ส าหรับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องผ่านเกณฑ ์
การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และนอกจากนั้นได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศตน 
เป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าท่ี
และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมิน ITA เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมิน
ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 
   ๓) โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ใสสะอาด
ปราศจากทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคล่ือนประเทศไทย
ให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ข้าราชการของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางท่ีอาจก่อให้เกิด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตส านึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บูรณาการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ สู่การปฏิบัติราชการ  
ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่   
และเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด าเนินโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 
ให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) กิจกรรม การบรรยาย
และฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) 
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้  ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
พระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์และเป็นเคร่ืองแบบในการท าความดีเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและส่วนรวมต่อไป 
  ๑๒.๑.๓ โครงการพัฒนาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) 
เพื่อเสริมสร้างวินัย ความรู้ด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อ 
จัดจ้างให้แก่บุคลากร และเพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๑ 

 

กระทรวงแรงงานร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
ด าเนินการในไตรมาสท่ี ๓ 
  ๑๒.๒.๔ โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ใสสะอาด
ปราศจากทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  เพื่ อ เสริมสร้างวินัย ความรู้ 
ด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่บุคลากร  
และเพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตของกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็น
กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
   ๑๒.๒.๕ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประกันสังคม ประพฤติตนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
และความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีจรรยาและค่านิยมท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยให้ความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องวินัยและเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน ๓๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๐๐  
  ๑๒.๑.๖ การชี แจงแนวทางการน าข้อมูลสาธารณะ OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
   ๑) ขออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในระบบ ITAS โดยมอบหมาย 
ให้กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลจัดท ารายชื่อบุคลากรในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง จ านวน ๒ กลุ่ม รวมจ านวน ๑๘๑ คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ี ๑ 
ข้าราชการ กลุ่มท่ี ๒ พนักงานราชการ 
   ๒) แจ้งเวียนรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมคณะท างานจัดท า 
และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ครั้งท่ี๓/๒๕๖๔ เรื่อง การน าข้อมูลสาธารณะ OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของ 
กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ   
   ๓) ขออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกลงในระบบ ITAS โดยคัดเลือก
จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กองพิทักษ์สิทธิ  
และเสรีภาพ ส านักงานคุ้มครองพยาน และกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จ านวน ๑๓๐ คน
เอกสารอ้างอิง หนังสือท่ี ยธ ๐๔๑๓/๐๑๐๗ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๒.๑.๗ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ขับเคลื่อน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๕-๐๑ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้ เชี่ยวชาญ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๒ 

 

เฉพาะด้านการส่งเสริมการระงับข้อพาท เป็นประธาน เพื่อร่วมกันหารือและการด าเนินงาน  
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทาง  
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
  ๑๒.๑.๘ การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผลการด าเนินงาน : กรมบังคับคดีประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน
และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องของบุคลากร 
ในกรมบังคับคด ี
  ๑๒.๑.๙ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมบังคับคดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยในแผนดังกล่าวได้ก าหนดให้มีโครงการเพื่อวางมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ  
และผลประโยชน์ทับซ้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและการสร้าง
ค่านิยมในเรื่องดังกล่าว และได้ก าหนดให้บุคลากรกรมบังคับคดี ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการทดสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑๒.๑.๑๐ การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑) ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
โดยส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 
   ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตประพฤติ มิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมกรมราชทัณฑ์ทุกไตรมาส 
  ๑๒.๑.๑๑ การด าเนินการด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการป้องกัน 
การทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (Big Rock) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๓ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ 
    ๑) เป็นคณะท างานปฏิรูปด้านคุณธรรม 
    ๒) ร่วมจัดท ากรอบแนวคิดการถอดบทเรียนชุมชน 
    ๓) เสนอชื่อชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม พร้อมข้อมูล
ประกอบตามกรอบการถอดบทเรียนต้นแบบ (Story Telling) เพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม รวมท้ังสิ้นจ านวน ๓๐ ชุมชน 

๑๒.๑.๑๒ ชี แจงแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” เมื่อวันพุธท่ี  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ/หรือผู้สังเกตการณ์ จ านวน 
๖๕ คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒.๑.๑๓ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ด่วนท่ีสุด ท่ี ปช ๐๐๑๐/ 
ว๐๐๒๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๑) แจ้งเวียนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ได้แก่ (๑) หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต (๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด) 
“youngster with good heart” (๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (หลักสูตรตามแนวทาง 
รับราชการทหารและต ารวจ) (๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้าง
วิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต) และ (๕) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิด
ต้านทุจริต)  

๒) ได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม  
การสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

๓) ได้มีหนังสือท่ี ยธ ๐๔๑๓/ว๑๒๕๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ขอความร่วมมือ ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ แจ้งบุคลกรในสังกัดที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว จัดส่งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล มายังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมและจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริต 

๑๒.๑.๑๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร 
ด้านการด าเนินการทางวินัย” รุ่นที่ ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๔ 

 

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการด าเนินการทางวินัย” 
รุ่นท่ี ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ หรือ
ร้องทุกข์ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความ
เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และเพื่อให้บุคลากรผู้ได้รับ  
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวน 
และประเด็นการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๗๘ คน 

๑๒.๑.๑๕ จัดอบรมให้ความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมท้ังเพื่อเป็นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

๑๒.๑.๑๖ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา โดยได้จัดท าแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จ านวน ๒๐ ข้อ เพื่อให้ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ีสังกัดกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกต าแหน่ง ด าเนินการท า
แบบทดสอบ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้ก าหนดผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบ ๑๒ ข้อ (ร้อยละ ๖๐) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 

๑๒.๑.๑๗ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม และพัฒนากรมบังคับคดีให้เป็น
องค์กรที่มีคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ” และ “ความดีที่อยากท า” กรมบังคับคดีได้จัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยสาระส าคัญของแผนดังกล่าวในยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้าน 
การส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายของกระทรวง
ยุติธรรมในการด าเนินการด้านคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และเพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดี



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๕ 

 

จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมบังคับคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกัน
ก าหนด “ปัญหาท่ีอยากแก้ ” และ “ความดีที่อยากท า” โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้ 
   ปัญหาท่ีอยากแก้ 
   - การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างฟุ่มเฟือย 
   - การเพิกเฉย ละเลย ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนร่วม 
   - การลดเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
   ความดีที่อยากท า 
   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   - มีความเอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
   - ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีจิตมุ่งบริการ 
 ๑๒.๑.๑๘ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน  
๓ ครั้ง ดังนี้ 
  ๑) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในวันอังคารท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
๖ - ๑๑ ชั้น ๓ อาคารกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามและทบทวนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ ยธ ๐๔๑๓/ว๐๓๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๒) ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๖ - ๑๑ ชั้น ๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่าน
โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพ่ือพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงการทุจริต/ 
จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ ท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขับเคลื่อน 
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ตามหนังสือ ท่ี ยธ ๐๔๑๓/๐๓๘๘ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ๓) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  ในวันพุธท่ี ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๖ – ๑๑ ชั้น ๖ อาคารกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือคัดเลือกกระบวนงานในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๖ 

 

 ๑๒.๑.๑๙ จัดอบรม “การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และตระหนักรู้การทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในวันพุธท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕ - ๐๑ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๘๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการจ านวน ๔๕ คน พนักงานราชการจ านวน ๒๖ คน 
จ้างเหมาบริการจ านวน ๙ คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  
 ๑๒.๑.๒๐ จัดฝึกอบรม กิจกรรม“การสร้างความตระหนักเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) และการให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” และกิจกรรม “การขับเคลื่อนชมรมป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 
Meetings ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๖ - ๐๓  
ชั้น ๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๖๔ คน โดยมีผลการอบรม ดังนี้      
  ๑) หัวข้อ “เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
และโทษของการให้หรือการรับของขวัญเนื่องจากการท างาน” ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รับทราบผลร้ายของการเรียกรับ
ทรัพย์สิน/ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันเนื่องมากจากการปฏิบัติราชการ 
  ๒) หัวข้อ “การสร้างความตระหนักเรื่ องการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทาง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ ๙๘.๘๘ 
  ๓) หัวข้อ “การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน 
การทุจริตในภาครัฐ”ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และ มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ และสามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๒.๑.๒๑ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  - ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ ในวันพุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๖ - ๐๓ ชั้น ๓ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านโปรแกรม Cisco 
Webex Meetings เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๗ 

 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่ีได้รับค่าคะแนนในระดับสูง และน าวิธีการท างานดังกล่าวมาปรับปรุง
หรือพัฒนาการท างานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
  - ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ ในวันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๕ - ๐๑ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านโปรแกรม Cisco 
Webex Meetings 
  - ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๖ - ๐๓ ชั้น ๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านโปรแกรม Cisco 
Webex Meetings 
 ๑๒.๑.๒๒ ประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ๑๒.๑.๒๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑)  
  ๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
ในการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เพื่อเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บทฯ ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่ วงปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในวันจันทร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องไดมอนด์บอลรูม ๑ - ๒ ชั้น ๔ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
   (๑) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) ในทุกระดับ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๓๘ 

 

   (๒) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเสนอประเด็น
ส าคัญท่ีต้องผลักดันต่อเนื่องและแนวทางการขับเคลื่อนในช่วงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐) 
   (๓) เพ่ือน าเสนอผลการประเมินตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อภาคีเครือข่ายและสาธารณชน 
 ๑๒.๑.๒๔ กิจกรรมที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนงานด้านการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของกรมบังคับคดี บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงยุติธรรม 
 ๑๒.๑.๒๕ กิจกรรมที่ ๒ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกัน 
การเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรมบังคับคดีได้มีการด าเนินการขับเคลื่อน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมบังคับคดีในเรื่องมาตรการการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยท่ีผ่านมามีการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ดังกล่าวทุกไตรมาส โดยกลุ่มงานจริยธรรมจะรวบรวมผลการด าเนินงานภาพรวมต่อไป 
 ๑๒.๑.๒๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน เพื่อส่งเสริมบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีให้ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ กรมบังคับคดี ได้ด าเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านบนเว็บเพจกลุ่มงานจริยธรรม จ านวน ๓ ชุด ได้แก่ ๑) ชุด No Gift 
Policy ๒) ชุดมาตรฐานจริยธรรม ๗ ประการ และ ๓) ชุดสื่อคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ 
เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีมีการรับรู้เร่ืองพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสื่อ
ประชาสัมพันธ ์



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๐๓๙ 

 

 ๑๒.๑.๒๗ โครงการวัดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล
จริยธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
และประมวลจริยธรรม โดยบุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดี ท าการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ท้ังหมดจ านวน ๓,๑๐๒ คน และผ่านเกณฑ์การทดสอบจ านวน ๓,๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 ๑๒.๑.๒๘ โครงการวางมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ และผลประโยชน์ 
ทับซ้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือวางมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ และผลประโยชน์ทับซ้อน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างค่านิยมในเรื่องดังกล่าว  
แก่บุคลากรกรมบังคับคดี โดยมีค าสั่งเรื่องมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกัน 
การเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานในกรมบังคับคดี  
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจัดท าประกาศเจตนารมณ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมบังคับคดีทุกคน 
ต้องไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) เพื่อเป็น 
การแสดงเจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 
 ๑๒.๑.๒๙ กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการโครงการ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรม เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินโครงการการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จ านวน ๑๕๘ แห่ง 
ท่ัวประเทศ (ได้แก่ ส านัก/กอง และหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 
จ านวน ๑๕ แห่ง และเรือนจ า/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ จ านวน ๑๔๓ แห่ง) 
       ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และส่งแผนฯ ไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 
๑๔๓ แห่งท่ัวประเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ของกรมราชทัณฑ์ 
       ๒) ประกาศเจตจ านงสุจริตและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
ซึ่งเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน ๑๔๓ แห่ง และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
ได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติแล้ว 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๐ 

 

       ๓) จัดสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน ๑๔๓ แห่ง และส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 
ร่วมจัดกิจกรรม (ท าบุญตักบาตร จัดสัมมนาวิชาการ จัดบอร์ดนิทรรศการ จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์) ระหว่างวันท่ี ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท้ังนี้ ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ได้จัดกิจกรรม  
ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๓ กรมราชทัณฑ์ 
       ๔) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกรมราชทัณฑ์ด าเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบวิธีการ หลักเกณฑ์ และกรอบระยะเวลาการประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด โดยได้ด าเนินการประกาศนโยบายผู้บริหารไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามเกณฑ์
การประเมินตัวชี้วัด และก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด รวมท้ังมีหนังสือแจ้งหน่วยงานสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 
และเรือนจ า/ทัณฑสถานทุกแห่งให้รายงานข้อมูลมายังกรมราชทัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระ หว่าง 
รอการรายงานข้อมูล 
       ๕) ด าเนินการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน เพื่อให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน รวมท้ังกระตุ้นให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน อย่างเคร่งครัด กรมราชทัณฑ์จึงอนุมัติโครงการ
มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้านและแผนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเรือนจ า/ 
ทัณฑสถาน/สถานกักขัง และเชิญนายนัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นท่ีปรึกษา 
ด้านความโปร่งใสของกรมราชทัณฑ์ ประชุมคณะกรรมการฯปรับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
ของเรือนจ า ๕ ด้าน พร้อมแจ้งเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เพื่อด าเนินการและพร้อมรับ 
การตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ โดยหน่วยงานท่ีมีความพร้อม ให้น าเสนอผลการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ ในรูปแบบวีดีทัศน์ จ านวน ๒ ชุด เรียงล าดับข้อตามท่ีก าหนด ความยาวไม่เกิน 
๗ นาที ให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาคัดเลือกระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบภายในเวลาท่ีก าหนด 
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการด าเนินการจากเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง 
       ๖) ด าเนินโครงการ ๙ ตามรอยพ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
โดยให้เรือนจ าเขต ๑ - ๑๐ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ จ านวน ๑๐ แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนเขต (เขตละ ๑ แห่ง) เข้ารับ 
การพิจารณาคัดเลือกและส่งผลงานพร้อมแบบเสนอรายชื่อตัวแทนเขตและรายชื่อเรือนจ า/ทัณฑสถาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๑ 

 

ภายในเขตท่ีรายงานการจัดกิจกรรมฯ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ โดยจะประกาศผลเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๕ และมอบรางวัลในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์  
       ๗) ด าเนินโครงการสรรหาข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบ
รางวัล เข็มพะท ามะรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ และจะมอบรางวัลในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ 
       ๙) ด าเนินโครงการองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Award) ครั้งท่ี ๑๑  
โดยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้ว 
 ๑๒.๑.๓๐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ
ยุติธรรมของกระทรวงกลาโหม 
  ๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมี  
ธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่งกรรมการตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยขึ้นตรงส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๕ หน่วย ได้แก่ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม และกรมการเงินกลาโหม โดยตรวจแนะน าให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อย่างเคร่งครัด    
  ๒) ด าเนินโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะท่ี ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของศาลทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทหารและเป็น 
การด าเนินการ ต่อจากโครงการศาลทหารต้นแบบ ระยะท่ี ๒ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๘ ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
คดีอาญาท่ีบุคคลต้องได้รับการพิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้อง  
กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๑ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๓๔/๑ ส านักงานตุลาการทหาร จึงได้ก าหนดขั้นตอนการบริหารจัดการคดี 
เพื่อสนับสนุนการพิจารณาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
คือ ผู้ต้องหาหรือผู้ท่ีมาติดต่อราชการสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  ๓) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๒ 

 

โดยส่งกรรมการตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยขึ้นตรงส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน 
๕ หน่วย ได้แก่ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการเงินกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร และส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ๑๒.๑.๓๑ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการจัดท าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่วนราชการ 
ในสังกัดรับทราบและจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจ
ต่อต้านการทุจริต” (MSDHS Zero Tolerance) เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันต่อต้าน
การทุจริตสากล โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้น ากล่าว
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมรัฐวิสาหกิจ  
และองค์กรมหาชน จ านวน ๙ หน่วยงาน แสดงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม ๔,๑๒๑ ราย 
 
 ๑๒.๒  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
   ๑๒.๒.๑ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี กรมบังคับคดีมีนโยบายเชิงรุก 
เชิงลึก และครอบคลุมในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
โดยน ามาปรับใช้ควบคู่กับกระบวนการบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน 
ในการยุติข้อพิพาท โดยผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีท่ัวประเทศ ปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
รวมจ านวน ๑๖,๓๓๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๑,๖๖๗,๒๐๔,๒๖๓.๐๙ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 
๑๕,๐๙๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๙,๓๙๘,๓๑๗,๔๑๐.๓๕ บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ ๙๒.๔๑  
ของเร่ืองท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) 
มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน ๔๕,๕๒๙ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๗,๗๗๙,๘๓๔,๖๑๕.๓๒ บาท  
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๔๔,๓๙๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๖,๔๕๐,๔๒๒,๔๐๓.๔๓ บาท สามารถลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชนได้จ านวน ๖๐๔,๔๙๕,๑๗๒.๑๐ บาท 
 ๑๒.๒.๒ การขับเคลื่ อนงานไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และเลือกใช้กระบวนการไกล่



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๓ 

 

เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาทท้ังข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา โดยมีผลการด าเนินการ
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
  ๑) จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาครัฐหน่วยงานของรัฐ จ านวน ๘๒ แห่ง  
  ๒) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ านวน ๑,๑๐๗ แห่ง 
  ๓) อบรมผู้ไกล่เกลี่ย ๔๐ รุ่น จ านวน ๒,๐๓๑ คน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จัดฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ย จ านวน ๘ รุ่น (รุ่นท่ี ๓๓ - ๔๐) มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๓๙๖ คน)  
ขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยภาครัฐ จ านวน ๓,๓๓๒ คน ขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จ านวน 
๓,๕๒๒ คน 
  ๔) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามท่ี กพยช.
รับรอง เพื่ อขึ้ นทะเบียนผู้ ไกล่ เกลี่ ยตามกฎหมายผู้ ท าหน้ า ท่ีการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิพาท  
(ภาคประชาชน) (ยอดตั้งแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) แผน ๑๐๐ คน ผล ๓๑๙ คน 
  ๕) จ านวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา ท่ี เข้ าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียสามารถยุติได้  ๕,๒๐๐ คดี 
  ๖) การไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
๓.๖๗๗๓ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาคประชาชน จ านวน ๖๖๙.๑๘๒๙ ล้านบาท 
  ๗) จ านวนข้อพิพาททางแพ่งท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ 
จ านวน ๔๔,๗๓๕ คดี สามารถลดค่าใช้จ่ายภาคประชาชน จ านวน ๕,๘๑๐.๕๓๙๖ ล้านบาท 
(โครงการค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน (งบกลาง)) 
  ๘) ความร่ วมมือระหว่ างหน่วยงาน ตามมติมหาเถรสมาคม  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้วัดเจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอ าเภอ วัดเจ้าคณะต าบล และวัดท่ีมีความพร้อม
เป็นสถานท่ีตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
  ๙) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ านวน ๑๗ หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา จ านวน ๑๓ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๔ หน่วยงาน 
  ๑๐) จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลูกหนี้เช่าซื้อ/ลิสซิ่ง วันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ณ กระทรวงยุติธรรม 
  ๑๑) เปิดระบบ e-mediation (ส่วนกลาง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๔ 

 

  ๑๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ท้ัง ๙๖ ศูนย์ ท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนท้ังสิ้น ๙๖ แห่ง และเพื่อขยายศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นท่ีแขวงให้ครอบคลุม ๑๘๐ แขวง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๓) จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทรูปแบบออนไลน์ และการจัดท าร่างหลักสูตรผู้น าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททระดับสูง วันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting 
  ๑๔) จัดประชุม เชิ งปฏิบัติ การ เพื่ อขับ เคลื่ อนพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (E - Learning) โดยใช้ Application Webex 
จ านวน ๘ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน 
  ๑๕) ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของลูกหนี้
สินเชื่อเช่าซื้อ ร่วมกับผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อกว่า ๒๐ บริษัท 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebexMeeting เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีใช้รถยนต์ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กว่า ๑,๕๕๕ ราย 
  ๑๖) จัดอบรมคณะท างานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
รุ่นท่ี ๘ ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนภูมิภาคท้ัง ๗๖ จังหวัด 
  ๑๗) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
โดยใช้วิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

๑๘) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอนแบบ Online 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต 
น าหลักสูตรไปใช้  จ านวน ๑๙ หน่วยงาน ให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๕ 

 

๑๙) จัดประชุมขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ในจังหวัดน าร่อง 

๒๐) จัดประชุมขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับการเคหะแห่งชาติ 

๒๑) จัดประชุมถวายความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
๒๕๖๒ แด่พระสังฆาธิการและจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน 

๒๒) จัดประชุมอ านวยความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

๒๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อให้
ความรู้หลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (E-Learning) ประจ าเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ รุ่นท่ี ๑๓ - ๑๗  

๒๔) จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒๕) หารือแนวทางขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ครอบคลุม จ านวน 
๑๘๐ แขวง โดยจะปักหมุดในวัด จ านวน ๖๘ วัด ในพื้นท่ี ๖๘ แขวง ผ่านกลไก “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน ท้ังนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้วัดเจ้าคณะเขตกรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะเขตวัดเจ้า
คณะแขวง และวัดท่ีมีความพร้อมเป็นสถานท่ีตั้ งศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  
เพ่ือเสริมสร้างสังคมสู่ความสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกล่ียต่อไป 

๒๖) จัดฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิพาทตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - รุ่นท่ี ๒๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
๕๐ คน 
  - รุ่นท่ี ๒๘ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
๕๑ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๔๖ 

 

  - รุ่นท่ี ๒๙ ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๐ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
๕๐ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๑ ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๒ ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการฝึกอบรมฯ 
๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๓ ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระหว่าง
วันท่ี ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings จ านวนท้ังสิ้น ๕๐ คน  
  - รุ่น ท่ี  ๓๔ ระหว่างวัน ท่ี ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
และระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online  
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จ านวน ๔๐ คน 

๒๗) ผลิตสื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย (เพลงศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชน) ชื่อเพลง “เราคุยกันได้ - ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”  
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนผ่านทางช่อง youtube  
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และกระทรวงยุติธรรม 

๒๘) จัดประชุมหารือการจัดท าแนวทางพิจารณาอัตราค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ย ในวันท่ี ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท หารือ
ร่วมกับนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ท่ีปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กฎหมาย) เพื่อจัดท า
แนวทางพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของผู้ไกล่เกลี่ย ส าหรับรองรับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา โดยท่ีประชุมได้หารือถึงอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ไกล่เกลี่ย หลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการ
ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในกรณีต่างๆ ท้ังนี้ ทางกองส่ง เสริมการระงับข้อพิพาท  
จะรวบรวมข้อมูลท่ีได้ประกอบการออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับระเบียบดังกล่าวฯ 
ต่อไป 
  ๒๙) จัดโครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยและคณะท างานบริหารประจ าศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายใต้โครงการ “ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอ่าวนาง 
วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนท่ีสามารถ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และยอมรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ให้ แก่
ประชาชน ได้เลือกใช้ในการยุติธรรมข้อพิพาท ท้ังทางแพ่งและทางอาญา ตามพระราชบัญญัติ  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๓๐) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันด าเนินกิจกรรม
ทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่
องค์ความรู้หรือการก าหนดแนวทางนโยบายท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  
และการบริหารงานยุติธรรม และเพ่ือสร้างความร่วมมือและบูรณาการการท างานระหว่างบุคลากร 
คณาจารย์  นักวิชาการ และนักศึกษาในด้านกฎหมาย สิทธิ  เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  
การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต าบล
ขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกล่ียข้อพิพาท  
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นท่ี ๑ 
  ๓๑) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารกระทรวง
ยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี  
พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายชัยณรงค์ ผู้จัดการ
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์  
ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี  
กรมบังคับคดี คณะผู้บริหารท้ัง ๒ หน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็น 
สักขีพยาน โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยค านึงถึง
ความยินยอมของคู่กรณีเป็นส าคัญ ท าให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อนขึ้นสู่ศาลลดปัญหาความขัดแย้ง  
ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี 
และความสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งภายหลังการลงนามดังกล่าวท้ังสองหน่วยงานจะร่วม กัน 
จัดมหกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้แก่ลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ 
  ๓๒) ลงพื้นท่ีเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษากฎหมาย เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น า
ชุมชน และประชาชนและนักศึกษาจากภาคการศึกษานอกระบบ (กศน.) ในพื้นท่ีจ านวน ๙ ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑,๐๐๔ คน 
  ๓๓) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการ
ขับเคลื่อนด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔”  ร่วมกับ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด ผ่านระบบ Cisco 
Webex Meetings ผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๔๐ คน 
  ๓๔) จัด “โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หวังให้ประชาชนลดปัญหาความขัดแย้ง อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างปกติสุข ในวันพุธท่ี ๑๕ ธันวาคม ๑๕๖๔ โดยมีผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วม
ประมาณ ๑๐๐ คน 
  ๓๕) น าเสนอผลการด าเนินงาน “หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” ต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการประชุมทางไกล โดยมี  
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งนางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
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ได้น าเสนอผลการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดท าหลักสูตรอบรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทฯ และได้อนุญาต
ให้หน่วยงานน าหลักสูตรฯ ท่ี กพยช. รับรองไปจัดอบรม จ านวน ๒๐ หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันได้จัด
ฝึกอบรมเพ่ือผลิตผู้ไกล่เกลี่ยฯ ไปแล้ว จ านวน ๗๕ รุ่น และมีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๓,๗๒๕ คน 
  ๓๖) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ส าหรับคณะท างานบริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ครอบคลุมพื้นท่ี  
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจ านวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
๑,๗๘๔ คน 
  ๓๗) เข้าร่วมให้ความรู้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ 
“การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ” 
  ๓๘) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวง
ยุติธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับกรมบังคับคดี  และผู้แทนกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด นครปฐม 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพื่อก าหนดแนวทาง ด าเนินการขับเคลื่อน  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๓๙) ประชุมหารือร่วมกับ รศ. (พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด เพื่อหารือเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชน ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๖-๐๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ น าโดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการระงับ 
ข้อพิพาท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของท้ังสอง
หน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และกิจการ
สหกรณ์ ซึ่ง ท้ังสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันท่ีจะจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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  ๔๐) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวง
ยุติธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน ๒ ครั้ง 
        (๑) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านทางออนไลน์
ระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี 
และผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพื่อก าหนดแนวทาง ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
       (๒) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๑๕๖๕ ผ่านทางออนไลน์
ระบบ Zoom Meeting ร่วมกับนางทัศนีย์  เปาอินทร์  อธิบดีกรมบังคับคดี  และผู้ แทน 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด นครปฐม 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพื่อก าหนดแนวทาง ด าเนินการขับเคลื่อน  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ๔๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภายใต้
การสนับสนุนของส านักงานกองทุนยุติธรรม วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings โดยมีนายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน  
พร้อมด้วยนางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐ คน เข้าร่วม 
  ๔๒) ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานด้านสิทธิเสรีภาพ และการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ประจ าปี ๒๕๖๕ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เพ่ือขับเคล่ือนงานด้านสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือสิทธิมนุษยชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
  ๔๓) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ส าหรับคณะท างานบริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นท่ี ๑๖ ในพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร ในพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex 
Meetings โดยมกีารบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๖๗ คน 
  ๔๔) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางส าหรับการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท (E-Mediation) เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ให้มีระบบงาน 
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเป็นมาตรฐาน มีระบบการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถ
ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย กระบวนการในการไกล่เกลี่ย 
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ข้อพิพาท สามารถด าเนินการได้ทุกท่ีทุกเวลา ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสถานท่ี  ลดการใช้ทรัพยากร 
เกิดความคุ้มค่าด้านงบประมาณ และลดความขัดแย้งท่ีอาจะเกิดขึ้นจากคู่กรณี 
  ๔๕) จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบ
ประชาชน วันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๓๑ ปี ร่วมกับกรมบังคับคดี กยศ. 
และสถาบันการเงิน ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีลูกหนี้เข้าร่วมขอไกล่เกลี่ย จ านวน ๒๖๓ ราย 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ๒๕๙ ราย ทุนทรัพย์ ๔๙.๗๗๐๙ ล้านบาท 
   (หมายเหตุ  ผลการไกล่ เกลี่ยในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ (ลูกหนี้ก่อนฟ้อง) ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ๒๐๕ ราย ทุนทรัพย์ ๒๕.๑๑๒๔ ล้านบาท 
สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้ ๒๖.๖๒๗๐ ล้านบาท) 
  ๔๖) จัดงานมหกรรมไกล่ เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบ
ประชาชน ครั้งท่ี ๑ - ๗๘ มีลูกหนี้เข้าร่วมขอไกล่เกลี่ย จ านวน ๗๕,๖๑๙ ราย ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
๗๒,๓๓๑ ราย ทุนทรัพย์ ๑๕,๕๒๑,๔๖๙,๒๘๒.๘๐ บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 
๖,๓๙๗.๔๔๘๗ ล้านบาท  
   (หมายเหตุ  ผลการไกล่ เกลี่ยในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ (ลูกหนี้ก่อนฟ้อง) ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ๔๖,๖๙๙ ราย ทุนทรัพย์ ๖,๖๐๑.๕๑๘๗ ล้านบาท 
สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้ ๖,๐๖๕.๖๓๙๗ ล้านบาท) 
 ๑๒.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CIS) อยู่ระหว่างวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวน
สืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ ปัจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารจัดการคดีพิเศษ ระยะท่ี ๑ 
ส านวนร้องทุกข์ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างน าร่องการใช้งาน โดยมี ๒ หน่วยงานน าร่อง ได้แก่ 
๑) กองบริหารคดีพิเศษ ๒) ส านักเลขานุการกรม และอยู่ระหว่างปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามท่ีได้มีการรวบรวมปัญหาการใช้งานจากหน่วยงานน าร่อง 
 ๑๒.๒.๔ โครงการหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอ านวย 
ความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ ๕ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)  
มีการเสนอกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวให้รู้เท่าทัน พัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ท้ังในด้าน 
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ทักษะการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ทันต่ออาชญากรรม
ในยุคดิจิทัล รวมไปถึงทัศนคติในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และการอ านวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรฯ รุ่นท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๓๑ มกราคม - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๔๕ คน ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน  
  จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี ๓๑ มกราคม - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม  
๑๗ วันท าการ ในรูปแบบผสมผสาน ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม และผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานท่ีมีบทบาท
ภารกิจเกี่ยวข้องด้านการป้องกันอาชญากรรม จ านวน ๔๕ คน จาก ๓๒ หน่วยงาน โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้น าเสนอผลงานจากกิจกรรมถอดบทเรียนในรูปแบบ One Concept paper 
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทาง  
ในการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม จ านวน 
๖ กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่ม ๑ กาสะลอง : มาตราการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้ค้ายาเสพติด
รายย่อยประเภทยาบา้ 
   กลุ่ม ๒ การเวก : กระบวนการยุติธรรมในการป้องปรามแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ 
   กลุ่ม ๓ จามจุรี : แนวทางแก้ปัญหาการฉ้อโกงเฉพาะกรณีการซื้อขาย
ออนไลน์ 
   กลุ่ม ๔ ปาริชาติ : การป้องกันการ กระท าความผิดซ้ า โดยการให้  
“ผู้เคยกระท าความผิดทางอาญา” เข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ 
   กลุ่ม ๕ พุทธรักษา : ปัญหาการไม่ท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
ของรถจักรยานยนต์ 
   กลุ่ม ๖ ช่อพิกุล : การป้องกันการคุกคามทางเพศต่อเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาภายในสถานศึกษา  
  ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีเป้าหมายท่ีจะน าองค์ความรู้ 
ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และประสาน 
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่ออ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนต่อไป 
  โดยระหว่างนั้นได้ด าเนินการฝึกอบรมตามตารางก าหนดการในวันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า และการท างานเป็นทีม  
ณ วิภาวดี พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
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  ๑) กิจกรรม Group Dynamic เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน 
พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมและกิจกรรม Power of Love เรียนรู้การสร้างพลังงานหัวใจสร้าง
ความสุข 
  ๒) กิจกรรม Pull up your Power Team เรียนรู้การสร้างทีม กิจกรรม 
Leader in Mind สร้างกระบวนทัศน์ความคิดภาวะผู้น าด้วยความคิดเชิงบวก และกิจกรรม We 
are one ผนึกก าลังสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ท้ังนี้ กิจกรรมได้สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ในการท างาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีความไว้ใจกัน เพื่อท่ีจะท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
และประสบความส าเร็จ 
 ๑๒.๒.๕ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโทษประหารชีวิต  
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโทษประหารชีวิต  
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
อาทิ อัยการศาลทหาร ต ารวจ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจ ากลาง
เชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการน าโทษ
ประหารชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิตมาใช้กรณีฐานความผิดท่ีมีความร้ายแรง รวมถึงกรณีศึกษาของ
การลงโทษ การบริหารโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในบริบทของสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการยกเลิกหรือคงไว้ซึ่งบทบัญญัติที่มีฐานความท่ีมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวด้วย ขณะนี้ 
ได้ด าเนินการจัดประชุมฯ ณ จังหวัดขอนแก่น และสงขลา ในรูปแบบ Online เรียบร้อยแล้ว 

๑๒.๒.๖ โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑) ด าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และจัดท า
รายงานสถานการณ์ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งผลการด าเนินงานงวดท่ี ๑ ประกอบด้วย (๑) แผนการด าเนินงานจัดเก็บตัวชี้วัดตามกรอบ
แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และ (๒) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร 
ในการเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ กลุ่ม-ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องสามารถเป็นตัวแทน 
ของประชาชนท่ัวประเทศ จ านวน ๖ ชุด  
  ๒) โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ปลูกจิตส านึกท่ีดีในงานยุติธรรมและป้องกัน
อาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ (๑) ประชุมขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (๒) จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
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(๓) กิจกรรมห้องเรียนกระบวนการยุติธรรม (๔) จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม “พลังเยาวชนพลัง
ยุติธรรม” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
  ๓) ลงพื้นท่ีเพ่ือรับฟังสถานการณ์อาชญากรรม สถิติ และข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
อีกท้ังแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางดังกล่าวในด้านท่ี ๒  
การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจากการด าเนินการขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางดังกล่าวท าให้มีฐานข้อมูลสถานการณ์ สถิติ กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในกระบวน 
การยุติธรรม ข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลการจ าแนกบริบทชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ บริบท ได้แก่ ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนท่องเท่ียว ชุมชนเกษตรกรรม 
และชุมชนชายแดน 
  ๔) กิจกรรมการจ้างเหมาบริการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้และชุดความรู้ 
ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมปลูกฝังจิตส านึกรักความยุติธรรม มีวินัย เป็นคนดี ควบคู่กับการเป็นคนเก่ง สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตน และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
โดยการปรับเปลี่ยนคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ซึ่งการด าเนินโครงการท่ีผ่านมา เป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะการลงพื้นท่ีจัด
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนผ่านทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ๑๐ หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในระยะแรกท่ีด าเนินโครงการ ยังไม่มีชุดความรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพัฒนาการและศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย 
ท่ีแตกต่างกัน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน รวมท้ังกระตุ้นจิตส านึกให้ครู และประชาชน ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน  
ได้ด าเนินการร่างหลักสูตร และวิชาประกอบหลักสูตร รวมท้ัง  Gimmick เพื่อสร้างแรงจูงใจ  
ในการเรียนรู้ในแต่ละระดับ และจัดท าเครื่องมือประเมินหลักสูตร ประเมินรายวิชา และประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียน 
  ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้ด าเนินการส่งมอบงานจาก 
ผู้รับจ้างในหลักสูตรการเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ต ามกรอบเนื้อหา 
การด าเนินโครงการฯ ๔ กรอบเนื้อหา และชุดความรู้รายวิชาท่ีมี Gimmick เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในแต่ละระดับ จ านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
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(๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๓) นิสิต -นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมถึง (๔) ครู ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป 
  ๕) กิจกรรมการจ้างเหมาบริการจัดท า Model ต้นแบบในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตามบริบทของพื้นท่ี โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 ในโรงเรียน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและไม่เป็นผู้กระท าความผิด โดยการสนับสนุน  
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อปลูกฝังจิตส านึกรักความยุติธรรม มีวินัย  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนเป็นคนดีควบคู่ 
กับการเป็นคนเก่ง โดยส านักงานกิจการยุติธรรม ได้เห็นถึงความส าคัญของสภาพปัญหา ซึ่งมี 
ความแตกต่างกันตามบริบทการใช้ชีวิต จึงได้ด าเนินการจ้างเหมาบริการจัดท า Model ต้นแบบ 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตามบริบทของพื้นท่ี เพื่ อพัฒนารูปแบบ 
ในการด าเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสท่ีจะกระท า
ความผิด และการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ โดยใช้สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
(ครู) เป็นแกนหลักในการสร้าง Model ต้นแบบในการด าเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม
ส าหรับเด็กในโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีต่อไป ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน  
ได้ด าเนินการจัดท าผลการจัด Workshop การบริหารงานโครงการให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รวมท้ังผลการนิเทศการจัดกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ และร่าง Model ต้นแบบแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม
ส าหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที ่
  ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้ด าเนินการส่งมอบงานจาก 
ผู้รับจ้างในกิจกรรมจัดท า Model ต้นแบบในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาม
บริบทของพื้นท่ี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย รายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๗ เล่ม รวมท้ัง
แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมส าหรับเด็กและเยาวชนตามบริบทของพื้นที่บทของพื้นที่ต่อไป 
  ๖) กิจกรรมการจ้างเหมาบริการ “โครงการศึกษาแนวทาง เพื่อการจัดท า
เครื่องมือส าหรับการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย” “การป้องกันอาชญากรรม” เป็นประเด็น
ส าคัญในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ๖ ด้าน 
ตามท่ีส านักงานกิจการยุติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ ซึ่งภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และส านักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
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ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินโครงการด้านการป้องกัน
อาชญากรรม ท้ังในระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินงานด้านการป้องกัน
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานด้านการป้องกันอาชญากรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันอาชญากรรมไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชนและสังคมต่อไป 
ในรอบการด าเนินการท่ีผ่านมา ได้จัดท าแผนระยะเวลาการด าเนินงาน (Project Plan) ผลิตสื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าผิด
อุกฉกรรจ์ท่ีใชค้วามรุนแรง พ.ศ. .... และก าหนดรูปแบบหรือธีมของสื่อแต่ละประเภท ได้แก่ สปอต
โฆษณาทางวิทยุ และสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ผู้รับจ้าง
ได้ส่งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอจัดท าเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม และผังโครงสร้างเครื่องมือ กระบวนการ และการติดตามประเมินผล 
ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย (ฉบับสมบูรณ์) 
  ๗) กิจกรรมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมตาม 
มติคณะรัฐมนตรี ด าเนินการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการด าเนินการ ได้แก่  
   (๑) การลงพื้น ท่ี เพื่ อรับฟั งสถานการณ์อาชญากรรม สถิติ   
และข้อมูลเชิงพื้นท่ี และแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของชุมชน  
   (๒) ลงพื้น ท่ีจัดท าข้อมูลสถานการณ์  สถิติ  กลุ่ ม เป้าหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลการจ าแนกบริบทชุมชนต่าง ๆ  
ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น ๕ บริบท คือ ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนท่องเท่ียว 
ชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนชายแดน  
   (๓) จัดท าแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และขับเคลื่อนผ่านกลไกยุติธรรมจังหวัดรวมท้ังหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชนต้นแบบ จ านวน ๕ ชุมชน ซึ่งปัจจุบันรอท าสัญญาจ้างเหมาบริการส ารวจ วิเคราะห์  
และสร้างชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ๕ ชุมชน ในไตรมาส ๓ ต่อไป 
  ๘) กิจกรรมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ส านักงานกิจการยุติธรรม 
จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และปลูกฝังจิตส านึกรักคุณธรรมให้กับ
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และผู้กระท า
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ความผิด ซึ่งด าเนินการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จ านวน  
๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมสร้างภุมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยลงพื้นท่ีโรงเรียน
ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะมีการลงพื้นท่ี
โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างประสานก าหนดวันลงพื้นท่ี 
  ๙) กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย จัดท าเครื่องมือส าหรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ ครู ผู้ปกครอง ประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบท่ีเหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในรูปแบบเดิมได้ รวมถึงข้อจ ากัดการเผยแพร่ความรู้
ท่ียังไม่ท่ัวถึง และขาดเครื่องมือในการติดตามข้อมูลผู้เรียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมแล้ว ดังนี้ 
   (๑) จ้างเหมาบริการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างค่านิยมเคารพ
กฎหมาย โดยด าเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑ ดังนี ้
            (๑.๑) ผลการศึกษากรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม 
และทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านอาชญาวิทยา และแนวทางการสร้างองค์ความรู้ หรือกระบวนการ
เรียนรู้ และการเสริมสร้างค่านิยม 
  (๑.๒) กรอบแนวคิดการด าเนินงาน (Conceptual Framework) 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการศึกษา แนวทางการด าเนินงาน ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยง 
ของกรอบแนวคิดฯ พร้อมค าอธิบายโดยละเอียด 
  (๑.๓) แผนการด าเนินงาน (Timeline) ท่ีแสดงรายละเอียด 
ในทุกกระบวนการ/ขั้นตอน และก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
  (๑.๔) ร่างกรอบเนื้อหา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมเคารพ
กฎหมาย 
  (๒) จ้างเหมาบริการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ากรอบแนวทาง 
ในการป้องกันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างค่านิยมเคารพ
กฎหมาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างค่านิยมเคารพกฎหมาย โดยด าเนินการส่งมอบ
งานงวดท่ี ๑ ดังนี ้
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   (๒.๑) ผลการศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรมและสถานการณ์อาชญากรรม 
    (๒.๒) กรอบแนวคิดการด าเนินงาน (Conceptual Framework)  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการศึกษา แนวทางการด าเนินงาน ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยง 
ของกรอบแนวคิดฯ พร้อมค าอธิบายโดยละเอียด 
    (๒.๓) แผนการด าเนินงาน (Timeline) ท่ีแสดงรายละเอียดในทุก
กระบวนการ/ขั้นตอน และก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
  ๑๐) กิจกรรมจ้างเหมาบริการส ารวจ วิเคราะห์ และสร้างชุมชนต้นแบบ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ๕ ชุมชน ได้ด าเนินกิจกรรมจ้างเหมาบริการส ารวจ 
วิ เคราะห์  และสร้างชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่ งยืน ๕ ชุมชน 
โดยด าเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑ ดังนี้ 
   (๑) การศึกษาทบทวนกรอบป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมตามบริบทของพื้นท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย
ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนท่องเท่ียว ชุมชนเกษตร และชุมชนชายแดน 
   ( ๒ )  จั ด ท า ก รอบแ นวคิ ดก า รด า เ นิ น ง าน  ( Conceptual 
Framework) ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการศึกษา แนวทางการด าเนินงาน ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
และความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิดฯ 
   (๓) จัดท าแผนการด าเนินงาน (Timeline) ท่ีแสดงให้ เห็น
รายละเอียดในทุกกระบวนการ/ขั้นตอน และก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจน 
 ๑๒.๒.๗ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๔ 
  ๑) ผลิตและประชาสัมพันธ์สื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(Podcast ชาวบ้าน) จ านวน ๓๖๕ ตอน ซึ่งมีเนื้อหากฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
สิทธิควรรู้ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการบริหารงานยุติธรรม เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น โดยจะ
จัดส่งไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ชุมชนในพื้นท่ีท่ีสนใจ รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  ๒) ด าเนินการกระตุ้นการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่าน
สื่อให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (เกมจับคนผิด Justice Game) รวมท้ังสร้าง
แรงจูงใจ ความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมอาญา
ท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น ผู้ท่ีเข้าร่วมการอบรมจะน าสื่อให้ความรู้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สามารถน า “เกมจับคนผิด” 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๕๙ 

 

ไปถ่ายทอดประยุกต์ใช้ให้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ โดยจัด
อบรมในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานการจัดอบรมสื่อให้ความรู้ฯ และเตรียมความพร้อมการอบรมออนไลน์ต่อไป 
  ๓) ผลิตสื่อสรุปบทเรียนความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาจาก “เกมจับคนผิด Justice Game” เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้จัดการเรียนรู้ และคอมมิวนิตี้
ออนไลน์ด้านการศึกษา มีสื่อสรุปบทเรียน ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
น าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนประกอบกับการใช้เครื่องมือเกมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้แก่ภาคการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
  ๔) ด าเนินการศึกษาการเข้าถึงสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมสารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” ของประชาชน รวมท้ังความรู้ 
ความเข้าใจในสื่อเสียงท่ีจัดท าขึ้นต่อประชาชน โดยจะสร้างเป็นข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานผลิตสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และสื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ ต่อไป 
 ๑๒.๒.๘ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี กรมบังคับคดีมีนโยบาย 
เชิงรุกเชิงลึก และครอบคลุมในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
โดยน ามาปรับใช้ควบคู่กับกระบวนการบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการ 
ยุติข้อพิพาทโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทุกฝ่าย และท าให้ยัง
รักษาความสัมพันธ์ ท่ีดีต่อไปได้ซึ่ งนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ ง ท่ีช่วยลดการบังคับคดี  
และเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีท่ัวประเทศ 
โดยผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน ๔๕,๕๒๙ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๗,๗๗๙,๘๓๔,๖๑๕.๓๒ บาท 
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๔๔,๓๙๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๖,๔๕๐,๔๒๒,๔๐๓.๔๓ บาท สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จ านวน ๖๐๔,๔๙๕,๑๗๒.๑๐ บาท 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีมีแผนการจัดไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อให้ความช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๖๐ 

 

การบูรณาการความร่วมมือของ ๓ ฝ่าย ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ท่ัวประเทศ ดังนี้  
  - โครงการเอื้ออาทรไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(กยศ.) หลังศาลมีค าพิพากษา ระหว่างวันท่ี ๑๕ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน ๙๑๓ เรื่อง ทุนทรัพย์
จ านวน ๑๔๑,๗๗๔,๙๐๙.๘๓ บาท ไกล่ เกลี่ ยส า เร็ จจ านวน ๙๐๙ เรื่ อ ง  ทุนทรัพย์  
๑๔๐,๙๐๒,๖๒๖.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๘ ของเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) 
  - โครงการไกล่เกลี่ยท่ัวไทย เนื่องในวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ 
๔๗ ปี ภายใต้โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ านวน  
๔๕๖ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๒๙๐,๙๔๐,๘๓๕.๕๒ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๔๔๔ เรื่อง ทุนทรัพย์ 
๒๘๗,๙๕๑,๗๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗ ของเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๕) 
  - โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้  ๔ ภาค ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี ก าหนด
จัดระหว่างเดือน กุมภาพันธ ์- สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  - โครงการมหกรรมไกล่ เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบ
ประชาชน กรมบังคับคดี บูรณาการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ได้ร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และ
ยุติธรรมพบประชาชน โดยท่ีผ่านมาได้จัดไปแล้ว จ านวน ๗๘ ครั้ง มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยจ านวน ๒๖,๐๘๕ เรื่อง ทุนทรัพย์ จ านวน ๙,๓๙๗,๓๕๒,๖๑๐.๒๘ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
จ านวน ๒๕,๖๓๒ เร่ือง ทุนทรัพย์ จ านวน ๘,๙๒๔,๒๑๗,๒๗๑.๙๕ บาท และสามารถลดค่าใช้จ่าย
ประชาชน จ านวน ๓๓๑,๘๐๖,๕๑๘.๑๖ บาท 

๑๒.๒.๘.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดีจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขับเคลื่อน
งานด้านการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๖๑ 

 

จริยธรรมของกรมบังคับคดี บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรม 

๑๒.๒.๘.๒ กิจกรรมที่ ๒ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และป้องกันการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรมบังคับคดีได้มีการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมบังคับคดีในเรื่องมาตรการการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการเรียกหรือ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยท่ีผ่านมามีการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อม
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต" และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ทุกหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยกลุ่มงานจริยธรรมจะรวบรวมผลการด าเนินงานภาพรวม
ต่อไป 

๑๒.๒.๙ โครงการการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic 
Monitoring: EM) มาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก กรมคุมประพฤติ เบ่ียงเบน
ผู้กระท าผิดท้ังขาเข้าและขาออก จากเรือนจ า โดยระยะเริ่มต้นโครงการฯ มีการน าอุปกรณ์ EM 
มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ ท่ี ได้รับ 
การพักการลงโทษ ผู้ท่ีได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุก และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยภายหลัง
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ยกเลิกไป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไม่มีการติดอุปกรณ์ EM กับกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยในการบริหารจัดการอุปกรณ์ EM 
และระบบท้ังหมดนั้น กรมคุมประพฤติด าเนินการภายใต้ “ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
(ศูนย์ EMCC)” เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ EM ระบบการควบคุมติดตาม ระบบข้อมูล 
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและเงื่อนไขในการติดอุปกรณ์ EM โครงการ
ดังกล่าวเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
ด าเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้กระท าผิดไปแล้วท้ังสิ้นตั้งแต่  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๙๔,๔๒๓ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๙,๓๓๓ ราย) ผู้กระท าผิดท่ีติดอุปกรณ์ EM ได้รับโอกาส และสามารถใช้
ชีวิตในสังคม ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ กับประเทศ
ได้ภายใต้การสร้างความมั่นใจให้กับสังคมว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และอยู่ใน  
การติดตาม ควบคุมด้วยอุปกรณ์ EM ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของผู้กระท าผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เนื่องจากสามารถตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมได้ตลอด  
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๒๔ ชั่วโมง ผ่านกระบวนการควบคุมและสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในชุมชน 

๑๒.๒.๑๐ การจัดตั งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
(Justice Safety Observation Ad hoc Center: JSOC) และผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ  าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 
เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และขับเคลื่อนนโยบายในการสร้าง
ความสงบสุขของประเทศ กรมคุมประพฤติได้จัดตั้งศูนย์ JSOC ขึ้น เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจัดการ
ระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการกระท าผิดซ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกของศูนย์ JSOC 
ด าเนินการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีพ้นโทษ ผู้ท่ีใกล้พ้นโทษและผู้ท่ีก่อเหตุใหม่ใน  
๘ ฐานความผิด ได้แก่ ๑) ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก ๒) ฆ่าข่มขืน ๓) ฆาตกรต่อเนื่อง ๔) ฆาตกรโรคจิต  
๕) สังหารหมู่ ๖) ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่า ๗) เรียกค่าไถ่ และ ๘) นักค้ายาเสพติดราย
ส าคัญ ซึ่งต้องเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมภายหลังปล่อยมิให้กระท าผิดซ้ า และสร้างความมั่นใจ
ให้กับสังคม โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือท่ีใช้ความรุนแรง ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลให้กรมคุมประพฤติ  
มีอ านาจหน้าท่ีในการติดตามเฝ้าระวังผู้กระท าผิดในคดีทางเพศหรือท่ีใช้ความรุนแรงภายหลังพ้น
โทษได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อป้องกันมิให้ผู้พ้นโทษหวนกลับไปกระท าความผิดซ้ า 
สังคมมีความปลอดภัย 

๑๒.๒.๑๑ โครงการคืนคนดีสู่สังคม จากสภาวการณ์ผู้ต้องขังท่ีเพิ่มจ านวนมาก
ขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้เกิดความแออัดภายในเรือนจ าและทัณฑสถานท่ีเป็นสถานท่ีควบคุม 
เกิดความไม่สมดุลระหว่างอัตราส่วนเจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องขัง อันส่งผลถึงประสิทธิภาพในการควบคุม
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก แม้ว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
ซึ่ ง ได้แก่  กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ต่างพยายามแก้ไข บ าบัดรักษา ฟื้นฟูผู้กระท าผิดเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม
พฤติกรรม เพื่อให้สามารถกลับไปสู่สังคมโดยไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว 
กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดท าโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อช่วยกันป้องกันการกระท าความผิด 
และป้องกันอาชญากรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา การไม่มีงานท า ไม่มีรายได้ของผู้พ้นโทษ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ  
ในเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้สังคมได้เห็น ได้รับรู้ว่าสังคมไม่สามารถปฏิเสธผู้พ้นโทษให้ไปอยู่ท่ีอื่น
ได้อย่างถาวร จะกระท าได้ แต่เพียงชั่วคราว ซึ่งท้ายท่ีสุดเขาเหล่านั้นก็ต้องกลับมาอยู่ในสังคมอีก 
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นอกจากนั้น ต้องการแสดงให้เห็นว่ายังมีผู้พ้นโทษอีกจ านวนมากท่ีมีความสามารถและพร้อมท่ีจะ
เป็น “คนดี” ท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ขอเพียงแต่สังคมได้หยิบยื่นโอกาส 
ประคับประคองผู้พ้นโทษในระยะหนึ่งแล้วเขาเหล่านั้น ก็สามารถกลับมาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ  
ไม่สร้างปัญหาหรือเป็นภาระให้กับสังคมอีก กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ได้จ้างงานผู้พ้นโทษจ านวน ๓๔๙ คน 

- กรมคุมประพฤติด าเนินการจัดประกวดการท าอาหาร Street 
Food สร้างอาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ท่ีอยู่ในความ
ดูแลของกรม คุมประพฤติได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวนท้ังสิ้น ๑,๒๕๔ ราย และได้มีการจัดท าเว็บไซต์จ าหน่ายอาหารของกรมคุมประพฤติ เพ่ือให้
ผู้ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติใช้เป็นพื้นท่ีในการจ าหน่ายอาหารออนไลน์ - โครงการพัก
การลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม” จ านวน ๒๓๗ ราย (ข้อมูล ณ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕)  

- กรมคุมประพฤติมีบ้านกึ่งวิถี จ านวน ๑๓๘ แห่ง ใน ๗๗ จังหวัด 
ท่ัวประเทศรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกาศเป็นสถานท่ีเพื่อให้การสงเคราะห์แล้ว จ านวน  
๗๐ แห่ง ยังไม่ได้ประกาศรับรองอีก ๖๘ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ด าเนินการสงเคราะห์ผู้กระท าผิดด้านท่ีอยู่อาศัย จ านวน ๗๐๒ ราย 
ด าเนินการสงเคราะห์ในด้านค่าอาหาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการสงเคราะห์
ในบ้านกึ่งวิถี 

๑๒.๒.๑๒ โครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
กระบวนการยุติธรรม การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะ 
ทางทะเบียนราษฎร เพื่อให้ประชาชนสามารถน าผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่เจ้าหน้าท่ี  
ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาพิสูจน์สถานะของบุคคลให้เป็นบุคคลท่ีมีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร หรือแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
จากสิทธิสวัสดิการท่ีประชาชน จะได้รับซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ าและอ านวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรมโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นท่ีจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) และได้ก าหนดเป้าหมายในการตรวจสาร
พันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๘๐๐ ราย ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรมบุคคล 
ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร้องขอโดยตรงมายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และการลงพื้นท่ีในการจัดเก็บ
สารพันธุกรรมบุคคล จ านวนท้ังหมด ๑,๒๙๘ ราย 
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๑๒.๒.๑๓ โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระท าความผิด 
เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม โดยตรวจติดตามการใช้สารเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในความดูแล ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ และกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤต ิ
ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ท่ีได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและน าผลท่ีได้ไปด าเนินการบ าบัดแก้ไข  
เพื่อลดการเสพซ้ าของกลุ่มเด็ก และเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก  
และเยาวชนท่ัวประเทศและกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่ีได้รับการปล่อยตั ว
ชั่วคราว เพื่อให้มีฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ประวัติ หรือแนวโน้มการใช้ยาหรือสารเสพติด  
ของกลุ่มผู้ท่ีอยู่ในการคุมประพฤติ ซึ่งได้ด านินการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมจากเด็ก  
และเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแล้ว จ านวน ๑,๖๓๗ ครั้ง 

๑๒.๒.๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนามของประเทศไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ค.พ.ศ. 
ได้ด าเนินการจัดอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านคนหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนามของประเทศ ให้ครอบคลุมเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบแนวทาง 
การปฏิบัติ ในการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มกลางและระบบฐานข้อมูลกลางฯ ได้ถูกต้อง ซึ่งต้องมี
ความละเอียดและความรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันฯ ได้ด าเนินการ
จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านคนหาย  คนนิรนาม  
และศพนิรนามของประเทศไทยแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย 
โดยได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน ๒๘๐ คน 

๑๒.๒.๑๕ โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม 
กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการในการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้ง
รายชื่อของผู้ขอรับการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และมี
ความจ าเป็นต้องตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลนั้นในการตรวจสอบยืนยัน
ตัวตน การติดตามหาญาติ การพิสูจน์ทางสายโลหิตหรือการวางแผนให้การคุ้มครองและด าเนินการ
ตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ีให้บริการประชาชนในการจัดเก็บ รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูล
ของคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ท่ัวประเทศแล้ว โดยได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน ๒๖๓ คน 

๑๒.๒.๑๖ การให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
โดยมีการตรวจพิสูจน์ จ านวนท้ังสิ้น ๑๑ ด้านการตรวจพิสูจน์ ดังนี้ 
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๑๐๖๕ 

 

ผลผลิต/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน (เรื่อง) 
ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์  ๒๓,๘๕๑ 
๑. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติพยาธิวิทยา  ๑๑,๓๔๖ 
๒. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาและเคมี  ๗,๒๕๖ 
๓. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านสารพันธุกรรม (DNA)  ๑,๙๔๒ 
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๑๐๖๖ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๑   การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
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(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๖๗ 

 

นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๑  การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

 ๑.๑  ลดข้อจ ากัดการประกอบอาชีพ 
  ๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  
เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ 
  ๑.๑.๒ โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๒,๒๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ 
และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๑,๙๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ 
  ๑.๑.๓ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ท่ีได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและผู้ว่างงาน 
ให้มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ เป็นการชั่วคราว และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือต่อยอดอาชีพเดิม และรองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต 
  ๑.๑.๔ ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่ โดยมีประชาชนได้รับการประสานการให้บริการ  
ด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงาน จ านวน ๒๔,๗๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๔ 
  ๑.๑.๕ การการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาจ านงในการร่วม
ขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กรุณาอนุมัติหลักการการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาจ านงในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส 
สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ” ระหว่างกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงกลาโหม โดยมอบหมายให้พลเอก วรเกียรติ 
รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมลงนาม พร้อมท้ังมีผู้แทน
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ลงนามในฐานะพยาน เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
  ๑.๑.๖ การจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงกลาโหม 
   ๑) การจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ช่วยเหลือประชาชน  
โดยกิจกรรมประกอบด้วย ให้บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป ให้บริการตัดผม มอบยาสามัญประจ า
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๑๐๖๘ 

 

บ้านและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ
ท่ีตั้งของกองบิน โรงเรียนการบิน และหน่วยงานของกองทัพอากาศในจังหวัดต่าง ๆ 
   ๒) การมอบของขวัญปี ใหม่ ให้กับประชาชนของกองทัพอากาศ  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้กองบินต่าง ๆ  
และโรงเรียนการบิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยการจัดตั้ง
จุดบริการประชาชน และอ านวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม 
“เติมความสุขใหคนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร” ประจ าปี ๒๕๖๕ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้ นท่ี 
ระหว่างวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓ มกราคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังได้เปิดแหล่งท่องเท่ียว 
ในเขตทหารของกองทัพอากาศให้ประชาชนเข้าชม และท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  
พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานประวัติศาสตร์
กองบิน ๕ เขาล้อมหมวก และอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 
   ๓) การช่วยเหลือประชาชนจากเหตุ “พายุงวงช้าง” นาวาเอก พงศักดิ์ ทองไสย 
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ตราด ได้รับรายงานการเกิดเหตุ “พายุงวงช้าง” พัดจนสร้าง
ความเสียหายต่อบ้านเรือนท่ีพักอาศัย ของประชาชนในพื้นท่ี หมู่ ๔ ต าบลไม่รูด อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด จึงได้สั่งให้ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินท่ี ๓ น าก าลังร่วมกับส่วนราชการใน
พื้นท่ี และผู้น าชุมชน เข้าส ารวจและให้การช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยดังกล่าว โดยเบื้องต้น
มีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย จ านวน ๑๒ หลัง และไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   ๔) กองบิน ๒๓ ร่วมกับกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งมอบโครงการ
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพิ่มแนวรั้วทาสีพื้น ทาสีผนัง ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องน้ า ติดตั้ง 
พัดลมเพดาน ณ ศาลาประชาคมบ้านช้าง ๒ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
   ๕) กองก าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ น าชุดช่างโยธาเฉพาะกิจ จากกรมช่าง
โยธาทหารอากาศซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ท่ีต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   ๖) กองทัพอากาศ ส่งเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 
๒๐๓๗ (กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ชายไทย อายุ ๘๒ ปี ซึ่งป่วยด้วย 
โรคสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดอุดตัน (Embolic Stroke) เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
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๑๐๖๙ 

 

   ๗) กองบิน ๓ UAV Wing of Excellence จัดพิธีส่งมอบถังบรรจุน  า 
ติดตั งเครื่องกรองน  า พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตน  าดื่มสะอาด ตามโครงการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
โดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบให้แก่โรงเรียนบ้านสี่แยก 
ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
   ๘) ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ในหัวข้อ “กองทัพอากาศสีเขียว 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions ช่อง ๗๘๔) เมื่อวันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ๒๐ ปี และเผยแพร่แนวคิด
การรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหมายให้ขยะเหลือศูนย์ น้ าสะอาดเพียงพอ การบ าบัดน้ าเสียได้
มาตรฐาน สภาพอากาศ แสงและเสียงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน 
   ๙) กองบิน ๗ และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๔ สนับสนุน
เฮลิคอปเตอร์แบบที่  ๑๑ (EC-725) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ อายุ ๙๑ ปี 
จากโรงพยาบาลเกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
   ๑๐) กองบิน ๒ สนับสนุนภารกิจช่วยค้นหาพี่น้องประชาชนที่พลัดหลงป่า
บริเวณเขาพุโลน ต าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี โดยใช้เจ้าหน้าท่ีและเฮลิคอปเตอร์แบบท่ี ๑๑ 
(EC725) จากฝูงบิน ๒๐๓ เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณเขาพุโลน 
 
 ๑.๒  การปราบปราม การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน 
  ๑.๒.๑ การด าเนินคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับฐานความผิดแชร์ลูกโซ่ 
และฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ประกอบด้วย  
   ๑) เรื่องสืบสวน รับมา จ านวน ๔๘ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๓๒ เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๑๖ เร่ือง (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

๒) คดีพิ เศษ รับมา จ านวน ๔๑ อยู่ ระหว่างด าเนินการ ๑๓ เรื่อง 
(ฐานความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.  ๒๕๒๗ จ านวน  
๗ คดี และฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๖ คดี) 
  ๑.๒.๒ การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวง
ยุติธรรมได้จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ 
ดังนี้ 
   ๑) จ านวนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๐ 

 

   - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๕๖๕ (เดือน ๑ ตุลาคม - ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕) จ านวน ๑๓๑ เร่ือง จ านวนผู้ร้อง ๓๒๖ ราย ทุนทรัพย์ ๑๕๑,๔๙๗,๖๐๔ บาท 
   ๒) ผู้ร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาและขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา 
หนี้นอกระบบและปัญหาท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่น ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ Facebook  
และมาพบเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม - ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕) จ านวน ๑,๐๗๓ ราย 
   ๓) การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ มีดังนี้ 
            (๑) การหาแหล่งเงินทุน โดยประสานงานกับสถาบันการเงิน และแหล่ง
เงินอื่น ๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมุนเวียน
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน กองทุนสตรี เป็นต้น 
            (๒) ด้านกฎหมาย โดยการประสานงานกองทุนยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อขอทุนในการขอรับเงินสนับสนุนค่าจ้างทนายความในการต่อสู้คดีกรณีมีการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี  
            (๓) ประสานงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ส านักงานยุติธรรมจังหวัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ 
กรณีเจ้าหนี้และหรือลูกหนี้มีความประสงค์ขอเจรจาไกล่เกลี่ย  
            (๔) ประสานงานส านักงานต ารวจแห่งชาติในการปราบปรามหนี้ 
นอกระบบในพื้นท่ีและช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยให้กับลูกหนี้ จากการถูกข่มขู่ท าร้าย
ร่างกาย บูรณาการในการเข้าตรวจค้นจับกุมกรณีท่ีไม่ได้เป็นคดีพิเศษได้น ามาตรการทางภาษี  
มาบังคับใช้กับเจ้าหนี้นอกระบบ โดยท่ีผ่านมาได้มีการประสานงานกรมสรรพากรเพื่อด าเนินการ
ทางภาษีกับเจ้าหนี้ ๕ เรื่อง มูลค่ากว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นอัยการ ๑ เรื่อง 
(๓ ราย เจ้าหนี้จังหวัดชัยภูมิ) และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร ๔ เร่ือง/ราย 
            (๕) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้
ให้แก่ประชาชน  
            (๖) บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
ท้ังด้านการอ านวยความเป็นธรรม การแก้ไขกฎหมาย แหล่งทุน พัฒนาอาชีพ  
            (๗) สร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย 
มีองค์ความรู้ สามารถช่วยเหลือบอกต่อแก่สมาชิกในพื้นท่ีได้  
   ๔) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๑ 

 

            (๑) จัดท าโครงการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบ 
            (๒) บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
            (๓) บูรณาการร่วมกับกรมกิจการสตรีในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประสบ
ปัญหาหนี้สิน 
            (๔) บูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการศึกษาปัญหาหนี้สิน
ครัวเรือน การจ านอง และการขายฝาก 
  ๑.๒.๓ การแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน เร่ืองการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - คดีพิเศษท่ี ๘๐/๒๕๖๓ กรณี กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันในชื่อ มีเหรียญ 
และแอปพลิเคชันอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากมีประชาชนจ านวนมาก
แจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน Rootan ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ามีแอปพลิเคชันกู้ เงิน 
หลายรายได้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีกฎหมายก าหนด และมีการติดตามทวงหนี้ท่ีผิดกฎหมาย  
ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบเครือข่ายแอปพลิคชัน กว่า ๑๔๔ แอปพลิเคชัน มีความเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายเดียวกัน และได้มีการตรวจค้นสถานท่ีเป้าหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และแจ้ง 
ข้อกล่าวหากับผู้ต้องสงสัยกระท าผิดแล้วจ านวน ๘ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณามีความเห็นทางคดีตามล าดับชั้น 
  ๑.๒.๔ การปราบปรามเงินกู้นอกระบบ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ปราบปรามเงินกู้นอกระบบตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑๗ ราย แบ่งเป็น ดอกเบี้ย
เกินอัตรา ๔๖ ราย หมวกกันน็อค ๒๓ ราย กู้ออนไลน์ ๔๗ ราย และจ าน ารถ ๑ ราย 
  ๑.๒.๕ (การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบ) “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” เพื่อเป็นหน่วยงานส าหรับให้ค าปรึกษา รับแจ้งปัญหา และพิจารณา
การช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านท่ีดิน  
และด้านอื่น ๆ ช่วยเหลือ อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม การประสานความช่วยเหลือประสานการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
ปราบปรามนายทุนรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลด้วยมาตรการทางอาญาและภาษี สร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนโดยใช้พลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อสร้างเครือข่าย



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๒ 

 

พันธมิตรและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสานงาน
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ การบุกรุก ด้านท่ีดิน  
และความเป็นธรรมด้านอื่น ๆ และเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) เชิงปริมาณ  
    (๑) จ านวนเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านท่ีดิน และด้านอื่นๆ ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหา 
รวมจ านวนท้ังสิ้น ๓๘๕ เร่ือง 
   (๒) จ านวนผู้ร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขปัญหา หรือขอรับบริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาด้านท่ีดิน และปัญหาด้านอื่น ๆ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๑,๑๒๐ ราย 
   ๒) เชิงคุณภาพ   
    (๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านกฎหมายพื้นฐาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ การขายฝาก การจ านอง การทวงถามติดตามหนี้ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับท่ีดิน  
และสิ่งแวดล้อม และสามารถเฝ้าระวังการกระท าความผิด  
    (๒) ประชาชนรับรู้เข้าใจด้านกฎหมาย และตระหนักถึงอาชญากรรม  
    (๓) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และมีความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการ  
    (๔) ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนยุติธรรม 
และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
  ๑.๒.๖ (ปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน) “การสืบสวนสอบสวนการ
กระท าความผิดด้านธุรกิจการเงินนอกระบบ” เพื่อพัฒนาการด าเนินการสอบสวนคดีพิเศษการ
สืบสวนด้านธุรกิจการเงินนอกระบบ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) คดีพิเศษที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๕ เรื่อง จากคดีพิเศษ ๑๑ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ เรื่องสืบสวนท่ียุติเรื่องแล้ว จ านวน ๑๔ เรื่อง จากเรื่องสืบสวน ๑๖ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 
   ๒) เชิงคุณภาพ 
    (๑) ส านวนคดีพิเศษท่ีพนักงานอัยการมีความเห็นพ้อง : คดีพิเศษท่ีแล้วเสร็จ
ท้ัง ๕ เร่ือง อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 
    (๒) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจาย อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๓ 

 

    (๓) ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
    (๔) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
 ๑.๓  กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด 
 กระทรวงมหาดไทย (โดยกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) ประกาศก าหนดให้ท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท าการค้า ดังนี้ 

- ประกาศเป็นพื้นท่ีท าการค้าแล้ว ๕๕ จุด 
- อยู่ระหว่างเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงนามประกาศเป็นพื้นท่ีท าการค้า 

จ านวน ๓๑ จุด ซึ่งเป็นจุดผ่อนผันท่ียังไม่ได้ยกเลิก ๒๙ จุด และจุดใหม่ ๒ จุด โดยปัจจุบันยังเปิด
โอกาสให้ผู้ค้าเดิมได้ท าการค้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นท่ี 
ท าการค้าท่ีมีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน พื้นท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว บริเวณถนนข้าวสาร และถนนเยาวราช
เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และพิจารณาก าหนดพื้นท่ีอื่นท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น ปรับปรุง
ภูมิทัศน์พื้นท่ีย่านบางล าพูเขตพระนคร เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเท่ียว Street Food 
ให้เป็นอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และจะขยายต่อไปในพื้นท่ีบริเวณซอยวังหลัง เขตบางกอกน้อย 
และพื้นท่ีอื่น ๆ 
 (๓) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดโครงการถนนคนเดิน (Street Food)  
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ค้าท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 (๔) กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการท าค้าหาบเร่ - แผงลอย ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก จ านวน ๗๗ คัน เต็นท์ จ านวน 
๖๒๒ หลัง และร่ม จ านวน ๒,๔๑๔ คัน ให้ส านักงานเขตเพื่อมอบต่อให้กับผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อีกท้ังให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น 
 (๕) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสามารถแจ้ง 
ความประสงค์ขอท าการค้าในท่ีสาธารณะต่อส านักงานเขตพื้นท่ี โดยกรุงเทพมหานคร 
จะด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมตามขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๔ 

 

 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขายหาบเร่และแผงลอย  
พัฒนาศักยภาพของผู้ค้าหาบเร่และแผงลอยด้วยนวัตกรรมด้านการผลิต ด้านการบรรจุภัณฑ์  
และด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๗) ประเมินผลการด า เนินการจากการตามประกาศกรุง เทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และได้แก้ไข
เพิ่มประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าว ได้แก่ ประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในประเด็นคุณสมบัติของผู้ท าการค้าและการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร 
และประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี ๓ อยู่ระหว่างการพิจารณา ในประเด็นระยะเวลาของ 
การอนุญาตให้ท าการค้า และจะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(๘) ส ารวจข้อมูลพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะท่ีจะก าหนดเป็นพื้นท่ีท าการค้าเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ค้าและประชาชนท่ัวไปให้มีสถานท่ีค้าขาย 

(๙) จัดท าระบบลงทะเบียนผู้ค้าในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาต 
(๑๐) จัดระเบียบแผงค้าในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม 

สร้างภาพลักษณ์การค้าขายให้น่าเชื่อถือ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนินการเพื่อแบ่งเบาภาระ
ของผู้ค้าก าหนดแบ่งการเดินการออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ 

- ระยะที่ ๑ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๕  จ านวน ๑๗ จุด  
- ระยะที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จ านวน ๒๘ จุด 
- ระยะที่ ๓ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖   จ านวน ๒๗ จุด 

 
 ๑.๔  ลดหนี  ๓ ส่วน คือ (๑) กองทุนหมู่บ้าน (๒) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
และ (๓) หนี สินนอกระบบ 

๑.๔.๑ การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ใน ๕ มิติ สรุปได้ ดังนี้ 

๑) การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี นอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบท่ีกระท าผิดกฎหมายนับตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ตุลาคม ๒๕๖๕ สะสมจ านวนท้ังสิ้น ๑๑,๗๒๑  ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๕ 

 

๒) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับ
จังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีจ านวน ผู้ได้รับ
อนุญาตและเปิดด าเนินการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิ โกไฟแนนซ์สะสมสุทธิ  ๑,๐๘๘ ราย 
ใน ๗๕ จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมรวมจ านวนท้ังสิ้น 
๒,๔๗๖,๙๐๔ บัญชี เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๒๖,๗๒๐.๒๑ ล้านบาท (บัญชีสินเชื่ออนุมัติสะสมลดลง 
จากเดือนก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์กรอกข้อมูลในเดือนก่อนผิด) 

๓) การลดภาระหนี นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลี่ยประนอมหนี นอกระบบ
ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร 
โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๕ มีจ านวนเรื่องท่ีประชาชนขอรับความช่วยเหลือ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบจ านวนท้ังสิ้น ๑๑,๖๑๕ เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๗,๐๖๓ เรื่อง 
ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน ๓๓๑ เรื่อง ขอยุติเรื่องเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณี 
ไม่ประสงค์ไกล่เกล่ีย จ านวน ๒,๐๗๑ เร่ือง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒,๑๕๐ เร่ือง 

๔) การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี นอกระบบผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร 
    (๑) ตั้งแต่ไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าอุบลราชธานี ได้รับเรื่องเพื่อพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบและไม่มีศักยภาพภาพในการช าระหนี้จ านวน  
๘ ราย ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
    (๒) ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ 
การหารายได้ของลูกหนี้ประจ ากรุงเทพมหานครได้รับเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  
แก่ประชาชนท่ีเป็นหนี้นอกระบบและไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้จ านวน ๒๓ เรื่อง ซึ่งยุติเรื่อง 
ท้ังหมดแล้ว (เนื่องจากผู้ขอรับความช่วย เหลือต้องการขอสินเชื่อ และไม่ต้องการขอรับ 
ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้) 

๕) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและการแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบ รวมท้ังรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ
ให้แก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ผ่านช่องทางของหน่วยงาน ดังนี้  

(๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : สายด่วน ๑๕๙๙ หรือเว็บไซต์แจ้งความ
ออนไลน์ www.thaipoliceonline.com 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๖ 

 

(๒) สศค. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน ๑๓๕๙  
(๓) ศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด : สายด่วน ๑๕๖๗ แอปพลิเคชัน MOI 

๑๕๖๗ หรือเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th 
(๔ )  ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  :  ส า ย ด่ ว น  ๑ ๑ ๕ ๕  เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website หรือส านักงานสาขา  
(๕) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : หมายเลขโทรศัพท์ 

๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕ หรือส านักงานสาขา 
(๖) ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กระทรวงยุติธรรม : หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๓๓๔๔ 
๖) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการลดภาระดอกเบี ยให้สมาชิก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี เงินกู้เพื่อการเกษตร โดยได้ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
๑) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้เงินกู้ เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย 
เป้าหมาย ๙๖๙ แห่ง ๓๕๓,๔๔๕ ราย  

๒) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม 
ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อท่ีมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ๑,๑๐๐ แห่ง 

๗) กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนท่ีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี  
 ๗.๑) จ านวนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม - มกราคม ๒๕๖๕) จ านวน ๒๗ เรื่อง จ านวนผู้ร้อง ๑๗๑ ราย 
ทุนทรัพย์ ๗,๐๖๑,๗๙๒ บาท  
 ๗.๒) ผู้ร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาและขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่น ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ Facebook 
และมาพบเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม - มกราคม ๒๕๖๕) 
จ านวน ๓๙๒ ราย 
 ๗.๓) ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ  
  (๑) การหาแหล่งเงินทุน โดยประสานงานกับสถาบันการเงิน  
และแหล่งเงินอื่น ๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุน

http://www.damrongdhama.moi.go.th/


  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๗ 

 

หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน กองทุนสตรี 
เป็นต้น  
  (๒) ด้านกฎหมาย โดยการประสานงานกองทุนยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อขอทุนในการขอรับเงินสนับสนุนค่าจ้างทนายความในการต่อสู้คดีกรณีมีการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี  
  (๓) ประสานงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ส านักงานยุติธรรมจังหวัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเจรจา  
ไกล่เกลี่ยหนี้ กรณีเจ้าหนี้และหรือลูกหนี้มีความประสงค์ขอเจรจาไกล่เกลี่ย  
  (๔) ประสานงานส านักงานต ารวจแห่งชาติในการปราบปรามหนี้
นอกระบบในพื้นท่ีและช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยให้กับลูกหนี้ จากการถูกข่มขู่ท าร้าย
ร่างกาย บูรณาการในการเข้าตรวจค้นจับกุมกรณีท่ีไม่ได้เป็นคดีพิเศษได้น ามาตรการทางภาษี  
มาบังคับใช้กับเจ้าหนี้นอกระบบ โดยท่ีผ่านมาได้มีกาประสานงานกรมสรรพากรเพื่อด าเนินการ
ทางภาษีกับเจ้าหนี้ ๕ เรื่อง มูลค่ากว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาชั้นอัยการ  
๑ เร่ือง (๓ ราย เจ้าหนี้จังหวัดชัยภูมิ) และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร ๔ เร่ือง/ราย 
  (๕) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับหนี้ให้แก่ประชาชน  
  (๖) บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ทั้งด้านการอ านวยความเป็นธรรม การแก้ไขกฎหมาย แหล่งทุน พัฒนาอาชีพ 
  (๗) สร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อ ให้สมาขิก
เครือข่ายมีองค์ความรูส้ามารถช่วยเหลือบอกต่อแก่สมาชิกในพื้นท่ีได้  
 ๗.๔) แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ จัดท า
โครงการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบ
บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู บูรณาการร่วมกับกรมกิจการสตรี
ในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาหนี้สิน และบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในการศึกษาปัญหาหนี้สินครัวเรือน การจ านอง และการขายฝาก 

๑.๔.๒ การแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19) ตั้งแต่วันท่ี 
๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี ้



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๘ 

 

(๑) ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนร้อยละ ๑๐๐ 
ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายท่ีช าระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๑๙,๕๘๗ ราย 
(เป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๒๔,๔๕๘ ราย) รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ ๗๖๐.๖๙ ล้านบาท 
ส่วนลดเบี้ยปรับ ๑๘๗.๓๑ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

(๒) ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนร้อยละ ๘๐ 
ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีที่ช าระหนี้ค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างช าระ) มีผู้กู้ยืมเงิน
เข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๑๘๐,๔๓๘ ราย (เป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๑๒๙,๗๙๒ ราย) รวม
จ านวนเงินรับช าระหนี้ ๘๕๘.๑๗ ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น ๑.๙๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

(๓) มาตรการลดเงินต้นร้อยละ ๕ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัดช าระ
หนี้และช าระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๔,๙๓๕ ล้านบาท 
(เป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๗,๒๑๕ ราย) รวมจ านวนเงินรับช าระหนี้ ๒๒๒.๓๘ ล้านบาท 
ส่วนลดเงินต้น ๑๑.๗๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

(๔) ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้เหลือร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี้ ได้ตามก าหนด ผู้กู้ยืมเงิน 
ท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดได้รับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับร้อยละ ๐.๕ ต่อปีทุกราย โดยมีผลถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

(๕) ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ส าหรับผู้กู้ยืมเงิน 
ท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ทุกราย โดยมีผลถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

(๖) ยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน ส าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
และท าสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

(๗) ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีผิดนัดช าระหนี้ประจ าปี 
๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

(๘) งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ าประกันท่ี 
กยศ. ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้ โดยผู้กู้ยืมเงินท่ีถูกบังคับคดี จะต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้กู้ยืมเงินและผู้มีส่วนได้เสีย 

๒) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมบังคับคดี กองทุนให้กู้ยื ม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(กยศ.) โดยด าเนินการจัด“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งท่ี ๑ กรุงเทพมหานคร และ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๗๙ 

 

ปริมณฑล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีก าหนดจักงานในวันท่ี ๒๕ - ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกหนี้ กยศ. ท่ีจะเชิญชวนเข้าร่วมงาน เป็นลูกหนี้ 
ก่อนฟ้อง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน ๒๐,๒๙๖ ราย 

๑.๔.๓ การแก้ไขปัญหาหนี เช่าซื อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กระทรวงยุติธรรม 
จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งท่ี ๑ โดยเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน ๔,๐๐๐ ราย 

๑.๔.๔ การแก้ไขปัญหาหนี บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล กระทรวงยุติธรรม 
จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งท่ี ๑ โดยเชิญลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 
เข้าร่วมงาน ๑๕,๐๐๐ ราย (ยธ.) 

๑.๔.๕ การปรับปรุงขั นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี สิน
ครัวเรือน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยจัดตั้งศูนย์
ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่ เกลี่ยฯ จ านวน ๗๒๒ ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์ ไกล่ เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาครัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน ๘๒ ศูนย์ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ 
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท) และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ๖๔๐ ศูนย์ (แยกเป็น กทม.  
๒๓๔ ศูนย์ และตจว.๔๐๖ ศูนย์) (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งท่ีทุนทรัพย์ ไม่เกิน ๕ แสนบาท)  
ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมยกระดับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม 
 

๑.๕  ปรับปรุงระบบ “ภาษ”ี และขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” 
  ๑.๕.๑ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
  ๑) คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้จัดท า 
ค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๕๙๙ ล้านบาท โดยส านักงบประมาณ (สงป.)
พิจารณาปรับลดเหลือ ๓๔๖ ล้านบาท 
  ๒) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (คบส.) ตามค าสั่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
ท่ี จ.๐๔๘/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๓) คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาท่ีอยู่ อาศัย (คบส.)  
อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๖๖๖ ราย วงเงินสินเชื่อ 
๔๓๖.๕๗ ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๐ 

 

๔) ผลการอนุมัติสินเชื่อฯ ในปี ๒๕๖๕ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕  
มีผลการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย จ านวน ๘๓๔ ราย วงเงินสินเชื่อฯ จ านวน ๕๓๕.๗๘ 
ล้านบาท 

๕) ผลการอนุมัติสินเชื่อฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๑,๕๐๕ ราย วงเงินสินเชื่อฯ จ านวน 
๙๗๕.๗๗๐ ล้านบาท 

๖) อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนา 
ท่ีอยู่อาศัย (คบส.) พิจารณาอนุมัติเมื่อรัฐสภาพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๖ ผ่านวาระ ๒ แล้ว 
จ านวน ๑๔๐ ราย วงเงินสินเชื่อ ๙๔.๐๔ ล้านบาท 

๑.๕.๒ โครงการห้องเช่าคนละครึ่ง ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของคนไร้บ้าน 
และหารือเรื่องกองทุนเครือข่ายคนไร้บ้าน ส่งเสริมด้านอาชีพ และท่ีอยู่อาศัยระยะยาว เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตั้งหลักชีวิตอย่างยั่งยืน ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กมีเป้าหมายจัดการเรื่อง 
ท่ีอยู่อาศัยให้คนไร้บ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในรูปแบบ “แชร์” ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย 
ร่วมกับกองทุนท่ีเครือข่ายคนไร้บ้านและมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้จัดตั้งขึ้น โดยคนไร้บ้านจะต้อง
สมทบค่าเช่าห้องร่วมกับโครงการฯ ในสัดส่วน ๖๐:๖๐ ของค่าเช่าห้อง ซึ่งส่วนเพิ่มร้อยละ ๒๐ 
ของการสมทบจากคนไร้บ้าน จะน าไปเป็นเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มด้านอื่น ๆ  
โดยปัจจุบันมีเงินกองทุน ๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๗ คน ๒๓ ห้อง 

๑.๕.๓ การจัดบริการเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครอง 
๑) สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว เพื่อให้ผู้ท่ีติดเชื้อเอดส์ได้รับ 

การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ในรูปแบบการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ  
และครอบครัว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว  
เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับเงิน
สงเคราะห์ จ านวน ๑,๗๗๗ คน 

 ๒) สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเอดส์ เพื่อให้สตรีผู้ท่ีติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ 
ในรูปแบบเงินสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพ เป้าหมาย ๖๐๐ คน โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การสงเคราะห์ จ านวน ๑๐๘ คน 

๓) สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนา เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนา เป้าหมาย ๑,๘๐๐ คน 
โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ จ านวน ๔๓๒ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๑ 

 

๔) สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน และการให้แบบมีเงื่อนไข อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแบบการให้อย่างมีเงื่อนไข 
และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงต่อไป เป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ คน 
โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ จ านวน ๕,๘๗๐ คน 

๕) ช่วยเหลือด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง
ตอบกลับหนังสือขอท าความตกลง เป้าหมาย ๖๒ คน ผลการด าเนินงาน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๔๘ 

๖) โครงการสถานประกอบการเพื่อคนไร้ท่ีพึ่ง ๔ ภาค เพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่ง 
มีรายได้จากการท างานในสถานประกอบการ (เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม) ด าเนินการ
ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ๑๑ แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งบ้านเมตตา 
จังหวัดนครราชสีมา สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานคุ้มครอง 
คนไร้ท่ีพึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งบ้านนิคมปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนนทบุรี  
และสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต  
๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีภาคีความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้ และมีผู้ประกอบการรองรับ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยผู้ประกอบการ ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจับคู่สถานประกอบการ 
Social Matching เปา้หมาย ๕๓๒ คน ผลการด าเนินงาน ๔๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๒ 
  ๗) “โครงการดืองันฮาตี” ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสตูล โดยการบูรณการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มเปราะบางหรือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหารายบุคคล เข้าถึงการบริการของภาครัฐ  
ในด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
อยู่ระหว่างการจัดท าแผนและพิจารณาแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการรับผิดชอบขับเคล่ือนโครงการ 
  ๘) โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร 
(ห้องเช่า คนละครึ่ง) “แชร์” ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย โดยมีคนไร้บ้าน ๒๙ คน (๑๙ ห้อง) เข้าถึงสวัสดิการ
ด้านท่ีอยู่อาศัย น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ มีรายได้พอเพียง ตั้งหลักชีวิตได้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๒ 

 

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านเฉลี่ย คนละ ๘๐๐ บาท หรือ ๙,๖๐๐ บาท/ปี เกิดเครือข่าย
การช่วยเหลือระหว่างคนไร้บ้าน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในการ “แชร์ค่าเช่าท่ีอยู่
อาศัย” ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ จากการใช้ชีวิตในท่ี
สาธารณะเป็นเวลานาน มีเงินออม มีการส่งเงินกลับครอบครัว ซื้อของใช้ส่วนตัว และมีวินัยในการ
ใช้จ่ายเงิน ทังนี้ ปัจจุบันมีเงินสะสมในกองทุน จ านวน ๒๗,๖๓๒ บาท 

๑.๕.๔ แนวทางการจัดตั งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด าเนินการ 

ในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ดังนี้ 
๑) มาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มีดังนี้ 

(๑) จัดตั้งหน่วยงานประสานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ ต่อต้านข่าวปลอมท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นข่าวท่ีเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวท่ีเป็นข้อมูลเท็จ ประสาน
การท างานร่วมกับหน่วยประสานต่อต้านข่าวปลอม ระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงาน 
ในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ ประสาน  
การท างานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพิจารณา
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวปลอม 

(๒) จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการ 
ในสังกัดและหน่วยงานในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในการตรวจสอบต่อต้านข่าวปลอมท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ 
แจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 

(๓) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ข่าวปลอม ที่สายด่วน ๑๓๐๐ Line @hotline 1300 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

(๔) ตอบโต้และต่อต้านข่าวปลอม เผยแพร่ข้อมูลจริงเชิงรุกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือสื่อหลัก 

(๕) เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงาน 
ในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผยแพร่ 
ข่าวปลอมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่า วอันควร
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๓ 

 

๒) ขั นตอนในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มีดังนี้ (๑) เฝ้าระวังข่าว 
(๒) ตรวจสอบข่าว/คัดกรองข้อมูล (๓) แจ้งผู้บริหารหน่วยงาน และ CIO รวมท้ังแจ้งในกลุ่ม Line 
MCIO กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๔) รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง แก้ไขข่าว 
(๕) แจ้ง/ประสานงาน/ชี้แจ้งประเด็น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  (๖) ชี้แจ้งประเด็น สื่อ/สังคม  
(๗) ด าเนินคดี (ข่าวก่อให้เกิดความเสียหาย) และ (๘) แถลงข่าว 

๓) แนวทางการจัดตั งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีดังนี้ (๑) เตรียมการจัดตั้ง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการจัดท า
โครงสร้างศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางในการตรวจสอบและต่อต้าน
ข่าวปลอม รวมท้ังประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกับหน่วยประสานต่อต้านข่าวปลอม 
(๒) การจัดท าร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (๓) การก าหนด
แนวทางในการท างานเพื่อตรวจสอบและต่อต้านข่าวปลอม 
 
 ๑.๖  ปรับปรุง “ระบบที่ดินท ากิน” ให้เกษตรกรเข้าถึงได้  

๑.๖.๑ บริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท่ีดินให้เกษตรกร
ได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ๒๙๖ ราย เป้าหมาย ๒๔,๐๐๐ ราย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๑๒๘.๗๓๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖.๔๐๑๔ ล้านบาท 
ด าเนินการร้อยละ ๐.๐๑ 

๑.๖.๒ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็น
แหล่งสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเป็นกลไกในการสร้างวินัยทางการเงิน
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
ในการมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีผลการด าเนินงาน 
   - คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และการเคหะแห่งชาติได้จัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๕๙๙ ล้านบาท โดยส านักงบประมาณพิจารณาปรับลดเหลือ 
๓๔๖ ล้านบาท 
   -  ประธานกรรมการการเคหะแห่ งชาติ  ได้ลงนามในค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ตามค าสั่งคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติ ท่ี จ.๐๔๘/๒๕๖๓ สัง่ ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๔ 

 

   - คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อ เพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัยด าเนินการ
ประชุม และมีผลการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย ณ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๖๖๖ ราย 
วงเงินสินเช่ือ ๔๓๖.๕๗ ล้านบาท 
   -  ผลการอนุมั ติ สิ น เชื่ อฯ  ในปี  ๒๕๖๕ ณ เดื อน เมษายน  ๒๕๖๕  
มีผลการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย จ านวน ๘๑๙ ราย วงเงินสินเชื่อฯ จ านวน ๕๒๕.๕๖ 
ล้านบาท   
   - รวมผลการอนุมัติสินเชื่อฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๑,๔๘๕ ราย วงเงินสินเชื่อฯ 
จ านวน ๙๖๒.๑๓ ล้านบาท 
 
 ๑.๗  ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพ “ประมงพาณิชย์” และ “ประมงชายฝั่ง” 
รวมถึงดูแล “ประมงพื นบ้าน” ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  ๑.๗.๑ การด าเนินการกับกลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรื อถอนคอกหอย
ผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พิจารณา
แนวทางการก าหนดพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้ท าการประมงพื้นบ้านหรือท าการประมงชายฝั่งให้กับ
ประชาชนตามความถูกต้องเหมาะสม ด าเนินการกับกลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรื้อถอน
คอกหอยผิดกฎหมายในพื้นท่ี ๕ อ าเภอท่ีติดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง 
อ าเภอพุนพิน อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ ์ท้ังนี้ ได้เน้นย้ าไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการท าประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์บริเวณ
ชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นข้อกฎหมายการอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทขน าในพื้นท่ีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ผ่านคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
  ๑.๗.๒ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  

๑) การจัดการทรัพยากรประมง ฟื้นฟูทรัพยากร โดยการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า
เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ เป้าหมาย ๓๘๐ ล้านตัว ขุดลอกและก าจัดวัชพืชเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ า 
เป้าหมาย ๑,๑๓๑,๒๐๐ ลบ.ม. บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า เป้าหมาย ๑๐ แห่ง จัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (จ.ตรัง และ จ.ตราด) เป้าหมาย ๒ แห่ง ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงในแหล่งน้ าส าคัญ ทะเลสาบสงขลา อ่าวปากพนัง หนองหาร บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยาพื้นท่ี 
ลุ่มต่ า ทุ่งสุโขทัย ทุ่งบางระก า และลุ่มน้ าเจ้าพระยา ๗ แห่ง เป้าหมาย ๑๕ แห่ง งบประมาณท่ีได้รับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๕ 

 

จัดสรร ๑๕๐.๐๑๐๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑.๑๙๒๖ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๕ 

๒) จัดระเบียบการท าประมง ก าหนดมาตรการ และการอนุญาตให้เป็นไปตาม 
พรก.การประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป้าหมาย ๑๕ ฉบับ ดูแลเก็บรักษาสัตว์น้ าของกลาง 
เป้าหมาย ๖๐๐ ตัว พัฒนาการท าประมงเพื่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) เป้าหมาย 
๑๐ ครั้ง ก ากับ ดูแลและติดตามการท าประมงให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด เป้าหมาย ๒,๙๐๘ ครั้ง 
ติดตาม ประเมินผลมาตรการก าหนดพื้นท่ี และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ ามีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
เป้าหมาย ๒๕๐ ครั้ง ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕ 

๓) ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าหายากใกล้สูญพันธุ์ โดยอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า
หายากใกล้สูญพันธุ์ ฟื้นฟูสัตว์น้ าจืดให้คงความหลากหลาย เป้าหมาย ๒๕ ชนิด งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร ๓.๒๑๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕ 

๔) ส ารวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส ารวจ รวบรวมข้อมูล 
และประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ประเมินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) ของสัตว์น้ าในน่านน้ า
ไทย เพื่อก าหนดจุดอ้างอิงส าหรับการออกใบอนุญาตท าการประมง เป้าหมาย ๒๔๐ ครั้ง 
ส ารวจเครื่องมือประมงท่ียังไม่มีการก าหนดมาตรการในการจัดการประมงทางทะเลท่ีชัดเจน 
เป้าหมาย ๘ ครั้ง ส ารวจแหล่งท าการประมงและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงทะเล  
นอกน่านน้ าไทย (เรือส ารวจประมงจุฬาภรณ์และมหิดล) เป้าหมาย ๒ ครั้ง งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร ๑๔.๑๕๐๒ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕ 

๑.๗.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ด าเนินการ
ตรวจสอบ ควบคุม การท าประมงของเรือประมงไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ๑๕,๑๙๐ ครั้ง เป้าหมาย 
๑๗๒,๐๐๐ ครั้ง ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงในทะเล เป้าหมาย ๓๘๖ ครั้ง ตรวจสอบ
การน าเข้าสินค้าประมงจากเรือประมงต่างประเทศ ๑,๖๐๙ ครั้ง เป้าหมาย ๒๐,๗๐๐ ครั้ง 
ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) ๒๓ โรงงาน เป้าหมาย  
๑๗๘ โรงงานออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า และ Annex๔ ๔๗๕ ฉบับ เป้าหมาย ๔,๔๕๕ ฉบับ  
สุ่มตรวจชนิดและปริมาณวัตถุดิบสัตว์น้ าหน้าสถานประกอบการ (Sizing) ๑๔๗ ครั้ง เป้าหมาย 
๘๕๐ ครั้ง งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๑๘๕.๖๘๓๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑.๒๓๗๗ 
ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕ 
 ๑.๗.๔ การลดปัญหาอุปสรรคส าหรับเรือประมงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม 
ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการตรวจสอบกองเรือประมง
พาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลจ านวนและขนาดเรือประมงท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๖ 

 

ตลอดจนท าอัตลักษณ์ประจ าเรือ (Unique vessel Identification, UVI) แต่ละล า รวมท้ังปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้ทันสมัย ผลส าเร็จจากการส ารวจกองเรือประมง เป็นการจัดระเบียบและควบคุม  
การท าประมงให้เหมาะสมสอดคล้องกับค่าทรัพยากร 
  ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุดท่ีสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
และกองเรือได้ดีขึ้น มีกฎหมายท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและกองเรือท่ีมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนี้ 
  ด้านที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมง ได้ก าหนด
มาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจ าเรือ อุปกรณ์ส่ือสารทางวิทยุให้เป็นสากล 
  ด้านที่  ๒  การยกระดับมาตรการควบคุมเรือเข้า -ออกน่านน้ าไทย 
ก าหนดให้เรือประมงต้องแจ้งเรือเข้า-ออกตามมาตรการควบคุมของรัฐเมืองท่า ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสะดวกส าหรับผู้ประกอบการประมง ท าให้การก ากับดูแล
เรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ด้านที่ ๓ การยกระดับการควบคุมและก ากับดูแลผู้ท าการในเรือประมง 
โดยพัฒนามาตรการควบคุมและขึ้นทะเบียนผู้ท าการในเรือประมง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ  
การท างาน การจ้างงานของผู้ท าการเรือประมงได้ตามมาตรฐานสากล 
 ๑.๗.๕ การลดปัญหาอุปสรรคส าหรับเรือประมงพื นบ้าน  กระทรวงคมนาคม 
โดยกรมเจ้าท่า ออกประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  
ท่ีมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ น าเรือมาให้  
กรมเจ้าท่าตรวจสอบและท าเครื่องหมายท่ีแสดงอัตลักษณ์เรือภายในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ซึ่งปรากฏว่า เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว มีเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านยื่นค าขอเป็นจ านวนมาก
ถึง ๔๔,๘๖๐ ล า และมีข้อเรียกร้องจากชาวประมงให้ขยายเวลาออกไป เนื่องจากยังมีเรือ 
อีกจ านวนหนึ่งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล เช่น ตามเกาะต่าง ๆ กรมเจ้าท่าจึงขยายระยะเวลาด าเนินการ
ออกไปจนถึงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีทะเบียนไม่ได้เข้ารับการส ารวจ
และจัดท าอัตลักษณ์เรือ จ านวน ๔,๕๙๗ ล า กรมเจ้าท่าได้ประสานกองทัพเรือและขอขยาย
ระยะเวลาในการส ารวจและท าเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้านท่ีไม่ได้เข้ารับการส ารวจ 
ซึ่งกองทัพเรือได้อนุมัติการขยายระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และภายหลังการด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าภารกิจในการตรวจสอบและจัดท า  
อัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน ตามประกาศกองทัพเรือส้ินสุด 
  กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้ เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีขนาด 
ไม่เกินสิบตันกรอสน าเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ซึ่งเมื่อเรือท้ังหมดได้รับ
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การตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้องแล้วจะถือว่าประเทศไทยมีข้อมูลเรือประมงครบถ้วน 
ท้ังระบบเพื่อน าไปใช้บริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงต่อไป ท้ังนี้ ในการด าเนินการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วย  
การเดินเรือในน่านน้ าไทย ซึ่งช่วยบรรเทาภาระส าหรับชาวประมงพื้นบ้าน 
 

๑.๘  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๘.๑ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ตั๋วร่วม โดยการด าเนินงาน 

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (ผลการด าเนินการร้อยละ ๙๙.๐๒) ดังนี้ 
๑) ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาระบบตั๋วร่วมมาตรฐาน (Europay 

Mastercard and Visa: EMV) ได้ว่าจ้างผูร้ับจ้างเพื่อด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
๒) แผนงานก าหนดเป้าหมายหลัก (Key Milestones)  ไว้  ๔ ระยะ  

โดยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะท าการสาธิตการใช้บัตร EMV กับประตูจัดเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติท่ีสถานีตัวอย่าง และภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะทดสอบการท างานกับประตูจัดเก็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัติในทุกสถานี (สถานีละ ๑ ชุด) โดยจะเริ่มทดลองให้บริการกับผู้โดยสาร 
เฉพาะกลุ่ม (Close Group Pilot) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

๓) บรรลุเป้าหมาย Key Milestones แรก ด้วยการสาธิตการใช้บัตร EMV 
กับประตูจัดเก็บ ค่าโดยสารอัตโนมัติท่ีสถานีหัวล าโพง และสถานีสนามไชย เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๔) บรรลุเป้าหมาย Key Milestones ท่ี ๒ โดยได้ด าเนินการติดตั้งหัวอ่านบัตร 
EMV กับประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติในทุกสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) อย่างน้อยสถานีละ ๑ ชุด และเริ่มทดสอบ 
การท างาน เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕) บรรลุเป้าหมาย Key Milestone ท่ี ๓ ในการเริ่มทดลองให้บริการ 
กับผู้โดยสารเฉพาะกลุ่ม (Close Group Pilot) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ สนข. และ รฟม. 
ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การให้บริการกับผู้โดยสารเฉพาะกลุ่ม ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร  
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๖) ทดลองเปิดให้บริการรับช าระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV Contactless 
(Soft Launch) ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม เพื่อให้
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๑๐๘๘ 

 

ผู้โดยสารได้ทดลองใช้บัตร EMV Contactless ประเภทบัตรเครดิต ตั้งแต่วันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๗) บรรลุเป้าหมาย Key Milestone ท่ี ๔ ในการเปิดให้บริการประชาชน
ท่ัวไปช าระค่าโดยสารด้วย บัตรเครดิต EMV Contactless (Public Launch) ในโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตั้งแต่วันท่ี  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๑.๘.๒ การศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ เดือน (วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ เมษายน  
๒๕๖๕) ผลการด าเนินการร้อยละ ๙๗.๒๐ โดยได้ผลการศึกษาเบื้องต้น 

๑) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร  
๒) โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และอัตรา

ค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม ประกอบด้วย (๑) การวิเคราะห์โครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว และ (๒) การก าหนดแนวคิดและโครงสร้างของอัตรา
ค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม 

๓) แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม การประมาณการวงเงิน 
ท่ีภาครัฐอาจต้องชดเชยแก่ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน และวงเงินของกองทุนบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม (กองทุน) ตลอดจนทางเลือกในการระดมเงินทุนเข้าสู่กองทุน ท่ีคาดว่าได้รับ 
การจัดตั้งภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. 

๔) ร่างกฎหมายการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม จัดหาเงินทุนท่ีจะน ามาใช้ 
ในการชดเชยรายได้จากค่าโดยสารร่วม และการจัดหาข้อมูลการเดินทาง 

๕) แผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
๑.๘.๓ โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) 

    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สศด. ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน 
ของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยระบบบริหารจัดการรถรับ -ส่ง
นักเรียนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart School Bus Showcase) ท่ีเหมาะสม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด าเนินการดังนี้ 

๑) วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียน และออกแบบระบบการติดตั้ง  
และพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มข้อมูลและศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยของรถโรงเรียน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๘๙ 

 

๒) รวบรวมข้อมูลและรับสมัครโรงเรียนท่ีต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลในด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน
อัจฉริยะต้นแบบ (Smart School Bus Showcase) โดยมี เป้ าหมายด า เนินการ จ านวน  
๓๕๐ โรงเรียน รวม ๓,๕๐๐ คัน 
 

๑.๙  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
 ๑.๙.๑ การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑  
มีผลการด าเนินงานเร่ืองราวร้องทุกข์ ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ มีประชาชนใช้
บริการร้องทุกข์ จ านวนท้ังสิ้น ๑,๙๕๗ เรื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ 
๑,๘๑๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๕ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓๘ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๕ 
ช่องทางท่ีประชาชนใช้ยื่นเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ 
ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และเว็บไซต์ (www.1111.go.th) ตามล าดับ ประเภทเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน
มากท่ีสุด ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน อุทกภัย ยาเสพติด และไฟฟ้า 
ตามล าดับ 
  ๑.๙.๒ รายงานสรุปการสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือ และแสดง
ความคิดเห็น ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีประชาชนร้องทุกข์สอบถามข้อมูลแจ้งเหตุร้องขอความช่วยเหลือและแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสายด่วน ๑๑๑๑ ดังนี้ 
   ๑) ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ านวน ๙,๑๐๖ เร่ือง ซึ่งสามารถด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ๘,๔๔๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๕ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
๖๖๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕ 
   ๒) การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) จ านวน ๑๑๘,๗๗๒ เรื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการตอบชี้แจงท าความเข้าใจ 
จนได้ข้อยุติท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑.๙.๓ รายงานสรุปข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียน 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ตั้งแต่วันท่ี ๗ 
มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บริการประชาชนได้มีประชาชนแจ้งเบาะแส 
การกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ จ านวน ๒,๑๗๗ เร่ือง จ าแนกได้ ดังนี้     



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๐ 

 

   ๑) แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกรณีบ่อนการพนัน จ านวน ๑,๔๖๕ เร่ือง 
   ๒) แจ้งเบาะแสกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่ง 
พระราชก าหนดฉุกเฉินฯ จ านวน ๗๑๒ เร่ือง 

๑.๙.๔ โครงการเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีน าร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  
ส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน าร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

๑.๙.๕ โครงการขับเคลื่อนการจัดตั งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินการจัดการประชุมหารือ
ด้านเทคนิคเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่ องร้องทุกข์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และ Roadmap ซึ่งมีการด าเนินการในเดือนสิงหาคม จ านวน ๓ ครั้งและเดือน
กันยายน จ านวน ๒ ครั้ง มีผลความคืบหน้า สรุปดังนี้ ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีด าเนินการเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว จ านวน  
๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) กระทรวงคมนาคม ๒) กระทรวงพลังงาน ๓) กรุงเทพมหานคร  
และ ๔) กระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ สปน. ให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ท้ังนี้ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดให้มีการทบทวนแผนท่ีน าทาง (Roadmap) พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๖๗ และได้จัดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเรื่องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีหน่วยงานเป้าหมายท้ังสิ้น ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) กระทรวงการต่างประเทศ  
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) กระทรวงกลาโหม ๔) กระทรวงพลังงาน ๕) กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๖) กระทรวงยุติธรรม ๗) กระทรวงวัฒนธรรม  
และ ๘) กระทรวงสาธารณสุข 

๑.๙.๖ ติดตามและประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC Standard)  

๑) เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือพิจารณารับรองผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้ังนี้ มีมติรับรองผลการ
ตรวจประเมิน จ านวน ๖๖๖ ศูนย์ มีหน่วยงานได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศ จ านวน ๓ ศูนย์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๑ 

 

ระดับก้าวหน้า จ านวน ๗๙ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน จ านวน ๕๘๔ ศูนย์ และรับทราบการจัดพิธี
มอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
มีหนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศเผยแพร่ให้หน่วยงานทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.psc.opm.go.th  
และ Facebook Page : คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก 
   ๓) เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยศูนย์บริการประชาชน ลงพื้นท่ีตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  
ของหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน ๓ ศูนย์ รวมถึง 
ให้ค าแนะน าในการพัฒนาการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน 
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
  ๑.๙.๗ การสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จากกองทุนเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) 
ประธานกรรมการเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีด าริเห็นสมควรช่วยเหลือสนับสนุน  
ถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดชุมชนหรือหมู่บ้าน  
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีเห็นชอบ
ในหลักการให้ประธานกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจอนุมัติให้ใช้เงินกองทุน ให้ความช่วยเหลือ  
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ท้ังนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้โอนเงินให้ความช่วยเหลือให้จังหวัดจัดหา  
และควบคุมการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามด าริของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  
นาคาศัย) แล้ว ๑๙ จังหวัด จ านวน ๔๗,๗๗๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๓,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
  ๑.๙.๘ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด - 19  
   ๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ท้ัง ๒๔ ราย เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีรองปลัด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๒ 

 

กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร) และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 (พันต ารวจเอก ด ารงศักดิ์  กิตติประภัสร์) เป็นผู้แทนรับมอบ 
   ๒) คณะกรรมการกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  
ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม ๖ ราย เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และให้
ขอข้อมูลบุคลากรของกรมการปกครองเพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย และเห็นชอบในหลักการให้ 
ส่งมอบเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีได้รับบริจาคจากกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ 
เนชั่นแนล เพื่อสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 พร้อมท้ังมอบเงินบริจาค
กองทุนโควิด-19 สมทบเพิ่มเติม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ท้ังนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาการส่งมอบเงินบริจาคของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ จ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๙.๙ การใช้กลไกผู้ตรวจราชการและการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   ๑) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ
ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการและจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายเขต รอบท่ี ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกประเด็นรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
โดยส านักตรวจราชการจะได้รวบรวม/สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี/ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในลักษณะภาพรวมท้ังประเทศ น าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาน ากราบเรียน
นายกรัฐมนตร ีภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์
ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom meeting  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๓ 

 

   ๓) การติดตามสถานการณ์น้ าท่วม  
    (๑) เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ (นางสุมิตรา  อติศัพท์) ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายการเมือง (นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าท่วม 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
    (๒) เมื่ อวัน ท่ี  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนการตรวจ
ราชการของนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ า และแผนการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมลุ่มน้ าเพชรบุร ี
  ๑.๙.๑๐ การสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 
ในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
   ๑) เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๖ (นางรุ่งรัตนา บุญหลง) ลงพื้นท่ีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต 
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๘ (นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง) ลงพื้นท่ีสนับสนุนการเดินทางไปราชการของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา) ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จ ากัด (แหลมฉบัง) 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  ๑.๙.๑๑ การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 
   ๑) การให้ความช่วยเหลือจากเงินบริจาคบัญชี “ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)”  
ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ 
    (๑) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของกระทรวง
สาธารณสุขและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม ๖ ราย
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และให้ขอข้อมูลบุคลากรของกรมการปกครองเพ่ิมเติม จ านวน ๑ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๔ 

 

    (๒) เห็นชอบในหลักการให้ส่งมอบเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ท่ีได้รับบริจาคจากกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับ
วัคซีนป้องกันโควิด - 19 พร้อมท้ังมอบเงินบริจาคกองทุนโควิด - 19 สมทบเพิ่มเติม จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ท้ังนี้  ส านักตรวจราชการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอ ปลัดส านัก
นายกรฐัมนตรีเพ่ือพิจารณามีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาการส่งมอบเงิน
บริจาคของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง 
รอข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ๒) การสนับสนุนเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้จังหวัดน าไปจัดหาถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีค าสั่งปิดชุมชนหรือหมู่บ้านตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
ตามด าริของ รมต.นร. (นายอนุชา  นาคาศัย) ประธานกรรมการกองทุนฯ โดยได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี ๑๙ จังหวัด จ านวน ๔๗,๗๗๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๓,๔๓๙,๗๐๐ บาท 

๑.๙.๑๒ สงเคราะห์ผู้ติดเชื อเอดส์และครอบครัว ในรูปแบบการสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อและครอบครัว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ให้แก่ครอบครัว เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยมีผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมายได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน ๑,๗๗๗ คน เป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน ผลการด าเนินงาน 
๓,๐๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท 

๑.๙.๑๓ สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเอดส์ เพ่ือให้สตรีผู้ท่ีติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ 
ในรูปแบบเงินสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีผลการด าเนินงาน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การสงเคราะห์ จ านวน ๔๕ คน เป้าหมาย ๖๐๐ คน ผลการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การสงเคราะห์ จ านวน ๑๐๘ คน เป้าหมาย ๖๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๕๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท 

๑.๙.๑๔ สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนา เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนา โดยมีผลการด าเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ จ านวน ๔๓๒ คน เป้าหมาย ๑,๘๐๐ คน ผลการด าเนินงาน 
๕๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๖๖,๑๗๑ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๕ 

 

๑.๙.๑๕ สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และการให้แบบมีเงื่อนไข โดยมีผลการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การสงเคราะห์ จ านวน ๕,๘๗๐ คน เป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๑๔,๖๔๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๙๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๓,๙๔๓,๐๐๐ บาท 

๑.๙.๑๖ โครงการสถานประกอบการเพื่อคนไร้ที่พึ่ง ๔ ภาค ได้มีการจัดท าเนียบ
สถานประกอบการคนไร้ท่ีพึ่ง ๑๙๑ แห่ง และคนไร้ท่ีพึ่งได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการ 
๑๒๔ แห่ง จ านวน ๓๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ จากเป้าหมายท่ีก าหนด (๕๓๒ คน) (สามารถ
ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานโรงงาน เกษตรกร และรับจ้าง
ท่ัวไป) การจัดกิจกรรมประกาศและมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการท่ีจ้างงานคนไร้ท่ีพึ่ง  
๑๒๔ แห่ง 

๑.๙.๑๗ โครงการดืองันฮาตี การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยการบูรณการ  
การท างานร่วมกัน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหารายบุคคล เข้าถึงการบริการของภาครัฐ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเ ป้าหมาย คือ  
กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อลดความเหลือมล้ า  
สร้างความเป็นธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีดี  ในความหลากหลายของวัฒนธรรม  
ผลการด าเนินงานได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๔๗ หลัง 
เป้าหมาย ๑,๗๐๐ หลัง ผลการด าเนินงาน ๒๔๗ หลัง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๓ 

๑.๙.๑๘ โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร  
เพื่ อสนับสนุนการตั้ งหลักของคนไร้บ้ านหรื อกลุ่ม เปราะบาง ท่ี เพิ่ ง เข้ าสู่ภาวะไร้บ้ าน 
โดย “นวัตกรรมการจัดบริการท่ีอยู่อาศัย และความช่วยเหลือฉุกเฉินบนฐานการมีส่วนร่วมของ  
คนไร้บ้าน”ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญในการปรับวิธีการจัดการด้านท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนไร้บ้าน 
ผ่านกระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของคนไร้บ้านในการ “แชร์” ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย ร่วมกับ
กองทุนท่ีเครือข่ายคนไร้บ้านและมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้จัดตั้งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนด้านอาชีพ
และการหารายได้ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดหางานท่ีสอดคล้องกับความถนัด 
ของแต่ละคนโดยมีอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑) ฝ่ายท่ี ๑ คนไร้บ้าน สมทบค่าท่ีพัก ร้อยละ ๔๐  
และจ่ายเข้ากองทุน ร้อยละ ๒๐ เพื่อเป็นทุนหมนุนเวียนต่อไป ๒) ฝ่ายท่ี ๒ กองทุนสนับสนุนค่าท่ีพัก 
ร้อยละ ๖๐ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดจุดประสานงาน ๒ แห่ง คือ บริเวณพื้นท่ี 
หัวล าโพงและราชด าเนิน โดยจุดประสานงานมีบริการตรวจ ATK ตัดผม และการจัดหางาน  
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โดยมีผลการด าเนินงานน าร่องในกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสถานีรถไฟหัวล าโพง จ านวน ๒๐ ราย 
โดยเริ่มเข้าอยู่ ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการประเมินผลพบว่ากลุ่มคนไร้บ้าน
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยราคาถูก ท าให้คนไร้บ้านมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง การมีเงินออม เงินส่งกลับครอบครัว เงินซื้อของใช้ส่วนตัว และมีวินัยในการใช้
จ่ายเงิน ตลอดจนการจ่ายเงินสมทบโครงการท่ีพัก ซึ่งในภาพรวมของโครงการสามารถตอบโจทย์
ด้านสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยให้กับคนไร้บ้านได้เป็นอย่างดี คนไร้บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ท้ังนี้ มีการขยายผลในระยะท่ี ๒ ซึ่งมีคนไร้บ้านสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๙ ราย 
ซึ่งจะเริ่มเข้าอยู่ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และมีแนวคิดการขยายผลโครงการดังกล่าว ไปยัง
จังหวัดหัวเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปทุมธานี 
เป็นต้น เป้าหมาย ๑๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 

๑.๙.๑๙ กองทัพอากาศ ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) จัดกิจกรรมมิตรประชากองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี  

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ต าบลกึ๊ดช้าง อ าเภอแม่แตง และโรงเรียนสัน
ทรายวิทยาคม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  
และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ให้แก่โรงเรียนท้ังสองแห่ง พร้อมท้ัง 
มอบเครื่องกรองน้ าดื่มให้แก่โรงเรียนแม่ตะมาน เพื่อให้มีน้ าดื่มท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท าให้นักเรียน
และชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าดื่มของโรงเรียน 

(๒) จัดงานมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ครั งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมภายในงาน 
ประกอบด้วย การจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด การมอบอุปกรณ์การศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน มอบชุดของขวัญวันเด็ก และเลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน 

(๓) ส่งมอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวเตย 
และโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการปรับปรุงพื้นท่ีด้านกิจกรรม
และสื่อการเรียนเด็กปฐมวัย ตลอดจนมอบโทรทัศน์เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
ในการศึกษาผ่านระบบทางไกลและใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
    (๔) ร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี  
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในโครงการ “Pea ใส่ใจ
ทุกชีวิต บริจาคโลหิต ๑๐ ล้านซีซี” เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกองบิน ๒๓ จังหวัด
อุดรธาน ี
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    (๕) ให้การสนับสนุนรถบรรทุกพร้อมพลขับ รับ - ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 
จากโรงพยาบาลก าแพงแสนไปส่งยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม (โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
อินเตอร์เทคโนโลยี อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม) เมื่อวันท่ี ๓ และ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    (๖) จัดก าลังพลจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน กองทัพอากาศ 
ออกส ารวจและช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นท่ีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม ต าบลลาดทิพรส 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ติดตามผลการด าเนินการสร้างท่ีพัก
อาศัย ณ บ้านเลขที่ ๓๗/๑ หมู่ท่ี ๘ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมท้ังมอบ
ถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัยพื้นท่ีอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นท่ีมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม 
สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขท่ี ๒๕/๑ บ้านไผ่ล้อม ต าบลช่องแค 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ชุดยาสามัญประจ าบ้าน ผ้าห่มกองทัพอากาศ และเครื่องบริโภค ให้กับศูนย์แยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) ณ สถานท่ีกักตัวชุมชนไชยา (ไชยารีสอร์ท) ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    (๗)  กองอ านวยการฝึก  Cobra Gold 2022 ส่ งมอบอาคาร
อเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื นที่การฝึก Cobra Gold 2022 เมื่อวันท่ี 
๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ท้ังนี้ เป็นการด าเนินการก่อสร้างในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic 
Assistance: HCA) ส่วนการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance 
Program: ENCAP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Cobra Gold 2022 โดยมีก าลังพลจากกรมช่าง
โยธาทหารอากาศ และกองทัพสหรัฐอเมริการ่วมก่อสร้าง เพ่ือให้นักเรียนและประชาชนในพื้นท่ีได้
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและการสันทนาการ 
    (๘) กองบิน ๕๖ มอบถังบรรจุน  า พร้อมติดตั งอุปกรณ์เครื่องกรองน  า
และสิ่งปลูกสร้างถาวร ให้กับโรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    (๙) กองอ านวยการฝึกผสม COPE TIGER 2022 จัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกผสมท้ัง  
๓ ประเทศ ได้แก่ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  
ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน โดยการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้แก่



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๘ 

 

นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด - 19 รวมท้ัง 
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
    (๑๐) จัดกิจกรรมท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นท่ีต าบล 
แม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
    (๑๑) กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ  
เนื่ อ ง ในวันที่ ร ะลึ กกองทัพอากาศ วันกองทัพ อากาศ และวันคล้ ายวันสถาปนา
กระทรวงกลาโหม เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การมอบแอลกอฮอล์ส าหรับ  
ฆ่าเชื้อโรค บริการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค มอบตู้ยาพร้อมชุดยาสามัญประจ าบ้าน อุ ปกรณ์ 
การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และมอบเครื่องเล่น พร้อมเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน นอกจากนี้ กองบินต่าง ๆ ได้มีการออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นท่ีโดยรอบท่ีตั้งช่วยเหลือประชาชน สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของกองทัพอากาศ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอย่างย่ังยืน 
 

๑.๑๐  การแก้ไขปัญหาหนี ครัวเรือน 
  ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้หนี้สิน
ครัวเรือน ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความส าคัญ  
ในการช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการแก้ปัญหา หนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง)  
จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมมีผลการด าเนินการส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยมีความคืบหน้า ดังนี  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕) 
   ๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๕ โดยสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ คือ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
เนื่องจากระบบการช าระเงินของประเทศได้มีการพัฒนาเครื่องมือท่ีหลากหลายส าหรับการท า
ธุรกรรมท่ีมีมูลค่าสูง เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต อีกท้ังระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนา
จนแพร่หลายและมีต้นทุนต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับการท าธุรกรรมโดยการใช้เช็ค การก าหนด
ความผิดส าหรับการใช้เช็คท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะท่ีเป็นการหลอกลวง จึงเป็นกรณี
ท่ีก าหนดความผิดส าหรับการใช้เช็คในเรื่องท่ีเป็นเรื่องทางแพ่งโดยแท้ อีกท้ัง พระราชบัญญัติ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๐๙๙ 

 

ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๑ 
ของกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
   ๑.๒) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... (กระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ )  อยู่ ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎร โดยสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่าง
ท่ัวถึง รวมท้ังคุ้มครองเจ้าหนี้ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ลูกหนี้ท่ีมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อม
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับการฟื้นฟูกิจการปกติ และมีกระบวนการ 
ท่ีไม่ซับซ้อน ท้ังนี้ ลูกหนี้ยังคงเป็นผู้บริหารกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการ อีกท้ังก าหนดจ านวนหนี้
ในการฟื้นฟูกิจการท้ังลูกหนี้ท่ีเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และกิจการขนาดย่อม เพื่อให้สามารถ
ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพิ่มเติม
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้แบบเร่งรัดเพื่อใช้เป็นทางเลือกให้แก่ลูกหนี้ท้ังสองลักษณะ
ดังกล่าวด้วย รวมถึงให้อ านาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ เพื่อท าให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒) การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน 
กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับ กยศ. และสถาบันการเงินต่าง ๆ จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน
ครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ท่ีเป็นหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล หนี้รายย่อย
หนี้ครัวเรือน และหนี้สินเชื่อรถยนต์ ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ 
ลูกหนี้ได้เจรจาหรือผ่อนผันช าระหนี้กันด้วยความสมานฉันท์ และพึงพอใจกันท้ังสองฝ่าย เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้ ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ลดปัญหาหนี้สิน สามารถยุติข้อพิพาทได้ ส่งผลให้ลูกหนี้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นไม่ต้องถูกบังคับคดี อายัดสิทธิเรียกร้องยึดทรัพย์สินและขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี อีกท้ังเป็น
การช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรม ได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 
   ซึ่งผลการด าเนินการไกล่เกลี่ย จ านวน ๗๗ ครั้ง ซึ่งมีผลการด าเนินการไกล่เกลี่ย 
ลูกหนี้ก่อนฟ้อง ดังนี ้
            (๑) แก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
๔๑,๖๗๓ ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน จ านวน ๕,๔๑๒.๘๒๒๖  ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๐๐ 

 

            (๒) แก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และแก้ไขปัญหาหนี้
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รวมไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๕,๐๒๖ ราย สามารถลดค่าใช้จ่าย
ประชาชน จ านวน ๖๕๒.๘๑๗๐  ล้านบาท 
  ๓) การปรับปรุงขั นตอนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี สิน
ครัวเรือน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยจัดตั้ง 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยฯ จ านวน ๑,๑๐๗ ศูนย์ ดังนี้  
   ๓.๑) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาครัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน  
๘๒ ศูนย์ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  
   ๓.๒) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ๑,๑๐๗ ศูนย์ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางแพ่งท่ีทุนทรัพย์ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมยกระดับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๐๑ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๒   การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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๑๑๐๒ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๒  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
 
 ๒.๑  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
   ๒.๑.๑ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวั สดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงการคลัง 
โดยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมท้ังสิ้น ๘,๑๗๐.๕๔ ล้านบาท จากงบประมาณ     
ท่ีได้รับจัดสรร  ๓๕,๕๑๔.๖๒ ล้านบาท ประกอบด้วย 
   ๑) สวัสดิการท่ีให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนท้ังสิ้น 
๗,๓๗๒.๕๓ ล้านบาท 
   ๒) สวัสดิการท่ีให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(e-Money) จ านวนท้ังสิ้น ๗๙๘.๐๑ ล้านบาท 
  ๒.๑.๒ โครงการเพิ่มก าลังซื อให้แก่ผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่  ๓ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี ๓ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรวงเงินไม่เกิน ๑๖,๓๘๐.๑๙ ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๖,๖๗๑.๗๐ ล้านบาท 
  ๒.๑.๓ โครงการเพิ่มก าลังซื อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ระยะที่ ๔ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะที่ ๔ โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ในช่วง
ท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ านวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 
๓ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรวงเงินไม่เกิน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๐๓ 

 

๘,๐๗๐.๗๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เท่ากับ ๒,๖๓๖.๐๖ 
ล้านบาท 
  ๒.๑.๔ โครงการเพิ่มก าลังซื อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่  ๕ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ระยะที ่๕ โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ในช่วง
ท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ านวน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา  
๒ เดือน ท้ังนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มูลค่าการใช้สิทธิ ณ เดือนตุลาคม 
๒๕๖๕ เท่ากับ ๒,๕๙๓.๒๔  ล้านบาท 
  ๒.๑.๕ ร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๗,๑๑๘ ร้าน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ ตั้งแต่เปิดโครงการมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมรวม ๑๖๔,๙๗๔ ร้าน) กรมบัญชีกลางอนุมัติให้
เปิดบริการแล้ว ๑๑๗,๔๐๒ ร้าน (ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) เป็นร้านท่ีติดตั้งเครื่อง EDC 
จ านวน ๓๒,๖๓๗ ร้าน และ Mobile Application จ านวน ๘๔,๗๖๕ ร้าน ท้ังนี้ ผลการจ่ายเงิน
สวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านค้าฯ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๐๘,๕๖๗.๐๒ ล้านบาท โดยมี
ร้านท่ีติดตั้งเครื่อง EDC ๑๖๗,๑๓๘.๖๓ ล้านบาท และ Mobile Application ๔๑,๔๒๘.๓๙ ล้านบาท 
  ๒.๑.๖ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ท่ีมีรายได้น้อยท่ีได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ 
   ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ตั้ งแต่เดือน
มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังนี้ 
    (๑) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ 
๑๐๐ บาทต่อเดือน 
    (๒) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ได้รบัเงินช่วยเหลือฯ ๕๐ บาทต่อเดือน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๐๔ 

 

   ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จ่ายในอัตราการจ่ายเดิม โดยจ่ายแบบ
เดือนเว้นเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังนี้ 
    (๑) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ  
๑๐๐ บาทต่อเดือน 
    (๒) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ ๕๐ บาทต่อเดือน 
    ผลการด าเนินการมีผู้สูงอายุได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ แล้ว จ านวน 
๔,๘๑๙,๘๗๑ ราย เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๔,๒๑๗,๗๗๘,๖๕๐ บาท ดังนี้ 
    ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 
๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน 
    ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ่ายในอัตราการจ่ายเดิม โดยจ่ายแบบ
เดือนเว้นเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (จ านวน ๖ งวด) 
  ๒.๑.๗ การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม เพี่อให้กลไก
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะท างานและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม โดยในช่วงเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนข้อเชิงนโยบาย ท้ัง ๒ เร่ือง ดังนี้ 
    ๑) ข้อเสนอ เร่ือง แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๑.๑ การก าหนดทิศทางงานสวัสดิการสังคม ใน ๕ ปี ข้างหน้า โดยการ
ประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๙ หัวข้อ “ทิศทางการจัดสวัสดิการ ใน ๕ ปี 
ข้างหน้า” เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting มีผู้เข้าร่วม
ประชุม ๑,๒๕๐ คน และรวบรวมความเห็นของผุ้เข่าร่วมประชุมผ่าน Google Form  
   ๑.๒ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  โครงการสานแผน
สวัสดิการสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๘ คน และได้ท าการวิเคราะห์
สถานการณ์สวัสดิการสังคมไทย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดการร่างแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
   ๑.๓ การประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมฯ 
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   ๑.๔ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะท างานจัดท าแผน เมื่อวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ 
   ๒) ข้อเสนอ เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
สวัสดิการสังคม ได้ด าเนินการเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาประเด็น    
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ    
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ก่อนน าข้อมูลดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ 
ในการปรับปรุงกฎหมาย ท้ัง ๒ ฉบับ ให้เกิดความคล่องตัวการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมต่อไป 
  ๒.๑.๘ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ด าเนินการ ดังนี้  
   ๑) การอบรม อพม. ให้เป็น Para Social Worker มีเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ คน 
เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย ๑ ด้าน  
จาก ๕ ด้าน ตาม TPMAP ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ด าเนินการแล้ว ๗ ,๗๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๗  
และอยู่ระหว่างส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อพม. แกนน าระดับ
อ าเภอ อ าเภอละ ๒ คน โดยก าหนดจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   ๒) การจัดท าหลักสูตรและทักษะองค์ความรู้ในการช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยการจัดท า
หลักสูตร Active Citizenship พลเมืองอาสา เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เพ่ือสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาศักยภาพ
ในการขยายผลเพื่อส่งต่อความรู้ความสามารถให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในความดูแล พัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นแกนน าในการเปลี่ยนแปลงชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อพม. ใหม่ ๑๐๐,๐๐๐ คน (บุคคลท่ัวไป เด็ก 
และเยาวชน) อพม. เดิม ๓๐๐,๐๐๐ คน แกนน า อพม. ๓๐๐ คน และแกนน าภาคประชาสังคม  
๕๐ คน รวมเป็น ๔๐๐,๓๕๐ คน 
   ๓) การขับเคลื่อนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR เพื่อรวบรวมแผน 
การด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๖๙ จังหวัด พิจารณา/โอนงบประมาณครั้งท่ี ๑ เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจจังหวัด จ านวน ๒๗ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๐๖ 

 

จังหวัด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมจ านวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดท่ีใช้งบประมาณ
แล้ว จ านวน ๗ จังหวัด เป็นเงิน ๑๘,๖๔๐ บาท จัดท าตัวชี้วัด (KPI Template) ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการฯ และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจจังหวัดจ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร ล าปาง และชัยนาท) 
 
 ๒.๒  เบี ยยังชีพ “ผู้สูงอายุ” “คนพิการ” ที่มีรายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่ม “มารดา
ตั งครรภ”์ “เด็กแรกเกิด” “เด็กวัยเรียน” 
  ๒.๒.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social 
Welfare) ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมท้ังสิ้น ๒๕,๕๐๑.๖๔ ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
   ๑) ประเภทเงินจ่ายต่อเนื่องรายเดือน (๕ สวัสดิการ) จ านวนท้ังสิ้น 
๒๒,๓๙๔.๐๑ ล้านบาท 
   ๒) ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเนื่อง (๒ สวัสดิการ) จ านวนท้ังสิ้น ๓,๑๐๗.๖๓ 
ล้านบาท  
  ๒.๒.๒ การปรับสวัสดิการเบี ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาท  
เป็น ๑,๐๐๐ บาท แบบถ้วนหน้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เสนอขอการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ 
๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับคนพิการทุกคนท่ีมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ท้ังนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๓ และวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับเพิ่มเบ้ียความพิการจาก ๘๐๐ บาทต่อคน 
ต่อเดือนเป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ให้กับคนพิการ ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีได้รับการปรับเพิ่ม
สวัสดิการเบี้ยความพิการ มีดังนี้ 
   ๑) คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลน้อย 
   ๒) คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เนื่องจาก
เป็นกลุ่มท่ีไม่เข้าเกณฑ์การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ังครอบครัวหรือผู้ดูแลมีภาระค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการท่ีค่อนข้างสูง  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๐๗ 

 

   ส าหรับคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และมีอายุมากกว่า ๑๘ ปี จ านวนประมาณ ๘๓๔,๘๙๐ คน ไม่ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ 
แต่ยังคงได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก 
อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรา ๒๐ ท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสวัสดิการสังคม 
ท้ังนี้ มติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง 
และส านักงบประมาณ เพื่อปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้กับคนพิการท่ีตกหล่น จ านวนประมาณ 
๘๓๔,๘๙๐ คน ก่อนน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป 
    ท้ังนี้ งบประมาณส าหรับคนพิการท่ีได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
ต่อปีจ านวน ๑๔,๘๙๗,๐๗๖,๐๐๐ บาท (๑,๒๔๑,๔๒๓ x ๑,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) และคนพิการ 
ได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท จ านวน
๑,๒๔๑,๔๒๓ คน 
  ๒.๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย 
เดือนละ ๖๐๐ บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ปี  
   ผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
   - ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวนเด็ก ๒,๖๕๕,๒๗๒ คน 
ร้อยละ ๘๘.๔๑ (ร้อยละของผู้ได้รับเงินเทียบกับค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
   - จ านวนผู้ลงทะเบียน ๒,๗๗๓,๖๗๒ คน 
   - จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน ๒,๓๔๘,๕๔๗ คน 
   - จ านวนผู้ได้รับเงิน ๒,๓๔๗,๔๐๓ คน 
    จังหวัดท่ีมีจ านวนผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน สูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 
๑๑๐,๔๕๐ ราย อุบลราชธานี ๙๙,๓๒๒ ราย นครศรีธรรมราช ๘๕,๙๐๗ ราย บุรีรัมย์ ๘๑,๗๓๐ ราย 
และสงขลา ๗๗,๗๙๗ ราย ตามล าดับ ท้ังนี้  เมื่อจ าแนกประเภทของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ 
เงินอุดหนุนฯ พบว่า มารดาเป็นผู้ลงทะเบียน ร้อยละ ๗๖.๘๘ บิดาร้อยละ ๗.๒๕ และผู้ปกครอง
ร้อยละ ๑๕.๘๗ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๐๘ 

 

  ๒.๒.๔ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนิน “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” โดยเน้นการด าเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เพ่ือให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดยมีผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย 
   ๑) โครงการดืองันฮาตี เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  
และจังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการด าเนินงานจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนในพื้นท่ี ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า มีครัวเรือนท่ีมีปัญหา โดยลักษณะปัญหาท่ีพบมีดังนี้ 
    (๑) ด้านการมีงานท า และมีรายได้ : รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  
การว่างงาน ตกงาน มีภาระหนี้สิน ขาดทักษะและทุนการประกอบอาชีพ 
    (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย : ไม่มั่นคงแข็งแรง / ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสม  
    (๓) ด้านครอบครัว : ภาระเลี้ยงดู ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า  
ผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวเล้ียงเดี่ยวไร้คนอุปการะ 
    (๔) ด้านการศึกษา : ไม่มีทุนการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    (๕) ด้านสุขภาพอนามัย : ป่วยเรื้อรัง หลงลืม จิตเวช สมาชิกในครอบครัว 
ติดยาเสพติด 
    (๖) ด้านการเข้าไม่ถึงสิทธิและความเป็นธรรมในสังคม : ภัยธรรมชาติ  
ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) โครงการ ๑ กรม ๑ พื นที่พัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ด าเนินโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ีพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและให้ครอบครัวมั่นคง 
มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
ในชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีเกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญ
ต่อกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนกลุ่มเปราะบางท่ีประสบปัญหาทางสังคม ๘ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
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ในพื้นท่ีด าเนินการ ประกอบด้วย 
    (๑) ชุมชนซอยรัชฎภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
    (๒) ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
    (๓) ชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
    (๔) ชุมชนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
    (๕) ชุมชนเฟ่ืองฟ้า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
    (๖) ชุมชนภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙/๑ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
    (๗) ชุมชนซอยศรีนครินทร์ ๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
    (๘) ชุมชนกลุ่มริมคลองกะจะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงานจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม ๘ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้บันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัว จ านวน 
๕๖๑ ครัวเรือน พบว่าสมาชิกครัวเรือนมีปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง ว่างงาน
และรายได้ไม่เพียงพอ รวมท้ังเจ็บป่วยเร้ือรัง โดยมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบื้องต้น การซ่อมแซม 
ท่ีอยู่อาศัย และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัด 
๗๖ จังหวัด ได้ด าเนินงานในการส ารวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางท่ีประสบปัญหาทางสังคม  
ใน ๗๖ จังหวัด และได้บันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัว จ านวน ๑๑,๒๓๑ ครัวเรือน พบว่า 
สมาชิกครัวเรือนมีปัญหาว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง มีภาระต้องเลี้ยงดูผู้พึ่งพิง 
และเจ็บป่วยเรื้อรัง  โดยมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบื้องต้น การซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย  
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ๒.๒.๕ โครงการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบบูรณาการส าหรับ 
ทุกคนในสังคมไทย เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  และหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติประเทศไทย มีวัตถุประสงค์   
เพ่ือด าเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
สังคมเสมอภาคและไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ภายใต้ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง ๓ ด้าน ได้แก่  
   - ผลลัพธ์ท่ี ๑ การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้รับการพัฒนาและบูรณาการ
ร่วมกัน หลังจากได้มีการทบทวนระบบการคุ้มครองทางสังคม 
   - ผลลัพธ์ท่ี ๒ การขยายขนาดความคุ้มครองของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จากเด็กจ านวน ๗๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๒ ล้านคน ภายในสิ้นปี ๒๕๖๔ อันเป็น 
ผลมาจากระบบการคุ้มครองทางสังคมท่ีเข้มแข็งขึ้น 
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   - ผลลัพธ์ท่ี ๓ ตัวเลือกนโยบายต้องได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้
มั่นใจถึงความครอบคลุมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นส าหรับแรงงานท่ีท างานในบ้าน ซึ่งรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่อยู่ภายใต้โครงการประกันสังคมด้วย  
   ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน 
หารือต่อร่างรายงานการศึกษาข้อมูล หัวข้อ การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ
และครอบครัวในประเทศไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานประกันสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิแมพ (MAP)  
และเจ้าของกิจการ เป็นต้น  
   นอกจากนั้น ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทีมวิจัยจาก Oxford Policy Management 
ได้น าข้อเสนอจากท่ีประชุมไปปรับปรุงรายงานการศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้มีความครอบคลุม 
ก่อนจะน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในล าดับต่อไป 
  ๒.๒.๖ การลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการเราชนะ” ให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง (ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
และจัดหน่วยเคลื่อนท่ีไปยังชุมชน หมู่บ้าน พื้นท่ีในจังหวัดปทุมธานี เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะให้แก่ประชาชนกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
โดยเป็นการท างานร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั งหวัด 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครในพื้นท่ี และธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันท่ี 
๒๔ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๒.๒.๗ โครงการ เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐาน 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบโครงการ เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหน  
เราจะตามไปช่วย จ านวน ๘ พื้นท่ี ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตมีนบุรี 
เขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตบางนา เขตคลองสามวา และเขตสะพานสูง โดยการมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในชุมชนท่ีคัดเลือก 
จากแต่ละพื้นท่ี และการประสานช่วยเหลือรายกรณี ประกอบด้วย เขตป้อมปราบฯ จ านวน ๓ ราย 
(ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลคนพิการ และรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ) เขตบางรัก จ านวน ๑ ราย 
(ผู้สูงอายุ) เขตมีนบุรี จ านวน ๓ ราย (คนพิการติดเตียง ๑ ราย และคนพิการเดินไม่ได้  ๒ ราย) 
เขตลาดกระบัง จ านวน ๔ ราย (ผู้สูงอายุพิการเข้าสู่ภาวะติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ผู้สูงอายุ 
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และผู้สูงอายุป่วยซึมเศร้า) เขตพระโขนง จ านวน ๔ ราย (รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ๒ ราย 
และผู้ดูแลคนพิการ ๒ ราย) เขตบางนา จ านวน ๒ ราย (ผู้สูงอายุ และคนพิการ) เขตคลองสามวา 
จ านวน ๓ ราย (ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุ ๒ ราย) เขตสะพานสูง จ านวน ๓ ราย (ผู้สูงอายุ 
๒ ราย และรายได้ไม่เพียงพอ ๑ ราย)  
   ในการนี้สามารถสรุปรวมการช่วยเหลือท้ังหมด ๒๓ ราย แบ่งเป็น คนพิการ 
๔ ราย ผู้สูงอายุ ๑๒ ราย ผู้ดูแลคนพิการ ๓ ราย และรายได้ไม่เพียงพอ ๔ ราย ซึ่งการจัดการ
ประสานส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือ โดยหนึ่งกรณีอาจประสานส่งต่อมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ประสานส่งต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ จ านวน ๑๓ ราย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จ านวน ๖ ราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน ๓ ราย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน จ านวน ๔ ราย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ านวน ๑ ราย ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ านวน ๒ ราย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
จ านวน ๒ ราย การเคหะแห่งชาติ จ านวน ๑ ราย ส านักงานเขต จ านวน ๙ ราย กระทรวงการคลัง 
จ านวน ๑ ราย และกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ ราย เป็นต้น 
  ๒.๒.๘ การถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน สรุปได้ดังนี้  ชุมชนย่านกะดีจีน 
เป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะในการน าหลักการ “บวร” มาใช้ในการด ารงชีวิตร่วมกัน 
ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และประเพณี เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ดังนี้ 
   ๑) การถอดรหัสความส าเร็จ (Key Success) ของชุมชนย่านกะดีจีน : 
ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านการพัฒนาสังคม ด้วยหลักการ “บวร” ชุมชนย่านกะดีจีน เป็นชุมชน
หนึ่งท่ีมีการน าหลักการ “บวร” มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม  
และดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งมีปัจจัยความส าเร็จ 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนย่านกะดีจีน ดังนี้ 
    (๑) ปัจจัยด้านครอบครัวและชุมชน ได้ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว 
และชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม ได้แก่ การดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้น าชุมชน
เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม   
    (๒) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและศาสนา เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการฟื้นฟู  
และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จนท าให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม
และศาสนา ท่ีส่งผลให้คนในชุมชนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จ ากการท่องเท่ียว 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๑๒ 

 

เชิงวัฒนธรรมและการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้น าทางศาสนาการฟื้นฟ ู
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    (๓) ปัจจัยด้านเครือข่ายชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายในชุมชน 
มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาสาสมัคร
ดูแลคนในชุมชน  สภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมในชุมชน 
     ดังนั้น ชุมชนย่านกะดีจีน จึงเป็นชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักหุ้นส่วนสามประสาน (บวร) เน้นการจัดการตนเองโดยไม่ท้ิง
รากเหง้า วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเดิมของชุมชนน าไปสู่สังคมดี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  
ท่ี ไม่ ท้ิงใครไว้ข้ างหลัง รวมท้ังเป็นชุมชนท่ีมีองค์ ประกอบท่ีมีความโดดเด่นเป็นพิ เศษ 
และเป็นต้นแบบให้กับทุกชุมชนในประเทศไทย 
   ๒) แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ : สร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมดี ด้วยหลักการ “บวร” ชุมชนย่านกะดีจีนเป็นรูปแบบ
ของการพัฒนาชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้หลักการบวรในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม และดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยให้ได้รับสวัสดิการ 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการน ารูปแบบชุมชนเข้มแข็งย่านกะดีจีนมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมดีด้วย
หลักการ “บวร” ดังนี้ 
    (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในบริบทพื้นท่ีเพื่อค้นหาทุนชุมชน 
โดยมีการค้นหาจุดเด่นของชุมชนจากทุนชุมชนท่ีมีอยู่ ท้ั งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
และทุนธรรมชาติ ซึ่งทุนชุมชนเหล่านี้จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และดูแลกลุม่เปราะบางในชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน 
    (๒) เชื่อมหลักการ “บวร” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามบริบทพื้นท่ี ชุมชนต้องมีการใช้หลักการ “บวร” มาเชื่อมโยงกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการพัฒนาชุมชน 
     (๓) พัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพและหนุน
เสริมชุมชน เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกช่วงวัยในการจัดกิจกรรมชุมชนร่วมกัน น าไปสู่การสร้าง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๑๓ 

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๕ มิติ 
ได้แก่ ด้านการศึกษา อาชีพ/รายได้ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 
    ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอ
เรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ
รับทราบการถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดี จีน ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๒.๒.๙ โครงการวิเคราะห์สมรรถนะรายบุคคลเพื่อสร้างต้นแบบอาชีพใหม่ 
ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ในแผนงานการวิเคราะห์
สมรรถนะรายบุคคลเพื่อสร้างต้นแบบอาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill ภายใต้
แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness 
Platform) ในโปรแกรมท่ี ๑๗ การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management) 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย กลุ่มครอบครัวยากจน กลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัด 
ได้แก่ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสร้างต้นแบบระบบ
ในการเก็บข้อมูลศักยภาพประชาชนรายบุคคล เพื่อลดความเหลื่อมล้ าโดยการพัฒนาเข้าสู่อาชีพ
ใหม่ และ (๒) โครงการปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างต้นแบบประชาชนท่ีเข้าสู่อาชีพใหม่  
เพ่ือสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
   ๑) สามารถคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ตามพื้นท่ี  
   ๒) เก็บข้อมูลศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ห่วงโซ่ท่ีเชื่อมโยงในพื้นท่ี การประเมินตนเองเพื่อสร้าง
การหารายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนใช้กระบวนการในการประชุมในการค้นหากลุ่มอาชีพ 
ท่ีมีศักยภาพมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มมูลค่าในระยะยาว 
   ๓) พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ีท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและกลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพสมควรได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่ อใช้เป็น
ต้นทุนทางเลือกในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยเฉพาะช่วงท่ีประสบปัญหาทางสังคม 
  ๒.๒.๑๐ โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี ยงเดี่ยวและครอบครัว 
(ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว) เพ่ือให้แม่เล้ียงเดี่ยวและครอบครัวท่ีประสบปัญหา ได้รับ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๑๔ 

 

บริการสวัสดิการ มีช่องทางบริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวท่ีครบวงจร สามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข และเกิดต้นแบบจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวในระดับพื้นท่ี 
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือด าเนินงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยว
และครอบครัว และเปิดด าเนินการให้บริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 
๑๒ แห่ง และจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวในกรุงเทพฯ โดยมีการสนับสนุน
อุปกรณ์ จัดหาแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพและชุดอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีแม่เล้ียงเดี่ยว
เข้ารับบริการ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๘๖๑ ราย 
  ๒.๒.๑๑ โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี ยงเดี่ยวและครอบครัว 
(ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แม่เลี้ยงเดี่ยว  
และครอบครัวท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจและสังคมสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ท้ังภายในสถาบันและในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกลไก
ศูนย์บริการแม่ เลี้ยงเดี่ ยวและครอบครัวในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาสตรี 
และครอบครัว ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง รวมจ านวน ๑๒ แห่ง โดยม ี
การให้บริการแบบครบวงจร เช่น ให้บริการฝึกอาชีพ การสนับสนุนอุปกรณ์ จัดหาแหล่งเงินทุน
ประกอบอาชีพและชุดอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ บริการให้ค าปรึกษา และมอบเงินสงเคราะห์
ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ จ านวน ๔๙๒ ราย (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
  ๒.๒.๑๒ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นท่ี โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
   ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๒) จัดประชุมหารือการจัดท าหลักสูตรอาสาสมัครพลเมืองดิจิทัล เมื่อวันท่ี 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อหารือหลักสูตรฯ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน  
๑๕ คน งบประมาณ ๒,๘๕๐ บาท 
   ๓) โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพลเมืองดิจิทัล ระหว่างวันท่ี ๘ - ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
ในการน าเทคโนโลยีในการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๐ คน งบประมาณ ๔๗,๓๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๑๕ 

 

   ๔) การประชุมกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในคณะกรรมการ กอพม. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อวางแผน 
การขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 
๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๕ คน ใช้งบประมาณ ๒,๘๕๐ บาท 
   ๕) ประชุมประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 
เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และวางแผนการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๖๐ คน งบประมาณ  
๑,๙๐๐ บาท 
   ๖) วางแผนและเตรียมความพร้อม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ๓๐,๐๐๐ คน โดยให้ความส าคัญต่อการท างานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ี มุ่งเน้นการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็น Para Social worker ให้มีความสามารถในการดูแล 
กลุ่มเปราะบาง ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน (ในสัดส่วน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ๑ คน ดูแล ๑๐ ครัวเรือน) 
   ๗) เพิ่มจ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๓๔๗,๐๐๐ คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ตามภารกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
  ๒.๒.๑๓ เสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     ๑) เพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการให้ความร่วมมือด้ าน 
การพัฒนาสังคม  
     ๒) เพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
     ๓) เพื่อส่งเสริมการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เป้าหมาย 
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงินอุดหนุนแก่องค์การพัฒนาเอกชน เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนภาคี
เครือข่าย และองค์กรพัฒนาเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคม ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๑๖ 

 

     (๑) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์การพัฒนาเอกชน 
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) 
ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     (๒) มีประกาศเชิญชวนองค์กรพัฒนาเอกชน ในการขอรับงบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) ในการด าเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ 
คนไร้ท่ีพึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยก าหนดระยะเวลายื่นแบบเสนอโครงการฯ ตั้งแต่งวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันท่ี 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    (๓) ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดทุกจังหวัด เครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชน และบนเว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  ๒.๒.๑๔ ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส าหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส าหรับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การสร้าง
อาชีพใหม่หลังโควิด (Reskill - Upskill - Newskill) เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค - 19 ท้ังเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ท่ีพึ่ง และกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และหลุดพ้นจาก  
ความยากจน ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
    ๑) พี่สอนน้องคล่องธุรกิจ พิชิตฝัน เป็นการสร้างเด็กและเยาวชนเป็นนัก
ธุรกิจรุ่นเยาว์ จ านวน ๒๐๐ คน มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือต่อยอดธุรกิจเดิม และสามารถพัฒนา
เป็นอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรม “YEN-D พี่สอนน้องคล่องธุรกิจ” ให้แก่
เยาวชนกลุ่มท่ีขาดโอกาสที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือมีฐานะยากจน หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ 
จ านวน ๔๐๐ คน ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่าย 
YEN-D (Young Entrepreneur Network Development) 
    ๒) ปัญญาภิวัฒน์ สานฝัน สู่อาชีพ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
และอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา
ภิวัฒน์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา เงินค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ๆ รวมท้ังการฝึกวิชาชีพ
ให้แก่เด็กและเยาวชน จ านวน ๒๐๐ คน พร้อมสนับสนุนโอกาสในการเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๑๗ 

 

  ๓)  Stronger (Teen)  Mom เป็ นการพัฒนา ทักษะอาชีพ ให้ แ ก่ 
แม่วัยรุ่นร่วมกับ AIS จ านวน ๑,๐๐๐ คน และการพัฒนาทักษะอาชีพตามบริบทท้องถิ่นให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๔,๕๖๐ คน ให้เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมในมิติด้านสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ และการศึกษา 
 ๔) การประกอบอาชีพ เป็น เชฟ (Chef)  เป็นการพัฒนาทักษะ 
การประกอบอาชีพเชฟให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
จ านวน ๑,๕๐๐ คน ให้สามารถประกอบอาชีพ ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 ๕) การประกอบอาชีพช่างต่าง ๆ  เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพช่าง 
ในรูปแบบต่าง ๆ จ านวน ๗,๘๕๐ คน ดังนี้ (๑) ช่างซ่อมกระเป๋า/สปากระเป๋า ให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว 
พ่อเลี้ยงเดี่ยว และผู้ว่างงาน จ านวน ๒๐๐ คน (๒) ช่างตัดผม/ผู้เชี่ยวชาญด้านทรงผม ให้แก่ช่างผม
ในร้านขนาดเล็ก และประชาชนท่ีสนใจ จ านวน ๒,๐๐๐ คน (๓) ช่างอาสาในชุมชนในพื้นท่ี
โครงการบ้านมั่นคง/บ้านพอเพียง จ านวน ๕,๕๗๐ คน (๔) โครงการช่างชุมชน พัฒนาทักษะ 
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  จ านวน ๘๐ คน ให้ เป็นช่างล้างและบ ารุ ง
เครื่องปรับอากาศในบ้าน ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างบ ารุงรักษาจักรยานยนต์ ช่างเดินท่อและ
ติดตั้งสุขภัณฑ์ 
 ๖) การประกอบอาชีพบัตเลอร์ (Butler) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ท่ีมีความสนใจในงานบริการ  
และประกอบอาชีพบัตเลอร์ จ านวน ๕๐ คน เพ่ือเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลของผู้บริหารหรือกลุ่ม V.I.P.
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 ๗) การขายของออนไลน์ (E - Commerce) ผ่านโครงการ Future Work 
Academy ส าหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มอาชีพของคนพิการ จ านวน ๒,๕๐๐ คน 
ร่วมกับบริษัทชั้นน า ในการสร้างรายได้ให้คนพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืน 
 ๘) สร้างคนพิการนักออกแบบคนพิการ  จ านวน ๒,๕๐๐ คน ได้รับ 
การพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถท าเป็นอาชีพ และท างานท่ีบ้านได้ สามารถ
ออกแบบกราฟิก และแบบสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จ ากัด 
 ๙) สร้างอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เป็นการพัฒนาทักษะ 
การดูแลผู้สูงอายุให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๕,๑๓๐ คน ในด้านการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 
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๑๑๑๘ 

 

(๑๘ ชั่วโมง) การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (๗๐ ชั่วโมง) การดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง (๔๒๐ ชั่วโมง) 
เพ่ือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑๐) การผลิตและจ าหน่ายเทียนหอม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๕๐๐ คน ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์เทียนหอมให้มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยการใช้วัตถุดิบ 
ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น เทียนหอมกลิ่นกาสะลอง ตะไคร้หอม ประกอบกับบรรจุภัณฑ์
เซรามิกของล าปางให้มีรายได้ ความมั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๑๑) สร้างนักประเมินทรัพย์สินมืออาชีพรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ,๐๐๐ คน ได้มีการพัฒนาทักษะวิธีการประเมินทรัพย์สิน ให้มีคว ามรู้ความเข้าใจใน 
แนวทางการประเมินทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ภายในองค์กร สามารถสอบเป็นนักประเมิน
ทรัพย์สิน และมีโอกาสประกอบอาชีพเป็นนักประเมินได้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทย 
 ๑๒) ส านักงานธนานุเคราะห์ ทอฝันปันน  าใจให้สังคม เป็นการแก้หนี้ให้กับ
ลูกค้าของสถานธนานุเคราะห์ ส่งเสริมลูกค้าให้ได้รับ ทุนส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๘๐๐ ทุน 
ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมมูลค่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓) โครงการหมอหนี  เป็นการจัดท าโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน 
พร้อมท้ังวิเคราะห์และให้ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้ รวมท้ังจัดอบรมให้กับนักศึกษา จ านวน 
๑๐๐ คน เพื่อถ่ายทอดให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่ัวประเทศ จ านวน 
๕๐๐ คน 
  ๒.๒.๑๕ การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้
มีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมและกรุงเทพฯ ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอแนะ 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายแผนงาน โครงการ วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และส่งเสริมสนับสนุน 
ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม เป็นต้น 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงให้
ความส าคัญกับการเปิดพื้นท่ีให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านเวทีการประชุมสมัชชาสวัสดิการ
สังคมจังหวัด/ระดับชาติ การประชุมกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคม  
    ผลการด าเนินงาน 
    ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ท้ัง ๒ เร่ือง ประกอบด้วย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๑๙ 

 

    ๑) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) การก าหนดทิศทางงานสวัสดิการสังคม ใน ๕ ปี ข้างหน้า  
โดยการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๙ หัวข้อ “ทิศทางการจัดสวัสดิการ  
ใน ๕ ปี ข้างหน้า” เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting  
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๒๕๐ คน และรวบรวมความเห็นของผุ้เข่าร่วมประชุมผ่าน Google Form 
  (๒) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการสานแผน
สวัสดิการสู่ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เมื่ อวัน ท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๘ คน และได้ท าการวิเคราะห์
สถานการณ์สวัสดิการสังคมไทย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดการร่างแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
  (๓) การประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมฯ 
 (๔) การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะท างานจัดท าแผน เมื่อวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ 
  ๒) มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสังคม  
ได้ด าเนินการเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาประเด็นในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนน าข้อมูล
ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง
กฎหมาย ท้ัง ๒ ฉบับ ให้เกิดความคล่องตัวการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมต่อไป 
 ๒.๒.๑๖ การขับเคลื่อนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) รวบรวมแผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๖๙ จังหวัด 
 ๒) พิจารณา/โอนงบประมาณครั้งท่ี ๑ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจจังหวัด จ านวน ๒๗ จังหวัด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท 
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รวมจ านวนเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดท่ีใช้งบประมาณแล้ว จ านวน ๗ จังหวัด เป็นเงิน 
๑๘,๖๔๐ บาท 
 ๓) จัดท าตัวชี้วัด (KPI Template) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการฯ โดยรายละเอียดตัวชี้วัดแบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่  
 กรณีท่ี ๑ :  ส าหรับจังหวัดท่ีมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแล้ว จ านวน ๔๖ จังหวัด  
 กรณีท่ี ๒ : ส าหรับจังหวัดท่ียังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด จ านวน ๓๐ จังหวัด 
 ๔) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลองค์กรภาคธุรกิจท่ีด าเนินการเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยขอความร่วมมือและประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนข้อมูล จ านวน ๗๖ จังหวัด 
 ท้ังนี้ เป้าหมายด าเนินงานใน ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันด าเนินงานแล้ว ๗ จังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ ๙.๒ 
 ๒.๒.๑๗ การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม  เพี่อให้กลไก
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะท างานและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม เป้าหมาย ๒ เรื่อง 
ประกอบด้วย 
  ๑) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
  ๒) ข้อเสนอในการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ 
และพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ฯ ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕ 
ของเป้าหมาย 
 ๒.๒.๑๘ โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อท าให้คนไร้บ้านเข้าถึงสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยราคาถูก คนไร้บ้านมีความรับผิดชอบในการ   
เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การมีเงินออม เงินส่งกลับครอบครัว และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ “แชร์” ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย ร่วมกับกองทุนท่ีเครือข่ายคนไรบ้าน 
และมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้จัดตั้งขึ้น ในอัตราฝ่ายร้อยละ ๖๐ ของค่าเช่าบ้าน ซึ่งสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านเฉลี่ยคนละ ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน รวมท้ังมีบริการตัดผม ตรวจ ATK 
และประสานการจัดหางานตามความถนัดและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
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  ผลการด าเนินงาน คนไร้บ้านเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย จ านวน ๒๙ คน เป้าหมาย 
๑๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙ 
  ๒.๒.๑๙ สงเคราะห์ผู้ติดเชื อเอดส์และครอบครัว เพื่อให้ผู้ท่ีติดเชื้อเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ในรูปแบบการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อและครอบครัว 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัว เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๓,๖๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๒๓ 
  ๒.๒.๒๐ สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเอดส์ เพื่อให้สตรีผู้ท่ีติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์
ในรูปแบบเงินสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมี อาชีพ
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป้าหมาย ๖๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๒๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๘๓ 
  ๒.๒.๒๑ สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนา เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนา เป้าหมาย ๑,๘๐๐ คน 
ผลการด าเนินงาน ๖๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๑ 
  ๒.๒.๒๒ สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และการให้แบบมีเงื่อนไข เป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ คน ผลการด าเนินงาน 
๒๓,๔๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๙ 
  ๒.๒.๒๓ ช่วยเหลือด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เป้าหมาย ๖๒ คน ผลการด าเนินงาน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๗๗ เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาฯ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๐,๐๐๐ บาท    
เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาฯ ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๖๑,๘๐๐ บาท 
  ๒.๒.๒๔ โครงการสร้างต้นแบบระบบในการเก็บข้อมูลศักยภาพประชาชน
รายบุคคลเพือ่ลดความเหลื่อมล  าโดยการพัฒนาเข้าสู่อาชีพใหม่ ปรับปรุงรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมโครงการปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างต้นแบบประชาชนท่ีเข้าสู่อาชีพใหม่เพื่อสร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล้ าเรื่องรายได้ วงเงิน ๑๐,๖๘๙,๔๐๐ บาท ด าเนินการแล้ว ร้อยละ ๕
รวมท้ังด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหาศักยภาพระดับบุคคลและกลุ่มอาชีพต้นแบบ
เพื่อการ Reskill/Upskill และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดก าแพงเพชรวันท่ี ๒๐ - ๒๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๒๒ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุทัยธานี วันท่ี ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดพิจิตร วันท่ี ๒ - ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดตาก วันท่ี ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันท่ี ๑๖ - ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจังหวัดสุโขทัย วันท่ี 
๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๒.๒.๒๕ ขับเคลื่อนจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
จังหวัดท่ัวประเทศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) จ านวน ๒๓๒ คน ลงพื้นท่ีจัดระเบียบคนขอทานในพื้นท่ีสาธารณะและงานเทศกาล
ประจ าปีของจังหวัดท่ัวประเทศเพื่อจัดระเบียบคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก    
แก่ร้านค้าและประชาชนภายในงานให้ทราบว่า “การขอทานผิดกฎหมาย” ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒.๒.๒๖ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงสิทธิบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ัวประเทศลงพื้นท่ีเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมให้เข้าถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕๕,๔๔๓ ราย 
พบมีผู้ประสงค์ยื่นสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐,๔๒๑ ราย 
 
 ๒.๓  ลดความเหลื่อมล  าของ “คุณภาพการบริการสุขภาพ” ทั งระบบ พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือน าไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่พี่น้องประชาชน 
  ๒.๓.๑ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency 
Patients: UCEP) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๑๓๒,๖๔๗ บาท 
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้ 
   ๑) มีผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีเข้าระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย UCEP ๙๗๖,๕๙๖ ราย 
จ าแนกเป็น 
   - เข้าเกณฑ์ UCEP จ านวน ๑๒๒,๕๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๕ 
   - ไม่เข้าเกณฑ์ UCEP จ านวน ๘๕๔,๐๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๕ 
   ๒) จ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีรับเข้าสู่ระบบสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 
๙๐ วัน 
    - เรื่องร้องเรียน เอกสารครบถ้วน ๑๗๓ เร่ือง   
    - คณะท างานร้องเรียน พิจารณาแล้วเสร็จ ๑๗๗ เร่ือง   
    - อยู่ระหว่างด าเนินการ ๕๘ เร่ือง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๒๓ 

 

  ๒.๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการออกคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
จ านวน ๙,๘๖๓ แห่ง ให้มีคุณภาพจนได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล
ติดดาว 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๒๔ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๓   มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ 

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๒๕ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก 
 

 ๓.๑  มาตรการตั งรับ "การกีดกันทางการค้า" เร่งเพิ่ม “ช่องทาง” การส่งออกที่ถือเป็น
รายได้หลักของประเทศ 
 ๓.๑.๑ เร่งรัดขยายตลาดส่งออก และธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก  เพื่อส่งเสริม 
การส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ โดยใช้กลยุทธ์การรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ และฟื้นฟู
ตลาดเก่า มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมรวม ๘,๒๗๓ ราย จับคู่เจรจาธุรกิจ ๗,๘๙๑ คู ่
เกิดมูลค่าการเจรจาการค้ารวม ๔๐,๐๗๐.๗๐ ล้านบาท โดยส่งเสริมและพัฒนาตลาด 
e-Commerce ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
  ๑) จัดงานแสดงสินค้าในตลาดอาเซียน ตลาดเอเชียใต้ ตลาดจีน และตลาด
เอเชียตะวันออก ตลาดตะวันกลางและแอฟริกา ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป รัสเซีย และ CIS เช่น 
งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week ณ ประเทศลาว งาน Top Thai Brands ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม และกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าสุขภาพเครื่องส าอาง  
ณ ห้างสรรพสินค้า Estella Place นครโฮจิมินห์ จัดงาน Top Thai Brands ณ นครโฮจิมินห ์
จัดนิทรรศการพิเศษ /คูหา Mirror & Mirror ของผู้ประกอบการจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด
กาญจนบุรี และผลักดันการค้าการลงทุนคู่ขนานโครงการจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย จัดกิจกรรม
ร่วมกับห้าง Spencer’s และห้าง Nilgiris ในเมืองต่างๆ อาทิ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอุตตร
ประเทศ รัฐหรยาณา รัฐเตลังคานา และรัฐทมิฬนาฑู จัดกิจกรรม Thai-India Trade Connect 
2012 (ออนไลน์) ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมยกระดับการส่งออกผลไม้ และสินค้านวัตกรรมจาก
ผลไม้ไทย ใน ๘ เมืองส าคัญของประเทศจีน อาทิ หนานหนิง ฉงชิ่ง ชิงต่าว เซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู  
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าผลไม้ไทยร่วมกับห้าง makro 
ประเทศกัมพูชา ซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิง ประเทศลาว และห้างสรรพสินค้าชั้นน าในประเทศเมียนมา 
จ านวน ๓ แห่ง  ได้แก่  ห้ าง Thai Town Supermarket ห้าง City Mart และห้าง Makro 
Myanmar จัดงานแสดงสินค้า Thailand week ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และจัดงาน
เปิดตัว TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม Blibli.com (ตลาดอินโดนิเซีย) จัดกิจกรรมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และกรมพาณิชย์มณฑลไห่หนาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยแบบออนไลน์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๒๖ 

 

และออฟไลน์ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Carrefour ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาหารไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (Hotel 
Restaurant and Catering: HoReCa) เผยแพร่ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ กรุงบูดาเปสต์ 
ประเทศฮังการี และกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมนักธุรกิจไทย
แสวงหาโอกาสการลงทุนและด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เป็นต้น 
  ๒) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เกิดมูลค่าการค้าขายผ่านเว็บไซต์ฯ 
และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ ๑๗,๙๓๖.๗๑ ล้านบาท 
  ๓) การเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ (Online Business Matching) มีการจับคู่
ธุรกิจออนไลน์ ๕,๙๔๘ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๑๖,๒๔๕.๕๗ ล้านบาท อาทิ สินค้ายางพารา มันส าปะหลัง 
ข้าว น้ าตาล เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
 ๓.๑.๒ ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทย 
ท่ีมีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ๕,๖๑๖ ราย 
จับคู่เจรจาธุรกิจ ๓,๙๑๘ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๙,๒๔๓.๖๙ ล้านบาท ผ่านการส่งเสริมสินค้าประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าธุรกิจบริการ อาทิ บริการ
สุขภาพและความงาม บริการดิจิทัลคอนเทนท์ และบริการโลจิสติกส์การค้า เป็นต้น 
 ๓.๑.๓ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย (Thai - Saudi 
Business Matching) จากหอการค้ามณฑลริยาด จ านวน ๗๐ บริษัท มีการเจรจาจับคู่กับ 
นักธุรกิจไทย จ านวน ๓๕๒ คู่ สร้างมูลค่าการซื้อขาย จ านวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมูลค่า
คาดการณ์ภายในเวลา ๑ ปี จ านวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกลุ่มสินค้าและบริการท่ีได้รับ
ความสนใจและมียอดซื้อขายสูง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ ค้าปลีก 
การขนส่ง อัญมณีและเครื่องประดับ ตามล าดับ โดยคาดว่าในอนาคตจะมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากสินค้าไทยได้รับการชื่นชมว่าเป็นสินค้าท่ีดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภคชาวซาอุดีอาระเบีย 
 
 ๓.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองหลัก” “เมืองรอง” และ “การท่องเที่ยวชุมชน” 

๓.๒.๑ การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทยท่ีดีงาม รวมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณ ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 
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๓.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ในชื่อ “Bangkok Tourism Division” 
  ๓.๒.๓ ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยก าหนดแผนการด าเนินการ 
ด้านการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต และมีกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) จัดการอบรมเชิงบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ ในการบริหารจัดการ 
การท่องเ ท่ียวอย่างยั่ งยืนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรด้ านการท่องเ ท่ียวของ
กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคประชาชน ๕๐ เขต 
  ๒) การจัดกิจกรรมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) จ านวน ๖ กลุ่มเขต เขตละ 
๑ ครั้ง รวม ๖ ครั้ง เพื่อก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว ๑ เขต ๑ เส้นทาง และ ๑ กลุ่มเขต 
๑ เส้นทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภาคประชาชน 
จ านวน ๕๐ คน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียววิถีถิ่นสู่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืน
ในแหล่งท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยผลการด าเนินงาน 
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ท้ังนี้ ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรม Focus Group 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ (จ านวน ๘ ส านักงานเขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง  
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา) ณ ชุมชนกุฎีจีน 
เขตธนบุรี และกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีถิ่นของชุมชนในย่านกุฎีจีน 

ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรม Focus Group 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (จ านวน ๗ ส านักงานเขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ ) ณ มัสยิดนุรุ้ลฮูดา เขตทุ่งครุ 
และกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีถิ่นของชุมชนในย่านตลาดมดตะนอย 
  ๓) ศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการในแหล่งท่องเท่ียวร่วมกับ ๖ กลุ่มเขต 
  ๕) มอบหมายส านักงานเขตด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เส้นทาง 
การท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะอาด ปลอดภัย สวยงาม พร้อมด้วยวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ของแต่ละชุมชน ให้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียว ได้แก่ (๑) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเท่ียว
ให้สะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ และมีจุ ดเช็คอินส าหรับนักท่องเท่ียว  
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(๒) อนุญาตให้วาดภาพบนผนังรั้วปูน (Street Art) ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมประกวด 
หน้าบ้านน่ามอง หรือขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างบรรยากาศในแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนร่วมกัน (๓) ก าหนดวัน เวลา ให้ชัดเจนในการท่องเท่ียวชุมชนแต่ละแหล่ง (๔) จัดให้มีนักเล่าเรื่อง
ท้องถิ่น เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ น า เท่ียวตามเส้นทางท่ีก าหนด และ (๕) จัดกิจกรรม 
และรูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวตามวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวิถีชีวิต 
  ๖) จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียว ๖ กลุ่มเขต เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีเขตท่ีใกล้เคียงกัน เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเท่ียววันเดียว (One Day Trip) “วันเดียวเท่ียว  
๓ เขต” ท่องเท่ียววิถีคลองสายประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของกรุงเทพมหานครให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ี ยว 
เพื่อต่อยอดการบริการด้านการท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคต  
ท้ังนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ชะลอการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน เนื่องจากการจัดกิจกรรม Focus group เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียววิถีถิ่น 
สู่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืนในแหล่งท่องเท่ียว เป็นลักษณะการประชุมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียว  
ภาคประชาชน จ านวน ๕๐ คน ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งอาจเกิดความเส่ียงในการติดเช้ือได้ 
  ๓ . ๒ . ๔  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ที่ พั ก นั ก เ ดิ น ท า ง  ( Home Lodge)  
โดยกรมการท่องเท่ียวได้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) 
เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพธุรกิจการให้บริการท่ีพักให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน 
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีรายได้เสริมจากการท่องเท่ียวโดยการด าเนินโครงการ
พัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในด้านท่ีพักนักเดินทาง จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ข อ ง  ท่ี พั ก นั ก เ ดิ น ท า ง  ( Home Lodge)  ใ น พื้ น ท่ี ภ า ค เ ห นื อ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพัก
นักเดินทาง (Home Lodge) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มีผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
รวมถึงชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) 
จ านวน ๑,๑๔๔ แห่ง รวม ๓,๐๙๑ ห้อง ท่ีมีคุณภาพครบตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบท้ัง ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสะอาด ด้านความสะดวก ด้านความปลอดภัยด้านความเป็นธรรม และด้านรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังสิ้น ๑๔ ตัวชี้วัด 
  ๓.๒.๕ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง  โดยได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) ด้านความปลอดภัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
ในและนอกพื้นท่ีในการประสานงานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแล 
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ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม และสาธารณสุขตามมาตรการการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (Amazing Thailand Safety & Health Administration: 
SHA) 
   ๒) ด้านคมนาคม ได้บูรณาการอ านวยความสะดวกการเข้าถึงตัวแหล่งท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเมืองหลัก-เมืองรอง และเมืองรอง-เมืองรอง ในการกระจาย
ตัวของการเดินทางท่องเท่ียวข้ามภูมิภาคครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
   ๓) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาตาม
แนวทางการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบสาธารณสุขให้เกิดความเป็นมาตรฐาน SHA 
   ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ได้บูรณาการกับหน่วยงาน 
ในจังหวัด ท้ังในและนอกพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 
และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเท่ียวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
   ๕) ด้านพัฒนาบุคลากร  โดยการพัฒนาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม  
เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวซ้ า โดยจัดอบรมด้านภาษาต่าง ๆ และการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ฯลฯ 
   ๖) ด้านบูรณาการส่งเสริมการตลาด โดยการบูรณาการแผนการด าเนินงาน 
โดยใช้มาตรการจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ จัดการท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว ผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาดของภาครัฐ เช่น โครงการก าลังใจรัฐบาล 
สนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , โครงการเท่ียวปันสุข, โครงการเราไป
เท่ียวด้วยกัน ฯลฯ   
   ๗) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การสื่อสารการตลาด โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show การโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างกิจกรรมการตลาด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม การชิงรางวัล และจัดแพ็กเกจร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน ท่ีพัก 
ร้านอาหาร บริษัทน าเท่ียวฯลฯ เพ่ือเป็นการจูงใจและกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียว 
  ๓.๒.๖ โครงการการด าเนินการเพ่ือรองรับการประกาศก าหนดเขตพื นที่ ในท้องถิ่น
หรือชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยการตรวจประเมินพื้นท่ีในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีในท้องถิ่น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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หรือชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ระหว่างวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันท่ี 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในพื้นท่ี  
   ๑) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า ต าบล
วังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
   ๒) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวบ้านท่าระแนะ ต าบลหนองคันทรง  
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
   ๓) รีสอร์ท ชุมชนบ้านบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  
   ๔) วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเท่ียวชุมชนตะโหมด ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
   ๕) กลุ่มชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุงโฮมสเตย์ ต าบล ชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง  
   ๖) ชุมชนท่องเท่ียวบ้านห้วยรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 
  ๓.๒.๗ การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในภารกิจการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “เท่ียวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยาน
นานาชาติเบตง จังหวัดยะลา” เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
   ๑) การส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่นของพื้นท่ี อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลาในด้านการท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นตามแนวทาง 
การส่งเสริม Soft Power เพื่อให้ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จักในเวทีโลกมากขึ้น 
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑) โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวคุณภาพ
จังหวัดยะลา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบด้านการท่องเท่ียว เพื่อรองรับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการโรงแรม ชุมชนท่องเท่ียว 
และร้านอาหาร ได้รับการรองรับมาตรฐาน SHA และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลามีรายได้
เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเศรษฐกิจโดยรวมของภาคใต้เป็นในทิศทางท่ีดีขึ้น 
    ๑.๒) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้น
เศรษฐกิจชายแดนใต้ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ท่ีมีอยู่ให้เป็นทีรู้จักของนักท่องเท่ียว ส่งผลให้
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวให้แก่
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจากการด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้เกิด
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รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ (ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด - 19) จาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายได้จ านวน ๙๖๘ ล้านบาท  
เพิ่มเป็น ๒,๕๐๐ ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลังจากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในปี ๒๕๖๗  
จะมีรายได้ จ านวน ๗,๕๐๐ ล้านบาทและมีเป้าหมายรายได้ จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ท่ีจ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
   ๒) การส่งเสริมท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จ.ยะลา ให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ โดยจัดท าแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและความร่วมมือ
ด้านการค้าและการพาณิชย์ในระดับภูมิภาคเพื่อเป็นการต่อยอดท่าอากาศยานนานาชาติเบตง 
จังหวัดยะลา ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนาคต โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการเส้นทางบินไปยัง
สนามบินเบตง โดยมีประเด็นความคืบหน้า ดังนี้ 
    ๒.๑) ด้านการบริการและการจัดการการบิน กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาร่วมกับสายการบินนกแอร์ สามารถบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริการ 
และการจัดการการบิน อัตราร้อยละ ๑๒-๑๖ ของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเดือนท าให้สายการบิน 
ท่ีท าการบินไปยังสนามบินเบตงสามารถให้บริการในระยะแรกได้จนกว่าเส้นทางบินดังกล่าวได้  
และพร้อมท่ีจะผลักดันเส้นทางบินดอนเมือง - เบตงสู่ระยะท่ีมีการเดินทางของนักท่องเท่ียว
สม่ าเสมอ    
    ๒.๒) ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ ์ โดยกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวไทย 
(สธทท.) สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว ภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 
ฯลฯ ในการกระตุ้นจ านวนให้นักท่องเท่ียวเดินทางทางอากาศไปยังสนามบินเบตง ท าให้อัตรา
บรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) เส้นทางดอนเมือง-เบตงระหว่าง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 
๒๕๖๕ มีอัตราเฉลี่ย ท่ีร้อยละ ๘๕ ของจ านวนท่ีนั่ง ท่ีสามารถจ าหน่ายได้ ท้ังหมด (Seat 
Available) คาดว่าจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสายการบินหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการน าเท่ียวและสื่อ มวลชน จะท าให้สายการบินนกแอร์สามารถรักษาอัตราการบรรทุก
ผู้โดยสารเส้นทางดอนเมือง-เบตง ในอัตราร้อยละ ๗๘ - ๘๕ นี้ได้ไปจนถึงไตรมาสท่ี ๑ ปี ๒๕๖๖ 
    ๒.๓) ด้านการเดินทางท่องเท่ียวเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว โดยกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม
ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเท่ียว ด้วยแนวคิด 
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“Amazing New Chapter” ควบคู่กับการด าเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพื้นท่ี ๕ 
จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายพื้นท่ีท่องเท่ียว การเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว  
และการใช้จ่ายในพื้นท่ีท่องเท่ียว ดังนี้ 
     - การส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ท่ีมี ความโดดเด่นของพื้นท่ี 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
     -  ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดยะลาให้มีมาตรฐานการบริการท่ีมีคุณภาพ 
และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยโครงการ “Amazing Thailand 
Safety and Health Administration (SHA)” 
     - จัดกิจกรรม “กินเท่ียวฟินฟิน เช็คอินยะลา”โดยร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการภัตตาคารร้านอาหารในพื้นท่ีจังหวัดยะลาท่ีได้รับมาตรฐาน SHA มอบสิทธิ์ส่วนลด
ค่าอาหารให้กับนักท่องเท่ียว และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อสั่งเมนูอาหารถิ่นมียอดใช้จ่ายครบ  
๕๐๐ บาท 
     - จัดกิจกรรม “โปรราคาเด็ด....ท่ีพักยะลาโดนใจ” โดยร่วมกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก โฮมสเตย์ ท่ีได้รับมาตรฐานSHA, SHA PLUS ในพื้นท่ีจังหวัด
ยะลา มอบสิทธิ์ส่วนลดค่าท่ีพักให้กับนักท่องเท่ียวชาวไทยและผู้เข้าร่วมโครงการฯเมื่อเข้าพัก
โรงแรมท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒ คืนขึ้นไปรับสิทธิ์ส่วนลด มูลค่า ๓๐๐ บาท/๑ สิทธิ์/๑ ห้อง 
     -  ผู้ ป ระกอบการ ในพื้ น ท่ี ร่ วมกิ จกรร มส่ ง เสริ มการขาย 
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดยะลาภายในงาน “Amazean Jungle Trial” ท่ีจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมือง เบตง จังหวัดยะลา 
     - กิจกรรม Media FAM Trip ดอนเมือง-เบตง จัดขึ้นในวันท่ี  
๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางบินใหม่  และแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และพื้นท่ีใกล้เคียงให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวฯ มีสื่อมวลชนออนไลน์เข้าร่วมท้ังสิ้น ๗ หน่วยงาน 

๓.๒.๘ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
น าพลังบวรขับเคลื่อนสังคมไทย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดเป็นชุนชนระดับต่าง ๆ 
รวมกว่า ๒๕,๐๐๐ ชุมชนท่ัวประเทศ และในจ านวนนี้มีชุมชนคุณธรรม ท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอด 
สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจ านวน ๑,๐๐๐ ชุมชนหรือท่ีเรียกว่า “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็น



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๓๓ 

 

ชุมชนท่ีใช้ “พลังบวร” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยน าเสน่ห์แห่งวิถีชีวิต ความงดงาม
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน ของฝากของท่ีระลึก
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความงดงามทางธรรมชาติ ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ความอบอุ่น
ด้วยไมตรีแบบคนไทย มาส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ส่งผลให้ชุมชนคุณธรรม เป็นชุมชน 
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวผู้มาเยือนจากท่ัวประเทศ 

 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังภาคประชาชนในการน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้า และบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” น าอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะน าร่องโครงการ
ดังกล่าวโดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง
บวร ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อรับรางวัล ๑๐ สุดยอด
ชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 

 ส าหรับการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
จะคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติของ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด รวม ๒๒๘ ชุมชน ให้เหลือ ๑๐ ชุมชนเพ่ือรับรางวัล ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก เช่น อัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน 
สถานท่ีท่องเท่ียว อาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เมื่อคัดเลือกชุมชนได้แล้ว กระทรวง
วัฒนธรรมจะขับเคลื่อนโครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลาย และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู เกียรติ  
และเป็นขวัญก าลังใจแก่ชุมชนคุณธรรม ท่ีด าเนินการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง โดยการน าทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็น
ภูมิทางสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของชุมชน มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า 
และมูลค่า น าเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของชุมชน มาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากร ช่วยฟื้นฟู
ชุมชนและสังคมจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
และเกิดการอนุรักษ์ สืบสานรักษา ต่อยอด มรกดทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นควรให้ท้ัง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” รับมอบโล่
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๓๔ 

 

 เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลายลง การท่องเท่ียวและรายได้หมุนเวียนคึกคัก ย่อมหมายถึงความสุข 
ความหวัง และรอยยิ้มของคนไทยในชุมชนจะกลับมาอีกครั้ง โครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
ภายใต้รากแห่ง “พลังบวร” จึงถือเป็นโครงการส าคัญอีกโครงการหนึ่งของชาติในอันท่ีจะสร้าง
ความพร้อมรองรับผู้ คนทันทีท่ีกุญแจประตูอิสรภาพแห่งการท่องโลกกว้างถูกปลดออก  
โดยระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” อยู่ในช่วงระหว่างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดได้รายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ น าเสนอแล้ว แต่ละพื้นท่ี
ต่างชูสถานท่ีท่องเท่ียว อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอื่น ๆ ท่ีโดดเด่นไม่แพ้กัน 

 ท้ังนี้ ได้จัดท าวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 
เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและการท่องเท่ียวในชุมชน 
โดยได้ลงพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมเพ่ือด าเนินการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ “ข่าวสนุก ปักหมุดเท่ียว”  
ใน ๕ สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ (๑) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง (๒) โฮมสเตย์บ้าน
สวนบางเตย (๓) CPOT เบญจรงค์ ร้านจิราวรรณ (๔) ร้านอาหารบ้านสวนริมนา (๕) วัดพระปฐมเจดีย์ 
ราชวรมหาวิหาร และ (๖) พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียในพื้นท่ีจังหวัด 
นครปฐม  

 

 
 

 
 

๒) แผนงานท่องเที่ยววัฒนธรรม ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดพื้นท่ีรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดน าร่อง เพื่อฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๓๕ 

 

และกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดแผนงาน
เพื่อรองรับการเปิดพื้นท่ีรับนักท่องเท่ียวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดน าร่อง รวมถึง
จังหวัดอื่นท่ัวประเทศไว้ ๔๕ แผนงาน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีการจัด ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการเท่ียวชุมชน ยลวิถี การยกเว้นค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ระหว่าง
วันท่ี ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การจัดนิทรรศการพิเศษศิลปะถ้ า ส่ือสังคมดึกด าบรรพ์ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ และจัดท าเกม Phuket Cooking Fever เพื่อยกระดับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตสู่เมืองอาหารระดับโลกสอดคล้องกับการท่ียูเนสโก
ประกาศ ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ส่วนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จัดกิจกรรมบวร On Tour จังหวัดกระบี่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีใหม่ด้วยมิติ
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ตลาด
วัฒนธรรม และโครงการเส้นทางท่องเท่ียวแสวงบุญ โดยในพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ จัด ๔ ประเภท ได้แก่ 
กิจกรรมการท่องเท่ียววิถีชุมชน ๗ โครงการ ในพื้นท่ี ๒๓ จังหวัด เช่น ถนนสายวัฒนธรรม ตลาด
วัฒนธรรม การท่องเท่ียวทางศาสนา งานเทศกาลประเพณีประจ าท้องถิ่น รวมถึงการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ท้ังนี้ ให้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก 

๓) การคัดเลือกและถ่ายท าสารคดี ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน 
ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน 
ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวจากชุมชนคุณธรรมฯ  
ท่ัวประเทศ ๒๒๘ ชุมชน ให้ได้ ๑๐ ชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ 
พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้าง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความส าเร็จไปยังชุมชนอื่น ๆ ปลุกกระแสการท่องเท่ียว
วิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลายและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อม 
ด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติและมีผลการด าเนินงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ดังนี้ 

 (๑) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์

 (๒) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
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 (๓) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 (๔) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา 

 (๕) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนค า ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ 

 (๖) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 (๗) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ าประแส ต าบลปากน้ าประแส อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

 (๘) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

 (๙) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (๑๐) ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังนี้ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 

 โดยท้ัง ๑๐ ชุมชน จะได้รับโล่รางวัลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีต่อไปขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ ระหว่างการพัฒนา Mobile 
Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ท้ังในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็น Application 
ท่ีรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีโดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทาง
วัฒนธรรม และท่ีพัก ฯลฯ จากท่ัวประเทศ พร้อมจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวของจังหวัด  
โดยเชื่อมโยงเส้นทางไปยัง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชนยลวิถี” และชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดย Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท่องเท่ียว
ชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดท้ัง เพื่ ออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการท่องเท่ียว และเป็นช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
ในท้องถิ่น และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังโควิด - 19 คลี่คลายลง 
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๔) การเปิดตัว Mobile Application “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” 
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท า Mobile Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ท้ังในระบบ iOS 
และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันท่ีรวบรวมข้อมูลของ ๑๐ สุดยอดต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
และชุมชนคุณธรรมฯ ในโครงการ“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ๒๒๘ แห่งท่ัวประเทศ ท่ีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น รวมถึงแหล่งท่องเ ท่ียวทางธรรมชาติ  สถานท่ีส าคัญ และโดดเด่นของท้องถิ่น 
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ร้านอาหารยอดนิยม 
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และท่ีพักแบบโฮมเสตย์ รวมถึงจัดกิจกรรม
พิเศษ เช่น ไหว้พระ นั่งรถสามล้อชมสวนเกษตร ล่องแพและแล่นเรือ ชมธรรมชาติ โดยจัดท าเป็น
แผนท่ีเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังในโปรแกรมแบบเท่ียววันเดียวหรือค้างคืน ท าให้สามารถ
ก าหนดโปรแกรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวได้ง่ายขึ้น อีกท้ังอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ให้กับนักท่องเท่ียวผ่านช่องออนไลน์ เพจ หรือทางโทรศัพท์  

โดยแอปพลิเคชันนี้จะสามารถค้นหาเทศกาลประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด
ต่าง ๆ ท้ัง ๑๒ เดือน เพื่อเพิ่มในโปรแกรมท่องเท่ียวตามวันเวลาและสถานท่ีจัดงานได้อีกด้วย 
ซึ่ง Mobile Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นมิติใหม่ของการน าทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวสามารถชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว ท่ัวประเทศ 
เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาต่าง ๆ ของชุมชน โดยการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเป็นช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์ให้เป็น 
ท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและบริการในท้องถิ่นทั่วประเทศ 

  ท้ังนี้  การจัดท า Mobile Application “เท่ียวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” 
มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยน าทุนทางวัฒนธรรม 
มาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว และบริการทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
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และชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลาย 

 

 
 

๕) การลงพื นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรม สุดยอดชุมชนต้นแบบ  
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจ
บวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน  
ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ  
และร่วมถ่ายท าวีดิทัศน์เท่ียวชุมชนยลวิถี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ อย่างท่ัวถึง ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน อาทิ ชุมชนวัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดสว่างหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ  
บ้านโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดไชยศรี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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 ๖) กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน 
ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรม ได้น าเสนอวีดิทัศน์ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
และการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ต่อท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบวีดิทัศน์ และการด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมได้ขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายรัฐบาลและผลักดัน “Soft Power” 
ความเป็นไทย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยได้ด าเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร เพ่ือให้ชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมท่ีดี
งาม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจ ปัจจุบัน มีชุมชนคุณธรรมฯกว่า ๒๕,๐๐๐ ชุมชนท่ัวประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “เท่ียวชุมชน ยลวิถี”  
โดยน าเสน่ห์และความงดงามของวิถีวัฒนธรรม สถานท่ีท่องเท่ียว ต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่า
อย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความอบอุ่น  
และมิตรไมตรีและผลจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ท าให้สามารถพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ  
สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ ๑,๐๐๐ ชุมชนท่ัวประเทศ ซึ่งผลการขับเคลื่อนงาน “เท่ียวชุมชน 
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ยลวิถี” สามารถปลุกกระแสการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท าให้  
มีนักท่องเท่ียวกว่า ๙๖๐,๐๐๐ คน เกิดรายได้เงินหมุนเวียนจากค่าท่ีพัก อาหาร เคร่ืองดื่ม พาหนะ
เดินทาง ค่าซื้อของฝาก ของท่ีระลึก เป็นต้น กว่า ๗๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีเป้าหมาย
นักท่องเท่ียวและรายได้เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๓ 
 โดยผลส าเร็จจากการด าเนินงานข้างต้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงประกาศ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ๒๒๘ ชุมชน 
และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
ในวงกว้าง ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจ และขยายผลความส าเร็จเป็น
แบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้แก่ (๑) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย  
(๒) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๓) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จังหวัด
ล าปาง (๔) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนค า จังหวัดแพร่ (๕) ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ (๖) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (๗) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (๘) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ าประแส จังหวัดระยอง (๙) ชุมชนคุณธรรมฯ  
วัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (๑๐) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 
 โดยท้ัง ๑๐ ชุมชนได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ท าเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ กระทรวง
วัฒนธรรมได้จัดท าแอปพลิเคชัน “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ยกระดับบริการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการน าทางเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีแผนต่อยอด “ตลาดบก/ตลาดน้ า” “เส้นทางท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนและชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๑ 

 

  

  
 

 ๗) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั งที่ ๒๗”
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมสนับสนุนการจัดงาน “เท่ียวท่ัวไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งท่ี ๒๗” หรือ Thai 
International Travel Fair 2021 (TITF#27)  ระหว่ า งวัน ท่ี  ๒๓ -  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้เลือกซื้อบริการการท่องเท่ียวโดยตรงกับผู้ประกอบการ อีกท้ังยังได้ เข้าถึงบริการทาง 
การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยปัจจุบันการท่องเท่ียวมีหลากหลายมิติ นักท่องเท่ียวเองก็นิยม 
ท่ีจะเดินทางไปยังท้องถิ่น หรือในชุมชนต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อชื่นชมความงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ควบคู่ไปกับการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า 
  โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนการแสดงชุด “ผืนไท” และการแสดง
โขนชุดพิเศษเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ลักษมีสีดา” มาจัดแสดงในงานนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยอื่น ๆ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร มาร่วมแสดงให้ผู้เข้าชม
งานได้รับชมตลอด ๔ วัน รวมท้ังยังส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน โดยได้น า ๑๐ สุดยอดต้นแบบ 
ของโครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” จากท่ัวประเทศมาร่วมแสดงและจัดนิทรรศการ ท้ังนี้ เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย และเพ่ือช่วยกระตุ้น
ให้ เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ อีกท้ั งยังเป็นการตอบสนองต่อความนิยม 
ของนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเท่ียว  
ไปท่องเท่ียวชื่นชมความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังเสน่ห์วิถีชีวิตแบบไทย และสร้างรายได้
ให้ชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่อไป 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๒ 

 

 

 
 

 ๘) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัด
เชียงราย) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  กระทรวง
วัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย สมาคมขัวศิลปะจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย จัดกิจกรรมถนนศิลปะ 
ครั้งท่ี ๒ “ART LOVER” ในงาน “Chiang Rai Art Festival 2022” ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ขัวศิลปะเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๔๐๐ คน ท้ังนี้ 
การจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาพื้นท่ีสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรม Street Art กาดหมั้วครัวศิลป์ การสาธิตและจ าหน่ายผลงานศิลปะ  
การเสวนาศิลปะร่วมสมัย แฟชั่นโชว์ร่วมสมัย การแข่งขันศิลปะเยาวชน 

 
๙) การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั งที่ ๓๔ ประจ าปี 

๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
ในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดงานประจ าปี “งานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช” ครั้งท่ี ๓๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๓ 

 

และย้อนร าลึกถึงประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  
ต่อแผ่นดินไทย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี ซึ่งในปีนี้จัดให้มีพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งตรงกับวันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยในปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา อันเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนา ในโอกาสนี้
จังหวัดลพบุรี  ได้จัดพิธีท าบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน ๕๖ รูป และมีการจัดแสดงโขน  
การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงมวยคาดเชือก และการร าบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ณ บริเวณด้านหน้าพระท่ีนั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท มีการจัดตกแต่งโบราณสถาน สถานท่ี
ส าคัญด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และการจัดซุ้มประดับไฟ โดยเปิดวังนารายณ์เชิญชวนประชาชน นุ่งโจง 
ห่มสไบ แต่งไทยเท่ียววัง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 
ฟรีในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

 
 

๑๐) การแสดงสังคีตวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัด
กิจกรรมสังคีตวัฒนธรรมเป็นการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกโรมคัล ทศกัณฐ์พ่าย  
จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ีสนใจ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทย รวมท้ังอนุรักษ ์
สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย อีกท้ังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของไทยท่ีสวยงามและทรงคุณค่าของชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวในพื้นท่ี การแสดงครั้งนี้มีนักท่องเท่ียวและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับชม 
การแสดงเป็นจ านวนมาก 
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๑๑๔๔ 

 

 
 

๑๑) การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกระทรวง
วัฒนธรรม ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมและให้ก าลังใจชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าใต้ ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สุดยอด
ชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
และร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อาทิ การท าผ้าห่มนวม 
การท าผาสาดลอยเคราะห์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้ อาทิ พวงกุญแจดอกฝ้าย 
ลูกประคบสมุนไพร ข้าวปุ้นฮ้อน เมี่ยงโค้น การท าขนมตาควาย การท าขันหมากเบ็ง การตัดพวง 
มะโหตร พวงกุญแจปลาน้ าโขง ดอกไม้จากเกล็ดปลาน้ าโขง การต าส้มต า และการท ามะพร้าวอ่อนแก้ว 
เป็นต้น 

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) เพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมในทุกภาคส่วนท้ังระดับชุมชน องค์กร อ าเภอ
และจังหวัด เพื่อสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 
โดยชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้เป็นหนึ่งในชุมชนท่ีกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนให้เป็นชุมชน
คุณธรรมฯ ล่าสุดได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เป็น ๑ ใน ๒๓๕ 
แห่งท่ีเป็นชุมชน องค์กร อ าเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของกระทรวงวัฒนธรรม ท้ังนี้ พระครูปิยธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดป่าใต้ ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน  
ในชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้ ได้ร่วมกันใช้พลังชุมชนในการสร้างความรัก ความสามัคคีและความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ชาวบ้านด าเนิน ชีวิตตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ บริเวณ
ใกล้เคียงกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้ ยังมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกมากมาย เช่น ถนน  
คนเดินเชียงคานเป็นท้ังจุดชมวิว แม่น้ าโขง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมายาวนาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าใต้ 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งในพื้นท่ีอ าเภอเชียงคาน เพื่อให้



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๕ 

 

คนไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น สร้างงาน 
สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นไปตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ 
ของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
 

๑๒) การด าเนินโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน  าโขง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 
2022” กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้บูรณาการความร่วมมือกับ
จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน 
ชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดโครงการเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอิน
ริมโขง “Mask Festival 2022” ขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน 
เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ าโขง (หน้าวัดท่าคก) ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
และเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ กิจกรรม 
สวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” ดังกล่าว  

โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน าทุนทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น  
และเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับหน้ากากของจังหวัดเลยมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 
หน้ากากผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย หน้ากากผีขนน้ า อ าเภอเชียงคาน หน้ากากผีบุ้งเต้า อ าเภอภูเรือ 
ซึ่งถือว่าเป็นทุนวัฒนธรรมท่ีส าคัญและยังเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเท่ียว สามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว การจ าหน่ายของฝาก ของท่ีระลึก  ให้ชุมชนเป็นจ านวนมาก มาต่อยอด 
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ
ไทยและในพื้นท่ีแถบลุ่มแม่น้ าโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
ในระหว่างพื้นท่ีแถบลุ่มแม่น้ าโขง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๖ 

 

ให้พัฒนาต่อยอดกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย 
และพื้นท่ีในแถบลุ่มแม่น้ าโขง 

ท้ังนี้ ภายในงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 
2022” มีกิจกรรมจ านวนมาก เช่น ขบวนพาเหรดหน้ากากแฟนซี The Carnival Mask Of Loei 
ประกอบด้วยหน้ากากผีบุ้งเต้า หน้ากากผีขนน้ า หน้ากากผีตาโขนและหน้ากากแฟนซีจากส่วน
ราชการและหน้ากากนานาชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการงานศิลป์ร่วมสมัย 
ริมฝั่งโขง (หน้ากากสีสัน คัลเลอร์ฟูล) นิทรรศการหน้ากากนานาชาติ นิทรรศการหน้ากากจาก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเลย การแสดงศิลป์ร่วมสมัย 
ถนน Street Art at Loei ณ เชียงคาน การสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) 
และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) อาหารและขนมพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมฯ  
และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ท้ังนี้  การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด 

 

 
 

๑๓) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาดน  าตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง
วัฒนธรรม โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นท่ีส ารวจความพร้อมของตลาดน้ าวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจวิถีชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัดภาคกลาง ดังนี้ 

 (๑) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ตลาดน้ ากรุงเก่า วัดท่าการ้อง 
ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา และตลาดน้ าอโยธยา ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  

 (๒) จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ตลาดน้ าวัดล าพญา ต าบลล าพญา อ าเภอ
บางเลน และตลาดน้ าวัดดอนหวาย ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๗ 

 

 (๓) จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ตลาดน้ าวัดตะเคียน ต าบลบางคูเวียง อ าเภอ
บางกรวย  

 (๔) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตลาดน้ าคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด 
เขตตลิ่งชัน และตลาดน้ าสองคลองวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 

เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาตลาดน้ าตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย
ทางด้านวัฒนธรรม ในการพัฒนาแม่น้ าล าคลองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  

 
 

๑๔) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน าเส้นทางท่องเที่ยวศาสนิกสัมพันธ์
ในมิติศาสนาของจังหวัด กรมการศาสนา ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แนะน า เส้นทาง
ท่องเท่ียว ศาสนิกสัมพันธ์ในมิติศาสนาของจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้เส้นทางจาริกบุญในมุมมอง 
ท่ีหลากหลาย ไม่มีขอบเขตจ ากัด รวมท้ังเปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์น าเสนอเส้นทางท่องเท่ียวศาสนิก
สัมพันธ์ในมิติศาสนา เยี่ยมยลถิ่นวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ศาสนาและศาสนิกชน  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๘ 

 

 
 

๑๕) การยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและนโยบายรัฐบาลโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG รวมท้ังผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สร้างรายได้ และภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ดังนั้น 
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้คัดเลือกงานเทศกาล/ประเพณี ท่ีมีความโดดเด่นในจังหวัดต่าง ๆ 
ท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
และชุมชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ โดยเบื้องต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มีแผนยกระดับ งานเทศกาลและประเพณี ๑๖ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ประเพณีแห่สลุงหลวง สืบสาน
กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครล าปาง จังหวัดล าปาง (๒) ประเพณีภูไทร าลึก จังหวัดสกลนคร 
(๓) ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔) ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว 
จังหวัดสุโขทัย (๕) ประเพณีบวชนาคบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ (๖) ประเพณีเวียนเทียนทางน้ า
กลางกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (๗) ประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก จังหวัดยโสธร 
(๘) เทศกาลเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” จังหวัดภูเก็ต (๙) มหกรรมสืบสาน
ต านานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก (๑๐) ประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร 
(๑๑) ประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๒) ประเพณี
สืบสานวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (๑๓) ประเพณีห่มผ้าพระนอน จังหวัด
อ่างทอง (๑๔) เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี (๑๕) ประเพณีท้ิงกระจาด จังหวัด
สุพรรณบุรี และ (๑๖) มหกรรมสืบสานพหุวัฒนธรรม งานของดีเมืองนรา จังหวัดนราธิวาส 
โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๔๙ 

 

  ๑๕.๑)  งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมสี่ เผ่ า ไทศรีสะ เกษ 
ในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจ าปี ๒๕๖๕ จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานประเพณีสืบ
สานวัฒนธรรมฯ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 
ศรีสะเกษ โดยในงานมีการจ าหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผลิตผลทางการเกษตร ผ้าพื้นเมือง 
และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย 
   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัด
อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
   - การแสดงของศิลปินแห่งชาติ ฉวีวรรณ ด าเนิน,ป.ฉลาดน้อย 
ส่งเสริม และศิลปิน ในเขตอีสานใต้ 
   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสี่ชนเผ่าศรีสะเกษ 
   - การจัดแสดง สาธิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารพื้นถิ่น  
   - การแสดงวงดนตรี นาฏศิลป์ ของศิลปินและเยาวชนจังหวัด
ศรีสะเกษ 
   - การเดินแบบผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าเหยียบ
ลายลูกแก้ว” และผ้าเบญจศรีจังหวัดศรีสะเกษ 
   - การเสวนา “การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ หรือ Soft power” 
   การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ในจังหวัดศรีสะเกษ อาทิ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
และองค์กรภาคีเครือข่าย ในการน าทุนทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น อึกท้ังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับจังหวัด
อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
จากการจ าหน่ายผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท และจาก 
การจ าหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผลไม้ต่าง ๆ และเครื่องจักรกลทางเกษตร รวมกว่า 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๐ 

 

 ๑๕.๒) งานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง 
ประจ าปี ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง จัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ฯ ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได้ร่วมกันร าลึกถึงเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ 
และยกย่องเชิดชูท่านสุนทรภู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทกวี และวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงาน   
ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบทอดและน ามาใช้ประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของจังหวัดระยอง ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงลานวัฒนธรรม “เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย” การแสดง
ประกอบจินตภาพประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม ตอน “สุนทรภู่ บันทึกกรุงกวีคู่ศรีรัตนโกสินทร์” 
การแสดงดนตรี กวี ล าน า โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวงคันนายาว การแสดงของ  
กลุ่มไอดอล BNK48 การแสดงของศิลปินลูกทุ่ง เอกราช สุวรรณภูมิ การประกวดขบวนแห่ตัวละคร 
และการแต่งกายย้อนยุคของชาวอ าเภอแกลง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา
ของสุนทรภู่ และการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และอาหารกว่า ๑๐๐ ร้านค้า โดยมี
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๖๐,๐๐๐ คน และมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า และบริการ จ านวน 
๑๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 

๑๕.๓) การจัดงานประเพณีเวียนเทียนทางน  ากลางกว๊านพะเยา 
จังหวัดพะเยา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดงานบุญล้านนายิ่งใหญ่ “เวียนเทียน
ทางน้ ากลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งท่ี ๔๖ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” และกิจกรรมตลาด
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาและบริเวณ
ท่าเรือวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การจ าหน่ายอาหารพื้นถิ่นของกิน
พื้นบ้านเมืองพะเยาและผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) ชิม ช้อปในตลาดวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ชมการสาธิตและการแสดงอาหารชาติพันธุ์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 
รับฟังเพลงและดนตรีริมกว๊านพะเยา และไฮไลท์ส าคัญคือการลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ า
รอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๑ 

 

ส าหรับงาน “เวียนเทียนทางน้ ากลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวใน
โลก” ถือเป็นประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์อันโดดเด่น ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา โดยเริ่มมีการ
เวียนเทียนครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทราย
ไปประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา 

 

 
 

  ๑๕.๔)  การจัดงานประเพณีแห่ผ้ าพระราชทานในสมเด็ จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห่มพระบรม
ธาตุสวี จังหวัดชุมพร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่ม  
พระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร ณ วัดพระบรมธาตุสวี อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยพิธีเริ่มจาก  
พี่น้องชาวชุมพรท้ัง ๘ อ าเภอ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี
ประจ าอ าเภอขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี เสร็จแล้วประธานในพิธี ท าพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่เวียน
รอบพระบรมธาตุสวี จนครบ ๓ รอบ ก่อนน าขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ถวายเป็นพุทธบูชา 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน 
พระบรมธาตุสวี เป็นโบราณสถาน เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ พิธีสมโภชและพิธีอัญเชิญผ้า
พระราชทานฯ ก าหนดจัดกิจกรรมใน “วันอาสาฬหปุรณมีดิถี” หรือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งตรงกับ
วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพร และกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่อาเซียนและสายตาชาวโลก รวมถึงเป็นแรงผลักดัน ให้ชนรุ่ นหลังร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป 
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๑๑๕๒ 

 

 
 

๑๕.๕) ประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ และ ๑๐๗ ปี วันพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” ภายใต้โครงการประเพณีบูชาพระธาตุ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เมืองคนดี และโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาชักพระทางน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยกระดับความส าคัญของประเพณี
และประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ
องค์ความรู้พระบรมธาตุไชยา พระบรมธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ พระธาตุศรีสุราษฎร์ รูปแบบ 
Onsite และ Online การเสวนา “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
การแสดงมหรสพหลวง การออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย การแสดงแบบผ้า
ไทยและการแต่งกายย้อนยุค เพื่อสืบสาน ท่ีเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และเป็น 
การเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดรายได้และกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

๑๕.๖) การจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน  จังหวัดราชบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดราชบุรี เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งท่ี ๑๕ (วาระพิเศษ) 
ภายใต้แนวคิด “มรดกศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์พระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๓ 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
การเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “องค์ความรู้มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อยู่ได้อย่างไรในยุคดิจิทัล” 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการแสดงหนังใหญ่ ตอน ศึกอินทรชิต ครั้งท่ี ๑ (พระคุณแม่) 
การแสดงหนังใหญ่ติดหัวโขน ซึ่งเป็นการเชิดหนังใหญ่แบบโบราณ และการแสดงหนั งใหญ่ 
วัดขนอน แบบโบราณโดยใช้ไฟกะลาท่ีมีมานานกว่า ๑๐๐ ปี และการแสดงโปงลางอิสาน ดิเกร์ฮูลู 
ร ามโนราห์ การแสดงเชิดหุ่นคน หุ่นละครเล็ก ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานท่ีจัดงาน  
และผ่านระบบออนไลน์รวมท้ังสิ้น จ านวน ๙,๒๑๐ คน สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 

๑๕.๗) การจัดงานประเพณีทิ งกระจาดสุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๖๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ อ าเภอทุกอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ร่วมจัดงานประเพณีท้ิงกระจาดสุพรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
๑๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสืบทอดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีน 
ท่ีมีมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อเพิ่มรายได้ด้านการท่องเท่ียว รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัด
สุพรรณบุรีเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานท่ีจัดงาน และผ่านระบบออนไลน์รวมท้ังสิ้น 
จ านวน ๑๒๖,๔๕๐ คน สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๔ 

 

๑๕.๘) การจัดงานเทศกาลเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์
บาบ๋าภูเก็ต” โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชน จัดงานระหว่างวันท่ี ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อยกระดับ 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม Soft Power เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การท่องเท่ียวสากล โดยมี 
การเปิดตัวเส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชน
ต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณี
งาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” สู่สายตาคนรุ่นใหม่ พร้อมการจัดเก็บองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม เพื่อสืบสานต่อยอดให้คงอยู่กับพ้ืนท่ีต่อไป  

โดยในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเชิดสิงโต สักการะ    
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าแสงธรรม ศาลเจ้าเก่าแก่ของภูเก็ต ร่วมงานวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต สาธิตพิธี
แต่งงาน คู่บ่าว - สาว ๕ คู่ พิธีผ่างเต๋ ยกน้ าชา ขบวนประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต นิทรรศการ 
องค์ความรู้ เช่น ชุดแต่งงาน เครื่องประดับ ขนมมงคล ฯลฯ  การแสดงชุด ระบ าบาบ๋าลีลาอาภรณ์ 
นอกจากนี้ มีการสาธิตและจ าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT/CCPOT) อาทิ 
ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ขนมอังกู๊ ขนมโอ้เอ๋ว ผ้าปาเต๊ะปักมุก ผ้าพื้นเมือง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าซาโนติก 
ฯลฯ ท้ังนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการน าอัตลักษณ์ท่ีอันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
ภูเก็ต มาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้ าใจและความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่า ดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย ชาวต่างชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
ประเทศ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่
ชุมชนและประเทศ  

จังหวัดภูเก็ต เป็นดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกเข้ามาเยือนในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ รวมท้ังชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นย่านการค้าบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณี เช่น “ประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ท่ีสืบทอดกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี  
เป็นประเพณีส าคัญของบรรพบุรุษสองเชื้อชาติท่ีมาพบกันครึ่งทาง ฝ่ายชายคือชาวจีนโพ้นทะเล  
ท่ีเข้ามาท าเหมืองแร่ ฝ่ายหญิง คือ คนท้องถิ่นบนแผ่นดินภูเก็ต ท้ังคู่ได้ให้ก าเนิดลูกครึ่งจีน - คน
ท้องถิ่น ท่ีเรียกว่า “บาบ๋า” คนกลุ่มส าคัญท่ีขับเคลื่อนให้เมืองภูเก็ตเจริญรุดหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ 
ด้วย Soft Power ศิลปะอาคาร อาหาร อาภรณ์ ท่ีโดดเด่น การสร้างบ้านเรือนแบบชิโน - 
ยูโรเปียน อาหารการกิน (Gastronomy) รวมท้ังเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ 
และความสวยงามของจังหวัดภูเก็ต 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๕ 

 

 
 

๑๖) โครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 
กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จัดโครงการ
ชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เท่ียวชุมชน  ยลวิถี” เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชน
ในพื้นท่ีชุมชน “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ให้มีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม พร้อมท้ัง 
มีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สามารถสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ท่ีสอดคล้องกับ  
ยุคปัจจุบัน ถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นน่าสนใจ ความภาคภูมิใจ และเชิญชวนให้นักท่องเท่ียว 
ได้ไปเยี่ยมเยือนยังชุมชนของตนผ่านช่องทางสื่อ Online ส่วนบุคคล เป็นแบบอย่างสร้างแรง
บันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน เกิดการรับรู้และแรงกระตุ้นการเดินทางท่องเท่ียวชุมชน สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยอบรมความรู้
ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) บรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “CREATIVE STORY 
TELLING” พลังของการเล่าเรื่อง บอกเล่าวิธีการดึง “ของดี” ออกมาเล่าอย่างไรให้ตรงใจ 
คนในโลกออนไลน์กับเนื้อหาท่ีว่าด้วยความเข้าใจในแบบนักท า Content โดยคุณรัฐโรจน์  
จิตรพนา ผ่านเนื้อหาหลัก อาทิ ตามหาตัวตนท่ีใช่ (Local Branding) เข้าใจคนดูของเรา (Target 
Audience) บอกเล่าให้โดน (Storytelling) (๒) ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ โดยคุณนเรศร 
นันทสุทธิวารี Influencer เจ้าของเพจ Facebook “บอลพาเท่ียว Backpacker Ball” (๓) เทคนิค
ในการสร้างไวรัล มาร์เก็ตติ้ง (Viral Marketing) ส าหรับ Influencer มือใหม่ โดยคุณชัชวาล  
พุธเมือง ท้ังนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการคัดเลือกจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดละ  
๓ คน รวม ๒๒๘ คน จัดท าคลิปผลงานส่งประกวดและจะด าเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
ให้เป็น ๑๐ สุดยอดนักเล่าเรื่อง “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” น าไปสู่การท าผลงานเผยแพร่ร่วมกับบริษัท
ในเครือ กันตนากรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) น าเสนอสู่ระดับประเทศต่อไป 

การจัดโครงการดังกล่าวฯ จะสามารถส่งเสริมเยาวชนให้กลายเป็น 
ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความโดดเด่นและน่าสนใจ 
ในชุมชนของตนเอง ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักความเป็นมาของชุมชน อัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์  
ภูมิปัญญา อาหาร เทศกาลประเพณี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในชุมชน ผ่านช่องทางสื่อ 
Online ส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๖ 

 

ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” พร้อมเป็นตัวอย่างท่ีดี สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้อื่น ในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนต่อไป 

๑๗) การจัดงานสืบสานต านานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน  าโขง “เทศกาล 
แห่งศรัทธา” กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบึงกาฬ บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน จัดงานสืบสานต านาน
แห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ าโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” ระหว่างวันท่ี ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕         
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ       
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายการผลักดัน “Soft Power” งานฝีมือและหัตถกรรม 
ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในการยกระดับเทศกาลประเพณีให้เป็น 
ท่ีรู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียววิถีชุมชน       
โดยรถสามล้อพ่วงข้างพญานาค การโชว์ผ้าพื้นถิ่น ชาติพันธุ์จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมสาธิต
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) “ตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัย” ท้ังตลาดบกและตลาดน้ า กิจกรรม
ของดีของเด่นประจ าอ าเภอ กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์จากผ้า การโชว์ควายงาม 
บึงกาฬ โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่ 
ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ าโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” กว่า ๕๐๐ ธุง พร้อมด้วยขบวนรถสามล้อพ่วง
ข้างพญานาค ขบวนขันหมากเบ็ง ขบวนแห่กระติ๊บข้าว ขบวนนางร าจาก ๘ ต าบล เป็นต้น 
นอกจากนี้ การจัดงานยังได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเทศกาลทางศิลปะท่ีรวมพลังการสร้างสรรค์
จากการน ามิติวัฒนธรรมและ Soft Power ความเป็นไทย พร้อมยกระดับงานเทศกาลประเพณี
ของจังหวัดบึงกาฬให้เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๗ 

 

๑๘) การพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา 
ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๖ กันยาน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาเมือง
ต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) 
ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายท่ี
จะผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นท่ีจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบ  
ด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) เนื่องจากบริเวณเมืองเก่าและบริบทโดยรวมของเมือง
สงขลา มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ท่ีชัดเจน ท้ังสถาปัตยกรรม ถนน อาคารบ้านเรือนทาง
ประวัติศาสตร์ ท่ีคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียังคงมีกลิ่นอายของชุมชนท่ียังเหลือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ย่านการค้าสมัยโบราณท่ีมีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น
สินทรัพย์ทางกายภาพและเป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ นับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม 
ในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านวัฒนธรรม ท่ีสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กบัเมืองและชุมชนในอนาคตได้ ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังใน
และนอกพื้นท่ีจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น การเปิด
ตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม การจัดงานศิลป์สุวรรณภูมิ เป็นต้น และส่งผลให้จังหวัดสงขลามีจ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๐๐ 
ล้านบาทต่อปี  

โดยโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ จะมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ตามรอยประวัติศาสตร์ศิลป์สุวรรณภูมิสงขลาเมืองเก่าสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม 
การจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art 
and Culture Festival กิจกรรมส่งเสริม Soft Power ในระดับนานาชาติ ณ Songkhla Pavilion 
นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Treasure Thailand รูปแบบของ
การให้บริการออนไลน์ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย 

 

 
 

๑๙) การเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม - หาดไคร้ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย อ าเภอ
เชียงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทศบาลต าบลเวียงเชียงของสภาวัฒนธรรมอ าเภอเชียงของ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๘ 

 

ชุมชนบ้านสบสม และบ้านหาดไคร้  รวมท้ังภาคี เครือข่ายในพื้น ท่ี  จัดกิจกรรมเปิดตัว 
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม - หาดไคร้ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
เพื่อผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในย่านชุมชนเมืองเก่าสบสม - หาดไคร้  
ท่ีมีความเข้มแข็งในด้านวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่น สามารถพัฒนาต่อยอดน าทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีสู่
การก าหนดเป็นแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน ยกระดับให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเวียง
เก่าเมืองเชียงของ โดยมีกิจกรรม อาทิ การแสดงบรรเลงเพลงเสียงประสานและการขับซอพื้นบ้าน
เมืองของ โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ และร าวงย้อนยุคโดยวงศิลาเพชร จากชุมชนบ้าน
สบสม รวมถึงมีนิทรรศการภาพเก่าเชียงของในอดีต การสาธิตภูมิปัญญา การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์        
จากชุมชน สินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ในตลอดเส้นทางย่านเมืองเก่าสบสม - หาดไคร้ 
และถนนสายวัฒนธรรม “กาดกองเก่า” 

 

 
 

๒๐) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านโครงการการด าเนินงาน
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม    
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการ
คัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียว จากชุมชนคุณธรรมฯ ท่ัวประเทศ จ านวน  
๒๒๘ ชุมชน คัดเลือก ให้เหลือเพียง ๑๐ ชุมชน ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียว 
ในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความส าเร็จไปยังชุมชนอื่น ๆ ปลุกกระแส
การท่องเท่ียววิถีชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่ าอย่าง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๕๙ 

 

ยั่งยืน โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ดังนี้ 

 ๒๐.๑) การเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน   
ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน
เปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ต าบล
แม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นต้นแบบชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อม
ด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ มีผลการด าเนินงานโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ พร้อมต่อยอดไปสู่ 
การท่องเท่ียวในมิติทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยทางชุมชนจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจาก 
ท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป ท้ังนี้ ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ สักการะ 
หลวงพ่อขาว พิธีบายศรีสู่ขวัญ การฟ้อนร าจากเยาวชนโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ชมการสาธิตภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมท้ังด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองรอง รวมท้ังเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้โดดเด่นทางวัฒนธรรมของชุมชน ณ ฐานการเรียนรู้ “กาแฟครบวงจร” อาข่ามิโน 
 

 
 

๒๐.๑) การเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน      
ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๖  
โดยนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู จะได้พบกับแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เช่น อาคารบ้านเรือน  ศาสนสถาน ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดน้ า 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ บ้านศิลปิน หอศิลป์ ท่ีโดดเด่นที่สุด คือ คนรุ่นใหม่มีการอนุรักษ์
สืบสานวิถีความเป็นภูไทยหรือผู้ไทยท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การแต่งกาย ผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว 
ใส่เสื้อเย็บมือย้อมคราม แถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย ผู้ชายนุ่งโสร่งไหม/ฝ้ายผสม 
สวมเสื้อเย็บมือย้อมครามหรือใช้สีกรมท่าหรือด า ปักลวดลายต่าง ๆ ด้วยมือแม่บ้านสวยงาม 
ใช้ผ้าขาวม้า หรือผ้าสไบมัดเอว ชุมชนบ้านภูพูดภาษาผู้ไทย โดยยังใช้พูดกันในภูมิภาคต่าง ๆ  
ของไทยและลาว การแสดงพื้นบ้าน ร าบายศรีสู่ขวัญ การเต้นบาสโลปร่วมกันการแสดงลงข่วงเข็น
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ฝ้ายของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดง ได้แก่ เซิ้งต่ าสาด (ทอเสื่อ) และเซิ้งทอผ้าฝ้ายของเด็กและเยาวชน 
ได้มีส่วนร่วมถ่ายทอด อัตลักษณ์ของชุมชนให้นักท่องเท่ียวได้ชื่นชม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม    
งานบุญต่าง ๆ ตามประเพณีปฏิบัติ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การละเล่น ได้แก่ การเล่นขาโถกเถก   
การเล่นสะบ้า 

ท้ังนี้ นักท่องเท่ียวสามารถปั่นจักรยานเท่ียวชมบรรยากาศ
รอบ ๆ พร้อมท้ังเรียนรู้ฐานต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับและน าชม  
ผู้ท่ีสนใจเข้าพักโฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ตอนเช้าสามารถร่วมกันท าบุญ นุ่งซิ่นปูสาด 
ตักบาตรข้าวเหนียว รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพัก และผู้ท่ีสนใจซื้อของฝากสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และร่วมถ่ายรูปตามจุดเช็คอินต่าง ๆ ในชุมชน นับได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
ของชุมชน บ้านภู ซึ่งได้พัฒนาระบบบริการนักท่องเท่ียวได้อย่างครบวงจร สามารถน าต านานไปสู่
การสร้างสรรค์ ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อรุ่นได้อย่างแท้จริง 
 

 
 

๒๐.๒) การเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน  
ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการเปิดตัวชุมชนอย่างเป็นทางการ   เพื่อให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จัก
ถึงศักยภาพและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเข้มแข็งของชุมชน ดึงดูด ให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม  
กับคนในพ้ืนท่ี เกิดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีเสน่ห์มากขึ้น 

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านหนองบัวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
พื้นเมือง “กูย” มีลักษณะเด่นเฉพาะ มีความช านาญในการจับช้างและเล้ียงดู เกิดเป็นความผูกพัน
ระหว่างคนกับช้างกลายเป็นอัตลักษณ์แห่งวิถีกูยอาเจียง (คนเลี้ยงช้าง) มาอย่างยาวนาน  
เป็นท่ีรู้จักและถูกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านช้างท่ีมีช้างเลี้ยงมากท่ีสุดในประเทศไทยและมากท่ีสุดในโลก 
ได้แก่ คชศาสตร์ชาวกูย ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้        
มีการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองกูยท่ีมีอัตลักษณ์ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของชุมชน 
เช่น วัดป่าอาเจียง ศาลาเอราวัณ เรียนรู้วิถีชีวิตคนกับช้าง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเสน่ห์ 
ของชาวกูย จัดกิจกรรมป้อนอาหารช้าง อาบน้ าช้าง ถ่ายรูปกับช้าง พายเรือพื้นบ้าน เป็นต้น อีกท้ัง
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ยังส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีดั้งเดิมของชุมชนในรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน  
และนักท่องเท่ียว น าเท่ียวชุมชนโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือมัคคุเทศก์น้อย จัดกิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรกับช้าง การท าอาหารพื้นบ้าน งานหัตถกรรม เปิดกิจกรรม Work - Shop ท ากระถางจาก
มูลช้าง ท าแหวนหางช้าง การแสดงพื้นบ้าน ประเพณีบวชนาคช้าง การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ตะขอช้าง แหวนหางช้าง ตะขอช้าง
มงคล ใส่กรอบท่ีท าจากมูลช้าง ถือเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งการเท่ียวชุมชน ยลวิถี จะสร้าง  
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแก่คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 

 

๒๑) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาสินค้า   
ด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ณ ห้อง Gallery ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งมีหน่วยงาน
ร่วมลงนามจ านวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้าง Story Telling ให้แก่สินค้า
และบริการ  

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
เครื่องมือ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ 
เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ น าเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มอัตลักษณ์และมูลค่าของสินค้า และบริการในเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด  
ดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวไทยและนานาชาติมากขึ้น มุ่งขับเคลื่อนด้วย Happy Model (โมเดล
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อารมณ์ดี มีความสุข) โดยใช้ “TAGTHAi” เป็น Digital Platform ในรูปแบบ One Stop Service 
ส าหรับรวบรวมข้อมูลและเป็นช่องทาง การขายสินค้าและบริการ น า Content จาก TAGTHAi  
ไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้เกิดการจัดการท่องเท่ียว  
เชิงวัฒนธรรมในรูปแบบเส้นทางท่องเท่ียว รวมถึงสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอาหาร การส่งผ่าน
วัฒนธรรมการกิน อาทิ Farming System Story of Food Creative Industries Sustainable 
Tourism น าศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของไทย
สอดแทรกในสื่อต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ละคร เกม โฆษณา ส่งเสริมเครือข่าย
ผู้ประกอบการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทาง  
การจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ อีกท้ังร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างสร้างสรรค์ 
จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ัวประเทศต่อไป 
   

 
 

 ๓.๓  ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ๓.๓.๑ การจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & 
Rescue Center) กรมบังคับคดีจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support 
& Rescue Center) ตามแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ท่ีเช่ือมโยงกับ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือช่วยเหลือดังกล่าวท่ัวประเทศ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันรวมจ านวน ๑๑๗ แห่ง ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายรับเรื่องส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมีปัญหา
และต้องการฟื้นฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูป ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟู
ธุรกิจ SMEs และขั้นตอนในการด าเนินการและการวางแผนทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs 
 ๓.๓.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
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พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับ 
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการ
ส าเร็จรูปและขั้นตอนในการด าเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงการในพื้นท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ครั้งและในส่วนภูมิภาค จ านวน 
๘ ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง ชลบุรี ชุมพร 
เลย และพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจ านวนท้ังสิ้น ๕๘๓ คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอก ๓ กรมบังคับคดี จึงได้ปรับแผนด าเนินการฯ 
ส่วนกิจกรรมท่ีเหลืองบประมาณเป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้กฎหมายเบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพ์และวีดิทัศน์ 
 ๓.๓.๓ การส่งเสริมความรู้ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการส่งเสริมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๒,๐๐๐ ราย  
และ MSME ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๒,๐๐๐ ราย ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๖๕.๓๐ และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน ๑๑๓,๔๖๖,๓๐๐ บาท 
 ๓.๓.๔ การสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือ MSME ด้านการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ได้ด าเนินการส่งเสริมเพื่อให้ MSME ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท จ านวน ๑,๒๘๖ ราย และ MSME 
ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๗๓๘ ราย ท้ังนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ส่งผลต่อการส่งออกและน าเข้า และต่อเนื่องมาถึงการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและการใช้ค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศท่ีลดลงไปด้วย รวมถึงจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากการเรียนออนไลน์ หรือผ่านระบบ E-Learning 
เมื่อเปรียบเทียบแล้วผลสัมฤทธิ์น้อยกว่าแบบ On Ground นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SMEs บางราย
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ไม่ซื้อประกันค่าเงิน (Option) เนื่องจากมีบัญชีเงินฝากในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว 
ท าให้ไม่จ าเป็นจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือผู้ประกอบการบางราย  
มีการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้อยู่แล้ว 
 ๓.๓.๕ กิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดี จัดเสริมสร้างความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓/๒ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรับฟังความคิดเห็น ระดมความคิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาครวม ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน รวม ๘๐๐ คน โดยได้รับ
วงเงินจัดสรร จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกท้ัง กรมบังคับคดี ด าเนินการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางเละขนาดย่อม อีกท้ังเป็นการเปิด
โอกาสให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ลดปัญหาหนี้สินท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 ๓.๓.๖ โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๑๘,๗๐๙,๖๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA PROACTIVE จ านวน ๗๐ กิจการ และส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภาคบริการ ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
ในระดับสูง โดยการด าเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ให้สามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบ 
ในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมการบริการ เช่น การบริการแนวคิดใหม่ 
(New Service Concept) การพัฒนากระบวนการให้บริการใหม่ (New Service Process)  
การให้บริการท่ีเหนือความคาดหวัง (Beyond Expectation Service) การพัฒนาบริการ 
เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (New Market Segment) การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อก าหนด 
และปรับแต่งบริการ (Data Analytics) และการสร้างโมเดลธุรกิจบริการใหม่ (New Service 
Business Model) ให้สอดคล้องกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเท่ียว การแพทย์วิถีใหม่ การดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น 
ซึ่งธุรกิจบริการจะเป็นส่วนหน้าของเศรษฐกิจท่ีส าคัญที่จะน าประเทศไทยแข่งขันในเวทีการค้าโลก
ท้ังนี้ หน่วยร่วมด าเนินงาน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับโค้ชท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ยกระดับศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ น าพา
ผู้ประกอบการภาคบริการ จ านวน ๗๖ กิจการ ฝ่าวิกฤต VUCA World สร้างโมเดลธุรกิจบริการ
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ใหม่ (New Service Business Model) และมีผู้ประกอบการ จ านวน ๗ ราย ท่ีได้รับรางวัลจาก
การประกวด SME VUCA World Award เพื่ อค้นหา Role Model ต้นแบบ New Service 
Business Model สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๘๖๕,๕๒๑,๕๐๐ บาท 
  ๓.๓.๗ ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจกรรมส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึ่งเดิมก าหนดจัดกิจกรรมในพื้นท่ี
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ล าปาง อุบลราชธานี ตรัง ภูเก็ต 
ชัยภูมิ จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคิรีขันธ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีมาตรการก าหนด เรื่องการรวมกลุ่มคน ส่งผลให้ 
บางจังหวัดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ อยู่ระหว่างหาแนวทางในการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่อไป 
  ๓.๓.๘ โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัด
กิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี ล าปาง ตรัง และกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับ
การอบรมรวม จ านวน ๗๕๑ ราย หลังการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของ
แผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูปและขั้นตอนในการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๖ 
       ๓.๓.๙ การจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี เป็นการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
ล าปาง ภูเก็ต เชียงราย ตรัง และกรุงเทพมหานคร มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยรวมจ านวน 
๔๘๑ เรื่อง ทุนทรัพย์รวม ๓๔๙,๔๘๒,๐๗๐.๘๐ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จรวมจ านวน ๔๒๕ เรื่อง  
ทุนทรัพย์  ๒๒๖,๑๘๗,๖๘๔.๗๐ บาท และสามารถลดค่ า ใช้จ่ ายประชาชน จ านวน 
๗,๘๔๘,๑๓๐.๕๔ บาท 
  ๓.๓.๑๐ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในรูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
และแหล่งความรู้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และแบคดรอปผ้าภารกิจ SMEs และแอลกอฮอล์สเปรย์ความรู้ SMEs 
  ๓.๓.๑๑ กิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โครงการกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และให้ค าปรึกษาด้านบังคับคดีแพ่ง การล้มละลาย การฟื้นฟู
กิจการลูกหนี้ (SMEs) จ านอง จ าน า ขายฝาก และกฎหมายท่ีควรรู้ และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
แล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้แก่ ส านักงานบังคับ
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คดีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๕ คน และจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน ๘๐ คน 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๖๗ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๔   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

และพัฒนานวัตกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๖๘ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๔  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

 ๔.๑  จัดพื นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน  าและคุณภาพดิน 
ตาม Agri - Map 
  ๔.๑.๑ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยกรมพัฒนาท่ีดิน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาท่ีดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมเป็นการผลิต
สินค้าเกษตรชนิดใหม่ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ๖๗,๒๙๐ ไร่ (เป้าหมาย 
๖๗,๕๙๐ ไร่) 
   ๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมตามแผนท่ี  
Agri-Map โดยการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน ๓,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย 
๓,๐๐๐ ไร่) 
   ๓) ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ด าเนินการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นท่ี
ท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร ๑,๐๐๐ ราย (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย/ไร่) ให้ค าแนะน า แก้ไข
ปัญหา ติดตามงานโครงการฯ ๑๒ ครั้ง (เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง) ติดตามและประเมินเกษตรกรรายเก่า 
๑,๙๐๐ ราย 
   ๔) วางแผนปรับเปลี่ยนพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ โดยการปลูก
หม่อนให้เกษตรกร ๒๐๕ ไร่ (เป้าหมาย ๑๔๕ ไร่) 
   ๕) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นท่ี 
ไม่เหมาะสมตาม Agri-map ๑,๐๐๐ ราย (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย) 
   ๖) ควบคุมปริมาณการผลิต (การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน) 
โดย (๑) ปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดี ๖๕,๗๒๗.๙๐ ไร่ (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) (๒) ปลูกไม้ยืน
ต้นชนิดอื่น ๘๒,๕๗๓.๕๕ ไร่ (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๗) ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ จ านวน ๒ เร่ือง (เป้าหมาย ๒ เร่ือง) 
   ๘) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ในระดับจังหวัด (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) และศึกษาแนวทางการจัดท าเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคัญ (เป้ามหาย ๑ เร่ือง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๖๙ 

 

   ๙) วางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่
เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (เป้าหมาย ๑๕๐ แปลง) 
  ๔.๑.๒ การส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ด าเนินการส ารวจและประเมิน
ความเหมาะสมของเกษตร ๑,๙๐๐ ไร่/ราย ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า จ านวน ๑,๙๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน ๑,๙๐๐ ราย รวมถึงติดตาม
และประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕,๐๐๐ ราย และเกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑,๙๐๐ ราย 
  ๔.๑.๓ การควบคุมปริมาณการผลิต (การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน) 
สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดี จ านวน ๘,๙๕๖.๔๕ ไร่  
(จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ )  และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น จ านวน ๑๑,๑๗๓.๑๐ ไร่   
(จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) 
  ๔.๑.๔ โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพื่อพัฒนาแปลงปลูก/โรงเรือนเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) ต้นแบบส าหรับทอดเทคโนโลยี่ต้นแบบสู่เกษตรกร ท าให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี่การเพาะปลูกในราคาถูกลง และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการเพาะปลูกแบบ
เกษตรอัจฉริยะ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมภายใน
โรงเรือน และระบบการวัดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกภายในโรงเรือน โดยปรับพื้นท่ี 
และติดตั้งโรงเรือนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดท า
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ส าหรับการจัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจวัดปริมาณของแสง 
และค่าความเข้มแสง (Spectrophotometer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับสร้างโรงเรือน 
และระบบพัฒนาระบบการเพาะปลูกให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกรและส่งมอบ
เทคโนโลยีระบบการเพาะปลูกแบบเกษตรสมัยใหม่ในราคาท่ีถูกลง 
  ๔.๑.๕ การบูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและจัดท าข้อมูลทางด้าน
การเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) บูรณาการร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นเกษตรกร โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาชุดโครงโครงสร้างมาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง 
ด้านการเกษตร (Agriculture Data Exchange standard dataset: ADX dataset)และเชื่อมโยง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๗๐ 

 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและติดตั้งใช้งานบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และออกแบบและพัฒนา
ชุดโครงสร้างระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (Farmer ONE) 
   ๒) พัฒนา API Engine ส าหรับเชื่อมโยงกับกรมท่ีดิน เพื่อตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์พื้นท่ีเกษตร (น.ส.๔) และเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล 
และครัวเรือน 
   ๓) พัฒนา FAARMis Application วิธีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร และการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร 
   ๔) ก าหนดชุดข้อมูลทะเบียนเกษตรกรส่งให้ TPMAP น าไปใช้เพื่อวิเคราะห์
เกษตรเปราะบาง ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
 
 ๔.๒  สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร ก าหนดเป้าหมาย “รายได้” จากข้าว 
ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชย “ประกันรายได้” และด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้าเกษตร” ส่งเสริม “เกษตรพันธสัญญา” 
  ๔.๒.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิต 
ทางการเกษตร 
  ๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาข้าวได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ 
กข ๔๓ และข้าวเจ้าพื้นนุ่มได้ ๔๐,๐๔๙ ไร่ (จากเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๒) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นท่ี ๒๗,๑๘๓.๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๓) การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยอยู่ระหว่างการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ (ชั้นพันธุ์คัด/พันธ์ุหลัก) ๒,๕๒๕ ตัน (เป้าหมาย ๓,๐๓๐ ตัน) 
   ๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรในพื้นท่ีรองรับ
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  และข้าวจากการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ได้ ๑๑ แห่ง (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง) และสนับสนุนพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 
ให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าอย่างเป็นระบบ จ านวน ๑๓ กลุ่ม  
(จากเป้าหมาย จ านวน ๗๖ กลุ่ม) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๗๑ 

 

   ๕) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่าย โดยปรับปรุงสภาพได ้
เมล็ดพันธุ์ดี ๙๐,๒๓๗ ตัน (เป้าหมาย ๙๕,๐๐๐ ตัน) และสามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี ๗๕.๑๒๖๔ 
ล้านตัน 
   ๖) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน 
๗๙๗ แห่ง (เป้าหมาย ๘๐๐ แห่ง) 
  ๔.๒.๓ การแก้ไขปัญหายางพารา ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 
   - ระยะท่ี ๒ ให้แก่เจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๓๒๖,๒๗๙ ราย คนกรีดยาง 
๑๔๙,๗๓๙ ราย (จากเป้าหมายเจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๕๖๑,๓๕๔ ราย คนกรีดยาง ๒๗๒,๗๓๓ 
ราย รวมท้ังสิ้น ๑,๗๑๑,๒๕๒ ราย) 
   - ระยะท่ี ๓ ให้แก่เจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๓๓๐,๘๗๒ ราย (เป้าหมาย 
๑,๖๐๔,๕๔๐ ราย) คนกรีดยาง ๑๔๗,๙๕๐ ราย (เป้าหมาย ๒๗๕,๙๑๘ ราย) เกษตรกรท่ีแจ้ง
ข้อมูลพื้นท่ีปลูกยางกับ กยท. จ านวน ๒๔๗,๙๖๑ ราย คนกรีดยางของเกษตรกรแจ้งข้อมูลพื้นท่ี
ปลูกยางกับ กยท. ๓,๘๕๔ ราย รวมเป็น ๑,๓๐๖,๐๒๒ ราย (เป้าหมายประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยางและแจ้งข้อมูลพื้นท่ีปลูกยางกับ กยท. ๑,๘๘๐,๔๕๘ ราย พื้นท่ีสวนกรีดยาง 
๑๙,๑๖๓,๕๗๒ ไร่) 
  ๔.๒.๔ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดอ้อยเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพ
ดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ โดยให้มีอัตราเงินช่วยเหลือเท่ากับเงินส่วนต่าง
รายได้ค่าแรงต่อวันท่ีชาว ไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดได้น้อยกว่าชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยไฟไหม้ในอัตรา ๑๒๐ 
บาทต่อตัน โดยช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกรายในภาคอุตสาหกรรมท่ีตัดอ้อยสดคุณภาพดี 
ส่งโรงงานผลิตน้ าตาลทราย โรงงานผลิตเอทานอล และโรงงานผลิตน้ าตาลทรายแดง ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิได้รับ 
การช่วยเหลือท้ังหมด จ านวน ๑๒๕,๓๙๐ ราย ปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี ๖๗,๖๐๖,๓๙๒.๔๓๔ 
ตัน เป็นเงินท้ังสิ้น ๘,๑๑๒,๗๖๗,๐๙๒.๐๘ บาท ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) จ่ าย เงินช่ วยเหลือแล้ ว  จ านวน ๑๒๕ ,๒๓๙ ราย ปริมาณอ้อย 
๖๗,๕๘๔,๕๓๗.๕๕๙ ตัน เป็นเงินท้ังสิ้น ๘,๑๑๐,๑๔๔,๕๐๖.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๒ 

 

   ๒) แจ้งยืนยันไม่ขอรับเงิน และไม่มีสิทธิได้รับเงินเนื่องจากไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ จ านวน ๑๔๔ ราย ปริมาณอ้อย ๑๕,๐๖๖.๑๒๕ ตัน เป็นเงินท้ังสิ้น 
๑,๘๐๗,๙๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ 
   ๓) อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูล จ านวน ๓๗ ราย ปริมาณอ้อย ๖,๗๘๘.๗๕ 
ตัน เป็นเงินท้ังสิ้น ๘๑๔,๖๕๐.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ 
  ๔.๒.๕ การด าเนินงานในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบแผนการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้  
   ๑) ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ       
    ๑.๑) ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐       
    ๑.๒) ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ไม่เกินร้อยละ ๕       
    ๑.๓) ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ไม่เกินร้อยละ ๐  
   ๒) หักเงินชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยไฟไหม้ตันละ ๓๐ บาท  
   ๓) ก าหนดโทษปรับโรงงานท่ีรับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด  
   ๔) จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบอ้อยให้
สะดวกต่อการตัดอ้อยสด  
   ๕) ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพ่ือเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อยหลังตัด 
   ๖) ขอความร่วมมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื้ออ้อยสดในราคาท่ีเหมาะสม
กับต้นทนุการตัดอ้อยสดอย่างน้อย ๒ ฤดูการผลิต และให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็นอันดับแรก  
   ๗) ขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสด
ให้กับชาวไร่อ้อยในอัตราท่ีเหมาะสมอย่างน้อย ๒ ฤดูการผลิต  
   ๘) สนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพ่ือซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตร รถตัดอ้อยและเครื่องจักรกล อื่น ๆ มาใช้ในไร่อ้อย   
   ผลการด าเนินการ   
   ๑) ด าเนินโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อ้อยฯ ปี 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อเครื่องจั กรกล
การเกษตรท่ีใช้ในไร่อ้อย บริหารจัดการแหล่งน้ าในไร่อ้อย วงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๓ ปี 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้สินเชื่อไป จ านวน 
๒,๐๙๘ รายเป็นเงิน ๔,๕๗๙.๐๐๔ ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อซื้อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อยเพื่อแก้ไข



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๓ 

 

ปัญหาการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว จ านวน ๗๕๑ ราย รถตัดอ้อย ๔๑๗ คัน เป็นเงิน ๓,๗๗๐.๓๓ 
ล้านบาท  
   ๒) จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมใช้เพิ่มอีก ๑๗๖ เครื่อง 
รวมเป็น ๒๘๘ เครื่อง เพื่อช่วยสางใบอ้อยให้สะดวกต่อการตัดอ้อยสด มีชาวไร่อ้อยมาขอยืม 
จ านวน ๕๖๙ ราย ในเขตพื้นท่ี ๒๘ จังหวัด จ านวนพื้นท่ี ๑๐๓,๑๐๒ ไร่ สามารถสางใบอ้อยได้ 
๙.๕๕ ไร่ต่อวัน มีปริมาณอ้อยสดจากการใช้เครื่องสางใบอ้อย ๑.๒๑ ล้านตัน  
   ๓) โรงงานน้ าตาลและสมาคมชาวไร่อ้อยลงนามบันทึกความร่วมมือ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้  
   ๔) ส่งเสริมให้น าใบอ้อยและยอดอ้อยจ าหน่ายให้กับโรงงานเพื่อน าไปเป็น
เชื้อเพลิง ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปริมาณรับซื้อ 
๑,๓๓๘,๔๕๓.๙๐ ตัน สามารถสร้างรายได้จากใบและยอดอ้อย จ านวน ๑,๑๘๖,๗๒๖,๖๗๕ บาท 
และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและสร้างรายได้จากไฟฟ้าจ านวน ๒,๗๗๘,๕๑๕,๕๗๑.๗๘ บาท  
   ๕) เนื่องจากโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยฯ  
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ได้สิ้นสุดโครงการเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้
ประสาน ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับชาวไร่อ้อยต่อเนื่อง ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยส าหรับบริหารจัดการแหล่งน้ าและซื้อเครื่อง จักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ 
เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ าในไร่อ้อย ปรับพื้นท่ีปลูกอ้อย และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 
ในไร่อ้อย โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ร้อยละ ๒ ให้ชาวไร่อ้อยกู้ปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าในไร่อ้อย ปรับพื้นท่ีปลูกอ้อย  
และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ วเมื่อวันท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๔.๒.๖ โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
โดยกระทรวงการคลังได้ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ และปีการผลิต ๒๕๖๕ เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด ดังนี้ 

๑) ปีการผลิต ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) โครงการประกันภัยข้าวนาปี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๔๕ ล้านไร่ มีเกษตรเข้าร่วมโครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๔ 

 

๓.๖๖ ล้านราย พื้นท่ี ๔๓.๓๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๔๕ ล้านไร่  
ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี ๙,๗๒๙ ราย พื้นท่ี ๑๑๕,๔๗๐ ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน 
๓,๘๓๗.๓๗ ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ๑.๒๔๑ ล้านไร่ เป็นจ านวนเงิน ๑,๕๒๓.๗๐ ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
   (๒) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบาย 
และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปีการผลิต ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการด าเนิน
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน ๙๙,๓๓๕ ราย พื้นท่ี ๑.๕๙๕ ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๘ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๒.๘ ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจ มี ๔ ราย 
พื้นท่ี ๙๖ ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๒๗๔.๓๑ ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
๒๒,๙๔๔.๕๒ ไร่ เป็นจ านวนเงิน ๓๔.๔๑ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

๒) ปีการผลิต ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี้  
 (๑) โครงการประกันภัยข้าวนาปี เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ของพื้นท่ี

เป้าหมาย ๒๘.๕ ล้านไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่วนประกันภัยขั้นพื้นฐาน ๑.๙๑๒ ล้านราย 
๒๖.๗๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๙ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๒๘.๕ ล้านไร่ ส่วนประกันภัย 
ภาคสมัครใจมี ๗,๑๖๑ ราย พื้นท่ี ๙๔,๐๒๘.๗๕ ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๒,๘๙๑.๒๒ 
ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว จ านวน ๓๖,๑๓๗.๒๑ ไร่ เป็นเงิน ๔๒.๘๓ ล้านบาท (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

 (๒) โครงการประกันภัยข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่วน
ประกันภัยขั้นพื้นฐาน ๗๕,๗๐๗ ราย พื้นท่ี ๑.๔๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ ของพื้นท่ี
เป้าหมาย ๒.๐๖ ล้านไร่ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี ๗ ราย พื้นท่ี ๑๒๗.๕๐ ไร่ เบี้ยประกันภัย
รับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๒๒๙.๐๔ ล้านบาท ท้ังนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน จ านวน 
๓๐๕ ไร่ เป็นเงิน ๑.๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
  ๔.๒.๘ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ คณะรัฐมนตร ี
มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ ดังนี้ 

๑) ข้าว มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติวงเงิน 
๑๘,๐๙๖.๐๖ ล้านบาท รอบท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ปรับเพิ่มวงเงินเป็น ๔๖,๘๐๗.๓๕ 
ล้านบาท และรอบท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ปรับเพ่ิมวงเงินเป็น ๕๐,๖๔๖.๒๗ ล้านบาท 
เพ่ือประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๕ 

 

   ผลการด าเนินงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ๔.๖๘๘ ล้านครัวเรือน วงเงิน ๔๘,๑๘๐.๐๓  
ล้านบาท (ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๒) ปาล์มน  ามัน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อนุมัติ
จัดสรรวงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔,๖๑๓.๐๔ ล้านบาท (จากวงเงิน ๘,๘๐๗.๕๔ ล้านบาท 
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ท่ีเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือด าเนินโครงการฯ ไปพลางก่อน) ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันท่ี ๕ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการด าเนินโครงการ อาทิ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเงินชดเชยตามพื้นท่ีท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ  
๒๕ ไร่ (อายุปาล์ม ๓ ปี ขึ้นไป) และราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ ามัน ร้อยละ ๑๘) 
กิโลกรัมละ ๔ บาท รวมท้ังก าหนดราคาตลาดอ้างอิงส าหรับการจ่ายเงินประกันรายได้  

ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่
เกษตรกร 
  ๓) มันส าปะหลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ 
วงเงิน ๙,๗๘๘.๙๓ ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันส าปะหลังสดเชื้อแป้ง ร้อยละ ๒๕ กิโลกรัมละ 
๒.๕๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐ ตัน และไม่ซ้ าแปลงและมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง และโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลัง และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
   ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 
๐.๕๐๖๓ ล้านครัวเรือน วงเงิน ๓,๐๙๗.๔๕ ล้านบาท (ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔) 
  ๔) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
อนุมัติ ๑,๙๑๒.๒๑ ล้านบาท เพื่อประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ณ ความชื้น ร้อยละ ๑๔.๕ 
กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ และมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเชื่อ 
เพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
   ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว ๐.๓๓๘๙  
ล้านครัวเรือน วงเงิน ๑,๒๓๓.๙๖ ล้านบาท (ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
 ๔.๒.๙ การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้า



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๖ 

 

ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) ตามมติ กพช. เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
และเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๔๓ ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอ
ขายรวม ๑๔๙.๕๐ เมกะวัตต์ ต่อมาเมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ กกพ. มีมติเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าออกไปอีก ๙๐ วัน นับจากวันท่ี ๒ 
กรกฏาคม ๒๕๖๕ ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร้องขอ ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาลงนาม และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) ได้รับการร้องเรียนกล่าวหาว่าการคัดเลือกโครงการฯ มิชอบ เอื้ อประโยชน์กับผู้ร่วม
โครงการบางราย ท้ังนี้ อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบตามกฎหมาย 
 
 ๔.๓  การท าเกษตรยุคใหม่ต้องใช้ “นวัตกรรม” เข้ามาลดต้นทุนการผลิต 
  ๔.๓.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ด าเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช  
ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลการจัดระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ๒ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการน้ าอย่างประหยัดโดยใช้ท่อน้ าอัจฉริยะ  
และเทคโนโลยีการจัดการระบบผลิตข้าวเพ่ือลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
  ๔.๓.๒ การส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อม
ของแปลงต้นแบบ ๖ แห่ง (จากเป้าหมาย ๖ แห่ง) ด าเนินการในพื้นท่ี๘ จังหวัด ใน ๗ ชนิดพืช 
ได้แก่ (๑) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมะม่วงนอกฤดูจังหวัดชัยภูมิและอุดรธานี (๒) แปลง
เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จังหวัดนครสวรรค์  
(๓) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ ามัน จังหวัดกระบี่และสุราษฏร์ธานี (๔) แปลงเรียนรู้ 
การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในการผลิตทุเรียน จังหวัดจันทบุรี (๕) แปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะอ้อยโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ (๖) โรงเรือนปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ Evaporative 
cooling system (Evap) ส าหรับการผลิตพืช (มะเขือเทศ) จังหวัดระยอง 
  ๔.๓.๓ โครงการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  
โดยผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกรแกนน า เพื่อสร้างความเชื่อมโยง
เผยแพร่และส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ท่ีมีความสนใจ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างถาวร เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๗ 

 

แปลงได้แม่นย า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและลดการใช้แรงงาน และเพิ่มรายได้  
ซึ่งมีเกษตรกรแกนน าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๗,๔๐๐ ราย โดยมีเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้
ในการถ่ายทอด ได้แก่  
    ๑) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการ 
และควบคุมอัตโนมัติ (Wireless sensor network for Management And Remote Control: 
WiMaRC) 
    ๒) การใช้โดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร 
    ๓) เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร 
    ๔) การใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเกษตร 
    ๕) เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดการน้ า 
   นอกจากนี้ ได้สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
โรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้กับ ผู้ประกอบการนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร จ านวน ๔๔ ราย 
  ๔.๓.๔ โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เพ่ือพัฒนาแปลงปลูก/โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) ต้นแบบส าหรับทอดเทคโนโลยีต้นแบบสู่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการเพาะปลูกในราคาถูกลง และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการเพาะปลูกแบบเกษตร
อัจฉริยะ โดยพัฒนาสร้างโรงเรือนต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และทดลองปลูกผัก
บนแปลงไฮโดรโปนิกส์เพื่อทดสอบระบบการควบคุมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง  
ธาตุอาหาร (EC) และค่าความเป็นกรดด่าง พร้อมทดสอบค่าความแม่นย าของหัววัด ก่อนถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาหัววัดในระบบการเพาะปลูกแบบแปลงดิน เช่น ระบบ 
การให้ปุ๋ย ระบบวัดความชื้นในดิน ระบบการวัดค่าธาตุอาหารในดินและการวัดความเป็นกรดด่าง
ในดิน และพัฒนาวิธีการตรวจหัววัดต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงความแม่นย า เพื่อให้ค่าผลการวัด  
มีความเสถียรมากขึ้น ปัจจุบันด าเนินการทดลองปลูกผัก พร้อมท้ังส ารวจข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกร 
ในพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาดูงาน เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลโครงการ
ต่อไป 
  ๔.๓.๕ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
ส่งมอบเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาด Half Scale : SIKAN (สีกัน) จ านวน ๓ เครื่อง 
ตามโครงการพัฒนา ต้นแบบเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาด Half Scale สู่สายการผลิต 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๘ 

 

เชิงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระยะท่ี ๒ ส าหรับฝึกนักบินภายนอก อากาศยานไร้คนขับ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแก้ว 
 
 ๔.๔  ส่งเสริมการใช้ “ผลผลิตทางการเกษตร” เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด 
เช่น การใช้ผลผลิตการเกษตรใน “อุตสาหกรรมพลังงาน” การส่งเสริมการใช้ “ยางพารา” 
ในโครงสร้างพื นฐานของประเทศ หรือถนนยางพาราทั่วประเทศ 

๔.๔.๑ การส่งเสริมการผลิตและการใช้ เชื อเพลิงชีวภาพ กระทรวงพลังงาน  
โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน ออกหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล/ไบโอดีเซล) เพื่อลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และช่วยเหลือเกษตรกรจากการส่งเสริมการใช้พืชพลังงานในประเทศ (ปาล์มน้ ามัน/ 
มันส าปะหลัง/กากน้ าตาลจากอ้อย) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 
 (๑) ไบโอดีเซล (B100) ก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ ามันดีเซล
มาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้มีการใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๖ ,๒๒๐ ,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีการใช้อยู่ท่ี ๒๑,๔๗๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน ปัจจุบันมีโรงงงานผลิต 
B100 จ านวน ๑๓ แห่ง มีก าลังการผลิตติดตั้ง B100 รวม ๘,๕๓๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
 (๒) เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง 
จ านวน ๒๖ โรง มีก าลังการผลิต ๕,๙๗๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
 ปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ
ประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๔.๔.๒ การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลอง
ชลประทาน มีปริมาณการใช้ยางข้น ๖๙๑.๗๔ ตัน (เป้าหมายปริมาณการใช้ยางข้น ๘๙๘ ตัน) 
โดยปี ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๙ กระทรวง รายงานแผนการใช้ยาง แก่การยางแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
พัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์  กระทรวงยุติ ธรรม  กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายใช้น้ ายางสดรวมท้ังสิ้น ๑๑,๖๒๗.๖๕ ตัน สามารถใช้น้ ายางสด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๗๙ 

 

รวมท้ังสิ้น ๑๕,๔๒๒.๘๓ ตัน ปี ๒๕๖๕ มีหน่วยงานภาครัฐ ๔ กระทรวง เป้าหมายใช้น้ ายางสดรวม
ท้ังสิ้น ๔,๔๒๕.๗๖ ตัน สามารถใช้น้ ายางสด รวมท้ังสิ้น ๓,๑๒๙.๒๐ ตัน 
  ๔.๔.๓  การส่ง เสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้างพื นฐานของประเทศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานถนน (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ดังนี้ 

(๑) การน ายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโดยการท าผิวทาง 
โดยกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ ๑๙,๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณยางดิบ ๒๐,๗๓๔ ตัน  
และกรมทางหลวงชนบท งบประมาณโครงการ ๙,๖๔๖,๖๐๓,๐๐๐ บาท ปริมาณยางดิบ ๘,๒๐๐ ตัน 

(๒) การน ายางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ 
แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักน าทาง 
ยางธรรมชาติ (Rubber Fender Post : RGP) ดังนี้ 

(๒.๑) แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) โดยกรมทางหลวง 
จ านวนระยะทาง ๒๓๘.๗๑๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๙๗๘,๓๒๒,๐๐๐ บาท และกรมทางหลวงชนบท 
จ านวนระยะทาง ๑๐๕.๕๔๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๙๘,๒๓๔,๐๐๐ บาท 

(๒.๒) หลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) โดย กรมทางหลวง จ านวน 
๘๙,๖๓๕ ตัน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๒๐๐,๗๑๔ ตัน 
งบประมาณ ๔๔๕,๕๙๔,๐๐๐ บาท 

รวมปริมาณยางดิบท่ีใช้ในงาน RFB และ RGP กรมทางหลวง จ านวน 
๑๗,๔๙๑ ตัน และกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๑๗,๕๓๗ ตัน 
  ๔.๔.๔ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
(ยางแห้ง) โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การยางแห่งประเทศไทย 
ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม ๑๒ ราย วงเงินอนุมัติรวม ๑,๕๖๖.๙๐ ล้านบาท 
และด าเนินการตรวจสอบสต็อกยางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีสต็อกยาง
เฉลี่ย ๘๕,๙๗๓ ตันต่อเดือน 
 ๔.๔.๕ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๘ ราย เป็นเงิน 
๒๐,๙๗๗.๒๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้อนุมัติการชดเชยดอกเบี้ยผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
   ๑) ระยะท่ี ๑ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๕ ราย เป็นเงิน 
๑๑,๗๑๐.๒๐ ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๘๐ 

 

๒) ระยะท่ี ๒ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๗ ราย (รายเดิม 
๒ ราย) เป็นเงิน ๘,๙๖๗ ล้านบาท 

๓) มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ๔,๓๒๒.๘๐ ล้านบาท 
ท้ังนี้ ผู้ประกอบการท่ีแจ้งการผลิต โดยมีปริมาณการใช้ยางตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - 

๒๕๖๕ เพ่ิมขึ้นทั้งหมด ๓๑๓,๕๗๕ ตัน 
 ๔.๔.๖ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวมยางพารา มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นขอกู้ จ านวน ๓๙๑ แห่ง เป็นเงิน ๗,๗๘๕.๐๙๔ 
ล้านบาท ส่งช าระเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. แล้ว เป็นเงิน ๑๒,๗๕๒.๕๖๗๐ ล้านบาท สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรท่ีต้องช าระเงินกู้คงเหลือ ๑๓๓ แห่ง เป็นเงิน ๑,๖๘๘.๕๙๕ ล้านบาท สามารถยื่นขอกู้ได้
อีกเป็นวงเงิน ๘,๓๑๑.๔๐๖ ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
 ๔.๔.๗ โครงการชดเชยดอกเบี ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื อ
ยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ มีมติอนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๖ ราย จัดสรรวงเงินสินเชื่อ ๗,๔๒๓.๘๐ ล้านบาท 
 ๔.๔.๘ การจัดซื อผลผลิตทางการเกษตร “แตงโมทุ่งอ่าว” กองบิน ๗ สนับสนุน
การจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร “แตงโมทุ่งอ่าว” ซึ่งเกิดการล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ า 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยจัดซื้อ “แตงโมทุ่งอ่าว” จากเกษตรกรในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๓ 
ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญก าลังใจ
ให้เกษตรกรสวนแตงโม โดยได้มีการน ามาแจกจ่ายให้กับก าลังพลของกองบิน ๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๔.๔.๙ กองบิน ๔ จัดกิจกรรมสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าเกษตร (ผักปลอด
สารพิษหรือ ผักอินทรีย์) กลุ่ม “เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ๔๕๙ บ้านหนองเชือกเขา” เพ่ือเป็น
การสร้างและกระจายรายได้ อีกท้ังได้รับประทานผักผลไม้ท่ีไม่มีสารเคมีตกค้าง และเป็นการสนับสนุน
การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ รวมถึงเป็นการสนับสนุน
การใช้สินค้าภายในประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 ๔.๕  เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” “กัญชง” รวมถึงพืชสมุนไพร 
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
  ๔.๕.๑ การขับเคลื่ อนกัญชา กัญชง กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีผลด าเนินการ ดังนี้  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๘๑ 

 

   ๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร โดยการอบรม
หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะ
การปรุงยาเฉพาะรายส าหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน และสหวิชาชีพ 
จ านวน ๑,๒๓๓ คน  
   ๒) การศึกษาองค์ความรู้ด้านกัญชาไทยทางการแพทย์ในมิติของภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม จ านวน ๕ เร่ือง ประกอบด้วย การใช้กัญชาเป็นเส้นใย เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม, ภูมิปัญญา
การใช้กัญชาในต ารับยาพื้นบ้านล้านนา, การใช้กัญชาทางการแพทย์ ตามองค์ความรู้การแพทย์
แผนไทย, การใช้กัญชาทางการแพทย์ ตามองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์, การใช้
กัญชาทางการแพทย์ ตามองค์ความรู้ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์  
   ๓) ด าเนินการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกัญชงและกระท่อม จ านวน 
๕ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ) ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวผสมใบกัญชง, ผลิตภัณฑ์สเปรย์คลายกล้ามเนื้อผสมสาร
สกัดกัญชง , ผลิตภัณฑ์ sleeping mask ผสมสารสกัดกัญชง , ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะผิวหนัง 
ลดการปวดจากสารสกัดกระท่อม, ผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งสารสกัดกระท่อม กลิ่นเปบเปอร์มินต์  
   ๔) สื่อสารและสร้างความรอบรู้การใช้ประโยชน์จากกัญชา กระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ จ านวน ๑๐ เรื่อง และจัดท าข้อมูลทางวิชาการในการใช้
ประโยชน์จากกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัย จ านวน 
๑๑ เร่ือง  
   ๕) การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วยกัญชา ได้มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จ านวนท้ังสิ้น ๘๙๒ แห่ง ให้บริการผู้ป่วยกว่า ๒๑,๘๔๔ ราย  
   ๖) จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
ในการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง จ านวน ๒๐๐ เล่ม  
   ๗) จัดพิมพ์แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม  
   ๘) จัดท าต ารับยาท่ีมีกัญชา รองรับหน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน ๒๕ ต ารับ  
   ๙) จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบ
บูรณาการในระบบสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ 
  ๔.๕.๒ โครงการบูรณาการส่งเสริมผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจ 
   ๑) จัดท าคู่มือการยื่นแบบเสนอยาจากสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ด้านสมุนไพร ปี ๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๘๒ 

 

   ๒) จัดท าแพลตฟอร์มหลักสูตรอบรม “พี่เลี้ยงช่วยผลักดันเข้าบัญชี” 
   ๓) จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 
   ๔) มีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
จ านวน ๑๐ รายการ 
   ๕) วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีความจ าเป็นส าหรับ 
การใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และแนวทางปัจจุบันท่ีใช้คัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลัก
แห่งชาติด้านสมุนไพร และวิเคราะห์ข้อบกพร่องส าหรับแจ้งผู้เสนอยาท่ีไม่ผ่านการคัดเลื อก 
เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 
   ๖) คัดเลือกงานวิจัยของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เพื่อน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์ช่องว่างของงานวิจัย คัดเลือกรายการสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ และจัดท าข้อเสนอส าหรับ
การพัฒนาข้อมูลไปสู่การจัดท ารายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างอิง 
   ๗) ปรับปรุงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับความพร้อมของผู้ประกอบการและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการปรับปรุงแล้ว  
๖ ฉบับ ประกอบด้วย 
    ๗.๑) กฎระเบียบเกี่ยวกับกระท่อม ๒ หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์ 
ในการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ น้ าใบ
กระท่อม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๔๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ก าหนดอาหารท่ี
ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย 
    ๗.๒) กฎระเบียบเกี่ยวกับการกัญชา กัญชงอย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการจดแจ้งกัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ 
    ๗.๓) กฎระเบียบเกี่ยวกับสมุนไพร อย่างน้อย ๒ หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ 
ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีห้ามน าเข้า พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๗.๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการต าราท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕       



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๘๓ 

 

    ๗.๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และการผลิต หรือน าเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือการศึกษาวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๕        
     ๗.๖) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขของการแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติการแทนผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการในสถานท่ีผลิต น าเข้า 
หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๘) จัดท าคู่มือการขออนุญาตตามกฎระเบียบท่ีได้รับการปรับปรุง ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดท าค าแนะน าการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภท 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ น้ าใบกระท่อม ๑ ฉบับ 
   ๙) พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติในการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปยังต่างประเทศ 
ท้ังหมด ๓ ประเทศ ประกอบด้วย 
    ๙.๑) การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ 
ไปยังประเทศแอฟริกาใต้ 
    ๙.๒) การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางท่ีมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ 
ไปยังประเทศเกาหลีใต้ 
    ๙.๓) การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์
คาบเกี่ยวระหว่างเครื่องส าอางและยาท่ีมีส่วนประกอบของสารสกัด Cannabidiol (CBD) จากกัญชง 
ไปยังสหราชอาณาจักร 
   ๑๐) ปลดล็อกทุกส่วนของกัญชาให้ถูกกฎหมาย ยกเว้นสารสกัดท่ีมีค่า THC 
มากกว่า ร้อยละ ๐.๒ ของน้ าหนัก โดยปัจจุบันได้ออกใบรับจดแจ้งการปลูกกัญชา จ านวน 
๑,๐๖๔,๓๙๓ ใบ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
   ๑๑) การขออนุญาตการปลูกกัญชา กัญชง พบว่า มีการขออนุญาตท้ังสิ้น 
๓,๔๕๐ แห่ง รวมพื้นท่ีขอปลูก ๑๑,๐๖๐,๖๔๒ ตารางเมตร จ านวน ๑๘๐,๒๙๙ ต้น 
  ๔.๕.๓ โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์มีผลด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ศึกษา DNA barcode ของกัญชาสายพันธุ์ไทย โดยการเก็บตัวอย่างพันธุ์
กัญชาไทยเพ่ือท าการพัฒนาพันธุ์ซึ่งแตกต่างจากกัญชาพันธุ์ไทย ๔ พันธุ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้ว  
   ๒) คัดเลือดต้นพันธุ์  GG1 จ านวน ๒๐ ต้น ท่ีมีคุณลักษณะช่อดอก 
และสารส าคัญท่ีดีมาเป็นต้นแม่พันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการช าน าให้เกิด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๘๔ 

 

การผสมและติดเมล็ดเพื่อใช้ในการปลูกทดสอบพันธุ์ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ๓) จัดเตรียมสารสกัดใบกัญชาพันธุ์ตะนาวศีก้านแดง RD1 จ านวน ๑๒ กรัม 
เพ่ือด าเนินการศึกษาข้อมูลทางเคมี ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา และพิษวิทยา  
   ๔) พัฒนาสูตรต ารับยาพื้น ๗ ต ารับ  
   ๕) การศึกษาพิษวิทยาของกัญชาสารสกัดสกัดใบกัญชาพันธุ์ตะนาวศีก้านแดง 
RD1 มีค่ายับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ ๕๐ ของเซลล์ Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80  
(IC50) เท่ากับ ๓.๙๗.±๐.๗๓, ๑๐.๘๖±๑.๑๖ และ ๒๗.๔๙±๒.๐๓ ug/ml ตามล าดับ 
   ๖) ปลูกต้นกัญชา พันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง ด้วยวิธีการกิ่งปักช า และเพาะเมล็ด 
และการใช้รวมจ านวน ๑๑๒ ต้น เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในช่วง ๒ เดือน 
   ๗) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง 
ดว้ยกลไกยับยั้งการสร้าง Nitric oxide metabolites 
   ๘) ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุของสารสกัดใบกัญชาพันธ์ุตะนาวศีก้านแดง RD1 
   ๙) ข้อมูลด้านเคมีของกัญชาพันธุ์ GG1 เป็นพันธุ์ท่ีมีปริมาณสาร THC สูง 
โดยมีปริมาณสาร THC ช่วง ร้อยละ ๒๐-๓๐ w/w และมีปริมาณสาร CBD ต่ า ช่อดอกมีกลิ่นหอม
คล้ายผลฝร่ัง  
  ๔.๕.๔ โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอ
โครงการและเตรียมพื้นท่ีเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตและเพาะปลูกต้นกัญชา และข้อเสนอ
โครงการฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  
และอยู่ระหว่างการปรับแบบเพื่อก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วิทยาเขตสามพร้าว 
  ๔.๕.๕ โครงการพัฒนาพื นที่ เพื่อรองรับการวิ จัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการผลิตกัญชา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร  
อยู่ระหว่างเตรียมต้นพ่อแม่พันธุ์กัญชาส าหรับทดสอบในพื้นท่ี ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพืชขอนแก่น ส าหรับทดสอบเทคโนโลยีขยายพันธุ์ กัญชา และส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ส าหรับทดสอบเทคโนโลยีการปลูกและคัดเลือก
พันธุ์กัญชาไทย (เป้าหมาย ๓ แห่ง) 
  ๔.๕.๖ โครงการประยุกต์เทคนิคทางรังสีเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และคัดเลือกเพศ 
ของพืชกัญชงและ กัญชาในการสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ กระทรวง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๑๘๕ 

 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เพื่อศึกษากัญชาและกัญชงพันธุ์กลายท่ีให้สารส าคัญสูงขึ้ น ได้แก่ สาร 
Tetrahydrocannabinol (THC) และ สาร Cannabidiol (CBD) โดยการฉายรังสีแกมมา รวมถึง
การคัดเลือกสายพันธุ์และท านายการผลิตสารส าคัญท่ีพืชจะสามารถผลิตขึ้นในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัด THC และ CBD เพื่อให้ได้
สารส าคัญปริมาณสูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชี วภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ในด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 
  ๔.๕.๗ โครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ด าเนินการ ดังนี้  
   ๑) ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางบูรณาการการดูแลผู้ป่วย
ระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
   ๒) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนชุดสิทธิประโยชน์/
บัญชียาหลักแห่งชาติ 
   ๓) ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ต ารับยากัญชา 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ของโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   ๔) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง ๓ ชนิด ชนิดละ ๓ สูตร ได้แก่  
    - ผลิตภัณฑ์ผงโรงข้าวผสมใบกัญชง สูตรรสชาติต้มย ากุ้ง สูตรรสชาติแบบ
ญี่ปุ่น และสูตรไม่มีเนื้อสัตว์   
    - ผลิตภัณฑ์ครีมมาส์กหน้าผสมสารสกัดกัญชง สูตร Peeling mask  
ทาแล้วรอแห้ง ลอกออกเป็นแผ่น สูตร Sleeping mask ไม่ต้องล้างออก และสูตร Clay mask  
ทาแห้งแล้ว ล้างออก  
    - ผลิตภัณฑ์สเปร์ยผ่อนคลายผสมสารสกัดกัญชง สูตรมีแอลกอฮอล์ 
เป็นส่วนผสม สูตรไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม และชนิดน้ ามันนวด 
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๑๑๘๖ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๕  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   
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๑๑๘๗ 

 

นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๕  การยกระดับศักยภาพแรงงาน 
 
 ๕.๑ การยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราจ้างที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี 
 ๕.๑.๑ การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ า เพื่อก าหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าของประเทศให้เป็นอัตราค่าจ้างท่ีเพียงพอส าหรับแรงงานท่ัวไปแรกเข้าท างาน ๑ คน  
ให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐานการครองชีพ 
ท่ีเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น  
  ๑) จัดท ารายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในประเด็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน ค่าจ้างและรายได้ของแรงงานในจังหวัด  
และความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เสนอคณะกรรมการค่าจ้าง 
  ๒) การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการปรับแผนการด าเนินการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
ปี ๒๕๖๕ โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๓) การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุมรับทราบข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
ปี ๒๕๖๕ และรับทราบผลการประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  ๔) การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าจังหวัด ปี ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ชดเชยท่ีไม่ได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ า ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๔ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อติดลบประกอบกับลูกจ้างไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง และในปัจจุบัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมคลี่คลายมากขึ้น 
  ๕) การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะท างานศึกษารูปแบบการจ้างงานรายชั่วโมง 
ซึ่งกองกฎหมายขอให้พิจารณาทบทวนร่างค าส่ังแต่งตั้งฯ   
  ๖) จัดท ากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าจังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) 
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๑๑๘๘ 

 

  ๗) ด าเนินการส ารวจค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นของแรงงานท่ัวไปแรกเข้าท างาน 
ในภาคอุตสาหกรรม ของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง 
  ๘) การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณา และมีมติการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น ๙ อัตรา มีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
๓๓๗ บาท คิดเป็น ๕.๐๒ เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีประชุมได้พิจารณาก าหนดบนพื้นฐานของความเสมอภาค 
เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ ลูกจ้างสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข และเพื่อเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศ ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานจะน าผลสรุปเสนอ เข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วท่ีสุด เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 
  ๙) คณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเพิ่มในอัตราวันละ ๘ - ๒๒ บาท เป็นอัตรา
วันละ ๓๒๘ - ๓๕๔ บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  (ฉบับท่ี ๑๐)ฯ โดยอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า ปี ๒๕๖๕ จ าแนกเป็น ๙ อัตรา ท้ังนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับท่ี ๑๑) เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
  ๑๐) คณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕  
เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยท่ีประชุมรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจและแรงงาน โดยมี 
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ และมาตรการต่าง ๆ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 
ในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๒ 
  ๕.๑.๒ การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละระดับให้ได้
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ มีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีมติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ สาขาอาชีพ 
จ านวน ๑๗ สาขา ได้แก่ ๑) สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ๒) สาขาอาชีพช่างเครื่องกล และ ๓) สาขา
อาชีพภาคบริการ โดยก าหนดวันท่ีประกาศใช้บังคับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็น ๙๐ วัน 
หลังจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ๕.๒ การจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับทักษะเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 ๕.๒.๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ือปรับทักษะเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่  ๑ - ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 ๑) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  
  ๑.๑) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ  
   (๑) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพของตนเอง และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ 
โดยได้แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จ านวน ๑๔,๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๒ 
   (๒) กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า ให้ผู้ประกันตน
กรณีว่างงาน ประชาชนท่ัวไป ทหารกองประจ าการท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน เพื่อการจ้างงาน
ครบวงจร เพื่อให้ผู้รับบริการ มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความถนัด และทักษะของตนเอง 
รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยได้แนะแนวอาชีพเพื่อการมี งานท า 
จ านวน ๑๘,๗๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๒ 
   (๓) กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ ไม่อยู่ ในระบบการจ้างงาน 
เพื่อเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ท่ีรอฤดูกาล ผู้ประสบ ภัยธรรมชาติ 
แรงงานนอกระบบ และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน โดยมี
ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ านวน ๒๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ 
  ๑.๒) กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
และมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) เพ่ือปรับปรุงข้อมูลอาชีพและข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยตามโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ 
  ๑.๓) กิจกรรมประชุมชี แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีอาชีพ  
มีรายได้ ท่ีสอดคล้องกับทักษะของตนเองได้ ช่วยลดปัญหาการว่างงาน หรือการท างาน  
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ท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองได้  โดยมีผู้เข้ารับการประชุมชี้แจง 
จ านวน ๘๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๐ 
 ๒) โครงการวันมหกรรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมงาน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและ ด้านการศึกษา เพ่ือการวางแผน/ใช้เป็นแนวทาง
ในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
 ๓) โครงการบริการจัดหางานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท า       
  ๓.๑) กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ 
   (๑) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart 
Workers) เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริม การมีงานท าอย่างครบวงจร โดยมี
ผู้สมัครงานใช้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย จ านวน ๘,๓๓๘ คน 
   (๒) โครงการยกระดับการให้บริการจัดหางานในประเทศ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานท าท่ีมั่นคงยั่งยืน  
เพิ่มโอกาสการมีงานท าให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมี
งานท าอย่างยั่งยืน โดยมปีระชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า ๑๘๗,๑๗๖ คน 
  ๓.๒) กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม
แรงงานไทยไปท างาน ในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มีอาชีพ มีรายได้ดูแลครอบครัว 
รวมท้ังน าเงินตราเข้าประเทศ โดยให้บริการจัดหางานต่างประเทศ จ านวน ๑๐,๔๖๕ คน 
  ๓.๓) โครงการสร้างงานเสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีต้องการมีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่  ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มีอาชีพ  
ไม่เป็นภาระทางสังคม รวมท้ังได้รับบริการแนะแนวอาชีพและเตรียมความพร้อมรองรับอาชีพ 
ในอนาคตให้ประชาชนได้รับค าปรึกษาในการ หางานท าท่ีถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  และได้รับบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  
  ๔) โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา ๖๒ ท่ีเข้ามาท างานในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ให้กับคนไทย โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   - ออกใบอนุญาตท างานให้กับคนต่างด้าว ท่ีได้รับอนุญาตให้ท างาน
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือตามกฎหมาย
อื่น รวมท้ังจดแจ้งการขยายระยะเวลา จ านวน ๒,๓๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๙ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๙๑ 

 

   - จัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว จ านวน ๕,๒๒๐ ครั้ง  
คิดเปน็ร้อยละ ๑๕.๓๕ 
  ๕) โครงการส่งเสรมิการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางในกลุ่มคนพิการ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ท างาน และได้ท างาน ในพื้นท่ีใกล้บ้าน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยด าเนินการตามขั้นตอนการให้สิทธิมาตรา ๓๕ โดยได้
จับคู่ (Matching) ครบ ๓ ฝ่าย ได้แก่ (๑) นายจ้าง/สถานประกอบการท่ีประสงค์ให้สิทธิคนพิการฯ 
(๒) คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการท่ีประสงค์ท างาน และ (๓) หน่วยบริการสาธารณะท่ีสามารถรับ
คนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน จ านวน ๒,๔๕๖ คน   
 ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ได้แก่ New skill /Reskill /Upskill 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพื่อพัฒนาก าลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
แรงงานในสถานประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับ ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง และแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SME โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  
๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๘ 
  ๗) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างาน
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ (Upskill Reskill and New Skill) 
ของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  
๘๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๔ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๖๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๔ 
  ๘) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี และรองรับการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แรงงานใหม่มีความรู้และทักษะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องของตลาดแรงงาน แรงงานไทยได้รับ 
การยกระดับ (Upskill) และ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ องค์ความรู้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แรงงาน  
มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ ได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมท้ังเพิ่มโอกาสในการท างานให้กับ 
ผู้ท่ีว่างงาน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ และผู้ผ่าน 
การฝึกอบรม จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ 
  ๙) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ
รองรับการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ท่ีท างาน ในสถานประกอบการให้มีทักษะ 
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๑๑๙๒ 

 

ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ  
เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  
๔,๐๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๒,๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๗๖ 
  ๑๐) โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล เพื่อพัฒนา
แรงงานช่างเชื่อมในระบบ นอกระบบ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ให้มีทักษะฝีมือตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล และพัฒนาช่างเชื่อมให้มีทักษะฝีมือ สอดคล้อง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท้ังปัจจุบันและอนาคต โดยมีผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม จ านวน ๓๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๑๘๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๐ 
  ๑๑) โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig 
Worker) เพื่อพัฒนาแรงงานท่ีมีทักษะพื้นฐาน ให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐานฝีมือ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานน อกระบบ  
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยมผีู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ และ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๒) ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการด าเนินการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนหรือบุคคลท่ัวไป ก่อนรับเข้าท างานรวมถึง กรณีรับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือบุคคลท่ีทางราชการส่งมาฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้แรงงานมีฝีมือ สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
๖๘๑,๒๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๒ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๕,๘๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๐.๘๖  
  ๑๓) โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถาน
ประกอบการ ส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานในสถานประกอบการในระบบฐานข้อมูล อุปสงค์
และอุปทานก าลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปใช้  
ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขอข้อมูลสถานประกอบการจากฐานข้อมูลประกันสังคม เพื่อใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ในการส ารวจ 
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๑๑๙๓ 

 

 ๕.๒.๒ โครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาร์เซลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนการพัฒนาช่างโซล่าร์เซลล์ โดยมีหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน 
ด้านการติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้า จากระบบโซล่าร์เซลล์และหลักสูตรเทคโนโลยี 
โซล่าร์เซลล์ส าหรับสมาร์ทฟาร์ม 
 ๕.๒.๓ โครงการส่งเสริมเด็กทุนไทยสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (Big Data) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน big data  
ให้ตอบสนองต่อความต้องการในภาครัฐ และเอกชน แก้ไขการขาดแคลนก าลังคนด้าน Data 
Science และ Data Engineering ของประเทศ โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการยกระดับทักษะบุคลากรด้าน big data 
ให้ตอบสนองต่อความต้องการในภาครัฐ และเอกชน แก้ไขการขาดแคลนก าลังคนด้าน Data 
Science และ Data Engineering ของประเทศ โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
ดังนี้        
  ๑) พัฒนาศักยภาพก าลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ระดับ Basic ด้าน Data Science และ Data Engineering จ านวน ๔๐๐ ราย 
  ๒) ยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Big Data ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
ในภาครัฐ และเอกชน แก้ไขการขาดแคลนก าลังคนด้าน Data Science และ Data Engineering 
ระดับ Intermediate จ านวน ๒๐๐ ราย  
 ๕.๒.๔ โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบ ไม่ตกงาน ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ยกระดับทักษะก าลังคนดิจิทัล (Upskill) ท่ีศึกษาในสาขา IT  
ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และ Reskill ก าลังคนดิจิทัลในสาขา Non-IT ให้สามารถท างานในสายดิจิทัลท่ีขาดแคลนได้ 
โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ดังนี้        
  ๑) ร่วมกับบริษัท เก็ทลิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแคมเปญ  
“หางานให้น้อง” เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีโอกาส
หางานท่ีตรงกับสายงานท่ีศึกษามา 
  ๒) ยกระดับทักษะนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขา IT ให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมของประเทศ  
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๑๑๙๔ 

 

ในสาขา Advance Programming, Artificial Intelligence: AI, Augmented Reality: AR, Cloud 
Computing), Cyber Security, Data Analytics จ านวน ๒๐ ราย 
  ๓) พัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา/ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ัวไป 
(Non-IT) เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล ในสาขา Digital Marketing, Digital Content, 
Digital Media, Digital Management, Digital Transformation และงานอื่น ๆ ท่ีมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน ๑๐๐ ราย 
  ๔) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคเอกชน เช่น AI, ML, IoT, Cloud computing, และ Digital Marketing จ านวน ๓๐๐ ราย 
 ๕.๒.๕ การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ก าลังคนท่ีต้องมีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้
เทคโนโลยีแบบบูรณาการศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงสามารถตอบสนองรองรับการท างานในกลุ่มอาชีพ
ใหม่ตามความต้องการของภาคผู้ใช้ก าลังคนและตลาดแรงงาน ท้ังนี้การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังทักษะความสามารถทาง
วิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะความสามารถทางสังคม (Soft Skills) ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดท า Skill mapping ในด้าน Demand Side เป็นการวิเคราะห์
ต าแหน่งงานท่ีก าลังเป็นท่ีต้องการในปัจจุบันและอนาคต อันใกล้ และวิเคราะห์ทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับแต่ละต าแหน่งงาน (ดึงข้อมูลความต้องการก าลังคนจาก website การรับสมัครงาน 
ท้ังต่างประเทศและในประเทศ) หลังจากนั้นเผยแพร่ข้อมูลให้กับสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจ 
น าข้อมูลไปใช้จัดท า/ปรับหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต น าไปสู่กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ียั่งยืน และเป็นการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ มี Knowledge Skill และ attitude ตามความต้องการของผู้ใช้ก าลังคนต่อไป
ปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping โดยน าร่องใน ๔ สายงาน ได้แก่ 
สายงานเกษตรกร (Smart  Farmers) สายงาน Smart SME (เน้นทักษะด้าน Digital Marketing) 
สายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) และสายงานด้านการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
(Tourism) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง ช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ และด าเนินการต่อยอดสู่การเชื่อมโยงข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์กับหลักสูตร
การศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ 
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๑๑๙๕ 

 

 ๕.๒.๖ โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและแรงงาน
ให้เป็น “แรงงานทักษะสูง” สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
ท่ีมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ มีทักษะแบบใหม่เข้าท างาน โดยยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
ของประเทศไทยให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
  ๑) โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Reskill/Upskill)  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(Reskill/Upskill) โดยมีเป้าหมายพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Reskill/Upskill) จ านวน ๖๐ หลักสูตร   
  ๒) โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด - 19) ส่งผลกระทบต่อ
การมีงานท าของบัณฑิตท่ีก าลังส าเร็จการศึกษา และลักษณะการท างานแบบใหม่ (New Normal) 
ท่ีบัณฑิตและแรงงานต้องมีทักษะความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิต เพื่อเป็นก าลังแรงงานในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพิ่มพูนทักษะใหม่ (Upskill) เสริมสร้าง
ทักษะท่ีมีอยู่เดิม (Reskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ (Newskill) เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และการฟื้นฟูประเทศภายหลังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (โควิด - 19) โดยมีเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จ านวน ๑๒ หลักสูตร เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต    
  เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด าเนินการการลงนามในบันทึกข้อตกลง
การด าเนินการระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง ๑๗ แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill 
/Upskill/Newskill) เพื่อพัฒนาระบบการอุดมศึกษาของประเทศเพื่อตอบสนองและขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสอน
แบบ Non-Degree ให้รองรับกับการท างานในอนาคต 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๙๖ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศสู่อนาคต 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๖  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

สู่อนาคต 
 
 ๖.๑ การต่อยอด “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” เร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิ 
“เศรษฐกิจชีวภาพ” “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “เศรษฐกิจสีเขียว” 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และจังหวัด ในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ขับเคล่ือนการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ซึ่งเป็นโครงการน าร่องส าหรับขยายผลความส าเร็จในการจัดการขยะขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นท่ี  
๔ ภูมิภาคของไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี เชียงราย และหนองคาย นับเป็นการด าเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้นโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยมีการใช้
เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ใช้นวัตกรรมการแปรรูปเป็นวัตถุดิบ
รอบสองเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การผลิตเชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูงและใช้พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือท้ิงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
  พัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างเป็น
รูปธรรม เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนและน้ าเสียอย่าง ครบวงจร  
ซึ่งมีเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
  ๑) ชุดคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย เครื่องคัดแยกขยะ 
ท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะเก่าและขยะใหม่ และมีก าลังการผลิตถึง ๒๐ - ๔๐ ตันต่อวัน พร้อมท้ัง 
มีระบบก าจัดกลิ่นขยะ ระบบคัดแยกชนิดและสีพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ
การบ าบัดน้ าชะขยะโดยใช้สารเร่งตกตะกอน และระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน  
  ๒) ชุดคัดแยกชนิด และสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision ประกอบด้วย ระบบผลิต
เกล็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มีก าลังการผลิต ๑๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถแยก
ชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision สามารถแยกพลาสติก PVC ออกจากพลาสติก
ชนิดอื่นได้ และผลิตเกล็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ีสะอาดมีคุณภาพ 
  ๓) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกับสารปรับปรุงดิน 
ประกอบด้วย ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดถัง ระบบผลิตสารปรับปรุงดินชนิดน้ า และระบบผลิต
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เชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูง (RDF5) โดยมีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนอาคารคัดแยกขยะ 
ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หรือ “ตาลเดี่ยวโมเดล” ท่ีได้เริ่มน าร่องรูปแบบ
การบริหารจัดการขยะท่ีน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผลิต 
และแปรรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง ท าให้สามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ ๔๙๐ – ๗๕๔ TonCO2eq ต่อเดือนต่อแห่ง เทียบกับการบริหาร
จัดการแบบเดิม 

 
 
 ๖.๒ สนับสนุนการลงทุน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”  
“เมืองอัจฉริยะ” และการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานที่ทันสมัย 
  ๖.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้เสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบออกประกาศท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 
   ๑) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ๒ /๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
เพื่อให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากยิ่งขึ้น 
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    (๑) ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ ยกเว้นโครงการท่ีตั้งในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๑๙๙ 

 

ท้ัง ๕ แห่ง ได้แก่ เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ศูนย์นวัตกรรม
การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd) และการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(บางแสน) (EECg) สามารถยื่นค าขอรับ การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ได้โดยไม่ก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดในการยื่นค าขอภายใต้มาตรการ EEC โครงการลงทุนในพื้นท่ี EEC สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์พื้นฐานได้ใน ๒ กรณี คือ เกณฑ์ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเกณฑ์ท่ีตั้ง โดยสามารถเลือกด าเนินการท้ังสองเกณฑ์ควบคู่กันเพื่อรับสิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติมสูงสุด หรือเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก็ได้ 
     - กรณีเกณฑ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หากมีการพัฒนา
บุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น โครงการ Work-integrated Learning 
(WiL) สหกิจศึกษา ทวิภาคี หรือรูปแบบอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ จะได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมใน ๒ ลักษณะแตกต่างกันตามกลุ่มประเภทกิจการ คือ (๑) กิจการในกลุ่มท่ีได้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕ - ๘ ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติม ๓ ปี 
และ (๒) กิจการในกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายและกิจการสนับสนุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลเพิ่มเติม ๒ ปี 
     - กรณีเกณฑ์ท่ีตั้ง หากตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 
จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ กิจการในกลุ่มท่ีได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕ - ๘ ปี 
จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติม ๒ ปี และ กิจการในกลุ่มเทคโนโลยี
เป้าหมายและกิจการสนับสนุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ๑ ปี นอกจากนี้ 
กรณีตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ี EEC จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ๑ ปี 
กรณีตั้ งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นท่ี  EEC จะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 
เพ่ิมเติม ๑ ปี 
    (๒) การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นท่ี EEC (ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง) ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๔๘๖ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
ท้ังสิ้น ๓๒๑,๒๒๖ ล้านบาท 
   ๒) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
ท้ังในระดับภาคและระดับพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ท่ี ๘/๒๕๖๔ - ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๐๐ 

 

๒๕๖๔ ส าหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว หนองคาย และนราธิวาส 
เพื่อก าหนดกิจการเป้าหมายในการให้การส่งเสริมการลงทุนของโครงการท่ีตั้งในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  
    การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
SEZ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๗ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น 
๒,๕๑๒ ล้านบาท ในประเภท กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับหรือชิ้นส่วนรวมถึงวัตถุดิบ
และต้นแบบ กิจการแปรรูปยางขั้นต้น กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง 
กิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค และกิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บ
รักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ และกิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ 
เป็นต้น   
   ๓) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. ๗ /๒๕๖๑ เรื่อง การให้
การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้มีการปรับปรุง
ประเภทกิจการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. ๔ /๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุน ท่ี ๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้รองรับการบริการ
ระบบอัจฉริยะ 

๔) คณะท างานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ๗ ด้าน พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาเมืองของ ๔ เมือง ได้แก่ (๑) นครระยองเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (๒) หาดใหญ่เมือง
อัจฉริยะสีเขียว (๓) ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ และ (๔) อุบลราชธานีเมืองอัจฉริยะ เพ่ือเตรียมเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะต่อไป 

๕) อยู่ระหว่างการหารือกับเมืองอัจฉริยะ ๑๕ เมือง เพื่อหาแนวทาง 
การบูรณาการข้อมูลส าหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City 
Data Platform)  

๖) หารือกับจังหวัดต่าง ๆ ในประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนา City 
Data Platform ของเมือง อาทิเช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครราชสีมา 
นครพนม มหาสารคาม สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ภูเก็ต สงขลา และนราธิวาส 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๐๑ 

 

  ๖.๒.๒ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ด าเนินการ ดังนี้ ท่ีสอดคล้องภารกิจดังกล่าว มี ๒ ภารกิจ 
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
   ๑)  การจั ด ให้มี โ ครงข่ าย โทรคมนาคมเพื่ อการประกอบกิ จการ 
และบริการโทรคมนาคม ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
ของพื้นท่ีดังกล่าว ภายใน ๑ ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ผลการด าเนินการ: ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ในปี ๒๕๖๔  
   ๒)  การจั ด ให้มี โ ครงข่ าย โทรคมนาคมเพื่ อการประกอบกิ จการ 
และบริการโทรคมนาคม ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนประชากรท้ังหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน ๔ ปี นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต โดยส านักงาน 
กสทช. จะติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขการอนุญาต
ในปี ๒๕๖๗ จึงไม่มีความก้าวหน้าเพ่ิมเติมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
  ๖.๒.๓ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
 โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform) โดยค่า
เป้าหมายในการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และเมือง
ทันสมัย (City Data Platform) จ านวน ๗ พื้นท่ี และมีการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาเมือง จ านวน ๑๐ พื้นท่ี ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับจังหวัดมหาสารคาม 
พระนครศรีอยุธยา และยะลา เพ่ือเสนอแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหารือจังหวัดก าแพงเพชร 
สงขลา เลย สิงห์บุรี ขอนแก่น แพร่ และเทศบาลแสนสุข เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) และได้ด าเนินการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีด้านเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 ๖.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ได้ด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
   ๑.๑) โครงการโครงสร้างพื นฐานส าคัญตาม EEC Project List 
    - โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
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    งานส่งมอบพื นที่ช่วงสุวรรณภูมิ -อู่ตะเภา การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) ส่งมอบพื้นท่ีโครงการฯ ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ให้เอกชนคู่สัญญาตั้งแต่วันท่ี 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งมีงานร้ือย้ายสาธารณูปโภคที่อยู่ระหว่าง
เร่งด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ท้ังนี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างของเอกชนคู่สัญญา งานเวนคืน
ที่ดิน รฟท. ได้สิทธิครอบครองพื้นท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนท้ังหมดแล้ว จ านวน ๙๑๙ ไร่ 
ปัจจุบันพื้นท่ีมีความพร้อม ร้อยละ ๑๐๐ (จากเดิม ๙๑๙ ไร่ โดยพื้นท่ีลดลง ๑ ไร่ เนื่องจากยกเลิก
เวรคืนบริเวณสถานีพัทยา) การรื อย้ายสาธารณูปโภคภายหลังการส่งมอบพื นที่ มีจ านวน  
๑๓๕ งาน ด าเนินการแล้ว ๑๒๙ งาน คงเหลือ ๖ งาน โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการรื้อย้าย
แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และ รฟท. จะออกหนังสือเพื่อแจ้งเอกชนคู่สัญญา 
ให้เริ่มงานระยะที่ ๑ (Notice to Proceed, NTP) ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
    งานส่งมอบพื นที่ช่วงพญาไท - ดอนเมือง งานเวนคืนท่ีดิน 
(ช่วงพญาไท - บางซื่อ) รฟท. ได้สิทธิครอบครองพื้นท่ีเอกชนท้ังหมดแล้ว คงเหลือการด าเนินงาน
ขอใช้พื้นท่ีของหน่วยงานรัฐ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อยู่ระหว่าง
หารือเพื่อลดผลกระทบจากการขอใช้พื้นท่ี และเจรจาเรื่องการก่อสร้างทดแทนอาคารท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อจัดท าบันทึกข้อตกลงกับ รฟท. ต่อไป และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลท่ีดิน 
ของหน่วยงานรัฐ ๔ แปลงท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขออนุญาตใช้ท่ีดินจากส านักพระราชวัง จ านวน ๑ แปลง (บ้านราชวิถี) และรอยื่นรังวัดสอบเขต 
กับกรมท่ีดินทั้ง ๔ แปลง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากกรมท่ีดินมาท าบันทึกข้อตกลงกับ รฟท. ต่อไป 
    การรื อย้ายสาธารณูปโภคช่วงดอนเมือง - บางซื่อ อยู่ระหว่าง
การรื้อย้ายท่อน้ ามันโดยหน่วยงานเจ้าของท่อน้ ามัน (บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด) คาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และรื้อย้ายท่อรวบรวมน้ าเสีย โดย กทม. คาดว่า 
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
    งานโยกย้ายผู้บุกรุก ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ ด าเนินการ
โยกย้ายผู้บุกรุกแล้วเสร็จ จ านวน ๑๕ หลัง และ ช่วงพญาไท - บางซื่อ จากการทบทวนข้อมูล
รายชื่อผู้บุกรุกมีการปรับจากเดิม ๒๕๒ หลังเป็น ๒๕๕ หลังปัจจุบันโยกย้ายแล้ว จ านวน  
๑๕๒ หลังคงเหลือ ๑๐๓ หลัง ท้ังนี้อยู่ระหว่างเจรจากับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มกราคม ๒๕๖๖ 
    การแก้ไขปัญหาทับซ้อนงานโยธาของโครงการฯ และโครงการ
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 
ต่อการช าระค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรลลิงก์ คณะท างาน สนับสนุนการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
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โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สนามบินและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมือง  
การบินภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ มีมติรับทราบหลักการแก้ไขปัญหาโครงการฯ และเตรียมเสนอ กบอ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
    การพัฒนาพื นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) คณะท างาน
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development) และ 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกับคมนาคมขนส่งสาธารณะในพื้นท่ีเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี  
๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดท า (ร่าง) แผนผังการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (บริเวณมักกะสัน) 
และจะด าเนินการรับฟังความคิดเห้นตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
    โครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (ARL) 
การเจรจาระหว่างรัฐและเอกชนคู่สัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื อไวรัสโควิด-19 เกี่ยวกับการช าระค่าให้สิทธิของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ยังไม่ได้ข้อยุติ ปัจจุบัน 
รฟท. และ สกพอ. อยู่ระหว่างเร่งด าเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปรับปรุง 
การให้บริการลูกค้า (Customer Service Improvement) ได้ด าเนินการติดตั้งฝ้าเพดานและ
โคมไฟ ติดตั้งผนังกันสาดด้านข้างบันไดเลื่อน ปรับภูมิสถาปัตยกรรม และปรับปรุงห้องน้ าในทุก
สถานี รวมท้ังก่อสร้างห้องน้ าเพิ่ม ณ สถานีลาดกระบังและสถานีหัวหมาก แล้วเสร็จ อีกท้ังยังอยู่
ระหว่างด าเนินงานปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายสัญลักษณ์ งานรั้วของสถานีต่าง ๆ งานปรับปรุง
ถนนและทางเท้า การปรับปรุงโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์  (Reconditioning ARL)  
อยู่ระหว่างด าเนินงานระบบโทรคมนาคม ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนถ่ายคลื่นความถี่  
จาก ๔๗๐ MHz ไปยังความถี่ ๓๘๐ MHz และปรับปรุงตู้บรรทุกกระเป๋าสัมภาระให้เป็นตู้โดยสาร 
   ๑.๒ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก 
    - งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐ การปรับพื นที่
ส าหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา โดยกองทัพเรือ (ทร.) ด าเนินการแล้วเสร็จ การส ารวจ รังวัด ก าหนดขอบเขต
พื นที่โครงการฯ สกพอ. และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากัด (UTA) ได้ท าการ
ส ารวจ รังวัด ก าหนดขอบเขตพื้นที่โครงการฯ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบ พื้นท่ีให้
เอกชนคู่สัญญา การรื อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื นที่โครงการฯ สกพอ. ด าเนินการแจ้ง หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ีโครงการฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
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๒๕๖๕ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ โครงการ กิจการหรือการ
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (รายงาน EHIA) อยู่ระหว่างการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัตตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ คณะท างานส ารวจและพิจารณาค่าชดเชย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยตามท่ีระบุไว้ในรายงาน EHIA 
    - การออกแบบทางวิ่งและทางขับที่ ๒ และทางขับเชื่อม
ระหว่างทางวิ่งที่ ๑ พร้อมลานจอด ด าเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอเรื่องการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ห ล่ ง เ งิ น เ ป็ น เ งิ น กู้ ต่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ พื่ อ ใ ห้ ส า นั ก ง า น บ ริ ห า ร 
หนี้สาธารณะ (สบน.) จัดท าเอกสารขอเงินกู้จากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
แห่งเอเชีย (AIIB) อย่างเป็นทางการ และ ทร. อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา  
พร้อมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้ AIIB ต่อไป 
    - งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชน โครงการงาน
ระบบไฟฟ้าและน  าเย็น สกพอ. ได้ส่งมอบพื้นท่ีให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  
และด าเนินงานปรับระดับดินแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งมีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๓.๔๙ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วม (Cogeneration) ได้ด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร (อ.๑) มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕ โครงการงานระบบประปาและบ าบัดน  าเสีย 
ได้ส่งมอบพื้นท่ีให้แก่บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  
(อีสท์วอเตอร์) แล้ว อีสต์วอเตอร์ได้ด าเนินการปรับระดับถมดินแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
ตอกเสาเข็มอาคารสระพักน้ าดิบและโรงสูบน้ าดิบและอาคารปฎิบัติการมีความก้าวหน้าโครงการ 
๒๘.๕๙ โครงการงานระบบบริการน  ามันเชื อเพลิงอากาศยาน ได้ส่งมอบพื้นท่ีให้ บริษัท โกลเบิล
แอโร่แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (GAA) แล้ว ปัจจุบันได้จัดท าฐานรากวางถังน้ ามันท้ัง ๓ ถัง และก่อสร้าง 
ฐานรากวางถัง Fire Water Tank แล้วเสร็จมีความก้าวหน้าโครงการร้อยละ ๒๕.๖๗ 
   -  โครงการพัฒนาพื นที่ อุ ตสาหกรรมการบิน  ( Aviation 
Technical Zone: ATZ) สกพอ. เห็นชอบการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design)  
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมการบิน (ATZ) ซึ่งมีการก าหนดระดับพื้นท่ีโครงการ ออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ออกแบบแนวถนน ก าหนดหลุมจอดอากาศยานในพื้นท่ี Airside การวางผัง
เพื่อจัดสรรแบ่งแปลงท่ีดินการจัดวางอาคารและสิ่งก่อสร้าง รองรับกิจกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน
และกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแบบรายละเอียดทาง
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วิศวกรรม (Detailed Design) รายการประกอบแบบ และบัญชีแสดงปริมาณงานและมูลค่าเงิน 
(BOQ) แล้วเสร็จ 
   -การด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการลงนาม JUA กองทัพเรือ  
และบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ ากัด (UTA) ได้หารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 
ในการจัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ “สนามบินอู่ตะเภา” กองทัพเรือ  
และ “สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา” ตามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน 
ภาคตะวันออกร่วมกัน (JUA) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและสอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
รวมถึงสัญญาร่วมลงทุนและเอกสารการคัดเลือกเอกชนของโครงการฯ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทางวิ่งท่ี ๑ ทางวิ่งท่ี ๒ และสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบินอู่ตะเภาเกิดประโยชน์สูงสุด 
และเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ UTA ได้มีหนังสือถึง ทร. ขอให้พิจารณาปรับปรุงร่าง JUA 
เพ่ิมเติม ๖ ประเด็น โดยคาดว่าจะสามารถลงนาม JUA ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ต่อไป 
   ๑.๓) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ ๓  
      (๑) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
ช่วงที่ ๑  
     -  งานออกแบบโครงสร้ างพื นฐาน  อยู่ ระหว่ า ง 
การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๔.๕๕ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน
ร้อยละ ๕.๔๕ (แผนงานร้อยละ ๑๐๐) เนื่องจากแบบก่อสร้างเขื่อนกันคลื่อนมีการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัย Council for Scientific and Industrial Research (สถาบัน CSIR) 
ประเทศ South Africa คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
     -  ก ารก่ อสร้ า ง โครงสร้ า งพื น ฐาน  ( ถมทะ เล ) 
ความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๖ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๙๓ (แผนงาน
ร้อยละ ๒๕.๖๓) และในส่วนงานถมทะเลอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างเขื่อนกันทราย 
มีความก้าวหน้า ๔,๙๕๕ เมตร จากท้ังหมด ๕,๔๑๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ ท้ังนี้ ในส่วน
งานขุดลอกและถมทะเลคาดว่าจะเร่ิมด าเนินงานได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
     - การขออนุญาตเรือขุดลอกคลองต่างชาติเข้าน่านน  าไทย 
ตามมาตรา ๔๗ ทวิ พ.บ.ร.เรือไทย ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุญาตให้
ใช้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท าการค้าในน่านน้ าไทย เมื่อวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองและดเ้นินการภารกิจตาม
กฎหมาย กฎ ค าสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไปฯ กรมการเจ้าท่าภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ และน าเสนอรัฐมนตรีคมนาคมเพื่อลงนามต่อไป 
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๑๒๐๖ 

 

     - ท่าเที่ยบเรือก๊าซ (Superstructure : LNG Terminal) 
ด าเนินการโดยบริษัท Gulf MTP ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งผลอนุมัติและออกใบอนุญาต
เก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ซึ่งได้รับความเห็นจาก กกพ. แล้ว 
นอกจากนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห้นโดยกรมเจ้าท่าภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ 
     - การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลง EHIA (ครั งที่ ๒) 
ด าเนินการ เปลี่ยนต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีหล่อคอนกรีต Caisson และ Accropode และเพิ่ม 
กิจกรรมการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างทางทะเล เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่ง ทางบก ท้ังนี้ อยู่
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของกรมเจ้าท่า 
     - การจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมง
พื นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนหลักประกันความ 
เสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (มูลนิธิกองทุนฯ) มีมติในการ ประชุมเมื่อวันท่ี 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านท่ีผ่าน
การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวนท้ังสิ้น ๘๕๕ ราย แบ่งเป็นกลุ่มประมงในพื้นท่ี
ศึกษาตามรายงาน EHIA มีท้ังหมด ๑๑ กลุ่ม จ านวน ๔๐๓ ราย และกลุ่มประมงนอกพื้นท่ีศึกษาตาม
รายงาน EHIA จ านวน ๔๕๒ ราย โดยได้รับเงินเยียวยารายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๒) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
ช่วงที่ ๒ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติก าหนดการประกาศ
เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนอีกครั้ง โดยก าหนดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ระหว่างวันท่ี 
๘ พฤศจิกายน ถึงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และก าหนดเปิดรับของข้อเสนอในวันท่ี ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๖ 
    - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ออก
ประกาศ เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนและขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนตามประกาศ ส านักงาน 
เพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การประกาศเชิญชวน วิธีการประกาศ
เชิญชวน วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชน ร่วมลงทุน รายละเอียดของเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน และข้อก าหนดมาตรฐานของ ร่างสัญญาร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะจัดให้มี
การประชุมชี้แจง ในวันท่ี มกราคม ๒๕๖๖ และก าหนดเปิดรับของข้อเสนอในวันท่ี ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๖ 
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   ๑.๔) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของ
ท่าเรือ F  
    งานก่อสร้างงานทางทะเล 
    - พื นที่ถมทะเลพื นที่ ๑ (Key Date 1) บริเวณทางเข้าโครงการ
ด าเนินการขุดลอกและถม – บดอัดทรายแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นท่ีแล้วเมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
    - พื นที่ถมทะเลพื นที่  ๒ (Key Date 2) ประกอบด้วยงาน
ติดตั้งม่านกันตะกอน ๒ ชั้น แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๓๕๖๕ งานขุดดินเหนียว 
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๒๐ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และถมบดอัดทราย 
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๙.๕๐ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ล่าช้ากว่าแผน ๑๘๓ วัน   
    - พื นที่ ถมทะเลพื นที่  ๓ (Key Date 3)  ประกอบด้ วย 
งานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นท่ีถมทะเลบริเวณพื้นท่ี E0 และ F1 และงานถมดิน และงานบดอัดบริเวณ
พื้นท่ี E0 และ F1 ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ล่าช้ากว่าแผนเดิมเมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ประมาณ ๙ เดือน และส าหรับข้อก าหนดทางเทคนิคการถมทะเลท่ีมีการระบุแตกต่างกันในสัญญาจ้าง
เหมาก่อสร้างงานทางทะเล และสัญญาร่วมลงทุน ปัจจุบัน กทท. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่ีปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จ ากัด (GPC) เพื่อเร่ง
หาข้อสรุปโดยเร็ว 
    - งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือชายฝั่ง ระบบถนน และ
ระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลางก่อนเสนอขออนุมัติด าเนินการ
ประกาศประกวดราคาฯ ต่อไป 
    - งานก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ใหม่ และงานจัดหา อยู่ระหว่าง
ประกาศประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
    - ประกอบและติดตั งเครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
   ๑.๕ การพัฒนาในส่วนท่าเทียบเรือ F ในความรับผิดชอบของเอกชน 
คู่สัญญา บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จ ากัด (GPC) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
รายงาน EHIA ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ให้แก่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
  ๒) ด้านการชักจูงนักลงทุน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์
การลงทุน 
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- จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผ่านการประชุมและสัมมนาในรูปแบบ VDO 
Conference เพื่อชักจูงนักลงทุนเป้าหมายจากท้ังในและต่างประเทศให้มาลงทุนในพื้นท่ี EEC 
โดยมีอุตสาหกรรมท่ีได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และหอการค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวน ๙ ประเทศ ดังนี้ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สวิตเซอร์แลนด์ อุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี 
มาเลเซีย ญี่ปุ่น เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ อุตสาหกรรมด้านดิจิทัล ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมัน 
สวิตเซอร์แลนด์ อุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ เบลเยี่ยม 

ความคืบหน้าการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   - ร่วมเปิดสวนน้ าและสวนสนุก “โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส” 
เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าการเปิดให้บริการจะเกิดการจ้างงานในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 
๑,๐๐๐ คน และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสื่อมวลชนท้ังไทย 
และต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า ๓๕๐ คน 
   - บริษัท BYD Auto Co., Ltd. ได้รับอนุมัติแผนการขอส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลค่าการลงทุน 
๑๗,๘๙๑ ล้านบาท เพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
ผสมเสียบปลั๊ก (PHEV) ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะตั้งโรงงานในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ จังหวัดระยอง 
   - ต้อนรับคณะจากหอการค้ามณฑลริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
พร้อมจัดกิจกรรม “EEC Business Forum” ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สเปซ พัทยา  
เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้บรรยายความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นท่ี EEC และการท่องเท่ียวไทย
ภายใต้แนวคิด “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ นิว แชปเตอร์” (Amazing Thailand New Chapter)  
เพ่ือดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ EV และท่องเท่ียว อีกท้ังยังได้มีการจับคู่
ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียท่ีมาเยือน โดยมีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือท้ังหมด ๑๑ ฉบับ ภายใต้ความร่วมมือ ๙ ด้าน เช่น (๑) ด้านการท่องเท่ียว  
(๒) ด้านพลังงาน และ (๓) ด้านการพัฒนาบุคลากรมีผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน 
   - จัดงานสัมมนา “A High-level Briefing and Dialogue Session on 
Eastern Economic Corridor (EEC)” ร่วมกับ Diplomatic Council ณ โรงแรมวอร์ดอร์ฟ แอสโทเรีย 
เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มนักการทูตต่างประเทศ และผู้น า
นักธุรกิจจากหอการค้าต่างประเทศ ในประเทศไทย รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสร้าง
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ความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาในพื้นท่ี อีอีซี มีผู้ร่วมงานสัมมนา
กว่า ๑๐๐ คน  
   - จัดงานสัมมนา “Business Opportunities in the Eastern Economic 
Corridor (EEC)” ร่วมกับ JETRO ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มนักลงทุนชาวญี่ปุ่นผ่านเครือข่าย JETRO หอการค้า JCC 
และสภาอุตสาหกรรม โดยได้บรรยายความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการ อีอีซี ๔ ปีท่ีผ่านมา 
และให้ข้อมูลโอกาสการลงทุนในพื้นท่ี อีอีซี ระยะ ๕ ปีข้างหน้า รวมถึงสิทธิประโยชน์และนโยบาย
ภาครัฐของทั้ง ๒ ประเทศ มีผู้ร่วมงานสัมมนา ๘๐ คน และรับชมผ่านระบบออนไลน์กว่า ๕๐๐ คน 
   - ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สกพอ. และธนาคารซูมิโตโม 
มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ณ สกพอ. เมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อขยาย 
ความร่วมมือด้านการสนับสนุนการลงทุนจากนักลงทุนญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนในพื้นท่ี EEC 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกท้ังผลักดันให้เกิดการร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนญี่ปุ่น ท้ังในด้านเทคโนโลยีและการผลิต ผ่านกลไก  
ในการส่งเสริมการลงทุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

- เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  ร่วมกับคณะ 
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อร่วมงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022 จัดขึ้นเพื่อผลักดัน 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทย-ซาอุดีอาระเบีย ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ขึ้นเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ Giga project เพื่อแนะน า
ความพร้อมของ EEC รองรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ อีกท้ัง ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้า
ซาอุดีอาระเบีย โดยมี EEC เป็นประเด็นหลักในความร่วมมือด้านการลงทุน มีผู้ร่วมงานกว่า 
๒,๕๐๐ คน ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเชิงนโยบาย “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ 
ไทย – ญี่ปุ่น (High-Level Policy Dialogue Forum on Thailand – Japan’s New Dimension 
of Economic Cooperation)” ในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น 
ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย สกพอ. ได้น าเสนอโอกาสการลงทุน 
ในมิติใหม่ ภายใต้ความริเริ่ม ASEAN-Japan Investing for the Future มีผู้แทนจากภาครัฐ 
และเอกชนจากท้ัง ๒ ประเทศ เข้าร่วมงานสัมมนากว่า ๕๐๐ คน จัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุน
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผ่านการประชุม
และสัมมนาในรูปแบบ VDO Conference เพื่อชักจูงนักลงทุนเป้าหมายจากทั้งในและต่างประเทศ 
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ให้มาลงทุนในพื้นท่ี EEC โดยมีอุตสาหกรรมท่ีได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
และหอการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ด้านดิจิทัลและด้านโลจิสติกส์ จัดงานเสวนา“Thailand meets 
Germany: Forging Stronger Business Partnership” ร่ ว ม กั บ  ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร าช ทู ต 
ณ กรุงเบอร์ลิน สมาคม ธุรกิจแห่งเยอรมนีและเอเชียตะวันออกและอาเซียน (OAV), Global 
Trade Forum - Berlin และ Diplomatic Magazine ณ Capital club กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย สกพอ. ได้น าเสนอความก้าวหน้า 
ของโครงการ EEC ผ่านหัวข้อ “Thailand Business Outlook: the EEC as a key driver for 
growth” และร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “Forging ThaiGerman Business Partnership” ร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้นักธุรกิจและนักลงทุนเยอรมนีได้ทราบถึงโอกาสการพัฒนา 
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อการลงทุนในพื้นท่ี  EEC และโอกาสในการร่วมมือ 
ทางธุรกิจกับภาคเอกชนไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมการท าวิจัย และพัฒนา  
โดยมีผู้ร่วมงาน ๕๔ คน 

- ร่วมงานเปิดตัวบริษัท BYD Auto Co., Ltd. ณ โรงแรม สยาม แอท 
สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยบริษัทฯ มีแผนจะเริ่มจ าหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้าในงาน Motor show เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้ร่วมงานเปิดตัวบริษัทฯ จ านวน ๑๐๐ คน 

- ร่วมงานแถลงข่าว (Press Coference) เปิดตัว “โคลัมเบีย พิคเจอร์ส 
อควาเวิร์ส” ณ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ศูนย์การค้าอ็มควอเทียร์ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการเปิดให้บริการสวนน้ าโคลัมเบียฯ ในพื้นท่ี 
EEC เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าการเปิดให้บริการจะเกิดการจ้างงานในพื้นท่ี เพิ่มขึ้น 
๑,๐๐๐ คน และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสื่อมวลชนท้ังไทย
และต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน 
  ๓) ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกและศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และอีก ๑๑ หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเมืองพัทยาสู่การเป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์  
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ดึงนักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ สู่การขยายฐานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเพิ่ม
มูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ มีผู้ร่วมพิธีลงนามฯ ๑๒๐ คน 
   - จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาทักษะ 
บุคลากรในพื้นท่ี EEC ด้านระบบอัตโนมัติ โซลูชั่นการจ่ายกระแสไฟฟ้า และ ระบบชาร์จยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์แม่นย าขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการวินิจฉัยและรักษา
โรคมะเร็ง ระหว่าง สกพอ. บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น จ ากัด (ประเทศไทย) บริษัท เอบีบี 
อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (ABB) บริษัท โรช ไทยแลนด์ (Roche) และคณะ
แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สกพอ. เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี
เป้าหมาย เพื่อเดินหน้าสร้างทักษะบุคลากรขั้นสูง ต่อยอดการสร้างคนให้ตรงความต้องการ 
อุตสาหกรรม ๔.๐ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ยกระดับ การรักษา
โรคมะเร็งคนไทยได้รักษาโรคแม่นย า พร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางการแพทย์ ในภูมิภาคเอเชีย 
   - จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ สกพอ. เมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ครบวงจร การให้บริการด้านการท่องเ ท่ียว 
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ผลักดันพื้นท่ี EEC ให้ก้าวสู่ระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก (EWC) 
และตอบโจทย์ การเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) ให้มีความพร้อม 
ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริการทางการแพทย์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีผู้ร่วมพิธีลงนาม ๔๐ คน 
 
 ๖.๓  วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สารในระบบ 5G เพ่ือพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข และการศึกษาทางไกล 
  ๖.๓.๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ด าเนินการ ดังนี ้
    โครงการน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินภารกิจดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 5G 
แห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ
ไทยในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดประมูล
คลื่นความถี่และมีการลงทุนขยายโครงข่ายในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่ อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแนวทาง 
การด าเนินโครงการน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เป็นโครงการต้นแบบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ซึ่งส านักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ในปีแรกให้กับศิริราชมูลนิธิ ภายใต้ชื่อโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลก
ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G (Siriraj World Class 5G Smart Hospital)” เป็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G และ Critical Technology เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่
กระบวนการพยากรณ์ความเสี่ยง การป้องกันโรค และการรักษา ท้ังการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไปจนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล ช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพิ่มความปลอดภัย ลดต้นทุนการรักษาพยาบาล
ของประเทศได้ ประกอบด้วยโครงการด้านนวัตกรรม ๘ โครงการย่อยในช่วงปีแรก ซึ่งเมื่อวันท่ี ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการต้นแบบมีการด าเนินการแบ่งเป็น ๘ โครงการย่อย ซึ่งส านักงาน 
กสทช. ให้การสนับสนุนการด าเนินการในระยะท่ี ๑ โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ผลการด าเนินงาน 
๘ โครงการย่อย สรุปได้ ดังนี้ 
           ๑) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  
และระบบปัญญาประดิษฐ์ สถานะการด าเนินงาน: อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับงาน โดยจะแล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
    ๒) พัฒนาระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
    ๓) พัฒนาระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์   
ผ่านเครือข่าย 5G สถานะการด าเนินงาน: ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
    ๔) พัฒนาระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G (NCD) ด าเนินการแล้วเสร็จ
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
    ๕) พัฒนาระบบท านายปริมาณการใช้เพื่อการบริหารการจัดการสินค้าคง
คลัง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ ส าหรับโรงพยาบาล โดยใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G สถานะการด าเนินงาน พัฒนาระบบขนส่งด้วย 
Unmanned Car (TMS-X) ภายในโรงพยาบาล ให้เชื่อมต่อกับระบบใบเบิกท่ีได้จาก AI โดยมี
ความคืบหน้าร้อยละ ๗๐ ท้ังนี้ ได้ขยายแผนการด าเนินการเนื่องจากการพัฒนา API ของโครงการ 
Unmanned Car ล่าช้าจากเดิมไป ๓ สัปดาห์ ท าให้กระทบการพัฒนา TMS-X ซึ่ งมีแผน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๑๓ 

 

การด าเนินการแล้วเสร็จวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีแผนก าหนดการทดสอบระบบ ๔ ช่วง 
ดังนี้ 
     (๑) ทดสอบระบบ TMS-X กับการขนส่งรถกอล์ฟ ในสัปดาห์ท่ี ๔  
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ด าเนินการทดสอบแล้ว) 
     (๒) ทดสอบระบบ TMS-X และ QR Code กับการขนส่งรถกอล์ฟ 
แล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
     (๓) ทดสอบระบบ TMS-X (Mail Hook + Pin Code) และ QR Code 
กับการขนส่งรถกอล์ฟ (รอขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
     (๔) ทดสอบระบบ TMS-X (Mail Hook + Pin Code) และ QR Code 
กับการขนส่ง Unmanned Car (รอขั้นตอนท่ี ๓ ด าเนินการแล้วเสร็จ) ท้ังนี้ ส าหรับการทดสอบ
การใช้งานจริงของระบบ QR code + TMS-X + Logistic app เช่ือมต่อกับรถขนส่ง Unmanned 
car อยู่ระหว่างวางแผนด าเนินการร่วมกับผู้ใช้งาน ประมาณการแล้วเสร็จต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
    ๖) พัฒนาระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ด าเนินการแล้ว
เสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
    ๗) จัดหาอุปกรณ์ระบบขนส่ งกลางด้ วยรถไร้คนขับ 5 G สถานะ 
การด าเนินงาน: อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนร้อยละ ๙๐ อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ 
ร้อยละ ๙๕ โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นท่ีประชุมฯ ในการตรวจรับผลงาน 
งวดท่ี ๒ ได้แก่ การปรับแก้ไขเอกสาร คู่มือ ในการตรวจรับงานฯ ท้ังนี้การด าเนินงานดังกล่าว  
มีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
    ๘) จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Multi-Access Edge computing (MEC) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 5G สถานะการด าเนินงาน: ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ 
  ๖.๓.๒ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

๑) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้าน
เทคโนโลยี 5G ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ 

     ปัจจุบันมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑.๑) โครงการกระตุ้นระบบนิเวศ 5G ให้เกิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
เชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการตรวจงานรับงาน
งวดท่ี ๔ เพ่ือด าเนินการจัดท า Focus Group และ Public Hearing ในขั้นตอนถัดไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๑๔ 

 

         ๑.๒) โครงการจัดท ามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G โดยด าเนินการรายงานผลการตรวจร่างสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี ๒ (การจัดท าร่างมาตรการส่งเสริมการลงทุน
และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ร่างท่ี ๑) 
       ๑.๓) อยู่ระหว่างการด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  

        (๑) โครงการท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเฟสท่ี ๑ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

        (๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ 
     - การน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ ศิริราช
พยาบาล  
             - การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ ส าหรับ
ให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน Smart Health ซึ่งเป็นโครงการ 
ท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น าร่อง 
การพัฒนาแนวทางและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี 5G ในการส่งเสริมการให้บริการทาง
การแพทย์ 5G Smart Ambulance ส าหรับบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ และระบบ
แพทย์ทางไกล (Telemedicine) ส าหรับโรงพยาบาลประจ าอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่   
และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงรวม ๒๐ แห่ง 
                 - 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน ส าหรับ 
Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็น 
การพัฒนา Smart Tourist ด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยข้อมูลเรียลไทม์ส าหรับ
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาระบบ Phuket Data Sandbox Platform  
และติดตั้งอุปกรณ์และระบบท่ีเกี่ยวข้องท้ังระบบ 5G Smart Gate พร้อมระบบวิเคราะห์ใบหน้า 
ระบบคัดกรอง และแจ้งเตือนจากการจดจ าใบหน้า และระบบเพื่อบริหารจัดการ Phuket Data 
Sandbox Platform 
                   - การน าร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และของประเทศไทย 
ให้เท่าทันยุคดิจิทัล ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Teach and Learn from Anywhere และ 
Intelligent Hybrid Classroom พร้อมระบบวิเคราะห์ Attention and Learning Engagement 
โดยเทคโนโลยี 5G จะช่วยให้มีโครงข่ายทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารท่ีรวดเร็วมากขึ้น 
และมีเสถียรภาพครอบคลุมในทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีให้กลายเป็น 
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Wireless Campus และการพัฒนา AI Video Analytics Application อีก ท้ังยั งผลักดันให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมท่ีประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี 5G 
                   - การน าร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G 
ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งได้ยกระดับการให้บริการสถานีรถไฟฟ้าอัจฉริยะ 5G เต็มรูปแบบ 
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีเหมาะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม  
ให้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจนแล้วเสร็จ ซึ่งได้รับ  
การผลักดันจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เพื่อเป็นโครงการน าร่องการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในการช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการในด้านความปลอดภัย และระบบปัญญาประดิ ษฐ์ (AI)  
ในการเชื่อมต่อการบริการข้อมูลอย่างท่ัวถึงท้ังสถาน ี
                  - การน าร่องบ้านฉาง 5G สมาร์ทซิตี้ (5G Smart City) ในพื้นท่ี
เทศบาลนครบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและสื่อสารโทรคมนาคม
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G ส าหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน และบริการสาธารณะ 
อีกท้ังยังท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยการติดตั้งเสาอัจฉริยะ หรือ Smart Pole การพัฒนา Smart 
City Mobile Application รวมท้ังระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจชั้นน าในอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ 
                - การน าร่องเกษตรดิจิ ทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โครงการ 
ร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  
         (๓) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างานกลั่นกรอง
โครงการฯ คือ 
                - การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาว ณ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
               - การน าร่องโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) บนพื้นท่ี EEC 
             - การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ ส าหรับ
ให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน SMART Mobility and Traffic 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๑๖ 

 

 ๖.๔  การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการอัจฉริยะทั งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง  
ขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่  
  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ด าเนินโครงการ 
ดังนี้ 
  โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร : ๑๖.๒๐๕๖ ล้านบาท 
  เป้าหมายการด าเนินงาน  
  - มีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์แนวการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบต่าง ๆ ๑ เร่ือง 
  - มีคลัสเตอร์ท่ีเข้ารับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ๒ เร่ือง 
   ด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย สสว. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม  
ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือท่ีแตกต่างกัน และจ าเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
เฉพาะส าหรับ SME แต่ละกลุ่ม สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการตลอดจนกระบวน
การ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า โดยเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก 
รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล และการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของคลัสตอร์ (Cluster 
Resource Planning) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากร พัฒนาและ
ยกระดับไปสู่การเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ และสามารถขยายผลไปยังกลุ่มคลัสเตอร์ SMEs อื่น ๆ ได้ 
สอดรับกับนโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่ อนาคตในการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป ปัจจุบัน สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมอบรมพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพเชิงลึกจากทีมโค้ชท่ีปรึกษาจ านวนท้ังสิ้น ๑๕๐ รายจาก ๒ กลุ่ม คลัสเตอร์ประกอบด้วย 
คลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูป จ านวน ๗๕ ราย และคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชา-กัญชง 
จ านวน ๗๕ ราย ซึ่งการพัฒนาและยกระดับศักยภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น 
ทางด้านการตลาด นวัตกรรม และมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ มีการขยายช่องทางและโอกาส
ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการรู้จักและเข้าใจ
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee Lazada ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๑๗ 

 

 ๖.๕  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๖.๕.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลแก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับท้ังแรงงานนอกระบบ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ 
  ท้ังนี้ ตลอดระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาก าลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ  
ท้ังการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill)  
และการเพิ่มทักษะใหม่ด้านดิจิทัลส าหรับวัยเรียนและผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (New 
skill) ผ่าน Digital Platform พร้อมกันนี้ ได้เปิดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและความเชี่ยวชาญ
ก าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย สร้างความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และกฎหมาย ประมาณ ๗,๕๐๐ ราย การพัฒนาทักษะ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงเพื่อเข้าสู่สายงาน ต าแหน่งด้านการป้องกันระบบ
คอมพิวเตอร์  (White Hackers)  ประมาณ ๒๐๐ ราย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้ านโค้ดดิ้ ง 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ (Coding School Champion) ประมาณ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาเยาวชน 
ท่ัวประเทศด้านโค้ดดิ้งและสเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ราย/ปี ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว 
ส่งผลให้ท้ังนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
ได้สะดวกและตลอดเวลา ท าให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ น าไปสู่การต่อยอด 
หรือริเริ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัล สร้างการแข่งขันกับนานาประเทศได้ รวมถึงสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้บริหารองค์กรรัฐและเอกชน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่ารวม 
๑ ,๒๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (ข้อมูลผลการส ารวจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และสังคม (Impact) จากการด าเนินงานโครงการส าคัญของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิ ทัล 
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
 ๖.๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Huawei เรื่อง การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบ
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๑๒๑๘ 

 

นิเวศ (Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ส าหรับโลกยุค 5G เพ่ือสง่เสริม
การพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G และยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย 
เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๖.๕.๓ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (อว.) 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อ 
การพัฒนาประเทศไทยระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) โดยผ่านความเห็นชอบจาก ครม. 
เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศท่ีครบถ้วน 
และเชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และน าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐” มีเป้าประสงค์หลัก ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างคนและเทคโนโลยี (๒) การสร้าง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ (๓) การสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี ๕ ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย  
และกฎระเบียบส าหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยมีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.) ร่วมเป็นคณะท างานและเลขานุการร่วมในคณะท างานจัดท าร่างแผนฯ ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ มุ่งเน้นโครงการน าร่อง 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ เช่น การสร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ  
ธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านปัญญาประดิษฐ์ การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านข้อมูลและค านวณส าหรับปัญญาประดิษฐ์ การเตรียมพร้อมก าลังคนและส่ง เสริม
ผู้ประกอบการใหม่  การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และน าร่อง 
ใน ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและอาหาร และการใช้งาน  
และบริการภาครัฐ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มุ่งเน้นการผลักดันขยายผลการประยุกต์ 
ใช้งานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก ๗ กลุ่ม ได้แก่ โลจิสติกส์และการขนส่ง ท่องเท่ียว 
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๑๒๑๙ 

 

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษา ความมั่นคงและปลอดภัย อุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม และการเงินและการค้าเพื่อสร้างระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย 
 ๒) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รังสีวินิจฉัยและการรักษา
สู่การใช้งานจริงและอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical AI connecting to the medical Industry 
Project) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบในการทดสอบการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ทางการแพทย์ สร้างการยอมรับและขยายผลงานนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตจริง  
ในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมบริษัท และ Startup กลุ่มพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 
และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลให้สามารถต่อยอดและแข่งขันได้ในเชิงพานิชย์ท้ังในและต่างประเทศ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า TOR และก าหนดแผนการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายร่วม
ด าเนินการในพื้นท่ี 
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๑๒๒๐ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๗  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 ๗.๑  สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง
วิชา “วิทยาศาสตร์” “เทคโนโลยี” “วิศวกรรม” “คณิตศาสตร์” “โปรแกรมเมอร์”  
“ภาษาต่างประเทศ” “ภาษาคอมพิวเตอร์” (Coding) ตั งแต่ระดับ “ประถมศึกษา” 
  ๑) ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับ
โรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ี โดยสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย และสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนน าร่อง และกลุ่มเป้าหมายเชิงกว้างให้แก่ครู  
   ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวมีแผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนและครู ดังนี้  
   (๑) แผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน อาทิ การอบรม Coding ระดับพื้นฐานโดยใช้สื่อการเรียนรู้ KidBright การอบรม 
การออกแบบชิ้นงานสามมิติพื้นฐานและทักษะการใช้ เครื่องพิมพ์สามมิติ  ( 3D Printer)  
และการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จาก Coding และ 3D printing  
   (๒) แผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
อาทิ กิจกรรมออนไลน์ หัวข้อ “การออกแบบ 3D ด้วย Tinkercad” กิจกรรมออนไลน์ โดยระบบ 
Webex Meeting “สื่อการสอน STEM-รถพลังลม ส าหรับครูปทุมธานี ระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 
  ๒) ด าเนินโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค ๑๔ (Project 14) จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีขณะนี้ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง 
ซึ่งอาจส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้พัฒนาคลิปการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ตามหนังสือเรียนของ 
สสวท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการของโรงเรียนและสังคมในการใช้เป็นห้องเรียน
ออนไลน์ท่ีเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาแต่ละบทเรียนมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เน้นความเข้าใจ 
เชื่อมโยงชีวิตจริง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองทุกท่ีทุกเวลาผ่านช่องทางท่ีสะดวก ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป หรือ DLTV โดย สสวท.  
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ได้เผยแพร่คลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้นแล้ว จ านวน 
๒,๖๘๓ คลิป พบว่า มีการเข้าชมทาง รวมท้ังสิ้น ๓๙,๗๒๒,๐๙๐ ครั้ง แยกเป็นผ่านช่องทาง ยูทูป 
จ านวน ๓๐,๓๐๑,๗๘๐ ครั้ง และ เว็บไซต์ จ านวน ๙,๔๒๐,๓๑๐ ครั้ง  
  ๓) ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่น ๒ ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการค านวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจผ่านเว็บไซต์ 
https://teacherpd. ipst.ac.th เพื่อมุ่ งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะท่ีส าคัญ 
ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังพื้นฐานความคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) 
พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้  เท่าทันสื่อ 
และข่าวสาร (Media and Information Literacy) มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๙๗,๔๑๘ คน ผ่านการอบรม 
๑๔๑,๓๕๔ คน ท้ังนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน สามารถเข้ารับการอบรมได้มากกว่า ๑ หลักสูตร 
  นอกจากนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้สมัครท้ังสิ้นจ านวน 
รวม ๘๑๐ คน ประกอบด้วย 
  - ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) จ านวน ๖๐๖ คน 
  - ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) จ านวน ๒๐๔ คน 

 ๔) ด าเนินโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นรองรับการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ๔ ระยะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการในระยะท่ี ๒ คือ การพัฒนาระบบการเรียน
แบบ ๒ ทาง (2-way Communication Learning) เกิดการเรียนเชิงโต้ตอบ ( Interactive) 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อีกด้วย 
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 ๕) พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ด าเนินการจัดอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
โดยจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ด าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ผู้สมัคร 
รวมท้ังสิ้น จ านวน ๘๓๘ คน ดังนี้ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จ านวน ๔๓๕ คน 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ จ านวน ๔๐๓ คน 
 ๖) พัฒนาสถานศึกษาขั นพื นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม OverView : การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นท่ี EEC เกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมน าร่อง 
ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้
ครูรับรู้  เข้าใจ และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามความถนัดและความสนใจ และน า 
สิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมท้ั งจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษารองรับกับความต้องการของผู้ เรียนในการประกอบอาชีพ สถานประกอบการ  
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและมีการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้กับสถานศึกษาบางแห่งท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไม่สามารถรองรับการประชุมออนไลน์
ดังกล่าว และหลักจากประชุมออนไลน์ ได้ก าหนดจัดการฝึกอบรมและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต หลักสูตรยานยนต์
และขนส่งสมัยใหม่ หลักสูตรเคมีชีวภาพ “จากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์” 
และหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ๗) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งท่ัวประเทศ จัดอบรมครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ด้วยระบบออนไลน์ รวม ๓ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการจัด การเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลักสูตรการจัดการ
เรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรการจัดการเรียนสอน 
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ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โดยจัดอบรมออนไลน์ให้กับวิทยากรแกนน าจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๙๐๔ คน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง จัดอบรม
ออนไลน์ ให้กับครูประจ าการ จ านวน ๑๖,๓๕๓ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล
โครงการ 
  ๘) โครงการการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน 
ในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Coding, 
Internet of Things (IoT), Data Science ให้แก่ครูและเยาวชนในเขตพื้นท่ี EEC ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ครู จ านวน ๑,๓๙๗ 
คน ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรม ได้แก่ การใช้งาน KidBright พื้นฐานผ่าน Simulator (ครู
ประถมศึกษา), KidBright อุตุน้อย (ครูมัธยมศึกษา) เป็นต้น 
 ๙) โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กับโรงเรียนในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Coding, Internet of Things (IoT), Data Science 
ให้แก่ครูและเยาวชนในเขตพื้นท่ี EEC ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งได้พัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ครู จ านวน ๑,๓๙๗ คน ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรม ได้แก่ 
ก า ร ใช้ ง าน  KidBright พื้ น ฐ านผ่ าน  Simulator (ครู ป ระถมศึ กษา ) , KidBright อุ ตุ น้ อย  
(ครูมัธยมศึกษา) เป็นต้น 
 
 ๗.๒  โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี “หลักสูตร
ออนไลน”์ ประกอบการเรียนการสอนและมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ 

 ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) ผู้เรียน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรมีสมรรถนะท่ีส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาวะทางร่างกาย 
(๒) ครู ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ เจตคติ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  (๓) ผู้บริหาร 
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม เกิดทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
มีความสามารถในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในสถานศึกษา  (๔) โรงเรียน ได้รับพัฒนา 
ด้านวิชาการและโครงสร้างพื้นฐาน มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนิ นงาน 
ของสถานศึกษา และ (๕) ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับเชื่อถือในคุณภาพของโรงเรียน ครู 
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และผู้บริหารต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน 
 
 ๗.๓  การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม สร้างความปลอดภัย ดูแลปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง เกิดความสามัคคีในสังคม รวมทั งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
  ๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) ได้ด าเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร น ามาจัดท าหลักสูตรหรือบทเรียน
ออนไลน์ โดยมีคณะท างานจากชุมชน เครือข่าย และวิทยาลัยชุมชน รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับ
การใช้งานบทเรียนออนไลน์ และจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ซึ่งมีเป้าหมายจ านวน
นักศึกษา และประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ จ านวน ๑,๔๕๒ ราย 
จากเป้าหมาย จ านวน ๔,๐๐๐ คน 
  ๒) โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  โดยจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน สามารถ
ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง 
ช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ 
  ๓) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน) โดยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพื่อสร้างโอกาส 
การมีงานท าให้กับวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) จังหวัดละ ๒ คน และบุคลากร
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน ๒ รุ่น 
แบ่งเป็ย รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๙๔ คน  
และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๘๖ คน 
จัดอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล ระดับอ าเภอ (ครู ข) และอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล 
ระดับต าบล (ครู ค) จ านวน ๖,๙๐๘ คน รวมอบรมวิทยากรแกนน าไปแล้วท้ังสิ้น ๗,๐๘๘ คน 
และอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ี กศน.ต าบล ประกอบด้วย Digital Literacy (เน้นการใช้งาน
โปรแกรมส านักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานท า) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) ด าเนินการอบรมไปแล้ว จ านวน ๕,๔๕๐ คน 
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  ๔) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti -Fake News 
Center: AFNC) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ด าเนินการ
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 
เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนท่ีมีจ านวนมากบนโลกโซเชียล ซึ่งได้สร้างความตระหนก  
ความเสียหายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ด าเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตั้งแต่
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบข่าวปลอมผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) ทางไลน์ @antifakenewscenter มีผู้ติดตามจ านวน ๑,๔๐๒,๑๘๘ คน (๒) ทางเว็บไซต์ 
https://www.antifakenewscenter.com มีผู้ติดตาม จ านวน ๒,๓๖๔,๕๖๒ คน (๓) ทางเฟซบุ๊ก 
Anti-Fake News Center Thailand จ านวน ๕๕,๖๕๓ คน (๔) ทางทวิตเตอร์ @AFNCTHAILAND 
จ านวน ๕,๗๖๔ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีได้รับการยืนยัน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ข้อความข่าวท่ีเข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบท้ังหมด ๑,๐๙๒ ข้อความ โดยหลังจาก 
คัดกรองพบข้อความข่าวท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบท้ังหมด ๕๘๖ เรื่อง และได้แจ้งประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบท้ังหมด จ านวน ๓๓๐ เรื่อง ปรากฎว่าเป็นข่าวปลอม 
จ านวน ๘๔ เรื่อง ข่าวจริง ๒๒๐ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๒๖ เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ ๕๐๓ เรื่อง 
ซึ่งได้น าไปเผยแพร่ทั้งหมด ๙๖ เร่ือง 
  ๕) โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ด าเนินโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
(สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่นๆ ท่ีแพร่หลายในโลกโซเชียล ซึ่งได้จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่บนโลกโซเชียลตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเปิด
เพจอาสาจับตาออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย โดยผลการด าเนินงาน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีค าสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย 
จ านวน ๘ ค าสั่งศาล ๑๐๗ URLs รวมท้ังให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์กับประชาชนเกี่ยวกับความรู้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๗๗ ครั้ง 
  ๖) งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ด าเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน e-Commerce 
รวมถึงจัดท าแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้บนเว็บไซต์เน็ตประชารัฐส าหรับถ่ายทอดตัวอย่าง  
และแลกเปลี่ยนความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ในการพัฒนาระบบ POS (Point of Sales) ระบบการช าระเงิน เพื่อการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์อื่นที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการ อาทิ 
จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาด้านมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  จัดท ากรอบ (ร่าง) แผนพัฒนาด้าน
มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 
๑ และ ๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
มาตรฐานดิจิทัล ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 ( ๒ )  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก ด้ า น  e- Transactions  
และ e-Commerce (ศึกษา ส ารวจสถานภาพข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) โดยอยู่ระหว่าง
การจัดท า (ร่าง) การวิเคราะห์กลไกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังปัจจัยด้านความเสี่ยงตาม  
๘ ประเภทอุตสาหกรรม (TSIC และ ISIC) และภาคประชาสังคม รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
โดยการรวบรวมรายงานเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์เชิงลึก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
 (๓) ศูนย์ข้อมูลทางสถิติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการรายงานการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce 
Survey in Thailand) รายงานการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand 
Internet User Behavior) รายงาน/บทวิเคราะห์/ข้อมูลน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายในประเด็นเกี่ยวกับ 
e-Transactions, e-Commerce และการใช้อินเทอร์เน็ต รวมท้ังอยู่ระหว่างการด าเนินงานระบบ
ไอทีรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและช่วยตัดสินใจด้าน e-Transactions & e-Commerce 
 (๔) การวิเคราะห์ผลกระทบจากพันธกรณีและประโยชน์จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในมิติเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหา
และผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับ Cross-border e-Commerce และศึกษาวิจัยข้อมูลพันธกรณี 
ในเวทีความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 (๕ )  การพัฒนาคนไทยกลุ่ ม เป้ าหมาย  ( เด็ ก  เยาวชน ผู้ สู ง อายุ ) 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มั่นคงปลอดภัย จัดท าสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แล้วเสร็จ ๘ เรื่อง โดยอยู่ระหว่างการทยอยน า
เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ของ ETDA (Facebook, YouTube: ETDA Thailand) และช่องทางอื่น 
ท่ีเหมาะสม โดยเผยแพร่แล้ว ๓ เรื่อง คือ รัก หล่อ ลวง, ฉันจะเป็นไอดอล และสายมู รวมท้ัง 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าคู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) 
 (๖) การยกระดับความพร้อมสังคม คนไทยรองรับ Digital Society และ 
การเป็น Digital Citizen การพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้วยอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาก าลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมออนไลน์ 
ซึ่งมีกรอบและร่างหลักสูตรโค้ชดิจิทัลชุมชน ๑ หลักสูตร พร้อมเกณฑ์ในการคัดเลือกโค้ชดิจิทัล
ชุมชน รวมท้ังมีการพัฒนาและจัดให้มีการสอบสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 
๑๗๔ คน สอบผ่าน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓   
 (๗) การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนนการจัดท า 
(ร่าง) แนวทางการประกอบธุรกิจท่ีดีในการขายสินค้าออนไลน์ส าหรับกลุ่ม e-Marketplace 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังสร้างความ
เชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ อาทิ รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่านช่องทาง Call 
Center, Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ๑๒๑๒ หรือ 1212 
OCC โดยมีจ านวนการร้องเรียนท่ีได้รับระหว่างวันท่ี ๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวนท้ังสิ้น 
๓,๓๐๕ ครั้ง มีผลการส ารวจด้านความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์อยู่ ท่ีร้อยละ ๗๖ 
และร้อยละความพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ ๘๙  
 ๘) โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
 (๑) การจัดท ามาตรฐานและแนวทางเพ่ือดูแลการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจดิจิทัลและบริการ (Digital Service) เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญ 
อาทิ จัดท า (ร่าง) มาตรฐานการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนร่วมกับ
ส านักงาน กสทช. โดย กสทช. เห็นชอบการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยัน
ตัวตน และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ส าหรับด าเนิน
โครงการ Mobile ID ระยะทดสอบ รวมท้ังอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานฯ 
การมอบอ านาจทางอิเล็กทรอนิกส ์
 (๒) การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
และบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ อาทิ ร่าง
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กฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) อยู่ระหว่างการจัดท าร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วย  
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ Digital Service Platform พ.ศ. .... โดยมีการจัด Focus Group 
แล้วจ านวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับดูแล Digital 
Service Platform ในประเทศไทย และ (ร่าง) แนวทางการก ากับดูแล Digital Service Platform 
ในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางดังกล่าว 
 (๓) การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือทบทวน Security 
Policy หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมท้ังมีการตรวจประเมินความสอดคล้อง 
ในการด าเนินการตาม Policy ท้ังสองเรื่อง มีแผนการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 (๔) การให้บริการตรวจประเมินรับรองความสอดคล้องของธุรกิจดิจิทัลตามที่
กฎหมายก าหนด มีแผนการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 (๕) การสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ มีการจัดท าสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ Digital 
Service ท้ังสิ้นจ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ETDA Digital Service และ e-Tax มีแผนการเผยแพร่ 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้นมีการจัดท าสื่อและเผยแพร่ไปแล้วจ านวน ๙ เรื่อง (ตุลาคม 
๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมท้ังมีการจัดสัมมนาเพ่ือสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัว
ต่อการใช้งานเทคโนโลยีแล้วจ านวน ๒ ครั้ง 
  ๙) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส า หรับส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ อ านวยการสถานศึกษา/ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การพัฒนา จ านวนท้ังสิ้น ๑๘๕ คน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๓ และ รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
- ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังสิ้น ๙๓ คน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๓ มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน ๔๗ คน และรุ่นท่ี ๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๔๖ คน รุ่นท่ี ๕ และรุ่นท่ี ๖ ระหว่าง
วันท่ี ๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังสิ้น ๙๒ คน ดังนี้ รุ่นท่ี ๕ มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน  ๔๕ คน และรุ่นที่ ๖ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๔๗ คน 
  ๑๐) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด  
(Thai - MOOC) ผ่านทางเว็บไซต์  https://thaimooc.org บน Platform Thai MOOC LMS  
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดท่ีสามารถรองรับผู้เรียน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๐ 

 

ได้อย่างไม่จ ากัดจ านวน ท่ีมีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit 
Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต และรองรับตามความต้องการ 
ของผู้เรียนรองรับการ Upskill และ Reskill ให้กับผู้เรียนได้เพิ่มทักษะความรู้ในการท างาน  
และพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง  โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังของรัฐและ เอกชน สถาบันการศึกษา ซึ่ งมีองค์ความรู้   
ความเชี่ยวชาญ จ านวนกว่า ๑๒๐ แห่ง ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อใช้บริการบน Thai 
MOOC ปั จจุ บั นมี ร ายวิ ช าออนไลน์  จ านวน  ๕๘๙ รายวิ ช า  โดย ท่ี ร ายวิ ช า ท้ั งหมด 
แบ่งออกเป็น ๑๒ หมวดหมู่ เนื้อหารายวิชามีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชาชีพ มีจ านวน
ผู้ เรียนมากถึง ๑,๕๑๔,๕๕๓ คน และมีผู้ เรียนจบจนได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 
๑,๔๓๖,๐๘๐ ใบ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
  ๑๑) จัดกิจกรรม METAVERSE ครั งแรก เป็นการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ 
เมื่อวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความส าคัญของซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ให้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน ลดการพึ่งพาซอฟต์แวร์
จากภายนอก 
 ๑๒) จัดกิจกรรม New Gen New Media “เสวนาคนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
สังคมไทย” เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 
กองทัพอากาศ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ “Out of the Box” และ โครงการ “Clip Your 
Life Click Your Future” ของมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นโครงการประกวดแข่งขัน
ผลงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน และนักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือชิงทุนการศึกษา เกียรติบัตร และเหรียญเกียรติยศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๑ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๘  การแก้ไขปัญหาทุจริต 

และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๒ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๘  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
 

๘.๑  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
อย่างจริงจังและเข้มงวด  
 ๘.๑.๑ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจัดขึ้นโดยส านักงาน ป.ป.ช. และการจัดท า
และเผยแพร่ infographic รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘.๑.๒ การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)  
บนเว็บไซต์ data.go.th ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จ านวน ๒,๘๙๒ ชุด (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
รวมท้ัง สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลให้กับกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๖๐ คน และหลักสูตรการธรรมาภิบาล
ข้อมูลเปิดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๕๐ คน 
 ๘.๑.๓ ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย  
และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่งกรรมการ
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยขึ้นตรงส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๖ หน่วย 
ได้แก่ กรมพระธรรมนูญ กรมสรรพก าลังกลาโหม ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานรัฐมนตรี 
ส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส านักงบประมาณกลาโหม ซึ่งได้
ด าเนินการตรวจและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ัง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 
 ๘.๑.๔ จัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ โดยเรียนเชิญ นายสุพจน์ ศรีงามเมือง 
ผู้อ านวยการส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ๑ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๓๓ 

 

และเรียนเชิญ นายฌานปกรณ์ ขัติวงศ์พศวัฒน์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ มาเป็นวิทยากร 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ 
 ๘.๑.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ (Thailand Government Spending) ในชื่อ “ภาษีไปไหน” บนเว็บไซต์ 
govspending.data.go.th ถือเป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูลในด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data)  ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ตามมติ ท่ีประชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อการเปิดเผยและส่งเสริมความโปร่งใส 
ให้อ านาจภาคประชาชนในการส ารวจตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต โดยน าเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาได้เปิดเผยโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดสรรงบประมาณของ
ภาครัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า ๖ พันล้านล้านบาท 
 ๘.๑.๖ โครงการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถน า
ผลการตรวจพิสูจน์ ทางพยานเอกสารไปใช้ประกอบส านวนการสืบสวนสอบสวน และเพื่อ
ด าเนินการเอาผิดข้าราชการ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านเอกสารเพื่อสนับสนุน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไปตามนโยบาย คสช. เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล ด้านส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
จ านวนท้ังหมด ๑๐๔ คดี 
 ๘.๑.๗ โครงการส านักงานบังคับคดีใสสะอาด เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
กรมบังคับคดี ตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        กรมบังคับคดี ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมิน
ส านักงานบังคับคดี ใสสะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลการประเมินส านักงานบังคับคดีใสสะอาด เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นส านักงานบังคับคดีใส
สะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ปรากฏว่ามีผลการประเมิน ดังนี้ 
  ๑) ผลการประเมินส านักงานบังคับคดีใสสะอาด 
            (๑) หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลส านักงานบังคับคดีใสสะอาด จ านวน  
๘๒ หน่วยงาน 
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๑๒๓๔ 

 

            (๒) หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลชมเชยส านักงานบังคับคดีใสสะอาด จ านวน 
๓๒ หน่วยงาน 
            (๓) หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์ส านักงานบังคับคดีใสสะอาด จ านวน  
๖ หน่วยงาน 
            (๔) หน่วยงานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ส านักงานบังคับคดีใสสะอาด จ านวน  
๔ หน่วยงาน 
            (๕) หน่วยงานท่ีส่งภายหลังก าหนด จ านวน ๑๑ หน่วยงาน 
      ๒) ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 
           (๑) ประเภท ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
               รางวัล “บุคคลต้นแบบ” จ านวน ๑ ราย  
               รางวัลชมเชย “บุคคลต้นแบบจ านวน ๒ ราย 
           (๒) ประเภท พนักงานราชการ 
              รางวัล “บุคคลต้นแบบ” จ านวน ๑ ราย 
              รางวัลชมเชย “บุคคลต้นแบบ” จ านวน ๑ ราย 
           (๓) ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างเหมาบริการ 
              รางวัล “บุคคลต้นแบบ” จ านวน ๑ ราย 
              รางวัลชมเชย “บุคคลต้นแบบ” จ านวน ๑ ราย 
 
 ๘.๒  การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ 
และการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 การด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)  
 ๑) การจัดประชุม ก.ธ.จ. จ านวน ๖๕ จังหวัด  โดยรวมท้ังปี ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๖ คณะ 
มีการประชุมคณะละ ๒ - ๔ ครั้ง รวมจ านวน ๒๓๒ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
และได้สรุปผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทุกคณะรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
เรียบร้อยแล้ว โดย สตร. อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. 
ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.ggc.opm.go.th ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔    
 ๒) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิก อบจ. แล้ว จ านวน  
๖๑ จังหวัด อยู่ระหว่างปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการ ๑ จังหวัด 
 และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ๑๔ จังหวัด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๕ 

 

 ๓) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว จ านวน 
๔๔ จังหวัด อยู่ระหว่างเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการ ๗ จังหวัด  
และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ๒๔ จังหวัด  
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๙   การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข

ในพื นที่ชายแดนภาคใต้   

 
 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๗ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๙  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข

ในพื นที่ชายแดนภาคใต้ 
 

 ๙.๑  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านท าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย 
      ๙.๑.๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและอาสาสมัคร  มุ่งเน้นกระตุ้นความตื่นตัว 
ของชุมชนให้เป็นพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังนี้ 
   ๑) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
    (๑) ขับเคล่ือนมวลชนญาลันนันบารู รวมท้ังสิ้น ๑๕,๑๕๘ คน ดังนี้  
     - จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลันนันบารูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อสร้างฐานมวลชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน ๕๕ รุ่น รวม ๔,๔๐๐ คน  
     - ฝึกอบรมวิทยากรญาลันนันบารู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชน 
ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมจากฐานมวลชน เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรกระบวนการให้เกิดชุมชน
เข้มแข็งและน าความรู้ไปขับเคลื่อนงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีหมู่บ้าน เป้าหมาย 
๑,๕๓๒ หมู่บ้าน จ านวน ๓๐ รุ่น รวม ๒,๔๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
รอยศาสตร์พระราชา จ านวน ๑๔ รุ่น รวม ๑,๔๐๐ คน  
    (๒) ขับเคล่ือนโครงการเยาวชนญาลันนันบารู 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ญาลันนันบารู เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด 
ในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ านวน ๕๐ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๖๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ญาลันนันบารูจูเนียร์ เพื่อป้องกันภัย 
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี จ านวน ๖๐ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓,๖๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ญาลันนันบารูต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด จ านวน ๘ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๘๐๐ คน 
    (๓) ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับต าบล
จ านวน ๒ ครั้ง จ านวน ๕๗๖ เวที จาก ๒๘๘ ต าบล มีผู้เข้าร่วมจัดท าเวทีประชาคมท้ังสิ้น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๘ 

 

๔๖,๐๘๐ คน โดยสามารถรับสมัครอาสาชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละ
หมู่บ้านได้ จ านวน ๔,๕๓๙ คน 
    ๒) ฝ่ายปกครอง การด าเนินงานด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นท่ีหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยฝ่ายปกครอง รวมจ านวน ๒,๐๓๖ แห่ง (ร้อยละ ๙๔.๙๒ จากเป้าหมาย ๒,๑๔๕ แห่ง) 
    (๑) การสกัดกั้นและปราบปราม ยาเสพติด 
     - การจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
     -  การตรวจสอบทรัพย์ สิ นคดี ยา เสพติ ด  มี คดี ท่ี เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีค าสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ รวม ๑๐๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๑.๕๑ ล้านบาท 
     - การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน จ านวนท้ังสิ้น ๑๔๕ เร่ือง ด าเนินการ
แล้ว ๙๑ เร่ือง (ร้อยละ ๖๒.๗๖) 
    (๒) การป้องกันยาเสพติด 
      - มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน รวม ๒,๙๗๙ แห่ง 
(ร้อยละ ๘๘.๐๑ จากเป้าหมาย ๓,๓๘๕ แห่ง) 
      - มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ มีกิจกรรมดังนี้ 
รณรงค์ให้ความรู้ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงานสีขาว ๒๘ แห่ง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็กโดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จ านวน ๔๕๐ แห่ง 
รวม ๒,๐๑๗ คน 
     (๓) การบ าบัดรักษายาเสพติด สามารถน าผู้เสพเข้าบ าบัดฟื้นฟู รวม
จ านวน ๔,๔๔๐ คน (ระบบสมัครใจ จ านวน ๒,๓๐๖ คน ระบบบังคับบ าบัด จ านวน ๑,๖๒๕ คน 
ระบบต้องโทษ จ านวน ๕๐๙ คน) (ร้อยละ ๒๙.๖๗ จากเป้าหมาย ๑๔,๙๖๕ คน) 
    (๔) การติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถติดตามผู้ผ่านการบ าบัด รวม
จ านวน ๔,๖๕๑ ราย และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดได้ ๙๖ ราย 
  ๙.๑.๒ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้ “กฎหมาย” อย่าง
เคร่งครัด และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท าลาย “แหล่งผลิต” และ “เครือข่าย”
กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงยึดไม้หวงห้ามจากเครื อข่าย 
ยาเสพติด มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจค้น
บ้านผู้ต้องหาตามหมายค้นศาลอาญาซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วท่ีบ้านใน ต าบลคลองมะเดื่อ อ าเภอ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๓๙ 

 

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการตรวจค้นพบไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และไม้อื่น ๆ 
จ านวนมาก จากการตรวจสอบพบไม้หวงห้ามเป็นไม้แปรรูปและไม้ท่อนไว้ในครอบครอง ดังนี้  
   (๑) ไม้พะยูงแปรรูป ๔๐๙ แผ่น ปริมาตร ๔๙.๒๑ ลูกบาศก์เมตร 
   (๒) ไม้ชิงชัน ๑,๒๐๗ แผ่น ปริมาตร ๒๖.๑๖ ลูกบาศก์เมตร 
   (๓) ไม้สัก ๑๗๐ แผ่น ปริมาตร ๒.๑๘ ลูกบาศก์เมตร 
   (๔) ไม้มะค่าโมง ๑๗ แผ่น ปริมาตร ๐.๗๑ ลูกบาศก์เมตร ประเมินมูลค่า
ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท ซึ่งมีความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ 
ครอบครองไม้หวงห้ามโดยไม่มีตราค่าหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และมาตรา ๗๓ แปรรูปไม้  
ตั้งโรงงาน ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูงแปรรูปไว้ในครอบครอง 
   การจับกุมและยึดไม้ในครั้งนี้เป็นการขยายผลยึดทรัพย์จากคดียาเสพติด  
โดยไม้ที่ยึดมาได้เหล่านี้ ไม่สามารถน าไปขายต่อได้ แต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับทางราชการได้ 
โดยกรมป่าไม้ได้ท าจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ต้องขังสามารถน าไปใช้ในการฝึกอาชีพ โดยการน าไม้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ต่าง  ๆ ได้ ท้ังนี้  
หากหน่วยงานราชการอื่นๆ ต้องการน าไม้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ สามารถท าหนังสือแจ้งความประสงค์
ถึงกรมป่าไม้ได้ โดยได้ด าเนินงานการจับกุมในคดีส าคัญระหว่างวันท่ี ๑-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
มีการจับกุมคดีส าคัญ ๗,๐๕๙ คดี ผู้ต้องหา ๗,๓๗๘ คน โดยยึดยาบ้า ๑๐ ล้านกว่าเม็ด ไอซ์  
๙๙๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๔๐๑.๕๓ กิโลกรัม กัญชา ๘.๙๙ กิโลกรัม และคีตามีน ๒๐๐ กิโลกรัม  
และยังขยายผลอายัดทรัพย์สินเพิ่มได้อีก ๕๑ ราย เป็นเงินกว่า ๑๕ ล้านบาทเศษ โดยจ าแนกเป็น
กลุ่มเครือข่ายส าคัญ ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ๔ คดี เครือข่ายพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ คดี เครือข่ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๔ คดี พื้นท่ีภาคใต้ ๓ คดี 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ๑ คดี และเครือข่ายระหว่างประเทศ ๒ คดี 
      ๙.๑.๓ ผลการปราบปรามยาเสพติดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
   ๑) การจับกุม  
 - คดียาเสพติด จ านวน ๑๑๖,๓๗๖ คดี 
 - ผู้ต้องหา จ านวน ๑๑๕,๓๕๓ คน 
   ๒) การยึดของกลาง 
 - ยาบ้า จ านวน ๒๐๕,๕๐๐,๔๗๔ เม็ด 
 - ไอซ์ จ านวน ๑๑,๔๖๗.๗๖ กิโลกรัม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๐ 

 

 - เฮโรอีน จ านวน ๑๔,๔๔๕.๑๓ กิโลกรัม 
 - กัญชา (แห้ง) จ านวน ๕,๘๙๔.๒๖ กิโลกรัม 
 - โคเคน จ านวน ๒,๓๒๘.๗๔ กิโลกรัม 
 - เคตามีน จ านวน ๓๐๐,๕๓๑ กิโลกรัม 
 - ยาอี จ านวน ๑๙๙,๙๘๖ เม็ด 
      ๙.๑.๔ ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือ 
   ๑) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง จับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๖,๗๘๖,๐๒๐ เม็ด ยาไอซ์ 
น้ าหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม รวมท้ังจับกุมแรงงานต่างด้าว (เก็บรวบรวมสถิติ) สัญชาติลาว จ านวน ๙๗ 
คน และสัญชาติจีน จ านวน ๑๒ คน 
   ๒) ทัพเรือภาคท่ี ๒ จับกุมเรือประมงเวียดนามรุกล้ ามาท าการประมง 
ในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย จ านวน ๔ ล า จากเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะ
เข้าท าการตรวจสอบได้มีเรือประมงเวียดนาม จ านวน ๑ ล า แล่นเข้าชนบริเวณกราบขวา ท าให้ตัว
เรือมีรอยกระแทกเล็กน้อย ก าลังพลปลอดภัย เรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้ จึงด าเนินการ
จับกุมแต่ลูกเรือประมงได้หลบหนีไปยังเรือประมงเวียดนามอีกล า ต่อมาเรือหลวงนราธิวาส ได้ท า
การจับกุมเรือประมงเวียดนามท่ีอีก จ านวน ๑ ล า พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ จ านวน ๕ คน
นอกจากนี้ ในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการจับกุมยาบ้า จ านวน ๙๙,๘๘๔ เม็ด 
   ๓) ทัพเรือภาคท่ี ๓ จับกุมการกระท าความผิดเดี่ยวกับยาเสพติด โดยม ี
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๐,๖๙๗ เม็ด กัญชาอัดแท่ง จ านวน ๓๒๐ กิโลกรัม  
และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จ านวน ๓๘ คน 
   ๔) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีผลการจับกุม 
ดังนี้ ยาบ้า ๑๙.๕ เม็ด ยาไอซ์ จ านวน ๓.๒๕ กิโลกรัม และกัญชาอัดแท่ง จ านวน ๒๑.๖๕ กิโลกรัม 
  ๙.๑.๕ ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองทัพบก กองก าลังป้องกันชายแดน
ด ารงความต่อเนื่องการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นท่ีชายแดน รวมท้ังบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ท้ังนี้ ในห้วงเดือนตุลาคม 
๒๕๖๕ มีผลการสกัดกั้นและการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดของกองก าลังป้องกัน
ชายแดน สามารถจับกุมผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด จ านวน ๑๒๓ ครั้ง, ผู้ต้องหา ๑๘๘ 
คน ยึดได้ของกลางยาบ้า ๑๙,๗๑๗,๔๐๐ เม็ด, ยาอี ๔๘,๐๐๐ เม็ด, ไอซ์ ๔๙.๑๖๗ กิโลกรัม, 
คีตามิน ๑๐.๐๐๒ กิโลกรัม และ เฮโรอีน ๐.๐๑๑ กิโลกรัม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๑ 

 

   โดยผลปฏิบัติงานของกองก าลังป้องกันชายแดนกองทัพบกในรอบปี  
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ในด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุม
ผู้กระท าผิด ๑,๕๗๙ คน ยึดยาบ้า ๒๓๒,๖๘๐,๙๙๐เม็ด และคีตามีน ๕๑๕ กก., ยาอี ๑๙๙,๘๐๗ เม็ด 
และยาอี (แบบผง) ๘.๑ กิโลกรัม, เฮโรอีน ๙๗.๒ กิโลกรัม, ฝิ่น ๖๑.๔ กิโลกรัม, ไอซ์ ๓,๕๘๘ กิโลกรัม 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินการในปี ๒๕๖๔ พบว่าผู้กระท าผิดมีจ านวนลดลงร้อยละ ๒๒.๓๔ 
สามารถยึดของกลางยาบ้าได้เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๓๗.๗๙ แต่ไอซ์มีจ านวนลดลงร้อยละ ๕๖.๘๘ 
   ซึ่งเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติของกองก าลังป้องกันชายแดนของกองทัพบก
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมาสามารถจับกุมยาบ้าเพิ่ม ๔.๔ เท่า (โดยในปี ๒๕๖๑ สามารถตรวจยึดยาบ้า 
๕๓,๒๖๑,๐๕๖ เม็ด, ปี ๒๕๖๕ ตรวจยึดยาบ้า ๒๓๒,๖๘๐,๙๙๐ เม็ด ) และไอซ์  ๒.๙ เท่า (โดยในปี 
๒๕๖๑ สามารถตรวจยึดไอซ์ ๑,๒๔๒ กิโลกรัม ปี ๒๕๖๕ ตรวจยึดไอซ์ ๓,๕๘๘ กิโลกรัม)  
ท้ังนี้ จากสถิติจะเห็นได้ว่า จ านวนคร้ังการจับกุมลดลงแต่มีปริมาณการลักลอบในแต่ละครั้งมากขึ้น 
คิดเป็นมูลค่ามหาศาลจากผลการปฏิบัติดังกล่าว นับว่าสามารถขจัดสิ่งผิดกฎหมายได้เป็น  
จ านวนมาก เป็นการป้องกันภัยสังคมและสกัดกั้นยาเสพติดได้ตั้งแต่บริเวณชายแดน 
  ๙.๑.๖ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยม ี
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๔,๔๑๐,๓๘๐ เม็ด ไอซ์ จ านวน ๑๐.๑๐๗ กิโลกรัม เฮโรอีน 
๐.๒๖๕ กิโลกรัม คีตามีน ๑๓๒ กิโลกรัม ฝิ่น ๑.๒๗๒ กิโลกรัม กัญชาแห้ง ๓,๒๕๐.๒๔๖ กิโลกรัม 
กัญชาแห้งอัดแท่ง จ านวน ๑,๐๐๒ กรัม และดอกกัญชาแห้ง ๒๗ กิโลกรัม 
 
 ๙.๒  ฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพ พร้อมสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ให้สามารถกลับมา 
ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้  
 ๙.๒.๑ การฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพ ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑) โครงการยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาหรือสารเสพติด 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัด แก้ไข ตามการจ าแนกสภาพปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด
และยกระดับหน่วยงานเข้าสู่มาตรฐาน H.A  
  ๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๙.๒.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก  โดยศูนย์
วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก จ านวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ กรมคุมประพฤติ 
มียอดผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๑๐๑,๘๒๐ ราย ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๒ 

 

๒๕๖๕ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูสะสม ส าหรับยอดปี ๒๕๖๕ จ านวน 
๖๓,๓๐๘ ราย ซึ่งมีผู้ท่ีได้รับการบ าบัดฟื้นฟูครบก าหนด ๑๒๐ วัน จ านวน ๒๗,๓๒๐ ราย คงเหลือ
ในศูนย์ จ านวน ๗๐ ราย ท้ังนี้ ได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ส าหรับการรับตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การกักตัว การแก้ไขเมื่อพบกลุ่มเสี่ยง หรือพบการติดเชื้อฯ 
 ๙.๒.๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ าในกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณให้เรือนจ า
และทัณฑสถาน จ านวน ๑๔๒ แห่ง เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งเรือนจ าและทัณฑสถาน ๑๔๒ แห่ง ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหายาเสพติดตามแนวทางท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด ท้ังนี้ กรมราชทัณฑ์ได้แจ้ง 
แนวทางการจัดอบรมคณะกรรมการ/แกนน าสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน
ทราบและด าเนินการ ซึ่งมีสมาชิก จ านวน ๒๘๙,๓๓๒ คน 
 ๙.๒.๔ โครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์
จัดท าโครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด  
มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด (ผู้ติด) จ านวน ๓,๘๗๙ คน 
  ๒) การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมือง
ราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด (ผู้ติด) จ านวน ๒๒๓ คน 
  ๓) การบ าบัดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้ เสพ 
ยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด จ านวน ๘,๘๒๕ คน 
  ๔) โครงการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ต้ องขั งติดยา เสพติดก่อนพ้น โทษ   
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน อยู่ระหว่างจัดท าโครงการ 
  ๕) โครงการพัฒนาหน่วยบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
มาตรฐาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ยาเสพติด 
  ๖) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวล าโพง ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
มีเจ้าหน้าท่ีบ าบัดเข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๒๒ คน 
 ๙.๒.๕ โครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ
ชุมชนบ าบัด ผู้ต้องขังท่ีมีประวัติเสพยาเสพติดและได้รับการประเมินคัดกรองตามแบบคัดกรอง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๓ 

 

และส่งต่อผู้ป่วยท่ีใช้ยาและสารเสพติดเพื่อเข้ารับการบ าบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข 
(บคก.กสธ.) มีผลการคัดกรองว่ามีผลกระทบจากการใช้สารเสพติดอยู่ในระดับติด (ระดับคะแนน 
๒๗ ขึ้นไป) ได้รับการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
  โดยผู้ต้องขังผ่านการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบ
ต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ภาพรวมจ านวน ๒๔,๒๐๖ คน  ในจ านวนนี้ มีผู้ต้องขังท่ีในพื้นท่ีชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี) จ านวน ๓๐๙ คน โดยผู้ต้องขังสามารถ
กลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมและไม่กระท าผิดในคดียาเสพติดซ้ า 

รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงาน รวมทั งสิ น
(คน) 

๑. จ านวนผู้เข้าใช้บริการ (คน)  ๑,๘๐๘ 
๒. การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ CARE  

๒.๑ ด้านการมีงานท า ๑๐ 
- การน า ผตข. ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
- โครงการจ้างงานคืนคนดีสู่สังคม  
- ได้รับการจ้างงานอื่นๆ (ประสานงานโดยศูนย์ CARE)  

๐ 
๑๐ 
๐ 

๒.๒ การแนะน าแหล่งงาน/ต าแหน่งงานว่าง ๖๖๐ 
๒.๓ ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพ (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐฯ,ทุนมูลนิธิฯ, 

ทุน ป.ป.ส. ,ทุน พ.ม. ฯลฯ)  
๑ 

๒.๔ การให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ  ๑,๑๓๗ 
- ค่าพาหนะกลับภูมิล าเนา 
- ทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขัง 
 ท่ีพักอาศัยภายหลังพ้นโทษ 
 ด้านการรักษาพยาบาล 
 การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ  

๓๖ 
๐ 
๓ 
๐ 

๑,๐๙๕ 
๒.๑ ด้านการมีงานท า ๘ 
      - การน า ผตข. ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
      - โครงการจ้างงานคืนคนดีสู่สังคม  
      - ได้รับการจ้างงานอื่นๆ (ประสานงานโดยศูนย์ CARE)  

๐ 
๘ 
๐ 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๔ 

 

 ผลการติดตามผู้พ้นโทษด้วย ระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้
พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ หรือ CARE Support ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) พบว่ามีผู้พ้นโทษได้รับการติดตามโดยศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานท า (ศูนย์ CARE) ของกรมราชทัณฑ์ ดังนี้ 

สถานะด้านการมีงานท า 
สถานะ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑. มีงานท า ๘๔๙ ๘๕.๖ 
๒. อยู่ระหว่างการติดตาม ๔๐ ๔.๒ 
๓. ไม่สามารถติดต่อได้ ๘๗ ๘.๗ 
๔. ว่างงาน ๑๕ ๑.๕ 
๕. กระท าผิดซ  า - - 

รวมทั งสิ น ๙๙๑ ๑๐๐ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงาน รวมทั งสิ น(คน) 
๑) จ านวนผู้เข้าใช้บริการ (คน)  ๓๓๑ 
๒) การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ CARE  

๒.๑) ด้านการมีงานท า ๐ 
- การน า ผตข. ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
- โครงการจ้างงานคืนคนดีสู่สังคม  
- ได้รับการจ้างงานอื่นๆ (ประสานงานโดยศูนย์ CARE)  

๐ 
๐ 
๐ 

๒.๒) การแนะน าแหล่งงาน/ต าแหน่งงานว่าง ๑๖๖ 
๒.๓) ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพ (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐฯ,ทุนมูลนิธิฯ,ทุน 

ป.ป.ส. ,ทุน พ.ม. ฯลฯ)  
 

    ๒.๔) การให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ  ๑๖๕ 
- ค่าพาหนะกลับภูมิล าเนา 
- ทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขัง 
- ท่ีพักอาศัยภายหลังพ้นโทษ 
- ด้านการรักษาพยาบาล 
- การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ  

๓ 
๐ 
๐ 
๑ 

๑๖๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๕ 

 

 ความคืบหน้ าก ารติ ดตามผู้ พ้ น โทษด้ วยระบบ  CARE Support  
ผลการติดตามผู้พ้นโทษด้วย ระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุม
ประพฤติ หรือ CARE Support ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) พบว่ามีผู้พ้นโทษได้รับการติดตามโดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริม 
การมีงานท า (ศูนย์ CARE) ของกรมราชทัณฑ์ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๙.๓  น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความไม่สงบในพื นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื นที่ และการแก้ไข
ปัญหายึดหลักกฎหมายไทยและหลักการสากล 
  ๙.๓.๑ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื นที่และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และส่งเสริมการท า/การใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นท่ีปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตข้าว เพื่อให้เกษตรกร  
ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยมีเป้าหมายจ านวน ๑,๐๐๐ ไร ่
   ๒) การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวพื้นเมือง โดยมีเป้าหมายจ านวน 
๑,๐๐๐ ไร่ 
   ๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โดยฝึกอบรมให้เกษตรกร
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าหรือจับสัตว์น้ า น ามาแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การสร้างช่องทางจ าหน่าย เพ่ือเพิ่ม
มูลค่า สร้างอาชีพมีรายได้ สร้างความยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๑,๗๐๐ ราย ด าเนินการ
อนุบาลและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ า โดยมีเป้าหมายปล่อยปูทะเล จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว  
และกุ้งทะเล จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว 

สถานะด้านการมีงานท าของผู้ต้องขัง 
สถานะ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๑) มีงานท า ๒๙ ๙๖.๗ 
๒) ไม่สามารถติดต่อได้ ๑ ๓.๓ 
๓) ว่างงาน ๐ ๐ 
๔) กระท าผิดซ้ า ๐ ๐ 
รวมท้ังสิ้น ๓๐ ๑๐๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๖ 

 

   ๔) การวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาอาชีพการเกษตร โดยมีเป้าหมายจ านวน ๓,๗๐๐ ราย 
   ๕) การจัดตั้งธนาคารแพะ บริหารธนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
และส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร ดูแลสุขภาพสัตว์  
การผสมเทียมแพะ ตลอดจนการตลาด ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เกษตรกรยากจนท่ีมีรายได้ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รวมท้ังการส่งเสริม  
การปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับการใช้เลี้ยงโค - กระบือ โดยมีเป้าหมายจ านวน ๙๕๐ ราย 
   ๖) การเสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในต าบลจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยฝึกอบรมการบริหารการเงิน จัดท าบัญชีรับ - จ่าย โดยมีเป้าหมายจ านวน 
๒,๕๐๐ ราย 
   ๗) การเสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในต าบลจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยฝึกอบรมการบริหารการเงิน จัดท าบัญชีรับ - จ่าย โดยมีเป้าหมายจ านวน 
๒,๕๐๐ ราย 
  ๙.๓.๒ การสร้างระบบหลักประกันทางสังคม ผ่านโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการจัดหน่วยบริการออกให้บริการประชาชน 
ในพื้นท่ีกันดาร/เสี่ยงภัย ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒๐๗ หน่วย จากเป้าหมาย  
๒๐๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้ารับ
การอบรมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน ๕๐๐ คน และมีโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
ให้สามารถจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ จ านวน ๑๒ แห่ง 
  ๙.๓.๔ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาท ส่งผลให้สถานศึกษา สามารถ  
จัดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และนักเรียนด้อยโอกาส 
ท่ีเรียนดี ประพฤติดีหรือมีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสได้รับการศึกษา นอกจากนี้ ยังมี  
การบริหารจัดการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์  
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นชอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับทุนการศึกษา
ผู้ขอรับทุนการศึกษา จ านวน ๖๖๘ ราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน าเสนอ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๔๗ 

 

คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทราบต่อไป 
  ๙.๓.๕ โครงการพื นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษา 
ได้เพิ่มขึ้น นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน ๕,๖๒๙ ราย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ท าให้ครูและบุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้รับเงินค่าพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและบ ารุงขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเส่ียงภัยด้วย 
  ๙.๓.๖ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และการลดความเหลื่อมล  าในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่  
   ๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้  : ด าเนินการจัดในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  
และพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น จ านวน ๑๓๐ ราย 
   ๒) กิจกรรมการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย : 
ด าเนินการจัดในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน ๙๖๒ ราย 
แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย จ านวน ๕๓๒ ราย และผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท จ านวน ๔๓๐ ราย มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมจ านวน ๔๓๐ เรื่อง  
ทุนทรัพย์  ๑๔๑ ,๒๗๔ ,๐๗๘.๗๗ บาท ไกล่ เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๔๑๔ เรื่อง ทุนทรัพย์  
๑๓๗,๕๗๗,๑๗๕.๘๗ บาท สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จ านวน ๕,๑๖๒,๓๑๕.๒๘ บาท 
         โดยด าเนินการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันกรมบังคับคดี ด าเนินการจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในพื้นท่ีจังหวัด
สงขลา สาขานาทวี จังหวัดยะลา สาขาเบตง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
มีผู้เข้าร่วมรวมจ านวน ๙๖๒ ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย จ านวน  
๕๓๒ ราย และผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน ๔๓๐ ราย โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยท้ังหมด จ านวน ๔๓๐ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๔๑,๒๗๔,๐๗๘.๗๗ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๔๘ 

 

จ านวน ๔๑๔ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๓๗,๕๗๗,๑๗๕.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๑ และสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จ านวน ๕,๑๖๒,๓๑๕.๒๘ บาท 
   ๓) ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/สงขลา/สตูล) ดังนี้ 
    ๓.๑) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
     (๑) จัดอบรมวิทยากรกระบวนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะท างาน
บริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อาสาสมัครและประชาชน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา องค์กรศาสนา ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๘ รุ่น รวมจ านวน ๑,๗๑๐ คน 
     (๒) การขยายผลส่งเสริมความรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
(บ้าน วัด โรงเรียน) และประเมินความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน จ านวน 
๘,๕๓๘ คน 
    ๓.๒) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคง
ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความ
มั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคุ้มครองพยานและสามารถปฏิบัติงานด้าน
คุ้มครองพยานให้มี ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , กรมพระธรรมนูญ, ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้, ส านักงาน ปปช.ภาค ๙, ส านักงานต ารวจภูธร ภาค ๙, ส านักงาน ป.ป.ส.
ภาค ๙, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ผู้แทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด รวม ๔ รุ่น จ านวน 
๒๔๐ คน 
    ๓.๓) สถิติผลการด าเนินงานช่วยเหลือประชาชนในพื นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนใต ้
     (๑) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
           - หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๖ แห่ง   
 - ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ านวน ๖๙ แห่ง 
 - จ านวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาท่ีเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ ๒๖ คดี สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐและค่าใช้จ่ายภาค 
๓.๒๗๐๕ ล้านบาท 
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๑๒๔๙ 

 

 (๒) เยียวยาวผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๖๑๘ ราย 
เบิกจ่าย ๓๓.๑๘๔๙ ล้านบาท 
 (๓) คุ้มครองพยาน จ านวน ๒๒ ราย 
 (๔) ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จ านวน ๑,๘๔๓ ราย 
  ๙.๓.๗ จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม  ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก จัดการฝึกอบรม ดังนี้  
    ๑) จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในห้วงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดท าแผนการป้องกันภัยชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” โดยใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นท่ีด้วยระบบเครือข่ายกิจการพลเรือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน  
การปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ๒) จัดอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์แบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้หลักศาสนาท่ีถูกต้อง และแนวทางการเผยแผ่หลักค าสอน 
สร้างความเข้าใจในการอยู่รวมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมเป็นเครือข่ายเสริมสร้าง
อุดมการณ์ในการป้องกันภัยชุมชน รวมท้ังช่วยป้องกันการบิดเบือนหลักค าสอนทางศาสนา  
จากกลุ่มผู้ไม่หวังดี  
   นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม 
ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรการของรัฐ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนท่ีถูกต้อง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียน  
รับวัคซีน มอบสิ่งของจ าเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ท้ังนี้   
ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  
๔๕ ต าบลน าร่อง เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโควิด - 19 และปัญหายาเสพติด 
  ๙.๓.๘ การจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพล
เรือน ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี อบรมให้ความรู้ 
และความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานีในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนระดับต าบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๕๐ 

 

  ๙.๓.๙ การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกองทัพเรือบริเวณ
แนวชายแดน 
    ๑) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง จับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๗,๙๔๗,๐๓๘ เม็ด  
ไอซ์ จ านวน ๕๑ กิโลกรัม และเคตามีน จ านวน ๘๗ กิโลกรัม 
    ๒) ทัพเรือภาคท่ี ๓ จับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี 
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑,๗๔๐ เม็ด และกัญชาอัดแท่ง จ านวน ๓๒๐ กิโลกรัม 
    ๓) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี  จับกุมการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมไอซ์ จ านวน ๑.๑๒ กิโลกรัม 
    ๔) พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง พร้อมด้วยนาวาเอก ฤทธิ์ นาทวงศ์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง เขตนครพนม และนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอ าเภอธาตุพนม แถลงข่าว
การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจับกุมคนร้ายท่ีพยายามหลบหนี โดยมีของกลาง 
คือ ยาบ้า ไอซ์ และรถยนต์ท่ีใช้ล าเลียง พร้อมผู้ต้องหา ๑ รายโดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า 
จ านวน ๕๓๓,๙๖๕ เม็ด และไอซ์บรรจุในถุงยาจีน จ านวน ๓ ถุง น้ าหนัก ๓ กิโลกรัม เมื่อวันท่ี  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมแม่น้ าโขง สถานีเรือธาตุพนม 
  ๙.๓.๑๐ การฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในห้วงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพ่ือจัดท าแผนการป้องกันภัยชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้ใช้แนวทางทุนปรัชญาเพ่ือความมั่นคง ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นท่ีด้วยระบบเครือข่ายกิจการพลเรือน  
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๙.๓.๑๑ การจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม  โดยชุดปฏิบัติการกิจการ 
พลเรือนร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี อบรมให้ความรู้
และความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนระดับต าบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี 
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๑๒๕๑ 

 

  ๙.๓.๑๒ กระทรวงยุติธรรมด าเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนระดับ ๓ โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
แผนงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องในแผนงานด้านการข่าวและแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรง  
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้ต้องขังและผู้เคยกระท าผิดคดีความมั่นคง รวมถึงเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าผิด มีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   ๑) เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน จ านวน 
๖๑๗ เรื่อง และตรวจพิสูจน์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒,๐๗๙  รายการ เพื่อสนับสนุน
งานการข่าวและการคดีให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักข่าวกรอง  กอ.รมน. ภาค ๔  
ส่วนหน้า เป็นต้น 
   ๒) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท า
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคง  (๔ ด้าน คือ การศึกษา อาชีพ ครอบครัว  
และนันทนาการ) ส าหรับผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ ๒๖๓ คน ติดตาม 
ผู้ถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคงและคดียาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ ยง ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต จ านวน ๙๘๕ ราย เพิ่มทักษะพหุวัฒนธรรมและการเรียนรู้ 
การอยู่ร่วมกันแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด จ านวน ๒๖๓ คน 
รวมถึงอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการคุ้มครองพยานแก่เจ้าหน้า ท่ีทหารหน่วยเฉพาะกิจ 
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน จ านวน ๕๗ ราย  
   ๓) อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ โดยส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคประชาชน ๑๐๖ แห่ง ในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและการติดต่อกระทรวงยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 
และสถานศึกษา จ านวน ๓,๖๑๐ คน ช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน จ านวน 
๙,๘๕๐ เรื่อง มีทนายอาสาให้ค าปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางคดี จ านวน ๙,๒๔๕ ราย 
ส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายบังคับคดีแก่ประชาชน จ านวน ๔๐๓ ราย รวมถึงให้บริการเยี่ยมญาติ 
(ผู้ต้องขัง) ผ่านระบบ Video Conference แก่ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล จ านวน ๕,๑๗๓ ราย  
และส่งเสริมสตรีมุสลิมให้มีบทบาทในการท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ไกล่เกล่ีย ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดก ประจ าส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
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๑๒๕๒ 

 

ภาคใต้ ๕ แห่ง สามารถช่วยเหลือการไกล่เกลี่ยได้ จ านวน ๑,๐๑๑ เรื่อง ตลอดจนขยายให้ความรู้
เร่ืองสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา จ านวน ๒,๔๙๗ ราย 
   ๔) ด าเนินโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยจัดอบรมวิทยากรกระบวนการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  
ส าหรับท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องท่ี ผู้น าชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะท างาน
บริหารประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน อาสาสมัครและประชาชน จ านวน ๒ รุ่น  
รวมจ านวน ๓๐๒ คน 
   ๕) ด าเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคง 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดี
ความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 
Meetings เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคุ้มครองพยานและสามารถปฏิบัติงาน
ด้านคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน  
  ๙.๓.๑๓ กรมราชทัณฑ์ มีการด าเนินการ ดังนี้  
   ๑) โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขัง คดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โดยการจัดประชุมกับเรือนจ า/ทัณฑสถานในพื้นท่ีเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
โดยตัดโอนงบประมาณให้เรือนจ าเป้าหมาย จ านวน ๔ แห่ง 
   ๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังคดีความมั่นคง โดยการจัดประชุมกับ
เรือนจ า/ทัณฑสถานเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อจัดตั้ง 
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นท่ี ท้ังนี้ ได้ตัดโอนงบประมาณ 
ไปตั้งจ่าย ณ เรือนจ ากลางสงขลา 
   ๓) การฝึกอบรมภาษามลายูถิ่น (ยาว)ี และวัฒนธรรมมุสลิมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการและจัดท าหลักสูตรพร้อมสื่อการสอน 
โดยปรับโครงการให้เป็นการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น (ยาวี) - มลายูกลาง - ภาษาไทย 
และหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี  ท่ีปฏิบัติงานพื้นท่ี 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ๔) ระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ 
บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๕๓ 

 

   ๕) จ้างเหมาบ ารุง รักษาระบบเสริมความมั่นคง โดยการตัดโอนงบประมาณ
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง ให้กับเรือนจ า ๔ แห่ง ได้แก่ เรือนจ ากลางสงขลา 
เรือนจ ากลางปัตตานี เรือนจ ากลางยะลา และเรือนจ าอ าเภอนาทวี 

๖) จ้างเหมาบ ารุงเครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scan) และเครื่องเอกซเรย์
สัมภาระ (X-ray) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๗) จัดท าโครงการคู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้ต้องขังไทย (ภาษามลายูถิ่น - 
มลายูกลาง) เพ่ือจัดส่งให้เรือนจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้แจกจ่ายให้ผู้ต้องขัง  

๘) จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็น
หลักสูตรการเรียนศาสนาอิสลามท่ีต่อยอดจากโครงการการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลาเป็นศูนย์ก ลาง 
ในการเรียนรู้ต่อไป 
  ๙.๓.๑๔ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวคิดการใช้ความรุนแรง  
ในพื้นท่ี และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤตินิสัยของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) กรมราชทัณฑ์ได้ตัดโอนงบประมาณโครงการโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขัง
คดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เรือนจ ากลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบประมาณ ๑.๕๘๘ ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (เรือนจ ากลางสงขลา) งบประมาณ ๐.๓๗๐ ล้านบาท 
   ๒) การอบรมภาษามลายูถิ่น (ยาวี) ได้หารือกับสถาบันท่ีมีการเรียน 
การสอนภาษามลายูถิ่น (ยาวี) เพ่ือปรับเป็น e-Learning 
   ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
ประสานกับเรือนจ ากลางสงขลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ประสานงานกับเรือนจ ากลาง
ยะลา เรือนจ ากลางปัตตานี เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส และเรือนจ าอ าเภอนาทวี 
   ๔) การจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้ประสานกับเรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อก าชับการด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตามโปรแกรมฯ ท่ีกรมราชทัณฑ์ 
   ๕) ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เรือนจ าในพื้นท่ีประสบปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่สถานการณ์โดยรวมมีสภาพดีขึ้น โดยได้มี
เจตนาการฝึกอบรมไปแล้ว จ านวน ๑๕๐ คน ท้ังนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ประสานเรือนจ าในพื้นท่ี



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๕๔ 

 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดฝึกอบรมในพื้นท่ีให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสท่ี ๓ 
   ๖) กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมภาษาถิ่นมลายู 
(ยาวี) และวัฒนธรรมมุสลิมส าหรับเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมท้ัง  
ปรับแผนกิจกรรมเพื่อจัดท าโครงการแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศของเรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา 
   ๗) ผู้ต้องขังท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงความคิด 
พฤติกรรมท่ีลดการใช้ความรุนแรงภายในเรือนจ า จ านวน ๔๐๐ คน 
        ๘) เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพในการควบคุม
และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังจากทักษะด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาของระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขัง จ านวน ๓๐ คน 
        ๙) ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงท่ีได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย กลับมากระท าผิดซ้ า
ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ 
 ๙.๓.๑๕ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในพื นที่ ชายแดนภาคใต้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จ านวน ๒,๖๙๑ ราย รวมท้ังสิ้น ๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
   ๑) มอบเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีบาดเจ็บ จ านวน ๑ ราย  
   ๒) มอบเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ จ านวน ๘ ราย  
   ๓) มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้ เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ 
ตามระดับการศึกษา ได้แก่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) เด็กเล็ก และอุดมศึกษา จ านวน ๕,๘๒๒ ราย 
   ๔) มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ท่ีพิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะ
ความพิการ จ านวน ๑,๕๗๐ ราย 
   ๕) มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวท่ีอุปการะเด็กท่ีท้ังบิดามารดาเสียชีวิต
จากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ จ านวน ๓๗ ราย 
 ๙.๓.๑๖ การส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงแรงงงานด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติต่อภาครัฐแรงงานในพื้นท่ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๕๕ 

 

รอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านและแรงงานท่ัวไป จ านวน  
๓๖๐ คน ท้ังนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น จ านวน ๔๖๐ คน 
 ๙.๓.๑๗ กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจป้องกันภัยใต้” เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ
ป้องกันภัยใต้” รูปแบบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงของศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  
และอุปกรณ์กีฬา 
 ๙.๓.๑๘ กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือในสาขาต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน
กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มอคติต่อภาครัฐ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แรงงานท่ัวไป และแรงงานท่ียากจนท่ีอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  
และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน ๗๘๐ คน 
 ๙.๓.๑๙ โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
ได้ด าเนินโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นท่ี ๑/๖๕ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
และรุ่นท่ี ๒/๖๕ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
เยาวชนและครูจากจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ กองบิน ๔ และสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๙.๓.๒๐ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื นที่ เพื่อด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพ
และพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้มีทักษะอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น ให้แก่กลุ่มคนยากจนตามข้อมูล TPMAP กลุ่มแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานใน
ประเทศมาเลเซีย และกลุ่มแรงงานท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ ซึ่งเดินทางกลับภูมิล าเนาใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) และประชาชนท่ัวไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๓๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐๐ และผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๕๖ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๑๐   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๕๗ 

 

นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๑๐  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

 ๑๐.๑  การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาต
ทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต 

๑๐.๑.๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ เพื่อพัฒนาและจัดท ามาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
    ๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแบบจ าลองมาตรฐานและแบบจ าลอง
ข้อมูล (Data Model) ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ โดยได้มีการประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) 
ว่าด้วยข้อก าหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) เอกสาร Consultation Paper เรื่อง รายงานการศึกษาระบบจัดการกุญแจ 
เข้ารหัสแบบกระจายศูนย์ (DECENTRALIZED KEY MANAGEMENT SYSTEM: DKMS) เสร็จสิ้น
แล้ว 
    ๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากร 
ภาครัฐ 
    ๓.๑) กิจกรรมท่ี ๓.๑ การอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
ระบบเพื่ อออก เอกสารราชการ ในรูปแบบอิ เล็ กทรอนิกส์ ท่ีน่ า เชื่ อถื อ  ( e-Licensing 
Transformaton Workshop) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยจัดแล้วอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจ านวน ๕๑๖ คน 
    ๓.๒) กิจกรรมท่ี ๓.๒ การซักซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น  
๒ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๙๐ คนจาก ๙๐ หน่วยงาน 
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๑๒๕๘ 

 

    ๔) กิจกรรมที่ ๔ การให้บริการโครงสร้างพื นฐานส าคัญส าหรับ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

๔.๑) กิจกรรมท่ี ๔.๑ ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Timestamping) มีปริมาณการใช้งาน ๑๓,๔๖๖,๓๗๖ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๔) 

๔.๒) กิจกรรมท่ี ๔.๒ ระบบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้าทาง e-Mail ผ่านการประทับรับรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail) 
มียอดรวม ๓๗๔,๐๔๒ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๔.๓) กิจกรรมท่ี ๔.๓ ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National Root CA : NRCA) จัดท ารายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๓ แล้วเสร็จ 
โดยมีจ านวน Transaction ของระบบจ านวนท้ังสิ้น ๕,๕๑๑ ครั้ง (ข้อมูลเดือนเมษายน - กันยายน 
๒๕๖๔) 
    ๕) กิจกรรมที่ ๕ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ 

๕.๑)  กิ จกรรม ท่ี  ๕ .๑ มี ระบบเฝ้ าระวั งภั ยคุกคามไซ เบอร์  
(Government Monitoring System: GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์
ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๒๕๐ หน่วยงานแล้ว โดยมีการติดตั้งระบบทดแทนแล้วจ านวน  
๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๕.๒) กิจกรรมท่ี ๕.๒ ด าเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้ง
เตือนและด าเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการเฝ้าระวัง
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 
    ๖) กิจกรรมที่ ๖ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
จัดท ารายงานการด าเนินการและสถานะของระบบสนับสนุนการรับมือและประสานเหตุภัยคุกคาม
ไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information 
Infrastructure: CII) และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพธอ. แล้วเสร็จ 
โดยผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 
  ๑๐.๑.๒ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื นฐานและความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านดิจิทัล ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) งบประมาณ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๕๙ 

 

ด าเนินการ ๑๕,๓๑๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันรอจ่าย ๑๕,๒๑๕,๙๐๐ บาท 
แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การใช้ Digital ID และ e-Document 

- พัฒนาต้นแบบการแปลงเอกสาร e-Document โดยมี
การก าหนดขอบเขตเรื่องการเชื่อมโยงกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบ Schema 
Model ของระบบ รวมถึงกรอบการท างาน/รายชื่อเอกสารท่ีจะปรับเป็น e-Document  
(ใบเสร็จ | ใบ P0 | สารบรรณ) ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท้ังนี้ สพธอ. ก าหนดแผนเริ่มทดสอบเชิงระบบ 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ือเชื่อมโยงระบบ e-Saraban ท่ีรับจากหน่วยงานข้างนอก (แทนไฟล์
สกุล .pdf) 

ประกอบกับได้ด า เนินการทดสอบในเชิ ง  System 
Integrate เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ท้ังนี้  ระบบดังกล่าวยังเป็นระบบน าร่อง 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เลือกใช้ตามกรอบการท างาน/รายชื่อเอกสารท่ีจะ  
ปรับเป็น e-Document (เช่น ใบเสร็จ | ใบ P0 | สารบรรณ เป็นต้น) ปัจจุบัน สพธอ. ด าเนินการ
ทดสอบความถูกต้องแม่นย าของการท างาน และการอ่านอักขระภาษาไทย รวมถึงคุณภาพ 
การท างานของระบบ OCR เสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

-  ก ารพัฒนาระบบต้ นแบบ Digital ID ในลั กษณะ 
แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ท่ีสอดคล้องตามมาตรฐาน FIDO ผ่านการเชื่อมโยงระบบ 
ของ D.Dopa โดยสถานะปัจจุบันได้เข้าไปติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
พร้อมท้ังทดสอบ RP (ใช้กับเว็บแอปพลิเคชันของกระทรวงยุติธรรม อาทิ ระบบสารบรรณฯ)  
พร้อมท้ังประเมินและทดสอบในเชิง Performance เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๒ โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Smart 
Office เพ่ือสนับสนุนการท า Digital Transformation (Smart Office) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- อยู่ระหว่างการทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างานของรูปแบบ 
Smart Office ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยงกับหน่วยงานอื่นได้ 

- ทบทวนเอกสารข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจฯ ของปี ๒๕๖๕ 
เพ่ือก าหนดขอบเขตการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมท้ังหารือร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ ระบบ e-Timestamp, e-Tax invoice by Email, ETDA Connect และ Web Validation 
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๑๒๖๐ 

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจ านวนสถิติจ านวนการใช้งานระบบ (Transactions) (ข้อมูล 
ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 

- e-Timestamp จ านวน ๑๗,๗๗๕,๒๒๓ ฉบับ  
- e-Tax invoice by Email จ านวน ๕๘๔,๓๕๑ ฉบับ 
- Web Validation จ านวน ๕๙,๘๙๓ ฉบับ 

กิจกรรมที่ ๓ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการออนไลน์
ภาครัฐ และจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (CII) 

- อยู่ระหว่างการจัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะบริการ 
เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ ส าหรับ ๒๗๐ หน่วยงาน และมีหน่วยงานท่ีได้รับบริการเฝ้าระวังภัย
คุกคามไซเบอร์ โดยครอบคลุมการเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ีส าคัญ (Malware, DDoS, Web Hacking) 
จากแหล่งวิเคราะห์ต่าง ๆ จ านวน ๒๕๐ หน่วยงาน 

- ด าเนินการจัดหาระบบส าหรับบริการเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ไซเบอร์ ส าหรับ ๒๘๐ หน่วยงาน เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม/ทดแทนและให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
ไซเบอร์ โดยครอบคลุมการเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ีส าคัญ (Malware DDoS Web Hacking)  
จากแหล่งวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยลงนามสัญญาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ ส าหรับ ๒๕๐ 
หน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างการประสานติดตั้งเพิ่ม ๓๐ หน่วยงาน 

- สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและด าเนินการเพื่อระงับ
หรือป้องกันการโจมตีท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการเฝ้าระวัง โดย ThaiCERT ภายใน 
๑ ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕) 

๑๐.๑.๓ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Digital Service ให้มีความน่าเชื่อถือ 
(Enhanced Digital Service Providers) อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลหารือผู้ให้บริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือท่ีผ่าน Sandbox และ Hackathon และจัดท าแผนงาน
เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ Digital Service 
พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการปรับกระบวนการให้ เหมาะสมของบริการภาครัฐ ( Process  
re-engineering) 

๑๐.๑.๔ โครงการพัฒนาบริการให้ค าปรึกษาและการรับรองบริการ Digital 
Service ที่ใช้เทคโนโลยี AI (AI Certification) อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการ 
ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 
  ๑๐.๑.๕ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในงานด้านเอกสารหลักฐานและการเข้าใช้บริการ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๑ 

 

งานทะเบียน การแจ้งเตือนภัยพิบัติและรายงานสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศงาน 
ด้านสาธารณูปโภค กระทรวงมหาดไทยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 

๑) กรมการปกครอง ด าเนินการพัฒนาระบบการจองคิวหรือระบบ 
การนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Queue Online) ในงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน ณ ส านักทะเบียนท่ัวประเทศ (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) ปัจจุบันมีระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ 
จ านวน ๒ ระบบ ได้แก่  

(๑) ระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า จ านวน ๑๕ งานบริการ 
มีผู้ใช้บริการ จ านวน ๑๐๘,๘๕๖ ครั้ง และมีสัดส่วนของผู้นัดหมายขอรับบริการล่วงหน้ากับผู้มาใช้
บริการจริง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๕ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

(๒) ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า จ านวน ๑๔ เอกสาร  
มีผู้ใช้บริการ จ านวน ๗๑๖ ครั้ง โดยมีสัดส่วนของผู้ขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้าผู้มาใช้บริการ
จริง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๙ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๑) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) เพิ่มเติม 

งบประมาณ ๑๕๘,๕๖๗,๓๐๐ บาท เป็นการติดตั้งชุดอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นท่ีเสี่ยงภัย จ านวน 
๒๑๕ แห่ง เมื่อรวมกับท่ีมีอยู่ ปภ. จะมีจุดติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตร ท้ังสิ้น ๕๘๕ แห่งท่ัวประเทศ 
เพื่อใช้ในการประมวลผล และแสดงผลสภาพอากาศโดยใช้โปรแกรมแบบจ าลองพยากรณ์สภาพ
อากาศเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ การแจ้งเตือนอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก  
และดินโคลนถล่ม หมอกควัน รวมถึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
การตรวจวัดได้ผ่านแพลตฟอร์ม “DPM Alert” ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลทางด้านลักษณะ
อากาศและข่าวสาร แจ้งเตือนภัย ๕ หมวดหมู่ ดังนี้ (๑) ข้อมูลลักษณะอากาศ (Weather Forecast) 
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ๗ วัน (๒) ข้อมูลโทรมาตร (ประกอบด้วย ความกดอากาศ  ความชื้น
สัมพัทธ์ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ 
PM2.5 PM10) (๓) ข้อมูลปริมาณน้ าในเขื่อน (๔) ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (WRF) และ (๕) ข้อมูล
ข่าวสารเตือนภัย (Warning) ปัจจุบัน ตรวจรับงานงวดท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานงวดท่ี ๒ โดยเป็นการติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตร จ านวน ๗๐ แห่ง 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๒ 

 

 

 
 

ภาพแสดง : ระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) 
 

(๒) โครงการติดตั งหอเตือนภัยในพื นที่เสี่ยงภัย จ านวน ๑๐ แห่ง 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ปภ. มีหอเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด ๓๒๘ แห่ง 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และทันท่วงที สามารถลด  
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีพื้นท่ี
ด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ แห่ง ดังนี้ (๑) จังหวัดเลย 
จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย (๒) จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ แห่ง 
ในพื้นท่ีต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา (๓) จังหวัดยโสธร จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบล 
ค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร (๔) จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี (๕) จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี 
(๖) จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) ต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล (๒) ต าบล 
พรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี และ (๓) ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา (๗) จังหวัดพัทลุง จ านวน ๑ แห่ง 
ในพื้นท่ีต าบลชะมวง อ าเภอควรขนุน และ (๘) จังหวัดสงขลา จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลชิงโค 
อ าเภอสิงหนคร โดยได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจรับงานงวดท่ี ๑ - ๔ เรียบร้อยแล้ว 
(ติดตั้งหอเตือนภัย ๓ แห่ง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน 

(๓) ระบบ Mobile Application “DPM Reporter” งบประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม
รับมือป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๓ 

 

ประชาชนสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารข้อมูลสาธารณภัย และการแจ้งเตือนเหตุด่วนท่ีเกิดขึ้นได้ 
ซึ่ง ปภ. ได้ด าเนินการดูแล ติดตาม และบ ารุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับน าเข้า
ข้อมูลข่าวสาธารณภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนภัย โดยได้ด าเนินการจัดจ้างเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(๔) โครงการซ่อมกายภาพอุปกรณ์ เตือนภัย  งบประมาณ 
๓๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท  ปภ. ด าเนินการโครงการซ่อมกายภาพหอเตือนภัย จ านวน ๒๖๒ แห่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีขอบเขตงานในการด าเนินการบ ารุงรักษาหอเตือนภัยท่ีติดตั้ง
ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทยท่ีมีโครงสร้างทางกายภาพของหอเตือนภัยท่ีเสื่อมสภาพ  
ลงตามกาลเวลา ได้แก่ ตู้ใส่อุปกรณ์รับสัญญาณเตือนภัย รั้วล้อมรอบหอเตือนภัย บันไดส าหรับ  
การขึ้นไปบ ารุงรักษาระบบ สีของหอเตือนภัย สายล่อฟ้า และพื้นท่ีท่ีมีสภาพผุกร่อน ซึ่งเป็น 
การซ่อมบ ารุงหอเตือนภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดี
ต่อผู้พบเห็น ท้ังในส่วนท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี และส่วนท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท่ีจะ  
เดินทางเข้ามานักท่องเท่ียวและท่ีจะเดินทางเข้าไปยังพื้นท่ีท่ีมีหอเตือนภัยติดตั้งอยู่ ท้ังชาวไทย 
และต่างประเทศ ผลการด าเนินงาน : ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน 

 

  
 

ภาพแสดง : การส ารวจอุปกรณ์เตือนภัย 
 

(๕) การให้บริการข่ายสื่อสารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุ 
สาธารณภัย (รับสายด่วน “นิรภัย ๑๗๘๔” และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข 
๑๙๒) งบประมาณ ๙,๗๙๑,๕๐๐ บาท ผลการด าเนินงาน : ให้บริการข่ายสื่อสารกลางและ
ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสายด่วน”นิรภัย ๑๗๘๔” โครงการ จ้างเหมาบริการ Call 
Center หมายเลข ๑๙๒ และ Application Traffy Fondue) การให้ความช่วยเหลือ สอบถาม
ข้อมูลและร้องเรียนจากประชาชน เพื่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่าย ในการให้
ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ให้บริการรับสายด่วน “นิรภัย ๑๗๘๔” และโครงการจ้างเหมาบริหาร call Center หมายเลข 
๑๙๒ จ านวน ๑๘๑,๓๖๖ ครั้ง แยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๔ 

 

- แจ้งเหตุ/แจ้งภัย จ านวน ๑,๕๙๓ ครั้ง 
- ขอความช่วยเหลือ จ านวน ๑๑,๐๒๕ ครั้ง 
- สอบถามข้อมูล จ านวน ๖,๗๔๕ ครั้ง 
- ติดต่อภายใน จ านวน ๒,๕๖๔ ครั้ง 
- อื่นๆ (โทรก่อกวน,โทรผิด,สายหลุด) จ านวน ๑๕๙,๔๓๙ ครั้ง 

 

  
ภาพแสดง : การให้บริการข่ายสื่อสารกลางและให้บริการ 

รับแจ้งเหตุสาธารณภัย 
 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน : การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๖,๗๑๑,๒๔๔ บาท 
(งบกลาง : เงินทดรองราชการในอ านาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.  ๒๕๖๓ และประกาศกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
เบื้องต้นในด้านการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้คืนสู่
สภาพเดิม 

ผลการด า เนินงาน :  วัน ท่ี  ๑ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไปแล้วจ านวน  
๕๐ ครัวเรือน ๙๙ คน ซึ่งเป็นภัยจากอัคคีภัย จ านวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๓๑๘,๐๕๐ บาท  

ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว รวมท้ังสิ้น ๙๖๘ 
ครอบครัว ๒,๓๖๔ คน แบ่งเป็น อัคคีภัย จ านวน ๖๐ ครั้ง เป็นเงิน ๑๔,๘๘๓,๙๖๔ บาท วาตภัย จ านวน 
๒๘ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๗๑๐,๙๐๐ บาท และภัยอื่น ๆ  (แก๊สระเบิด) จ านวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑๑๖,๓๘๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิน้ ๑๖,๗๑๑,๒๔๔ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๕ 

 

ท้ังนี้  พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  ได้แก่   
การเดินทางมารับเช็คของผู้ประสบภัยมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการโอนเงิน 
ให้ผู้ประสบภัยท่ีมีบัญชีต่างธนาคาร/ต่างจังหวัด มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และมีระยะเวลา  
ในการเรียกเก็บเงินจากเช็ค ปภ. จึงมีข้อเสนอแนะให้บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย และกรมบัญชีกลาง ในการขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(๗) โครงการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นโครงการเพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรเครือข่าย
อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการจัดการภัยในแต่ละ
ประเภท และพัฒนางานเครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็น
ระบบ เป็นการให้บริการข้อมูลในลักษณะเชื่อมโยงแบบ Web Service เชื่อมโยงข้อมูลกับ 
Linkage Center ของส านักบริหาร การทะเบียน กรมการปกครอง ผ่านข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ผลการด าเนินงาน บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี ๓  
(งวดสุดท้าย) ภายในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๐ 

(๘) การสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้ประสบภัยในจังหวัด 
ที่มีพื นที่ติดทะเลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อให้
ประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรการกุศล หน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการได้ใช้
ประโยชน์ ท้ังในภาวะปกติและภาวะเกิดสาธารณภัย ผลการด าเนินงาน 

- จังหวัดได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก 
ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องน้ าหญิง/
ห้องน้ าชาย และอาคารพักขยะ แล้วเสร็จท้ัง ๑๒ แห่ง เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้มี 
การด าเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากแบบการสร้างอาคาร ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
รวม ๔ จังหวัด ๔ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ และปัตตานี ส าหรับอีก  
๓ จังหวัด ๘ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔ แห่ง ชุมพร ๒ แห่ง และสุราษฎร์ธานี ๒ แห่ง 
อยู่ระหว่างการออกแบบประเมินราคา การสร้างรั้วโปร่ง งานวางท่อและการตรวจรับงาน  
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการงานเพ่ิมเติมแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

- จังหวัดได้ส่งมอบศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว จ านวน ๔ จังหวัด ๗ แห่ง ได้แก่  จั งหวัดนครศรีธรรมราช (๔ แห่ง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๖ 

 

ประจวบคีรีขันธ์ (๑ แห่ง) สงขลา (๑ แห่ง) และปัตตานี (๑ แห่ง) ส าหรับจังหวัดท่ียังไม่ได้ส่งมอบ
ศูนย์พักพิงฯ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส (๑ แห่ง) ชุมพร (๒ แห่ง) และสุราษฎร์ธานี (๒ แห่ง) 

ปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเป็นศูนย์
พั กคอยและการแยกกักชุ มชน (Community Isolation) ในพื้ น ท่ีจั งหวั ดปัตตานี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ติดตั้งแผง Solar Cell ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักแล้วเสร็จ 
จ านวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ าเภอบางสะพาน) สุราษฎร์ธานี (อ าเภอพุนพิน 
และอ าเภอบ้านนาสาร) สงขลา (อ าเภอระโนด) ชุมพร (อ าเภอเมืองชุมพร และอ าเภอสวี) ปัตตานี 
(อ าเภอหนองจิก) นราธิวาส (อ าเภอเมืองนราธิวาส) และนครศรีธรรมราช (อ าเภอขนอม อ าเภอ
เชียรใหญ่) อ าเภอปากพนัง และอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช) 
 

 
 

ภาพแสดง : การด าเนินงานศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มี 
พื้นท่ีติดทะเลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

(๙) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจด้ าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจวิธีการป้องกัน และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิด 
สาธารณภัย ผลการด าเนินงาน ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัย
พิบัติทางสถานีวิทยุเพื่อความบันเทิง เรียบร้อยแล้ว รวม ๗๕ ครั้ง จัดท าสื่อวีดิทัศน์ภารกิจบูรณาการ
บริหารจัดการสาธารณภัยแล้วเสร็จ จ านวน ๒ ชุด ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบแผ่นพับ เรื่อง “ประชาชน - กลุ่มเปราะบาง - นักท่องเท่ียว รู้ทันภัย 
ลดเสี่ยง พร้อมรับมือ” จ านวน ๖๔,๐๐๐ แผ่น และจัดท าสื่อวีดิทัศน์ภารกิจบูรณาการบริหาร
จัดการสาธารณภัย (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ จ านวน ๕ ชุด 

(๑๐) โครงการจัดท าสื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางถนน งบประมาณ ๑,๒๖๒,๐๐๐ บาท  เพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้และเสริมสร้าง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๖๗ 

 

จิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนทางสื่อท่ีสามารถย้ าเตือนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนน  
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้ 

ผลการด าเนินงาน  
- ด าเนินการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ 

สาธารณภัย (จุลสาร ลด - หยุด - ภัย) จ านวน ๕ ฉบับ (ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๕๐,๐๐๐ เล่ม) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๕ ฉบับ ๕๐,๐๐๐ เล่ม 

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตส านึก
ด้านความปลอดภัยทางถนนทางสื่อออนไลน์ โดยด าเนินการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ของ
หน่วยงานและจัดท าเนื้อหาพร้อมสื่อประกอบเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน จ านวน 
๕๐ ชิ้นงาน (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว 

- ด าเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนทางสื่อวิทยุข่าวสารและการจราจร ๑๕๐ ชิ้นงาน 
เรียบร้อยแล้ว 

- ด าเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกผลิตชุดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านถนน ๑ ชุด เรียบร้อยแล้ว 

(๑๑) โครงการบ ารุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชน 
โ ดย ร ะบบ  Smart Phone ในลั กษณะ  Private และ  Public Channel งบประ ม าณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท บ ารุงรักษาระบบเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ส าหรับเป็นช่องทาง 
ในการถ่ายทอดและกระจายข่าว การแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ ไปสู่ประชาชนและบุคคลท่ัวไป 
ให้สามารถรับรู้ข่าวสารและแจ้งเหตุการณ์ สถานการณ์ และสถานท่ีเกิดเหตุด่วนผ่านแอปพลิเคชัน
ได้อย่างครบถ้วนและทันต่อเวลา ปัจจุบันตรวจรับโครงการงวดท่ี ๔ เรียบร้อยแล้ว 

(๑๒) โครงการนักข่าวอาสาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชน 
อาสาสมัครในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการรายงานข่าวสาธารณภัยผ่านระบบออนไลน์  
ทางแอปพลิเคชันไลน์ @1784DDPM เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากประชาชนในพื้นท่ี 
ไปยังสื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไป และเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าว 
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการเพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี โดยก าหนด
เป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีนักข่าวอาสาสาธารณภัยอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ คน ปัจจุบัน 
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๑๒๖๘ 

 

มีผู้สมัครเป็นนักข่าวอาสาธารณภัย จ านวน ๓,๐๖๐ คน จาก ๗๗ จังหวัด ๕๑๐ อ าเภอ ๑,๐๘๙ 
ต าบล ๒,๒๘๗ หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีและจ านวนผู้เข้าสมัคร 
ได้ท่ีเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีสมัครเป็นนักข่าวอาสาธารณภัย
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓) กรมที่ดิน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานท่ีดิน 
จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้  
    (๑) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒  เป็นการขยาย
ระบบสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริการ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อท่ีใช้ในส านักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จ านวน ๓๘๖ แห่ง ท่ัวประเทศ ให้มีศักยภาพเป็น E-Land office  
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส านักงานท่ีดินท่ัวประเทศ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
๑,๐๙๕ วัน (ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดโครงการฯ วันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) แบ่งเป็น ๑๔ งวดงาน ๑๐ งวด ปัจจุบันครบก าหนดการส่งมอบงาน งวดท่ี ๑๔ ภายใน 
๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบก าหนดวันท่ี ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการโครงการฯ ปัจจุบัน (ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๑.๓๕ 
คิดจากการส่งมอบงานและการตรวจรับงาน (ต่ ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๘.๖๕) เพิ่มจาก 
เดือนก่อนหน้าร้อยละ ๓.๐๗ 
    (๒) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงที่ ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอิน เตอร์ เน็ต  ( LandsMaps)  กรม ท่ีดิน 
ได้จัดจ้างเพื่อสร้างระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
ทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ปัจจุบันส่งมอบงานครบ
ท้ังหมดแล้ว ได้แก่ งวดท่ี ๑ ส่งมอบผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน งวดท่ี ๒ ส่งมอบ
ต้นแบบ (Prototype) ของระบบงาน งวดท่ี ๓ ส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ในโครงการฯ พร้อมคู่มื่อและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และงวดท่ี ๔ ส่งมอบและติดตั้งระบบ 
LandsMaps และงวดท่ี ๕ การส่งมอบและติดตั้งระบบ 
   ๔) การไฟฟ้านครหลวง ด าเนินการพัฒนางานบริการให้อยู่ในรูปแบบ
บริการดิจิทัล (Digital Service) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๑๒๖๙ 

 

    (๑) การพัฒนาระบบบริการออนไลน์ MEASY บนเว็บไซต์ของ  
การไฟฟ้านครหลวง (www.eservice.mea.or.th) โดยมีบริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงทะเบียน
คืนเงินหลักประกัน การขอใช้ไฟใหม่ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) การขอใช้บริการ
ส าหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร/คอนโด การขอใช้ไฟชั่วคราวใหม่ การขอต่ออายุไฟฟ้าชั่วคราว
และการขอเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ไฟฟ้า  
    (๒) การพัฒนาการรับเอกสารใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบก ากับภาษีและหนังสือเตือนให้ช าระค่าไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ (MEA e-Bill) ผ่านช่องทาง 
รั บ - ส่ ง ข้ อ ค ว ามแ บบสั้ น  ( Short message mobile-originated:  SMS)  แ ล ะ ไป รษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
    (๓) การพัฒนาแอปพลิ เคชัน MEA Smart Life เพื่อให้บริการ
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันและประวัติการใช้ไฟฟ้า ระบบแผนท่ีบริการค้นหาต าแหน่งสถานท่ี
ช าระค่าไฟฟ้า ช่องทางในการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการประกาศวันปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ล่วงหน้า 
    (๔) การไฟฟ้านครหลวง มีผลการด าเนินงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕  
ดังนี้ 

 (๔.๑) ปรับปรุง Business Process (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
        - Re-design กระบวนการให้บริการ 
        - ปรับลดจ านวนเอกสารในการขอใช้ไฟฟ้าและบริการ 
        - ก าหนดแนวทางจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        - ก าหนดแนวทางยืนยันตัวตนออนไลน์ 
(๔.๒) อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง กฎระเบียบให้สอดคล้องกับ

งานบริการออนไลน์ ได้แก่ 
(๔.๓) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ที่รองรับ 
        - การยืนยันตัวตนออนไลน์ 
        - การรับและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        - การติดตามสถานะของงานระบบจ่ายงาน บันทึกผล 

การปฏิบตัิงาน อนุมัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย Smart devices 
(๔.๔) จัดจ้างและพัฒนาระบบจ่ายงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน 

อนุมัติงาน และติดตามงานในระบบออนไลน์ผ่าน Smart devices (Back Office) 
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๑๒๗๐ 

 

   ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมการให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ในงานด้านบริการลูกค้ารวมถึงบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้าน
การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บนสมาร์ทโฟน 
โดยมีงานบริการ ดังนี้  
     (๑.๑) บริการรับช าระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง
บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริการข้อมูล 
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 
และการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ เพื่อรองรับการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PEA 
Smart Plus และผ่านระบบ Electronic ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม 
๒๕๖๕ มี จ านวนผู้ ช าระเงิ นผ่ าน PEA Smart Plus และผ่ านระบบ Electronic มี จ านวน 
๒๐๓,๖๙๔,๓๑๒ ครั้ง 
     (๑.๒) การรับค าร้องขอใช้ไฟฟ้าประเภทมิเตอร์แรงต่ า ส าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมบริการการขอใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
และการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง การรับข้อเสนอแนะและร้องเรียน 
    (๒) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์   
เพื่อจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้อยู่ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 พร้อมท้ังส่งมอบข้อมูล
รูปแบบ XML ให้กรมสรรพากร และส่งมอบข้อมูลรูปแบบ PDF/A-3 ให้ลูกค้า โดยได้วางแผน 
การจัดท าใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับค่าสมัครสอบและค่าแบบ  
(ท่ีขายแบบ e-Bidding) ท่ีนอกเหนือจากรายได้ค่าไฟฟ้า มีจ านวนลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 
รับใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้  
     -  ค่ าขายแบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  
จากระบบ e-GP จ านวน ๖๐ ราย 
      - ค่าชาร์จประจุไฟฟ้า (PEA Volta) จ านวน ๒,๒๙๕ ราย 
     - ค่าไฟฟ้า จ านวน ๖๘,๓๗๐ ราย 
   ๖) การประปานครหลวง ได้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
รองรับ Thailand 4.0 ดังนี้  
    ๖.๑ โครงการเพิ่มช่องทางช าระเงินในรูปแบบออนไลน์ ประเภท 
หักบัญชีธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารโดยพัฒนาระบบรับช าระเงินค่าน้ าประปาแบบ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Counter ATM Mobile App และ Website ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (เปิดใช้งานระบบเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ธนาคารกรุงเทพ 
(อยู่ระหว่างด าเนินการร่างสัญญาและพิจารณาร่วมกัน) และอยู่ระหว่างธนาคารพัฒนาระบบ 
จ านวน ๓ แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสินและธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

๖.๒) เพิ่มช่องทางการช าระเงินออนไลน์  ประเภท  Wallet  
ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยร่วมกับ Shopee Pay ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง กปน. 
และ Shopee Pay ทดสอบระบบงาน 

๖.๓) เพิ่มช่องทางการช าระเงินกรณีนิติบุคคล แบบออนไลน์ 
ผ่านช่องทาง Website และ Mobile App ของธนาคารในรูปแบบกลุ่มนิติบุคคล ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างธนาคาร
พัฒนาระบบ จ านวน ๒ แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย 
   ๗) กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินงานการพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต จ านวน  
๔ โครงการ ได้แก่  
     (๑) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
บริการภาครัฐของกรุง เทพมหานคร  โดยได้ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ ายกับ
กระทรวงมหาดไทย และได้พัฒนาระบบให้สามารถดึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูล
บัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งเป็นฐานข้อมูลท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการประชาชนแทนการขอส าเนาทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ผ่านระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) 
     (๒ )  โครงการพัฒนาระบบศู นย์ รั บค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๒ 
     (๓) โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
     (๔) โครงการ PDPA อยู่ระหว่างยกร่างประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร (Personal Data Protection 
Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๒ 

 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบงานบริการท่ีจะขับเคลื่อน 
การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย (๑) ระบบแจ้งเหตุออนไลน์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (๑๓๐๐) (โดย สป.พม.)  
(๒) การพัฒนาบริการยื่นขอรับเงินอุดหนุนออนไลน์ (e-form) (โดย พส.) (๓) การออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ (โดย พก.) (๔) งานรับสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวผ่านระบบ (โดย สค.) (๕) การจัดท าระบบศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรม (การจองคิว) อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (โดย ดย.) และ (๖) ระบบกู้ยืมเงินทุน 
เพ่ือการประกอบอาชีพและสนับสนุนโครงการผ่านออนไลน์ (โดย ผส.) 

๑๐.๑.๔ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal) พัฒนางานบริการภาครัฐดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ งาน
บริการ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่ง
ทางบก การขอใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์) ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมท้ังได้มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติ อนุญาต การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อน า 
ความคิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 

๑๐.๑.๕ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับประชาชน (Citizen Service Portal) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลส าหรับการด าเนินชีวิต รวมถึงท า
ธุรกรรมออนไลน์ไวใ้นท่ีเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ ปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ให้บริการแอปพลิเคชันท่ีเป็นพอร์ทัล
กลางส าหรับประชาชนในชื่อ “ทางรัฐ” โดยเป็นบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  
๔๕ บริการเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนหลายบริการ และปรับปรุงให้บริการผ่าน D.DOPA  
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ เช่น บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสวัสดิการจากภาครัฐ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น รวมท้ังหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการประชาชน  
เพ่ือขยายบริการส าคัญ ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
  ๑๐.๑.๖ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับส าหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal)  
เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal 
และเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็นระบบกลางในการยื่นค าขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
ต่ออายุ และยกเลิก ใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่าง



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๓ 

 

หน่วยงานตามมาตรการลดส าเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  
ท่ีทางราชการออกให้ผ่านระบบ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
เพื่อการจัดตั้งหรือด าเนินธุรกิจท่ีติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว 
ท่ีเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th โดยมีบริการส าหรับภาคธุรกิจ ได้แก่ ระบบจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดตั้ งไฟฟ้า บริการขอติดตั้ง
น้ าประปา และบริการขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พร้อมกันในลักษณะ Single Form ซึ่งมีการให้บริการ ๗๙ 
บริการใบอนุญาตใน ๒๕ ประเภท ธุรกิจ ๗๖๓ ค าขออนุญาต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัจจุบัน สพร. อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการประชาชนร่วมกับส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ือท าความเข้าใจรายละเอียด และขั้นตอนการให้บริการ และรวบรวมประเด็นปัญหาท่ีพบ
จากการให้บริการในรูปแบบ Fully Digital เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
นอกจากนี้ ยังสร้างความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดบริการ  
ในรูปแบบ Fully Digital บนระบบ Biz Portal จนมีผู้ประกอบการมาใช้บริการ Biz Portal  
๗๖๒ ราย 
  ๑๐.๑.๗ การให้บริการกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบเพ่ือนครอบครัว : Family Line 
มีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ www.เพื่อนครอบครัว.com จ านวน ๕,๑๗๕ ครั้ง มีผู้สนใจองค์ความรู้ คือ  
“การเตรียมความพร้อมการมีครอบครัว พ่อแม่มือใหม่ (ครอบครัวท่ีมีลูกปฐมวัย)” “ครอบครัว 
ท่ีมีลูกวัยรุ่น” ครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุ” และ “ครอบครัวกับการรับมือสถานการณ์เฉพาะ”   
ใช้บริการให้ค าปรึกษามากท่ีสุด คือ เรื่องครอบครัว กฎหมายด้านครอบครัวและความรุนแรง 
ในครอบครัวตามล าดับ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 
 ๑๐.๒  ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิต
ของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
  ๑๐.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด าเนินการลดข้อจ ากัด 
ด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
    ๑) ร่ างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้ รับ ใบอนุญาตช า ระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๔ 

 

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท่ัวประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
    ๒) การแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ทบทวนกฎหมายฯ แล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค เนื่องจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับ
อื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จ านวน ๖๒ ฉบับ เช่น การแก้ไข
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ
อนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๒ ฉบับ 
  ๑๐.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด าเนินการลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
    ๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในกรณีท่ีเด็กกระท าความผิด
อาญา) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี .) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. .... (แก้ไข
เพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์)  
ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยภาษีเงินได้ (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์) 
    ท้ั งนี้  กฎหมาย ท่ียกร่ า ง เสร็ จแล้ ว  อยู่ ระหว่ า งขั้ นตอนเสนอ
คณะรัฐมนตรี ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
    ๒) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน ๑๕ ฉบับ เช่น ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๕ 

 

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุน  
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากภาครัฐตามมาตรการหรือโครงการอันเนื่องมาจากการเยียวยา 
และฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  
การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว  
และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี...)  
ร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิ เศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ส าหรับการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นต้น 
    ๓) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก ่
ร่างกฎระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา 
น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่ งยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี . . ) พ.ศ. . . . . และร่างกฎกระทรวงการแจ้ง 
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ 
   ๑๐.๒.๓ กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การท าธุรกิจ โดยกฎหมายท่ียกร่างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี ได้แก่  
    - ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ....  
    - ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
    - ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการ ดังนี้  
    ๑) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการ
ทบทวนกฎหมายตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรับแนวทางดังกล่าวไปพิจารณา
ทบทวนระยะเวลาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตามกระบวนงานในความรับผิดชอบ  
และแจ้งผลการพิจารณาไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๖ 

 

    ๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เรื่อง 
หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อเสนอ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคณะรัฐมนตรี  
    ๓) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ได้น าระบบ Automation Computing (RPA) มาช่วยในการพิจารณาค าขอ ส่งผลให้ระยะเวลาใน
การรอพิจารณาค าขอลดลง ร้อยละ ๕๒.๒๒ หรือระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑๖ ชั่วโมง ลดลงเหลือ
สูงสุดไม่เกิน ๓๐ นาที (ก าหนดให้ระบบรับค าขอทุก ๓๐ นาที) ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และเริ่มใช้ระบบจริงกับ ๔ ประเภทค าขอ ตั้งแต่เดือนเมษายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นมา ดังนี้  
     ๓.๑) ค าขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร ส าหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ 
น าเข้าจากต่างประเทศ IEAT-I-05 ระยะเวลาพิจารณาค าขอ โดยเฉลี่ยมากกว่า ๙๐ นาที 
ระยะเวลาท่ีจะปรับลด (ระยะเวลารวม) ระยะเวลาพิจารณาค าขอโดยเฉลี่ย ๔๓ นาที  
     ๓.๒) ค าขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร ส าหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ 
น าเข้าจากในประเทศ IEAT-I-06 ระยะเวลาพิจารณาค าขอโดยเฉลี่ยมากกว่า ๙๐ นาที ระยะเวลา
ท่ีจะปรับลด (ระยะเวลารวม) ระยะเวลาพิจารณาค าขอโดยเฉลี่ย ๔๓ นาที  
     ๓.๓) ค าขออนุญาตต่ออายุ ช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ และครอบครัว 
เข้ามาอยู่และมาท างานในราชอาณาจักรไทย ระยะเวลาก่อนปรับลด (ระยะเวลารวม) ระยะเวลา
พิจารณาค าขอโดยเฉลี่ย ๔๓ นาที  
     ๓.๔) ค าขอแจ้งช่างฝีมือ ผู้ช านาญการพ้นจากต าแหน่ง ระยะเวลา      
ท่ีจะปรับลด(ระยะเวลารวม) ระยะเวลาพิจารณาค าขอโดยเฉลี่ย ๔๓ นาที  
    ๔) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔๘ 
กระบวนงาน แบ่งเป็น อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน ๑๔ กระบวนงาน และด าเนินการแล้ว
เสร็จ พร้อมท้ังเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ (www.info.go.th)  
เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จ านวน ๓๔ กระบวนงาน ซึ่งได้มีการปรับลดจ านวนวันในการ
พิจารณาอนุญาตลงจากคู่มือฯ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จ านวน ๑๑ กระบวนงาน     
โดยระยะเวลาท่ีคงเหลือตามคู่มือฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๒๗๗ 

 

  ๑๐.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ด าเนินด าเนินการลด
ข้อจ ากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค โดยการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดังนี้ 
    ๑) การอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทักษะสูง/ผู้เชี่ยวชาญ (Talents) 
นักลงทุน (Investors) ผู้บริหาร (Executives) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
ท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านวีช่าประเภทพิเศษ 
SMART Visa  
    (๑) อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขวีช่าประเภทพิเศษ “SMART Visa” 
โดยจะขยายขอบข่ายให้กว้างขึ้นและจูงใจมากขึ้น รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
    (๒) การจัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านเทคโนโลยี 
(Technology Freelancers) ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการอ านวย 
ความสะดวกส าหรับผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรทักษะสูง ท้ังนี้ ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๕ 
มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๔๖๑ ค าขอ และมีผู้ผา่นการรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๒๐ ค าขอ 
    ๒) การพิจารณาปรับปรุงบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวงพาณิชย์ 
    ๓) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ
ร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ดังนี้ 
    (๑) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพื่อหารือข้อสรุปแนวทาง 
การตรวจลงตราและการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่ต่อในประเทศของนักลงทุนต่างชาติ  
และครอบครัว โดยทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทาง ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเปลี่ยน
เหตุผลการตรวจลงตราเพื่อการท างาน โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้ว จากการประชุม
เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
    (๒) ประสานและติดตามความคืบหน้าการพิจารณายกร่างระเบียบ 
การยกเว้นการจดแจ้งท่ีอยู่ส าหรับบางกรณีของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๘ 

 

    (๓) ประสานและติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงแรงงาน  
ในการพิจารณาก าหนดแนวทางอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ เช่น การยกเว้นไม่ต้อง
ยื่นใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ส าหรับบริษัทต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
    (๔) จัดให้ชาวต่างชาติท่ีท างานภายใต้โครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน รวมท้ังครอบครัว และผู้ถือ smart visa ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - 19 ตั้งแต่
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานให้ใช้บริการ 
ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมรวมท้ังสิ้น ๖ แห่ง (กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี 
และระยอง) 

๔) อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศูนย์บริการวีซ่าประเภทผู้พ านักอาศัย
ระยะยาว (Long-term Resident Visa) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมท้ังศึกษาแนวทางแก้ไขปรับปรุงประกาศคุณสมบัติ “SMART Visa” 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท างานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศของกรมจัดหางาน และกระทรวงมหาดไทย เรื่องวีซ่า 
LTR แล้ว และจะมีผลบังคับใช้หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว
เป็นเวลา ๙๐ วัน ท้ังนี้ จะเริ่มใช้ได้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยประมาณ นอกจากนี้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการ SMART Visa  
ให้สามารถรองรับการรับค าขอของวีซ่าประเภทผู้พ านักอาศัยระยะยาว และผู้เข้ามาส ารวจลู่ทาง
การลงทุน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๕) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่องการด าเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการดึงดูด 
คนต่างชาติที่มีศักยภาพสูง (Long-term Resident Program) ดังนี้ 

(๑) ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคร าวเป็นกรณีพิเศษ 
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูง  
สู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa) 

(๒) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท างาน (ฉบับท่ี ๗) 

(๓) กระบวนการรับรองคุณสมบัติ และกระบวนการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๗๙ 

 

(๔) ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart 
Visa) (ฉบับแก้ไข) 

ส านักงานได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ท่ี ป. ๒/๒๕๖๕ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคน 
อยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูด
ชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็น 
การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการในประเทศไทย  
สกท. ได้ก าหนดให้นิติบุคคลต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นท่ีตั้งส านักงาน ท่ีพักอาศัยส าหรับผู้บริหาร 
ผู้ช านาญการต่างชาติ รวมถึงท่ีพักคนงานได้ หากหมดสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม  
จะต้องจ าหน่ายหรือโอนท่ีดินภายใน ๑ ปี 

ส านักงานอยู่ระหว่างจัดท าค าชี้แจงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ส าหรับคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติ 
ท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa) 

นอกจากนี้ ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ท่ี ป. ๓/๒๕๖๕ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติส าหรับคนอยู่ชั่วคราวเป็น 
กรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพ
สูงสู่ประเทศไทย ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยตั้งแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
รายงานสถิติผลการด าเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูด
ชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa: LTR Visa) มีจ านวน 
ค าขอท้ังหมด จ านวน ๑ ,๓๓๘ ค าขอ โดยมีผู้ขอรับรองคุณสมบัติฯ ประเภท Wealthy 
Pensioners มากท่ีสุด จ านวน ๔๙๔ ค าขอ (ร้อยละ ๓๗) รองลงมาคือ Work-from-Thailand 
Professionals จ านวน ๓๘๖ ค าขอ (ร้อยละ ๒๙) ซึ่งสัญชาติท่ียื่นค าขอรับ LTR Visa มากท่ีสุด ๕ 
อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (๒๗๐ ราย) จีน (๑๖๒ ราย) สหราชอาณาจักร (๑๒๑ ราย) เยอรมนี 
(๘๐ ราย) และรัสเซีย (๖๓ ราย) ท้ังนี้ มีค าขอมาจากคนต่างชาติท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน (ผู้ขอรับตรวจลงตราในประเทศไทย) จ านวน ๗๓๘ ราย และค าขอจากคนต่างชาติท่ีพ านัก
ในต่างประเทศ (ผู้ขอรับการตรวจลงตราในต่างประเทศ) จ านวน ๖๐๐ ราย 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๐ 

 

๖) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินส าหรับเป็นท่ีตั้งส านักงานและท่ีพักอาศัยเพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติและอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการในประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุนได้ก าหนดให้นิติบุคคลต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีทุนจดทะเบียนเรียก 
ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นท่ีตั้งส านักงาน ท่ีพักอาศัยส าหรับ
ผู้บริหาร ผู้ช านาญการต่างชาติ รวมถึงท่ีพักคนงานได้ หากหมดสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม
จะต้องจ าหน่ายหรือโอนท่ีดินภายใน ๑ ปี ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ท่ี ๖/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินส าหรับเป็นท่ีตั้งส านักงานและท่ีพักอาศัย ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗)  จั ดตั้ งกองบริ การชาวต่ า งชาติ  ( Expatriate Services Division) 
เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตท างานแก่ช่างฝีมื อ ผู้ช านาญการ
ต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และบริหารและก ากับดูแล
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน โดยได้เร่ิมให้บริการตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘) หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ออกประกาศ/ค าชี้แจง และระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการดึงดูดคนต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูง (Long-term 
Resident Program) ดังนี้ 

๘.๑) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดย 
การดึงดูดคนต่างด้าวท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลงวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และค าสั่งตรวจ 
คนเข้าเมืองท่ี ๑๕๐/๒๕๖๕ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด  
คนต่างด้าวท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวท่ีมี  
ศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๘.๒) ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท างาน พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการของศูนย์บริการวีซ่า 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๑ 

 

และใบอนุญาตท างานให้รองรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภท  
ผู้พ านักระยะยาว ( long-term resident visa : LTR Visa) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยและคู่สมรสและบุตรท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย ตลอดจนชาวต่างชาติซึ่งเป็นบุคลากรกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยสามารถ
ยื่นค าขอตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน 
ของคนต่างด้าวได้ท่ีศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
  ๑๐.๒.๕ กระทรวงยุติธรรม ท าการศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้
เป็นเครื่องมือส าหรับทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
พร้อมท้ังให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง  
และปราศจาก การเลือกปฏิบัติ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล จ านวน ๒๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณายกร่างของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่  
  (๑) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
  (๒) ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การก าหนดมาตรการแทนการจ าคุก)  
  (๔) ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ....  
  (๕) ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้ต้อง ค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก พ.ศ. ....  
  (๖) ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....  
  (๗) ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  
  (๘) ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล  พ.ศ. ....  
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงยุติธรรมเสนอไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติอนุมัติหลักการ 
มีจ านวน ๑ ฉบับ 
  (๑) ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๒ 

 

 ๓) ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว  
และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่  
  (๑ )  ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
 ๔) ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๑) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. .... 
 ๕) ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จ านวน  
๓ ฉบับ ได้แก่  
  (๑ )  ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
  (๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือท่ีใช้ความรุนแรง  พ.ศ. ....  
  (๓) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกบัการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) 
  (๔) ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
  (๕) ร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต) 
 ๖) ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว และอยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีน าขึ นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์
เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่  
  (๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (๒) ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
 ๗) พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่  
  (๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (๒) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (๓) ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
  (๔) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๓ 

 

  ๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเกณฑ์อายุเด็กในกรณีท่ีเด็กกระท าความผิดอาญา) 
  (๖) พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (๗) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๑๐.๒.๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) การปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรวมศูนย์ท่ีทันสมัย 
และมีศักยภาพ ซึ่งท าหน้าท่ีเสมือนศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ ตรวจรับงานฯ งวดท่ี ๑ 
เรียบร้อยแล้ว และ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี ๒ เมื่อวันท่ี  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับงานฯ 
    ๒) การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท) เพื่อรองรับ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบท่ีเกี่ยวข้องได้ โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อ
เร่ิมงาน เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดท่ี ๒ 
    ๓) การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา (งบประมาณ ๔.๗๘๙ ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบการรับเรื่องจากส่วนราชการ/
หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย จัดรูปแบบ การตรวจพิสูจน์อักษร จัดเล่ม/ตอน 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยได้จัดท าสัญญาจ้าง
เลขท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบริษัท พีเคเอ็ม คอลซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ในวงเงิน ๖,๗๘๙,๑๐๐ บาท ก าหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด  

๓.๑) บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดท่ี ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
บริษัทฯ ด าเนินงาน งวดท่ี ๔  ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบฯ  

๓.๒) งวดท่ี ๔ มีการแก้ไขสัญญาเพิ่ม เติมจาก TOR  และขยาย
ระยะเวลาการส่งมอบงานเป็นวันท่ี  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓.๓) คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ผู้รับจ้าง ด าเนินการพัฒนาการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๘๔ 

 

๓.๔) บริษัทฯ ได้พัฒนาหน้าจอของระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับผู้ใช้งานภายในเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบริษัทฯ ออกแบบและพัฒนาระบบฯ ในส่วน
อื่น ๆ 

ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจ รับงานงวดท่ี ๔ เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดท่ี ๔ 

๔) การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาวการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยได้
ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    ๕) การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ  เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย วันท่ีมีผลใช้บังคับ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยในเดือนโดยในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๕ มีกฎหมายส าคัญท่ีเผยแพร่ฯ จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) พระราชบัญญัติ
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๑๐.๒.๗ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังนี ้
    ๑) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ 

๑.๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ของรัฐบาล มีผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ ตั้งแต่วันท่ี 
๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ มีประชาชนใช้บริการร้องทุกข์ จ านวนท้ังสิ้น ๔,๔๖๔ เรื่อง  
ซึ่งสามารถด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ๓,๖๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘ และอยู่
ระหว่างด าเนินการ ๘๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๒ ช่องทางท่ีประชาชนใช้ยื่นเรื่องร้องทุกข์
มากท่ีสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู้  ปณ. ๑๑๑๑ และเว็บไซต์
(www.1111.go.th) ตามล าดับ ประเภทเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียนมากท่ีสุด ได้แก่ เสียงรบกวน/
สั่นสะเทือน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และน้ าประปา เป็นต้น 

๑.๒) การรายงานสรุปการร้องทุกข์สอบถาม ข้อมูล แจ้งเหตุ ร้องขอ
ความช่วยเหลือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วง
ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีประชาชนร้องทุกข์สอบถามข้อมูล 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๕ 

 

แจ้งเหตุร้องขอความช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ผ่านสายด่วน ๑๑๑๑ ดังนี้ 

๑.๒.๑) ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส 
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จ านวน ๘,๘๘๐ เรื่อง 
ซึ่งสามารถด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ จ านวน ๘,๒๐๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๖ 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๗๘ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๔ 

๑.๒.๒ การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จ านวน ๑๑๘,๗๗๒ เร่ือง ซึ่งสามารถด าเนินการตอบชี้แจง
ท าความเข้าใจจนได้ข้อยุติทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

๑.๓) รายงานสรุปข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย 
และการร้องเรียนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ในช่วงระหว่างวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บริการ
ประชาชนมีประชาชนแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียนซึ่งเป็นเหตุให้เกิด 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ จ านวน ๒,๑๒๙ เรื่อง 
จ าแนกได้ ดังนี้ 

๑.๓.๑) แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกรณีบ่อนการพนัน 
จ านวน ๑,๔๑๗ เร่ือง 

๑.๓.๒) แจ้งเบาะแสกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามความ
ในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ จ านวน ๗๑๒ เร่ือง 

๒) โครงการเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างน าร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เสนอ  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

๓) โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
๓.๑) ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วเสร็จ จ านวน ๑ หน่วยงาน 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ส าหรับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เรื่องร้องทุกข์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
และ Roadmap พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๖ 

 

๓.๒) ประชุมหน่วยงานเพื่อก าหนดหน่วยงานเป้าหมาย พร้อมท้ัง
ทบทวนและจัดท าแผนท่ีน าทางและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๔) ติดตามและประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC Standard)  โดยเมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน ๑๐ คณะ 
จัดประชุมปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น เพื่อจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบผลการตรวจประเมินมาตรฐาน  
ศูนยร์าชการสะดวก จ านวน ๗๓๒ ศูนย์ แบ่งเป็น (๑) ผ่าน จ านวน ๖๖๖ ศูนย์ (๒) ไม่ผ่าน จ านวน 
๖๖ ศูนย์ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินเบ้ืองต้นมีหน่วยงานได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศ จ านวน ๓ ศูนย์ 
ระดับก้าวหน้า จ านวน ๗๙ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน จ านวน ๕๘๔ ศูนย์ และได้น าเสนอให้
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจ
ประเมินเบ้ืองต้นแล้ว 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๗ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๑๑   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง 

และอุทกภัย 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๘ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๑๑  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 

 ๑๑.๑  ด าเนินมาตรการป้องกัน “ก่อน” เกิดภัย การให้ความช่วยเหลือ “ระหว่าง” เกิดภัย 
การแก้ไขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” ต้องมีการจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดมาตรการ “บรรเทาความเดือดร้อน” ประชาชน 
ให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที  

 ๑๑.๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินมาตรการป้องกันรองรับภัยแล้ง 
และอุทกภัย ดังนี้ 
  ๑) การจัดการงานชลประทาน อยู่ระหว่างด าเนินการสนับสนุนและ
จัดการงานชลประทาน ๕๑๘ รายการ และบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีชลประทานเดิม ๓.๗๘ ล้านไร่ 
(เป้าหมาย ๒๗.๓๑ ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓ 
  ๒) การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

๒.๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัด
สงขลา งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว ๑๑๐ เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน 
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ าไว้ส าหรับการเพาะปลูกด้าน
การเกษตร ผลิตน้ าประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ าในด้านต่าง ๆ  
ในจังหวัดสงขลาท่ีก าลังขยายตัวขึ้น ผลงานภาพรวม ร้อยละ ๙๘.๓๓ ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๒ 

๒.๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ก่อสร้างคลองระบายน้ าสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑,๒,๓ คลอง
ระบายน้ าและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ าคลองสาย ๓ กม.๑+๗๐๐ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ าและบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงและเพื่อ
เป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ า รวมท้ังสามารถป้องกันการรุกล้ า
ของน้ าเค็มเข้ามา ในบริเวณพื้นท่ีโครงการในช่วงฤดูแล้ง ผลงานภาพรวม ร้อยละ  ๒๐.๙๔ ผลงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓  

๒.๓) โครงการคลองระบายน  าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขุดคลองระบายน้ าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑ (๕) ขุดคลอง
ระบายน้ าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ เพื่ อผันน้ า เลี่ ยงตั ว เมือง
พระนครศรีอยุธยา บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นท่ีตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะ



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๘๙ 

 

บริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา ผลงานภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๖ ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๐ 

๒.๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) 
ก่อสร้างคลองผันน้ าล าปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ  ขุดคลองเชื่อมล าปะทาว 
-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดความเสียหายจากน้ าเอ่อท่วมนาข้าวบริเวณด้านทิศใต้ของตัวเมืองชัยภูมิ 
เฉลี่ยปีละประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ าช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝน ๑๘,๖๑๐ ไร่ 
ฤดูแล้ง ๑,๘๕๐ ไร่ รวมท้ังคันคลองใช้เป็นทางสัญจรและล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง ผลงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๓ ผลงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ 

๒.๕) โครงการประตูระบายน  าล าน  าพุง-น  าก่ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างประตูระบายน้ าหัวงาน และอาคารชลประทานตาม 
แนว คลองผันน้ า เพื่อบรรเทาน้ าท่วมในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร และอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
โดยการก่อสร้างคลองผันน้ าเพื่อตัดยอดน้ าจากล าน้ าพุงก่อนไหลลงสู่หนองหารโดยน้ าผันลงล าน้ า
ก่ า สามารถลดปริมาณน้ าท่ีไหลลงสู่หนองหารได้ร้อยละ ๔๐ ช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร ผลงานภาพรวม ร้อยละ ๓๓.๓๙  

๒.๖) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน ปรับปรุงคลองยม-น่าน 
และอาคารประกอบ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นท่ีตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ า  
ท่ีจะไหลผ่านพื้นท่ี เศรษฐกิจจังหวัดสุ โขทัยให้อยู่ ในเกณฑ์ ท่ีรับน้ าได้  รวมถึงเก็บกักน้ า 
เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ ในเขตพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้ราษฎรมีสภาพ
เศรษฐกิจความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากผลผลิตการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึ้น ผลงานภาพรวม ร้อยละ ๗.๗๐ 
ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 

๒.๗) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน  า เพื่อป้องกันบรรเทา
หรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า
ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ า โดยมีพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ ๒๙๖,๑๘๕ ไร่ 
 ๓) โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน  า จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า โดยวิธีกลและวิธีพืช 
รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย  
๑ แห่ง) 
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๔) โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง ก าจัดวัชพืชลอยน  า 
ในหนองหาร อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหนองหารด้านการประมง โดยก าจัดวัชพืชลอยน้ า 
ในหนองหาร ระยะที่ ๒ (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๕ 

๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ด าเนินการ
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๗ ดังนี้ 
 (๑) วาตภัย ช่วงภัยเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
  - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๓๑ จังหวัด เกษตรกร ๒๐,๕๓๔ ราย 
พื้นท่ี ๒๙,๕๗๓ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๑,๖๑๙ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๒๒,๐๘๕ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 
๕,๘๖๙ ไร่ ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๓,๓๖๙ ราย พื้นท่ี ๘,๐๖๗ ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 
และพืชผัก ๕,๘๐๙ ไร่ ไม้ยืนต้นและ อื่น ๆ ๒,๒๕๙ ไร่ คิดเป็นเงิน ๒๐.๖๔ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว
เกษตรกร ๒,๕๕๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๐ ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย) พ้ืนท่ี ๕,๗๘๐ ไร่ 
วงเงิน ๑๔.๕๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๕ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
  - ด้านประมงและปศุสัตว ์ไม่ได้รับผลกระทบ 
 (๒) อุทกภัย ช่วงวันท่ี ๙ สิงหาคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
  - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๔๖ จังหวัด เกษตรกร ๑๔๖,๒๙๖ ราย 
พื้นท่ี ๘๘๑,๒๗๑ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๗๗๒,๘๑๔ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๙๐,๙๔๔ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และอื่น ๆ ๑๗,๕๑๓ ไร่ ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๙,๔๔๖ ราย พื้นท่ี ๖๙,๒๕๓ ไร่ 
แบ่งเป็น ข้าว ๕๒,๖๔๖ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑๖,๐๓๒ ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่น ๆ ๕๗๕ ไร่ คิดเป็น
เงิน ๑๐๔,๖๒๒ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๓๔๔ ราย พื้นท่ี ๑,๖๔๙ ไร่ วงเงิน ๒.๗๔ ล้านบาท 
  - ด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๒๓ จังหวัด เกษตรกร ๓,๙๓๒ ราย 
พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔,๙๘๔ ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา ๔,๗๕๕ ไร่ บ่อกุ้ง ๒๒๙ ไร่ กระชัง ๑๑ ตารางเมตร 
คิดเป็นเงิน ๒.๒๗ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๙๖ ราย พื้นท่ี ๙๒ ไร่ วงเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท 
  - ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ ๙ จังหวัด เกษตรกร ๓,๘๔๖ ราย 
สัตว์ได้รับผลกระทบ ๗๘๕,๙๘๓ ตัว แบ่งเป็น โค ๙,๒๕๑ ตัว กระบือ ๓,๑๘๑ ตัว สุกร ๕,๙๘๗ ตัว
แพะ/แกะ ๑,๓๔๙ ตัว สัตว์ปีก ๗๖๖,๒๑๕ ตัว แปลงหญ้า ๑,๖๖๙ ไร่ อยู่ระหว่างส ารวจความเสียหาย 
  - ด้านประมงและปศุสัตว ์ไม่ได้รับผลกระทบ 
 (๓) อุทกภัย ช่วงภัยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
  - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๖๕ จังหวัด เกษตรกร ๖๗๒,๓๒๐ ราย 
พื้นท่ี ๕,๖๕๙,๐๑๑ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๓,๗๔๗,๓๑๐ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑,๘๑๘,๔๕๓ ไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และอื่นๆ ๙๓,๒๔๘ ไร่ ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๔๔๙,๙๐๔ ราย 
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พื้นท่ี ๔,๐๖๙,๙๙๐ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๒,๗๒๕,๔๖๕ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑,๓๑๙,๗๔๖ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น
และอื่นๆ ๒๔,๗๗๙ ไร่ คิดเป็นเงิน ๖,๓๖๕.๕๓ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๕,๑๒๙ ราย พ้ืนท่ี 
๒๓,๔๔๘ ไร่ วงเงิน ๔๒.๕๔ ล้านบาท 
  - ด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๕๓ จังหวัด เกษตรกร ๓๑,๗๐๙ 
ราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบ ๕๑,๒๖๓ ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา ๓๙,๘๒๓ ไร่ บ่อกุ้ง ๑๑,๔๔๐ ไร่ กระชัง 
๕๑,๙๗๘ ตรม. ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๑๗,๖๕๔ ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับ
ความเสียหาย ๒๖,๔๙๖ ไร่ กระชัง ๑๗,๐๕๓ ตร.ม. คิดเป็นเงิน ๑๗๖.๓๑ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 
เกษตรกร ๒,๘๓๘ ราย พ้ืนท่ี ๓,๕๒๕ ไร่ กระชัง ๕,๒๔๙ ตร.ม.วงเงิน ๑๙.๖๔ ล้านบาท 
  - ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ ๓๔ จังหวัด เกษตรกร ๙๒,๙๙๐ 
ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ ๘,๖๔๔,๖๗๒ ตัว แบ่งเป็น โค ๒๓๘,๓๔๑ ตัว กระบือ ๕๘,๖๓๔ ตัว สุกร 
๖๐,๙๖๓ ตัว แพะ/แกะ ๒๙,๔๗๐ ตัว สัตว์ปีก ๘,๒๕๗,๒๖๔ ตัว แปลงหญ้า ๔,๙๓๔ ไร่ ส ารวจพบ
ความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๕๓๐ ราย สัตว์ตาย/สูญหาย ๑๙๐,๘๘๔ ตัว แปลงหญ้า ๓๖๔ ไร่  
คิดเป็นเงิน ๓.๘๕ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๔๕ ราย สัตว์ตาย/สูญหาย ๑๗๘,๐๔๒ ตัว 
คิดเป็นเงิน ๐.๓๕ ล้านบาท 
 อุทกภัย ช่วงภัยวันท่ี ๙ สิงหาคม - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
  - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๔๖ จังหวัด เกษตรกร ๑๔๖,๒๙๖ ราย 
พื้นท่ี ๘๘๑,๒๗๑ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๗๗๒,๘๑๔ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๙๐,๙๔๔ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และอื่น ๆ ๑๗,๕๑๓ ไร่ ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๙,๔๔๖ ราย พื้นท่ี ๖๙,๒๕๓ ไร่ 
แบ่งเป็น ข้าว ๕๒,๖๔๖ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑๖,๐๓๒ ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นอื่น ๆ ๕๗๕ ไร่ คิดเป็น
เงิน ๑๐๔,๖๒๒ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๓๔๔ ราย พื้นท่ี ๑,๖๔๙ ไร่ วงเงิน ๒.๗๔ ล้านบาท 
  - ด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๒๓ จังหวัด เกษตรกร ๓,๙๓๒ ราย 
พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔,๙๘๔ ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา ๔,๗๕๕ ไร่ บ่อกุ้ง ๒๒๙ ไร่ กระชัง ๑๑ ตารางเมตร 
คิดเป็นเงิน ๒.๒๗ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๙๖ ราย พื้นท่ี ๙๒ ไร่ วงเงิน ๐.๔๓ ล้านบาท 
  - ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ ๙ จังหวัด เกษตรกร ๓,๘๔๖ ราย 
สัตว์ได้รับผลกระทบ ๗๘๕,๙๘๓ ตัว แบ่งเป็น โค ๙,๒๕๑ ตัว กระบือ ๓,๑๘๑ ตัว สุกร ๕,๙๘๗ ตัว 
แพะ/แกะ ๑,๓๔๙ ตัว สัตว์ปีก ๗๖๖,๒๑๕ ตัว แปลงหญ้า ๑,๖๖๙ ไร่ อยู่ระหว่างส ารวจความเสียหาย 
 อุทกภัย ช่วงภัยวันท่ี ๙ พฤษภาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๒๙ จังหวัด เกษตรกร ๔๓,๓๗๕ ราย 
พื้นท่ี ๓๓๑,๒๕๖ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๒๖๓,๐๒๒ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๖๓,๘๙๕ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น
และอื่น ๆ ๔,๓๓๙ ไร่ ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๑๐,๑๒๗ ราย พื้นท่ี ๗๘,๙๓๙ ไร่ 
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แบ่งเป็น ข้าว ๖๑,๙๑๕ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑๖,๘๓๗ ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ๑๘๗ ไร่  
คิดเป็นเงิน ๑๑๗.๐๖ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๑,๕๖๒ ราย (คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๔๒ 
ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย) พื้นท่ี ๑๒,๔๒๔ ไร่ วงเงิน ๑๗.๗๑ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๑๓ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
 - ด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๑๕ จังหวัด เกษตรกร ๒,๕๑๓ ราย  
รวมพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ๒,๑๔๖ ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา ๒,๑๒๖ ไร่ บ่อกุ้ง ๒๐ ไร่ กระชัง ๑,๗๐๙ 
ตารางเมตร ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๓๖๓ ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๓๐๐ ไร่ 
กระชัง ๒๒๔ ตร.ม คิดเป็นเงิน ๑.๔๙  ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๓๓๕ ราย (คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๒.๒๙ ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย) พื้นท่ี ๒๘๓ ไร่ วงเงิน ๑.๔๒ ล้านบาท 
(คิดเป็นเงิน ๙๕.๓๐ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
 อุทกภัย ช่วงภัยเดือนมกราคม - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
 - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๑๕ จังหวัด เกษตรกร ๑๐๘,๑๙๓ ราย 
พื้นท่ี ๑๑๑,๓๑๕ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๕๙,๒๕๖ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๒๘,๕๘๗ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และอื่นๆ ๒๓,๔๗๒ ไร่ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๕,๗๙๓ ราย พื้นท่ี ๒๙,๗๖๐ ไร่ แบ่งเป็น 
ข้าว ๑๒,๕๖๔ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑๖,๖๗๐ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ ๕๒๖ ไร่ คิดเป็นเงิน ๕๒.๐๐ 
ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๔,๖๐๔ ราย (คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๓๗ ของเกษตรกรท่ีได้รับ 
ความเสียหาย) พื้นท่ี ๒๒,๕๖๔ ไร่ วงเงิน ๓๗.๗๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๓ ของวงเงิน
ช่วยเหลือ) 
  - ด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๘ จังหวัด เกษตรกร ๖๗๓ ราย 
พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๓๔ ไร่ กระชัง ๑๑,๗๔๗ ตร.ม. ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 
๖๗๓ ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๓๔ ไร่ กระชัง ๑๑,๗๔๗ ตร.ม คิดเป็นเงิน ๖.๖๖ ล้านบาท 
ช่วยเหลือเส็จสิ้นแล้ว 
 - ด้านปศุสัตว ์ได้รับผลกระทบ ๖ จังหวัด เกษตรกร ๔๖,๐๘๒ ราย 
สัตว์ได้รับผลกระทบ ๑,๑๑๗,๔๑๕ ตัว แบ่งเป็น โค ๗๐,๖๕๔ ตัว กระบือ ๒,๒๑๖ ตัว สุกร 
๗๐,๒๒๕ ตัว แพะ/แกะ ๓๒,๓๓๙ ตัว สัตว์ปีก ๙๔๑,๙๘๑ ตัว แปลงหญ้า ๑,๗๕๖ ไร่ ส ารวจพบ
ความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๒๖๐ ราย สัตว์ตาย/สูญหาย ๒,๓๕๒ ตัว คิดเป็นเงิน ๘.๔๔ ล้านบาท 
ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๖๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย) 
สัตว์ตาย/สูญหาย ๖๔๕ ตัว วงเงิน ๑.๕๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
 อุทกภัย ช่วงภัยวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๙๓ 

 

  - ด้านพืช พบความเสียหาย ๕๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ชัยนาท ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
ปราจีนบุรี ปทุมธานี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สระแก้ว สุพรรณบุรี เพชรบุรี ระนอง  
และยะลา เกษตรกร ๓๒๖,๑๙๓ ราย พื้นท่ี ๓,๓๓๖,๓๗๐ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๒,๒๙๗,๑๕๖ ไร่ พืช
ไร่และพืชผัก ๑,๐๑๘,๒๘๕ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ๒๐,๙๒๘ ไร่ คิดเป็นเงิน ๕,๑๗๔.๓๗ 
ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๓๒๐,๙๔๕ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ ของเกษตรกรท่ีได้รับ
ความเสียหาย) พื้นท่ี ๓,๒๑๓,๐๖๘ ไร่ วงเงิน ๕,๐๐๓.๓๑ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๙ 
ของวงเงินช่วยเหลือ) 
  - ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย ๔๕ จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ก าแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก 
ล าปาง ล าพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ 
ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
กาญจนบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด 
นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว อ่างทอง นครนายก และระนอง เกษตรกร 
๒๓,๐๘๓ ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๐,๘๑๔ ไร่ กระชัง ๒๕,๐๓๐ ตรม. คิดเป็นเงิน ๒๙๓.๒๙ 
ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๒๑,๗๒๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓ ของเกษตรกรท่ีได้รับ 
ความเสียหาย) พื้นท่ี ๓๙,๔๓๗ ไร่ กระชัง ๒๕,๐๓๐ ตารางเมตร วงเงิน ๒๘๖.๘๕ ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
  - ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย ๑๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี เกษตรกร ๓,๓๑๖ ราย 
สัตว์ตาย/สูญหาย ๑๙๗,๗๔๒ ตัว แปลงหญ้า ๕๓๖ ไร่ คิดเป็นเงิน ๑๘.๖๑ ล้านบาท 
 อุทกภัย ช่วงภัยวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - ด้านพืช พบความเสียหาย ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา 
จ าแนกเป็น เกษตรกร ๓,๓๐๑ ราย พื้นท่ี ๑๒,๙๔๒ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๔,๓๒๗ ไร่ พืชไร่และพืชผัก 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๙๔ 

 

๕,๐๘๙ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ๓,๖๑๖ ไร่ คิดเป็นเงิน ๓๐.๓๙ ล้านบาท ช่วยเหลือเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
  - ด้านประมง พบความเสียหาย ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร ๗,๔๐๙ ราย พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
๑๕,๔๓๘ ไร่ กระชัง ๕,๓๓๘ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน  ๑๐๕.๐๙ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 
๓,๐๑๔ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๘ ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย) พื้นท่ี ๕,๒๒๕ ไร่ กระชัง 
๔,๑๖๔ ตารางเมตร วงเงิน ๓๑.๑๘ ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๗ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
  - ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เกษตรกร ๒,๐๗๗ ราย 
สัตว์ตาย/สูญหาย ๕๐,๒๕๕ ตัว แบ่งเป็น โค ๑๓๒ ตัว กระบือ ๗ ตัว สุกร ๘๐ ตัว แพะ/แกะ 
๒๗ ตัว สัตว์ปีก ๕๐,๐๐๙ ตัว แปลงหญ้า ๙๕ ไร่ คิดเป็นเงิน ๖.๔๙ ล้านบาท ช่วยเหลือเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว 
 (๓) ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ช่วงภัย วันท่ี ๑ สิงหาคม - ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 
  - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๒ จังหวัด เกษตรกร ๓๗๒,๑๑๙ ราย 
พื้นท่ี ๓๑,๒๑๑ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๙๓๒ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๓๐,๒๗๙ ไร่ ส ารวจพบความเสียหาย 
เกษตรกร ๒๗ ราย พื้นท่ี (พืชไร่และพืชผัก) ๓๔๓ ไร่ คิดเป็นเงิน ๑.๓๙ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว
เกษตรกร ๒๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย) พื้นท่ี ๓๑๙ ไร่ 
วงเงิน ๐.๖๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๒ ของวงเงินช่วยเหลือ 
 ฝนแล้ง/ฝนทิ งช่วง ช่วงภัย วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
  - ด้านพืช พบความเสียหาย ๗ จังหวัด ได้แก่ เกษตรกร ๑๐,๔๑๖ 
ราย พื้นท่ี ๑๖๕,๓๗๔ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๑๑๒,๙๕๕ ไร่ พืชไร่ ๕๒,๔๑๙ ไร่ คิดเป็นเงิน ๑๘๐.๔๔ 
ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๕,๗๑๑ ราย พื้นท่ี ๗๐,๘๙๐ ไร่ วงเงิน ๗๕.๒๘ ล้านบาท 
  - ด้านประมงและด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ 
 (๔) อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๕ 
  - ด้านพืช ได้รับผลกระทบ ๑๔ จังหวัด เกษตรกร ๑๐๘,๑๙๓ ราย 
พื้นท่ี ๑๑๑,๓๑๕ ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ๕๙,๒๕๖ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๒๘,๕๘๗ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๙๕ 

 

และอื่น ๆ ๒๓,๔๗๒ ไร่ ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๕,๗๙๐ ราย พื้นท่ี ๒๙,๗๒๔ ไร่ 
แบ่งเป็น ข้าว ๑๒,๕๖๔ ไร่ พืชไร่และพืชผัก ๑๖,๖๓๔ ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ๕๒๖ ไร่  
คิดเป็นเงิน ๕๑.๙๐ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๖๔๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๙  
ของเกษตรกรท่ีได้รับ ความเสียหาย) พื้นท่ี ๓,๐๙๒ ไร่ วงเงิน  ๖.๓๐ ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๒.๑๔ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
  - ด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๘ จังหวัด ได้แก่  จังหวัด
ก าแพงเพชร นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และพัทลุง  เกษตรกร ๖๗๓ ราย 
พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๓๔ ไร่ กระชัง ๑๑,๗๔๗ ตารางเมตร ส ารวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 
๖๗๓ ราย พื้นท่ี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๓๔ ไร่ กระชัง ๑๑,๗๔๗ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๖.๖๕ ล้าน
บาท ช่ วย เหลือแล้ ว  เกษตรกร ๓๖๔ ราย (คิ ด เป็นร้ อยละ  ๕๔.๐๙ ของเกษตรกร 
ท่ีได้รับความเสียหาย) พื้นท่ี ๓๒๔ ไร่ กระชัง ๑,๗๑๐ ตารางเมตร วงเงิน ๑.๕๒ ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๒.๘๕ ของวงเงินช่วยเหลือ) 
  - ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ ๖ จังหวัด เกษตรกร ๔๖,๐๘๒ ราย 
สัตว์ได้รับผลกระทบ ๑,๑๑๗,๔๑๕ ตัว แบ่งเป็น โค ๗๐,๖๕๔ ตัว กระบือ ๒,๒๑๖ ตัว สุกร 
๗๐,๒๒๕ ตัว แพะ/แกะ ๓๒,๓๓๙ ตัว สัตว์ปีก ๙๔๑,๙๘๑ ตัว แปลงหญ้า ๑,๗๕๖ ไร่ ส ารวจ 
พบความเสียหายแล้ว เกษตรกร ๒๖๐ ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย ๒,๓๕๒ ตัว คิดเป็นเงิน 
๘.๔๔ ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ๖๘ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๕ ของเกษตรกรท่ีได้รับ
ความเสียหาย) สัตว์ตายหรือสูญหาย ๙๖๐ ตัว วงเงิน ๑.๕๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๖ 
ของวงเงินช่วยเหลือ) 
 ๖) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ
จัดซื อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพื่อให้มีเครื่อง
สูบน้ าขนาดใหญ่ท่ีมีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจ าเป็นต้องมี
เครื่องจักรเครื่องมือส าหรับการด าเนินการการสูบน้ าป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
และภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของ
เกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๒๔ รายการ โดยอยู่ระหว่าง
ตรวจรับครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
 ๗) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยแล้งและน้ าท่วม สนับสนุนด้านการท่องเท่ียว ด้านเกษตร ด้านการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๙๖ 

 

และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมท้ังกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศจ านวน ๔๔ โครงการ โดยอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ๒ รายการ ตรวจรับครุภัณฑ์ 
๑๓ รายการ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๕ 
 ๘) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/
๒๕๖๕ เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนในช่วง ฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเส่ียงจากน้ าหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหา เรื่องน้ าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ 
ภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๔๖ โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ๔ รายการ 
และด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑,๐๔๐ รายการ ยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐ 
 ๙) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน  า
และระบายน  า คลองส่งน  าสายใหญ่ฝั่งขวา ๓ และคลองระบายดี ๙ พร้อมอาคารประกอบ 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี การระบายน้ า 
จากแม่น้ าเพชรบุรีออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ๑ โครงการ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ 
 ๑๐) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเตรียมการป้องกัน 
และบรรเทาน  าท่วมในพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเตรียมการป้องกันและบรรเทาน้ าท่วม
ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ๑ โครงการ  
โดยปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๔ สถานี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 
 ๑๑) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ 
การระบายน  าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน  าท่วมในพื นที่
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี ระบายน้ าจาก 
ห้วยแม่ประจันต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ 
 ๑๒) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ งช่วง ปี ๒๕๖๕ 
เพื่อด าเนินการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนท้ิงช่วง ปี๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็น การป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ๖๒๐ โครงการ โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๒๙๗ 

 

๕๘๗ รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ๓๑ รายการ และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๗๒ 
 ๑๓) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ า เป็นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน  าในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน  าเพื่อฤดูแล้ง  
ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เพื่อด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูฝน  
ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ าเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
และเตรียมเคร่ืองจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เร่งรัดการแก้ไขปัญหา บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นท่ีเสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ าเพื่อฤดูแล้ง 
และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๔๐๗ โครงการ โดยอยู่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๓ รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ๓๔๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๕๑ 
  ๑๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมการและด าเนินการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของประเทศเกี่ยวกับมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ดังนี้ 

๑) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ ได้แก่  
      ๑.๑) จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝน
ท่ีตก และปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการคาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัยแล้งในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  
      ๑.๒) วางแผนการบริหารจัดการน้ า โดยใช้กลไกของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการของจังหวัด ในการก าหนดแนวทางการใช้น้ าในลักษณะต่าง ๆ ท้ังเพื่อการอุปโภค
บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการระบายและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ตามแหล่งน้ าขนาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี  

๑.๓) ทบทวนและจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจั งหวัด 
ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นท่ี โดยการแบ่งมอบพื้นท่ีและมอบหมายภารกิจ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมถึงระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน  

๑.๔) ส ารวจพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเคยเกิดปัญหากรณีขาดแคลน
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจ า 

๑.๕) การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตรให้ด าเนินการตามแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔ หรือ ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๒๙๘ 

 

๑.๖) เตรียมความพร้อมก าลังเจ้าหน้าท่ีและเครื่องจักรกลสาธารณ
ภัยของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นชุดปฏิบัติการ
เคล่ือนท่ีเร็ว เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

๑.๗) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ มีความเข้าใจถึง
สถานการณ์น้ าในพื้นท่ี และมาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการใช้
น้ าอย่างประหยัด  

ท้ังนี้ การด าเนินการส ารวจพื้นท่ีขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคปี ๒๕๖๕ โดยก าชับผู้อ านวยการอ าเภอ ให้ความส าคัญกับการส ารวจพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้บูรณาการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเชิงพื้นท่ี 
พร้อมท้ังรับรองข้อมูลและส่งให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
 ๒) การเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑) ในพื นที่ ๗๖ จังหวัด 
   (๑) การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัยครบแล้ว ท้ัง ๗๖ จังหวัด 
โดยทุกจังหวัดได้มีการน าสถานการณ์อุทกภัยท่ีเคยเกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน รวมท้ังมีการซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise 
:TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข 
   (๒) การเตรียมความพร้อมสถานท่ีในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิง
ชั่วคราวไว้ในพื้นท่ีเสี่ยงรวม ๑๓,๖๘๕ แห่ง ใน ๑๓,๐๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๓,๖๑๑ ต าบล ๗๔๖ 
อ าเภอ สามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้รวม ๖,๑๗๐,๖๕๑ คน 
                (๓) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย  
ให้พร้อมปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด อาทิ เคร่ืองสูบน้ า รถยกสูง เรือ รถครัวสนาม 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบริการ น้ าดื่ม ฯลฯ รวม ๑๑๕,๖๕๔ รายการและกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้ัง ๑๘ แห่ง 
เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า ๒,๔๒๙ รายการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดยมีการวางแผนการน าเครื่องจักรกลสาธารณภัยท่ีเหมาะสมตามสภาพ
พื้นท่ีเส่ียงภัย ไปประจ าในพื้นท่ีเส่ียงไว้เป็นการล่วงหน้า 
  ๒.๒) ในพื นที่ ๒๒ จังหวัด ๕๗ แห่ง โดยใช้เครื่องสูบส่งน้ าท่ีมี
สมรรถนะสูง  รวม ๔๔ เครื่อง จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ แห่ง ปัจจุบัน
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ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔๙ แห่ง ปริมาณน้ าสะสมได้ ๔.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๙๖ และอยู่ระหว่างด าเนินการอีก ๘ แห่ง ใช้งบประมาณจากเงินทดรองเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว รวม ๗,๕๑๘,๒๙๕.๘๖ บาท และคาดว่า 
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  ๒.๓) ในพื นที่กรุงเทพมหานคร 
   (๑) การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ ตลอดจนสถานการณ์น้ า ตลอดจนการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการบูรณาการการท างาน และการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบพื้นท่ีเขตชุมชน พื้นท่ี
ส าคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคม พร้อมท้ังเร่งขุดลอกท่อระบายน้ า ท าความสะอาด  
ร่องน้ า เพื่อเตรียมรองรับน้ าฝนและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า 
   (๒) การเผชิญเหตุ เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครให้ชุดปฏิบัติการเร่งเข้าตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมักเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ 
ผิวการจราจร หรือตามเขตชุมชน พร้อมท้ังท าการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อการกีดขวางการระบายน้ า
โดยทันที 
 ๓) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ปี ๒๕๖๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์
อุทกภัยในห้วงวันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดจนมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยอุทกภัย 
โดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
  ๓.๑) สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อม 
ตั้งแต่การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การจัดท าแผนเผชิญเหตุ การเตรียมการระบายน้ า 
การแจ้งเตือน และเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ด าเนินการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ในแต่ละระดับและจัดชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงได้เน้นย้ าผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการตามข้อสั่งการ ของ
นายกรัฐมนตรี ในการเตรียมความพร้อมก าลังเจ้าหน้าท่ี เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อม  
ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและก าชับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบการก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน ตรวจสอบปรับปรุง ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา 
ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาการระบายน้ า ส าหรับพื้นท่ีติดชายทะเลเมื่อมีประกาศแจ้งเตือน
สถานการณ์คลื่นลมแรงในทะเลให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ  
ตามมาตรการท่ีก าหนดและภายหลังสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งส ารวจผลกระทบความเสียหาย  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว ท้ังนี้ 
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ภายหลังการเข้าสู่ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีมาอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง 
จึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในเขตชุมชนเมือง โดยให้จังหวัดประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตเมือง 
ในการเร่งรัด/วางแผนแนวทางแก้ไข ด าเนินการลอกท่อ ดูดเลน ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าในท่อ
ระบายน้ า/ทางน้ า ก าหนดพื้นท่ีชุมชน/บริเวณจุดท่ีประสบปัญหาน้ าท่วมขังประจ า ด าเนินการ 
หรือประสานการปฏิบัติในการน าเครื่องสูบน้ าติดตั้ งในจุดเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
และมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒) เน้นย้ าให้ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดให้ความส าคัญกับการให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นท่ีท่ีเมื่อฝนตกหนักและมักเกิด 
น้ าท่วมขังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ได้มอบหมายฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมกันก าจัด  
สิ่งกีดขวางทางน้ า พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ตลอดจนภาคเอกชน 
ในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยเปิดทางน้ าหรือสูบน้ าระบายออกจากพื้นท่ี และหากเกิด
สถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นท่ีจะบูรณาการหน่วยงานในพื้นท่ีจัดเป็นชุดปฏิบัติการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิ ด้านการด ารงชีพ ด้านท่ีอยู่อาศัย  
ด้านคมนาคม เพือ่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
  ๓ .๓) ติ ดตามสภาพอากาศร่ วมกั บหน่ วยงานด้ านพยากรณ์ 
พร้อมท้ังประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูล
มาประกอบการตัดสินใจในการก าหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน นอกจากนี้ ได้น าข้อมูลส ารวจพื้นท่ีท่ีมีประวัติการเกิดอุทกภัย 
(ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ตามโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
มาวิเคราะห์ และแยกระดับความเสี่ยงอุทกภัยท่ีส าคัญใน ๓๓,๑๗๖ หมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็น  
๓ ประเภท ได้แก่ 

(๑) พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงอุทกภัยสูงมาก ๒,๙๑๔ หมู่บ้าน/ชุมชน 
(๒) พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง ๙,๙๐๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 
(๓) พื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงปานกลาง ๒๐,๓๕๔ หมู่บ้าน/ชุมชน 
โดยในพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว สามารถจ าแนกตาม

ลักษณะการเกิดอุทกภัยออกเป็น พื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วมขัง ๑๖,๒๓๗ หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นท่ีเสี่ยง 
น้ าล้นตลิ่ง ๑๐,๔๘๑ หมู่บ้าน/ชุมชน และพื้นท่ีเสี่ยงน้ าไหลหลาก/น้ าท่วมฉับพลัน ๑๓,๘๗๙ 
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หมู่บ้าน/ชุมชน และได้ส่งข้อมูลให้จังหวัดใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผนรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีแล้ว ส าหรับการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้มีบริการแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” เป็น Mobile 
Application แจ้งเตือนภัยแบบเจาะลึกเข้าถึงเฉพาะพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันภัยได้ก่อนที่ภัยจะมาถึง โดยจะท าการแจ้ง
เตือนเมื่อจังหวัดท่ีผู้ใช้งานได้เลือกไว้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติในรูปแบบข้อความ 
แจ้งเตือน (Notification) บนหน้าจอสมาร์ตโฟน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเตือนภัย 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตได้ 
อย่างปลอดภัย 

๓.๔) ในระดับพื้น ท่ี  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับ 
ความช่วยเหลือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ซึ่งฝ่ายปกครองในพื้นท่ี
จะคอยติดตามเฝ้าระวังแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยหรือสามารถ 
แจ้งเหตุขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วนสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
นอกจากนี้ยังมีช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการแจ้งเหตุ ได้แก่ Line 
Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” หรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER 
ALERT” ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๓.๕) ด าเนินการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์อุทกภัยในห้วง
วันท่ี ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตลอดจนมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยอุทกภัย โดยแบ่ง
สถานการณ์ออกเป็น ๖ ห้วง และมีพื้นที่จังหวัดได้รับผลกระทบดังนี้ 

(๑) ในห้วงวันท่ี ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อิทธิพลร่องมรสุม
พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ท าให้เกิด  
น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วมขัง ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน 
พะเยา และจังหวัดน่าน) ๑๕ อ าเภอ ๓๗ ต าบล ๑๔๘ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
๑,๐๔๕ ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

(๒) ในห้วงวันท่ี ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อิทธิพลร่องมรสุม
พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย  
ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่า ไหลหลาก และน้ าท่วมขัง ในพื้นท่ี ๑๕ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม 
นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรีและจังหวัดตราด) ๓๕ อ าเภอ ๗๔ ต าบล ๒๑๑ หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ ๑,๓๖๖  ครัวเรือน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๐๒ 

 

(๓) ในห้วงวันท่ี ๑๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ อิทธิพลจาก 
พายุโซนร้อน “มู่หลาน” ได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน บริเวณเมืองลางซอน สาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม และอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง ประกอบกับมีร่อง
มรสุมพาดผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นท่ีในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลันน้ าป่าไหลหลาก น้ าล้นตลิ่ง  
และน้ าท่วมขังในพื้นท่ี ๑๑ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ล าปาง 
แพร่ พิษณุโลก นครพนม เลยและจังหวัดปราจีนบุรี) อ าเภอ ๑๑๗ ต าบล ๖๒๓ หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕,๙๖๕ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย (จังหวัดเชียงราย) 

(๔) ในห้วงวันท่ี ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ อิทธิพลจาก 
ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยท าให้มี  
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นท่ี ๕ จังหวัด (จังหวัดล าปาง มหาสารคาม ขอนแก่น  
ศรีสะเกษ และจังหวัดสระแก้ว) ๘ อ าเภอ ๘ ต าบล ๙ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ  
๑๖ ครัวเรือน 

(๕) ในห้วงระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ อิทธิพล
ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ท าให้มี  
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและการระบายน้ าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจส่งผลให้เกิดน้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมขัง น้ าล้นตลิ่งในพื้นท่ี ๒๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร ล าพูน ตาก นครสวรรค์ 
มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ มุกดาหาร บึงกาฬ ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี 
ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง พังงา และจังหวัดภูเก็ต) ๗๕ อ าเภอ ๒๑๑ ต าบล 
๖๙๕ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๖,๕๔๐ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย 
(จังหวัดพิษณุโลก ๒ ราย และจังหวัดแพร่ ๑ ราย) 

(๖) ในห้วงระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ อิทธิพล
จากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” (MA-ON) 
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน  
ประเทศไทย และอ่าวไทย ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงการระบายน้ า



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๐๓ 

 

เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่า 
ไหลหลาก น้ าท่วมขัง น้ าล้นตลิ่ง ในพื้นท่ี ๒๕ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา 
เลย จันทบุรี สระแก้ว นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เพชรบุรี ระยอง ปราจีนบุรี กระบี่ 
ภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ๕๙ อ าเภอ ๑๙๙ ต าบล ๘๑๑ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน 
ได้รับผลกระทบ ๒๔,๓๖๘  ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย (จังหวัดเชียงราย พลัดตกน้ า) 

๓.๖) ด าเนินการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์อุทกภัยในห้วง
วันท่ี ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตลอดจนมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยอุทกภัย โดยแบ่ง
สถานการณ์ออกเป็น ๓ ห้วง และมีพื้นที่จังหวัดได้รับผลกระทบดังนี ้

(๑) ในห้วงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อม 
ความกดอากาศต่ าท่ีปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมขัง และน้ าล้นตลิ่ง ในพื้นท่ี ๓๙ จังหวัด บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ จ านวน ๔๙,๘๘๒ ครัวเรือน ปจจุบันยังคงมีสถานการณ จ านวน ๕ จังหวัด 

(๒) ในห้วงวันท่ี ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ อิทธิพลจาก 
รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เขาสู่หยอมความกดอากาศต่ า 
ท่ีปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ท่ีพัด 
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทยมีก าลังปานกลาง สงผลใหเกิดน้ าทวมฉับพลัน น้ าปา
ไหลหลาก ในพื้นท่ี ๒๐ จังหวัด บ้านเรือนประชาชนไดรับผลกระทบ จ านวน ๓,๓๓๘ ครัวเรือน 
ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ จ านวน ๑๐ จังหวัด 

(๓) ในห้วงวันท่ี ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ อิทธิพลจาก
พายุโซนรอนก าลังแรง “โนรู (NORU)” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟก เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก 
คอนทางใตเล็กนอยเคลื่อนผานสาธารณรัฐฟลิปปนสลงทะเลจีนใตตอนกลาง พายุเคลื่อนขึ้นฝง 
บริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน เคลื่อนเขาประเทศไทยบริเวณอ าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. สงผลท าใหมีฝนตกหนัก 
ถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมรสุมตะวันตก
เฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใตและอาวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีสถานการณ
อุทกภัยและวาตภัย ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๓.๗) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ในพื้นท่ีบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยง
อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ส าหรับพื้นทีท่ีมีน้ าท่วมขังให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและผู้น าชุมชนร่วมตรวจตรา เฝ้าระวังพื้นท่ีเสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว และแนวทาง
การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้ารั่วในช่วงท่ีมีฝนตกและน้ าท่วมขัง 

๓.๘) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการเตรียม 
ความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์พายุโนรู รวมท้ังประเมินสถานการณ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในพื้นท่ี ก าชับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ด าเนินการตามแผน
เผชิญเหตุอุทกภัย หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ีให้จัดชุดปฏิบัติการจากฝ่ายพลเรือน 
ทหาร ต ารวจ มูลนิธิ เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ และให้ผู้อ านวยการสั่งอพยพประชาชนในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยไปยังพื้นท่ีปลอดภัยหรือศูนย์พักพิง ส าหรับจังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ตลอดจนพื้นท่ีติดชายฝั่งทะเล ให้มอบหมายหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลก าหนดมาตรการในการ
แจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นท่ี ตลอดจนก าชับสถานประกอบการ โรงแรม  
ในพื้นท่ีชายทะเลสื่อสารให้นักท่องเท่ียวระมัดระวัง และห้ามลงเล่นน้ าในช่วงท่ีมีคลื่นลมแรงเด็ดขาด 

ผลการด าเนินงาน : กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลางประชุมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือร่วมกับ
จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
 ๔) มาตรการรองรับภัยแล้ง 
  ๔.๑) มีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน ๒ จังหวัด ๒ อ าเภอ ๒ ต าบล ๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดชลบุรี โดยท้ัง ๒ จังหวัดได้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
จังหวัดล าปาง สนับสนุนรถบรรทุกน้ าในการเติมน้ าเข้าสู่ระบบประปา เพื่อให้สามารถผลิต
น้ าประปาได้อย่างเพียงพอ พร้อมท้ัง ได้จัดซื้อน้ าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้เงิน
ทดรองราชการในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 
และจังหวัดชลบุรี ได้น าน้ าส ารองจากถังเก็บน้ ากลางของหมู่บ้านออกแจกจ่ายให้กับราษฎร 
ท่ีได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ านาจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในการจัดซื้อน้ าเพื่อการอุปโภค



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๐๕ 

 

บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชน จ านวน ๔,๕๓๗ คน ๒,๑๘๗ ครัวเรือน และได้ด าเนินการแจกจ่าย
น้ าให้กับประชาชนในพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๒) การส ารวจข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง 
   - กลุ่มที่  ๑ พื้นท่ีท่ีปัจจุบันไม่มีน้ าต้นทุนเพียงพอในพื้นท่ี 
จ านวน ๔๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๒๓ จังหวัด ๕๒ อ าเภอ ๑๐๔ ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นครราชสีมา น่าน ประจวบคีรี
ขันธ์ ปราจีนบุรี พิจิตร ราชบุรี ล าปาง ลพบุรี สกลนคร สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย 
อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
   - กลุ่มที่ ๒ พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง (คาดว่าเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ จะยังคงมีน้ าอุปโภคบริโภคใช้ในพื้นท่ีเพียงพอแต่เหลือค่อนข้างน้อย) จ านวน ๕,๖๕๖ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๓๖ จังหวัด ๒๓๖ อ าเภอ ๘๔๑ ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ 
ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครพนม นนทบุรี น่าน 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ราชบุรี ลพบุรี  
ล าพูน ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธาน ี
   - กลุ่มที่ ๓ พื้นท่ีเฝ้าระวัง (คาดว่ามีน้ าใช้เพียงพอถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๔) จ านวน ๓๔,๔๕๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๕๔ จังหวัด ๕๐๔ อ าเภอ ๓,๒๕๐ 
ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ 
นนทบุรี น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย  
ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี 
   - กลุ่มที่ ๔ ไม่มีความเสี่ยง (หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีส ารวจแล้ว พบว่า
ไม่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) จ านวน ๓๙,๘๐๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๕๕ 
จังหวัด ๔๘๒ อ าเภอ ๓,๗๙๗ ต าบล โดยมี ๒๐ จังหวัด ท่ีรับรองว่าท้ังจังหวัดไม่มีความเสี่ยงในทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปทุมธานี 
ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา แพร่ ภูเก็ต ยะลา ร้อยเอ็ด สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร อ่างทอง และจังหวัดอ านาจเจริญ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๐๖ 

 

   ท้ังนี้ จากข้อมูลการส ารวจพื้นท่ีเสี่ยงข้างต้น ซึ่งเป็นการส ารวจ
ในช่วงวันท่ี ๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ พบว่าเป็นช่วงท่ีเริ่มมีฝนตกกระจายในพื้นท่ีบ้างแล้ว 
ประกอบกับการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยส าคัญ  
ท่ีช่วยส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ ากักเก็บตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ในพื้นท่ีเสี่ยงได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ พบว่าภายหลังการส ารวจเสร็จสิ้นได้มีฝนตกหนักกระจายเพิ่มมากขึ้นในอีกหลายพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีได้ส ารวจพบว่าไม่มีน้ าต้นทุนแล้ว ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 
และแหล่งกักเก็บน้ าในหลายพื้นท่ีมีปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น  

๕) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
ในช่วงระหว่างวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีสถานการณ์

อุทกภัย จ านวน ๑ ห้วง เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง ปกคลุมบริเวณประเทศ
มาเล เซี ยและภาคใต้ ตอนล่ า งของประ เทศไทย ประกอบกับลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีก าลังแรง ส่งผลให้ฝนตกหนักและคลื่นลม
แรงบริเวณภาคใต้ ท าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้เกิดน้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าป่ าไหลหลากและน้ าล้นตลิ่ ง ในพื้ น ท่ี  ๗ จั งหวัด  (จั งหวัดนราธิวาส ยะลา 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และตรัง) ๓๕ อ าเภอ ๑๗๔ ต าบล ๖๒๙ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๐,๗๓๐ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 
ในพื้นท่ี ๓ จังหวัด (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ๒๑ อ าเภอ ๑๑๒ ต าบล ๓๙๗ หมู่บ้าน 
๑๘,๓๗๑ ครัวเรือน 

ท้ังนี้ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง
ในพื้นท่ีภาคใต้ท่ีเคยสั่งการไปแล้วเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ังประสานการปฏิบัติกับ
กองอ านวยการน้ าแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  

๕.๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 

(๑) ให้ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมาย 
และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการใน ๓ กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มพยากรณ์ กลุ่มบริหารจัดการน้ า 
และกลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

(๒) ให้ส ารวจ ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมท้ังประสานการปฏิบัติร่วมกับโครงการชลประทาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๐๗ 

 

การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนรองรับเพื่อให้การผลิตน้ าประปา
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(๓) ทบทวนและจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๔) การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร ให้ด าเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ปี ๒๕๖๓/๖๔ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการรองรับในพื้นท่ี โดยเฉพาะพืชสวน ไม้ยืนต้นท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษกิจ และให้พิจารณาด าเนินการปฏิบัติการเติมน้ าในพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น้ าเมื่อสภาวะอากาศเอื้ออ านวย เพ่ือกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เพ่ิมเติมให้ได้มากท่ีสุด 

(๕) เฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า 
คู คลอง หรือแหล่งน้ าต่าง ๆ พร้อมท้ัง ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ าเสียตามหลัก 3R 
พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางคมนาคมท่ีมีแนวติดคลอง ล าน้ า หรือแม่น้ าต่าง ๆ 
ส ารวจ และก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดการพังทลายของตลิ่ง 

(๖) ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นท่ี สอดส่อง 
ท าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณี
การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหา 
ความขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงน้ าหรือการน าประเด็นการขาดแคลนน้ ามาใช้จัดตั้งกลุ่มมวลชน
เพ่ือสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 

(๗) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจ
ถึงสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี ตลอดจนมาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วม 
ในการใช้น้ าอย่างประหยัดโดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการซ่อมสร้าง 
บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งท่ัวประเทศ ดังนี้ 
- พื้ น ท่ี เสี่ ย งมาก  จ านวน ๕ ,๓๓๖ หมู่ บ้ าน/ชุ มชน  

ใน ๖๑ จังหวัด ๓๖๒ อ าเภอ ๙๖๙ ต าบล 
- พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง จ านวน ๑๑,๐๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน  

ใน ๖๘ จังหวัด ๕๓๖ อ าเภอ ๑,๘๐๒ ต าบล 
-  พื้ น ท่ี เฝ้ าระวั ง  จ านวน ๖๐ ,๓๘๔ หมู่ บ้ าน/ชุมชน  

ใน ๖๙ จังหวัด ๗๙๐ อ าเภอ ๕,๕๒๑ ต าบล 
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๑๓๐๘ 

 

- พื้นท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยง จ านวน ๓,๕๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน  
ใน ๗ จังหวัด ๔๘ อ าเภอ ๓๗๘ ต าบล 

๕.๓) จัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งครบทุกจังหวัดเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผชิญเหตุภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ จ านวน ๓๔ จังหวัด 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ จังหวัด ภาคกลาง ๗ จังหวัด  
ภาคตะวันออก ๒ จังหวัด และภาคใต้ ๔ จังหวัด 

๕.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมน้ าใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ ผลการด าเนินการ (๑) มีพื้นท่ีท่ีมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว จ านวน 
๑๒,๐๕๔ หมู่บ้าน/ชุมชน  (๒) พื้นท่ียังไม่ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแต่มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมแล้ว ๖ ,๑๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน (๓) พื้นท่ี ท่ียังไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
แต่มีความต้องการในการแก้ ไขปัญหา ๑๖ ,๖๖๑ หมู่ บ้ าน/ชุมชน ท้ังนี้  กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย จะประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

๖) พื นที่เสี่ยงขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค แบ่งเป็น 
๖.๑) พื้นท่ีเสี่ยงมาก คาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

จะยังคงมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้ในพื้นท่ีเพียงพอแต่ เหลือ ค่อนข้างน้อย) จ านวน 
๒,๑๓๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๖๐ จังหวัด  

๖.๒) พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง คาดว่าจะมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ใช้ในพื้นท่ีเพียงพอถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จ านวน ๖,๔๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๖๐ จังหวัด 

๖.๓) พื้นท่ีเฝ้าระวัง คาดว่าจะมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ในพื้นท่ี
เพียงพอถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน  ๑๔,๐๐๗ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๖๒ จังหวัด  

๗) จังหวัดด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื นที่ที่มีความเสี่ยงขาด
แคลนน  าเพื่อการอุปโภคบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสูบส่งน้ า การเจาะ/เป่าล้างบ่อบาดาล/
บ่อน้ าตื้น การหาแหล่งน้ าส ารอง การสร้าง/ซ่อม/ขุดลอกฝาย การจัดหา/ขยายเขตระบบประปา/
ซ่อมประปา การจัดหา/สร้าง/ซ่อมถังน้ า และการสร้างธนาคารน้ า ส าหรับพื้นท่ีท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
จังหวัดได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วง  
ฤดูแล้งสรุปได้ ดังนี้ 

๗.๑) พื้นท่ีท่ีด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ว จ านวน ๗,๑๒๖  
หมู่บ้าน/ชุมชน  
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๑๓๐๙ 

 

๗.๒) พื้นท่ีท่ียังไม่ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแต่มี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว จ านวน ๖,๒๘๒ หมู่บ้าน/ชุมชน   

๗.๓) พื้นท่ีท่ียังไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่มีความต้องการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จ านวน ๖,๗๙๗ หมู่บ้าน/ชุมชน   

ท้ังนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เน้นย้ าให้หน่วยงาน 
ในสังกัด ด าเนินการดังนี้ 

๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีเสี่ยง พร้อมท้ังประเมินความเสี่ยง
ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง หากพื้นท่ีใดท่ีมีแนวโน้มขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคสูงขึ้นให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหาร กรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อจัดเครื่องสูบส่งน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีทันที 

๒) พื้นท่ีท่ีท าการส ารวจว่ามีความเสี่ยงขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคให้ตรวจสอบสถานะความเสี่ยงของหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมท้ังรวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในพื้นท่ีเสี่ยงมากและพื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง พร้อมท้ังรายงานผล
การด าเนินการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบด้วยทุกสัปดาห์จนกว่าจะเข้าฤดูฝน 

๘) มาตรการการรองรับอุทกภัย 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการ 

ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงระเบียบราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการด าเนินการ ดังนี้ 

๘.๑) การแจ้งเตือน ได้แก่ แจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติ 
ในพื้นท่ีเตรียมความพร้อมรับมือ ระดมเจ้าหน้าท่ีและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันที และแจ้งเตือนประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยให้รับทราบสถานการณ์ ติดตาม
ข่าวสาร และประกาศเตือนภัยจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย 
แก่ประชาชน 

๘.๒) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีเกิดอุทกภัย 
ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด ระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง
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ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชน และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่  

๘.๓) การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โดยการประสานหน่วยงาน
ข้างเคียง ท้ังฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน และเตรียมเครื่องจักรกล สาธารณภัย รถ เรือ เครื่องสูบน้ า  
และถุงยังชีพ ไว้ตามจุดเสี่ยงภัย และจุดปลอดภัยท่ีก าหนดเป็นการล่วงหน้า และอพยพประชาชน 
จากจุดเสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยในพื้นท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน 
ท้ังบริเวณจุดอพยพ ศูนย์พักพิงชั่วคราว และบ้านเรือนประชาชน  

๘.๔) การวางระบบการสื่อสารท่ีมีความเช่ือมโยง โดยมีผังการติดต่อ 
สื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน โดยเน้นประสิทธิภาพของระบบสื่อสารท้ังในข่ายปกติ
และข่ายส ารอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมท้ังการดูแลระบบโทรคมนาคม 
ให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีการเตรียมการกู้คืนหากได้รับผลกระทบ  

๘.๕) การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีตามระเบียบหลักเกณฑ์
ท่ีมีอยู่ โดยเน้นเรื่องการด ารงชีพระหว่างช่วงเกิดภัยครอบคลุมท้ังเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย การดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงประสบภัยน้ าท่วม โดยเน้น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท้ังทางกาย-ทางจิต และกลุ่มผู้พิการ 
  ๙) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ปี ๒๕๖๕ โดยมีแนวทางดังนี้ 
  ( ๑ )  จั ด ตั้ ง คณะ ท า ง านติ ด ต ามสถ านก า รณ์ ภ า ย ใ ต้ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ ปริมาณฝนท่ีตก และปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าต่างๆ ส าหรับใช้ในการคาดการณ์ วิเคราะห์  
และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยแล้งในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  
 (๒ )  วางแผนการบริหารจั ดการน้ า  โดยใช้ กลไกของ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของจังหวัด ในการก าหนดแนวทางการใช้น้ าในลักษณะต่างๆ  
ท้ังเพื่อการอุปโภคบริโภค  การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทาง
การระบายและกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ตามแหล่งน้ าขนาดต่างๆ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ า
ในพื้นท่ี   
  (๓) ทบทวนและจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด 
ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นท่ี โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าและน าข้อมูล
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งมาใช้ประกอบในการก าหนดหน่วยงาน การแบ่งมอบพื้นท่ีและมอบหมายภารกิจ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมถึงระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓๑๑ 

 

 (๔) ให้ส ารวจพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีเคยเกิดปัญหากรณี 
การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจ า ตลอดจนพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีในห้วงฤดูฝนมีปริมาณ 
ฝนตกน้อยจนไม่สามารถเก็บกักน้ าในห้วงท่ีผ่านมาได้  
 (๕) การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร ให้ด าเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
  (๖) เตรียมความพร้อมก าลังเจ้าหน้าท่ีและเครื่องจักรกล 
สาธารณภัยของหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 (๗) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ มีความเข้าใจถึง
สถานการณ์น้ าในพื้นท่ีและมาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่ วม 
ในการใช้น้ าอย่างประหยัด 
 (๘) การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ า
ท่ีมีกระแสน้ าเชี่ยวและน้ าท่วม งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้ 
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ  
สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ประจ าท่ีกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และประจ าส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพื้นท่ีเสี่ยงภัย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สตูล 
ตรัง อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี ๑๗ - 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน ๓๒ คน และหลักสูตรด้านการด าน้ าขั้นต้น เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 
๗๙๗,๐๐๐ บาท และหลักสูตรท่ี ๒ หลักสูตรขับเครื่องจักรกลหนัก ฝึกอบรมให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) 
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี และสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๔๑ คน อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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 (๙) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งบประมาณ ๑,๒๕๙,๓๖๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นใจ 
และพึงพอใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ โดยการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
และขนส่ง จ านวน ๑๔ รายการ ได้แก่ (๑) รถผลิตอากาศพร้อมระบบส่งระยะไกล : อยู่ระหว่าง
หารือกรมบัญชีกลาง และจัดท าขอบเขตของงาน (๒) รถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ แรงม้า  
แบบแขนตักยาว : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (ประกาศ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก าหนด 
ยื่นข้อเสนอ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕) (๓) รถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แบบมาตรฐานพร้อม
หัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุก
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่  : อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง และจัดท าขอบเขตของงาน 
(๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๔ ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ : อยู่ระหว่างเสนอขอความ
เห็นชอบด าเนินการจัดซื้อ (๕) รถบรรทุกขนาด ๑๐ ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน : อยู่ระหว่าง
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค (TOR) และหารือกรมบัญชีกลาง (๖) รถยนต์กู้ภัย
อเนกประสงค์ขนาดกลาง : อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง และจัดท าขอบเขตของงาน 
(๗) รถยนต์ดับเพลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าระยะไกล : อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง  
และจัดท าขอบเขตของงาน (๘) รถลากอากาศยาน : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (ประกาศเชิญชวน 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก าหนดยื่นข้อเสนอ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  ๙) รถเติมน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศ
ยาน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร : อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง และจัดท าขอบเขตของงาน 
(๑๐) เรืออลูมิเนียมตรวจการณ์/ขนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง : อยู่ระหว่างจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค (TOR) และหารือกรมบัญชีกลาง (๑๑) สะพานถอด
ประกอบได้พร้อมทางขึ้น-ลง (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร (๑๒) รถสูบส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที และส่งน้ าระยะไกล 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ : อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง และจัดท าขอบเขต 
ของงาน (๑๓) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา (ทดแทน) :  
อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อ และ (๑๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (ทดแทน) : อยู่ระหว่างเสนอขอความ
เห็นชอบด าเนินการจัดซื้อ 

(๑๐) โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย 
“มิสเตอร์เตือนภัย” งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการจัดฝึกอบรม โดยประสานอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยและมีท่ีตั้งอยู่  
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ริมแม่น้ าสายหลัก/สายรอง หรือมีประวัติการเกิดอุทกภัย ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัยประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (OTOS) กลุ่มสมาชิกเครือข่าย วิทยุสื่อสาร กลุ่มอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล 
มูลนิธิ สมาคม ชมรม และองค์กรชุมชนต่างๆ เป้าหมายในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๑๐ รุ่น 
รุ่นละ ๕๐ คน รวม ๕๐๐ คน ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว ๔ รุ่น จ านวน ๒๐๐ คน ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ตาก สุโขทัย และจังหวัดปัตตานี และจัดตั้งไลน์กลุ่มทุกจังหวัด เช่น “นครราชสีมา 
มิสเตอร์เตือนภัย” เพื่อรายงานปริมาณน้ าฝน สภาพอากาศ รับแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย 

(๑๑) ร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ด าเนินการ 
ตามมาตรการท่ี ๑๐ จัดเตรียมพื้นท่ีอพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับต่าง ๆ  และด าเนินการ
ฝึกเตรียมความพร้อมของศูนย์บริหารจัดการน้ าส่วนหน้าในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยในการรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : 
TTX) และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ซึ่งมีพื้นท่ีการฝึก ๔ ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และชัยนาท) 

(๑๒) การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ กรณีภัย 
จากคลื่นสึนามิ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท โดยจัดท าโครงการการฝึก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นท่ี ๖ จังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน จ านวน ๒๗ อ าเภอ (จังหวัดสตูล ๔ อ าเภอ ตรัง ๕ อ าเภอ กระบี่ ๕ อ าเภอ 
พังงา ๗ อ าเภอ ระนอง ๔ อ าเภอ และภูเก็ต ๒ อ าเภอ) วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าและทดสอบ 
แผนเผชิญเหตุของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอในการแจ้งเตือน การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ 
ตามระบบบัญชาการ การอพยพ และการจัดตั้งศูนย์พักพิงในระดับอ าเภอ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ  
จิตอาสา และประชาชน โดยให้อ าเภอพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยอ าเภอ ส าหรับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกให้พิจารณาตามความเหมาะสม ผลการด าเนินงาน 
(๑) ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอที่เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยจากคลื่นสึนามิ ในการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัย
จากสึนามิ ระดับอ าเภอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการหน่วยงานในพื้นท่ี และใช้ในการฝึก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ (๒) การฝึกเป็นรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ 
(TTX) แบบมีการเช่ือมต่อระบบการประชุมทางไกลกับจังหวัด และการฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือน 
อพยพ และการจัดการศูนย์พักพิง ซึ่งมีงบประมาณอ าเภอละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นไปตาม



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
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๑๓๑๔ 

 

มาตรการและแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข (๓) ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท าหน้าท่ีอ านวยการ ก ากับ และติดตามการฝึก โดยมีงบประมาณ
ให้จังหวัดละ ๕,๐๐๐ บาท และ (๔) จังหวัดส่งแผนการฝึกให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มด าเนินการฝึกซ้อมในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

(๑๓) โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบและความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากสาธารณภัยพร้อมแนวทางในการบูรณาการแผน  
และมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยภัยท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างปัจจุบัน/ฉับพลัน หรือมีความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมสูง และน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหา/ก าหนดนโยบายและสร้าง 
ความตระหนักในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย การมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบของประชาชน 
รวมท้ังน ามาใช้ประกอบในการวางแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินงาน : ศึกษาการจัดตั้งกองป้องกันแ 
ละบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กรณีศึกษา อบจ. ปทุมธานี ร้อยเอ็ด 
เชียงราย สุราษฎร์ธานี พัทลุง และกระบี่ โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของ อบจ. ระดับผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วน/ฝ่ายและระดับผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบจ. ท้ัง ๖ แห่ง ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ และเก็บข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์และศึกษารวมท้ังจัดท ารายงานผลการศึกษาให้ผู้บริหารทราบ 

(๑๔) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของผู้อ านวยการอ าเภอและหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส าหรับปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง งบประมาณ ๑.๙๗๔,๖๖๐ บาท เป็นโครงการ 
ท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระหว่างกรมการปกครอง เพื่อร่วมมือในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ  
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส าหรับพัฒนาบุคลากรในสังกัด
กรมการปกครองให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดการสาธารณภัยรวมถึงทราบถึงแนวทาง 
การปฏิบัติและสามารถควบคุมสั่งการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑,๘๓๒ คน 
ได้แก่ นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการอ าเภอท่ัวประเทศ ปลัดอ าเภอหัวหน้ าฝ่ายความมั่นคง 
ท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนและช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าส านักงาน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกจังหวัด ก าหนดการฝึกอบรม จ านวน ๙ รุ่น ๙ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ร้อยเอ็ด อุดรธานี นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี 
ปราจีนบุรี และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันท่ี ๑๓ มิถุนายน - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ผลการด าเนินงาน : ฝึกอบรมแล้วเสร็จจ านวน ๙ รุ่น 
๙ จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ร้อยเอ็ด อุดรธานี นครราชสีมา สงขลา  
สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑,๗๕๖ คน 

(๑๕) โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่ง เสริม 
การเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติและปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางสื่อโทรทัศน์ 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน 
การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากสาธารณภัย และเพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัย สร้างความตระหนักด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน
ท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนวัยท างาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 

ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการผลิตสกู๊ป
โทรทัศน์ ความยาว ๒ นาที จ านวน ๗ ตอน ในรูปแบบพิธีกรหรือผู้ด าเนินรายการ การน าเข้า
รายการพร้อมน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  
และปลอดภัยจากสาธารณภัย 

(๑๖) โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๔๙๖,๓๐๐ บาท 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานปฏิบัติงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีและเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี ๑ การประกวดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นในระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกิจกรรมท่ี ๒ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการจัดการสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการประกวดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ (ประเภทเทศบาลนคร 
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และเทศบาลเมือง เมื่อวันท่ี ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประเภทเทศบาลต าบล วันท่ี ๒๙ -  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ ์
เรียบร้อยแล้วโดยมีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดีเด่น จ านวน ๑๒ แห่ง 

(๑๗) โครงการหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) 
งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการท่ีด าเนินการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย แบบ ๓๒ จ านวน ๑ รุ่น ๓๐ คน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการและภารกิจของหน่วยบินด้านสาธารณภัยของกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนการใช้งานอากาศยาน สภาพอากาศและปัจจัยต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการบินและความสามารถในการติดต่อสื่อสารและทัศนะสัญญาณการปฏิบัติ  
ด้านนิรภัยการบิน การจัดเตรียมสนามบินส าหรับเฮลิคอปเตอร์ การจัดก าลังในการรับ
เฮลิคอปเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๑ รุ่น ๓๙ คน เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้าหน้าท่ี  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมกู้ชีพกู้ ภัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเครือข่ายอาสาสมัครด้านสาธารณภัยท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงแผ่นดินไหวและอาคารถล่มจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี 

(๑๘) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งบประมาณ ๑,๒๕๙,๓๖๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
มีความมั่นใจและพึงพอใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ โดยการจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๑๔ รายการ 

ผลการด า เนินงาน :  ด า เนินการจั ดหาครุ ภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๑๔ รายการ ดังนี้  

๑) รถผลิตอากาศพร้อมระบบส่งระยะไกล : เสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ 

๒) รถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แบบแขนตักยาว 
: อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคาใหม ่
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๑๓๑๗ 

 

๓) รถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แบบ
มาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูงพร้อม 
หางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ : อยู่ระหว่างการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา (คร้ังท่ี ๒) 

๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ : ท าสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รอส่งมอบตามสัญญา
ก าหนดส่งมอบ ๑๕๐ วัน 

๕) รถบรรทุกขนาด ๑๐ ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน : 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕   

๖) รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง : ลงนาม
สัญญาเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ก าหนดส่งมอบ ๓๓๐ วัน   

๗) รถยนต์ดับเพลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าระยะไกล : 
ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ก าหนดส่งมอบ ๓๓๐ วัน   

๘) รถลากอากาศยาน : ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  ก าหนดส่งมอบ ๒๔๐ วัน  

๙) รถเติมน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร : 
ประกาศผู้ชนะเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   

๑๐) เรืออลูมิเนียมตรวจการณ์/ขนย้ายผู้ประสบภัย 
พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง : อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอแนะ (มีผู้แสดง ความคิดเห็น ๒ ราย)   

๑๑) สะพานถอดประกอบได้พร้อมทางขึ้น-ลง (Bailey 
Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร : อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กรมบัญชีกลาง   

๑๒) รถสูบส่งน้ าไม่น้อยกว่า ๓๕ ,๐๐๐ ลิตร/นาที  
และส่งน้ าระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ : เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ขออนุมัติสั่งซื้อ เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๓) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 
แบบธรรมดา (ทดแทน) : ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก าหนด ส่งมอบวันท่ี  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบ ๑๕๐ วัน   
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๑๓๑๘ 

 

๑๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (ทดแทน) : ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ก าหนดส่งมอบวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาส่งมอบ ๑๕๐ วัน 

(๑๙) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๑,๖๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยบรรยายและการฝึกซ้อมสถานการณ์จ าลองเกี่ยวกับ
กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในหัวข้อ (๑) หลักการและแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (๒) คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) กับการจัดการภัยพิบัติชุมชน/หมู่บ้าน (๓) การฝึกภาคปฏิบัติจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน (๔) การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ และ (๕) การมอบหมายภารกิจ
และการรายงานเหตุการณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ก านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
และดินโคลนถล่มบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าในจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลุ่มน้ ามูล ได้แก่ 
จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อ่างทอง  
และพระนครศรีอยุธยา ลุ่มน้ ายมและลุ่มน้ าน่าน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก 

ผลการด าเนินงาน : โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔ รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวนท้ังสิ้น ๙๐๒ คน แบ่งเป็น รุ่นท่ี ๑  
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๗๘ คน รุ่นท่ี ๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๘๕ คน รุ่นท่ี ๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จ านวน ๓๒๑ คน และ รุ่นท่ี ๔ ณ จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๒๑๘ คน 
  ๑๑.๑.๓ กระทรวงกลาโหม  
   ๑) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จัดเวรติดตามสถานการณ์
ภัยแล้ง/อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และเหล่าทัพเป็น
ประจ าทุกวัน 
   ๒) จัดท าแผนท่ีบูรณาการด้านความมั่นคง (แผนท่ีสถานการณ์น้ า )  
ซึ่งพัฒนา โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม กรมแผนท่ีทหาร และกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและอวกาศกลาโหม ด้วยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
คลังข้อมูลน้ าแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ า และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  

๓) จัดก าลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือ โดยการขนย้าย
สิ่งของขึ้นท่ีสูง การอ านวยความสะดวกด้านการจราจร และการซ่อมแซมบ้านเรือนท่ีได้รับ  
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ความเสียหาย จ านวน ๑๔๘ หมู่บ้าน ๑,๐๗๖ หลังคาเรือน ปัจจุบันด าเนินการซ่อมแซมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

๔) การฝึกเตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนท่ีเร็ว 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมีการฝึกท่ีส าคัญ ประกอบด้วย การฝึกรับ -ส่งอากาศยาน , การกู้ภัยสารเคมีเบื้ องต้น 
และการจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน 

๕) เตรียมการด้านก าลังพล/ยุทโธปกรณ์ ในการติดตามสถานการณ์ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากการคาดการสถานการณ์ฝนตกในท่ัวทุกภูมิภาคของไทย 
โดยหน่วยในพื้นท่ีได้ เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติตามแ ผน 
และมาตรการของหน่วย และตระหนักถึงความปลอดภัยของก าลังพล รวมถึงทบทวนความรู้  
ในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่าง ๆ 
  ๑๑.๑.๔ กองทัพบก  
   ๑) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ด าเนินการแจกจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีประสบภัยแล้งใน ๓๙ จังหวัด ตั้งแต่ห้วงปลายปีท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน จ านวน
ท้ังสิ้น ๑๐,๐๔๔ ครัวเรือน คิดเป็น ปริมาณน้ าสะสม ๔,๘๔๓,๕๐๐ ลิตร และเตรียมการเปิด
โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ร่วมกับภาคพลเรือน เอกชน และส่วนราชการอื่น ๆ ในการสนับสนุน
ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤติภัยแล้งท่ีจะเกิดขึ้นในห้วงอนาคต 
   ๒) จัดอากาศยานล าเลียง แบบ ๒๑๒ จ านวน ๑ ล า สนับสนุนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในการท าฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
จากการขาดน้ าในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๙ เท่ียวบิน ใช้สารเคมี ๒๖,๐๐๐ กิโลกรัม 
ในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท นครราชสีมา ลพบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ 
อ่างทอง อุทัยธานี ก าแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา 
   ๓) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จัดก าลังพล จ านวน ๔๘๖ นาย 
รถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ จ านวน ๓๙ คัน รถขุดตักและรถบรรทุกติดปั้นจั่น จ านวน ๘ คัน 
รถยนต์บรรทุกเทท้าย จ านวน ๕ คัน เรือชนิดต่าง ๆ จ านวน ๘ ล า รถครัวสนาม จ านวน ๕๕ คัน 
รถบรรทุกน้ า จ านวน ๑ คัน สะพานชนิดต่าง ๆ จ านวน ๗ คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัย ในพื้นท่ี ๖ จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา) 

๔) จัดก าลังพลเข้าด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน 
ท่ีประสบวาตภัยในพื้นท่ี ๒๒ จังหวัด มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จ านวน ๑,๔๙๐ หลังคาเรือน 
ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว จ านวน ๑,๓๙๕ หลังคาเรือน คงเหลือ จ านวน ๙๕ หลังคาเรือน 
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๕) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจัดก าลังพลเข้ารับการฝึกซักซ้อม 
และเตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนท่ีเร็วกองทัพบกของหน่วยต่าง ๆ  
ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่ม  
ขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยเครื่องมือพิเศษและภัยพิบัติท่ีต้องใช้ 
ขีดความสามารถเฉพาะด้าน อีกท้ังยังเป็นการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับพลเรือนและหน่วยงานอื่น ๆ 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยได้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จาก กองทัพภาคท่ี ๑ - ๔ จ านวน 
๗ รุ่น 

๖) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ) 
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันประสานงานความร่วมมือในการบูรณาการและการสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน้ าท่วม กรุงเทพมหานคร โดยการจัดผู้ประสานงานประจ าเขตเป็นเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
กับผู้อ านวยการเขตในการช่วยเหลือประชาชน รวมท้ังให้หน่วยจัดเตรียมยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ และก าลังพล เพื่อออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในรูปแบบ
การปฏิบัติต่าง ๆ อย่างทันท่วงที อาทิ การเตรียมการป้องกันพื้นท่ีส าคัญให้หน่วยด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการอพยพ การขนย้ายสิ่งของ การปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี  
ท่ีเกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร การเก็บขยะมูลฝอยท่ีอุดตันหรือกีดขวาง 
ทางระบายน้ า บริเวณเส้นทางการสัญจร,การจัดยานพาหนะรับ - ส่ง ประชาชนในกรณี 
ท่ีไม่สามารถเดินทางเข้า - ออก ท่ีพักอาศัยได้ การจัดชุดช่างส าหรับซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ท่ีเสียหายในเบื้องต้น ตามขีดความสามารถของหน่วยและการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ยานพาหนะเข้าบริเวณพ้ืนท่ีปลอดภัยเพื่อลดการกีดขวางการจราจร 

๗) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพภาค ได้ส่งก าลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ร่วมกับหลายภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบจาก “พายุดีเปรสชันมู่หลาน” ในการขนย้ายสิ่งของ มอบสิ่งอุปโภคบริโภค
อ านวยความสะดวกการสัญจรและกรอกกระสอบทรายท าแนวกั้นน้ าในพื้นท่ีน้ าท่วม จังหวัด
เชียงราย, เชียงใหม่ น่าน พะเยา,พิจิตร ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงซึ่งหน่วยทหารยังคง
ติดตามสถานการณ์น้ าและช่วยฟื้นฟูในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย 

๘) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาค เตรียมความพร้อมในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและให้ความส าคัญเร่งด่วนกับ 
การสนับสนุนการรับมือและป้องกันอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องท่ัวทุกภูมิภาค และการเตรียมการ
รองรับมวลน้ าเหนือท่ีจะมาถึงพื้นท่ีภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
พร้อมท้ัง ได้สั่งการให้ กองทัพภาคท่ี ๑ และหน่วยทหารในพื้นท่ีเส่ียงให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๒๑ 

 

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งด าเนินการขุดลอกคูคลอง ก าจัดขยะ ผักตบชวา วัชพืช 
ในแหล่งน้ าและแม่น้ าเจ้าพระยา ในการเปิดทางไหลของน้ า รวมท้ังการประสานการช่วยเหลือกับ
ทางจังหวัด และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลพื้นท่ีริมแม่น้ าเจ้าพระยา สถานท่ี
ส าคัญ สถานท่ีเส่ียง และบ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีนอกคันกั้นน้ า 

๙) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาค ได้จัดก าลังพล ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาด าเนินการ  
ในการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพ และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ าท่วมหลายพื้นท่ีในกองทัพ  
ภาคต่าง ๆ เตรียมความพร้อมภารกิจช่วยเหลือประชาชนและให้ความส าคัญเร่งด่วนกับ 
การสนับสนุนการรับมือและป้องกันอุทกภัยจากพายุฝนตลอดห้วงเดือนตุลาคมในพื้นท่ีภาคใต้ 
เตรียมความพร้อมท่ีจะสนับสนุนก าลังพล ยุทโธปกรณ์และทรัพยากรของกองทัพ ในการแก้ปัญหา
ปริมาณน้ าท่ีมีมากขึ้นในพื้นท่ีซึ่งมีแนวโน้มในการได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า  
ท้ังในพื้นท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีทางการเกษตร ชุมชนและบ้านเรือนประชาชน ซึ่งท่ีผ่านมา
ทหารได้ประสานเตรียมการด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มท่ีเพื่อเตรียมการรองรับ  
ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และช่วยลดผลกระทบในการด าเนินชีวิตของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 

๑๐) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาค ด าเนินการร่วมกับภาคส่นราชการ เอกชนในการบรรเทาความเดือดร้อนและมอบ
ความอบอุ่นและความห่วงใย มอบให้กับประชาชนในพื้นท่ี ทภ.๒ และ ทภ.๓ โดยการจัดก าลังพล  
พร้อมหมอเดินเท้ามอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาวท่ีผู้บัญชาการทหารบกได้แจกให้กับครู  
ณ โรงเรียน ตามโครงการทหารพันธ์ดี  "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" โรงเรียนใน  
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ใช้สวมใส่บรรเทาความหนาวในช่วงฤดูหนาว ในโอกาสนี้ ทางหน่วยใน
พื้นท่ีพร้อมทีมงานหมอเดินเท้าลงพื้นท่ีพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรและให้บริการตรวจสุขภาพ
ผู้สู งอายุและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน พร้อมท้ังแจกจ่ายยารักษาโรคและแนะน าวิ ธีการ 
ดูแลสุขภาพในช่วงการเข้าสู่ฤดูหนาว ท้ังนี้  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าใช้จ่าย 
และภาระในการเดินทางไปพบแพทย์ พร้อมมอบผ้าห่ม, ถุงยังชีพ, ให้กับราษฎรผู้ยากไร้/คนชรา/
คนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลอีกด้วย 
  ๑๑.๑.๕ กองทัพอากาศ 
   ๑) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน น าก าลังทหาร จ านวน ๔๐ นาย 
และรถบรรทุกขนาดใหญ่ จ านวน ๒ คัน ช่วยขนย้ายอุปกรณ์และกระสอบทราย พร้อมท้ังฟื้นฟู 
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ท าความสะอาด ตลาดบางเลน และอนามัยบางเลน หลังจากท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    
   ๒) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มอบถุงยังชีพกองทัพอากาศ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย ในพื้นท่ีอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนประชาชนในพื้นท่ีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
   ๓) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จัดเจ้าหน้าท่ีและก าลังพลจิตอาสา 
สังกัดกองบิน ๗ จ านวน ๓๕ คน ร่วมกับคณะครู และประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกันฟื้นฟูบูรณะ
สถานศึกษาหลังจากประสบอุทกภัย โดยท าความสะอาดอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน และสื่อ
การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนให้ได้ตาม
ก าหนด เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ท่ี ๗ ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ๔) เข ้า ร ่วมการปฏ ิบ ัต ิก ารฝนหลวงสู ้ภ ัยแล ้ง  ประจ าป ี ๒๕๖๕  
โดยกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินพร้อมเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรในโครงการพระราชด าริ “ฝนหลวง” ประกอบด้วย เครื่องบินล าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) 
ในการปฏิบัติการฝนหลวงด้านการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง  และการเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อน 
กักเก็บน้ า และเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๗ (Alpha Jet) ในการปฏิบัติการฝนหลวงด้านการยับยั้ง 
การเกิดพายุลูกเห็บ และสนับสนุนสนามบินเป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งในขั้นต้นกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรขอรับการสนับสนุน จ านวน ๗ กองบิน ประกอบด้วย กองบิน ๑, ๒, ๗, ๒๑, 
๒๓, ๔๑ และ ๔๖ 
   ๕) กองบิน ๔ จัดการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อทดสอบการใช้ก าลังตามแนวคิดการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ภายใต้รหัส  
Fighter Combat Integration Training: FTX FCIT 65 เพื่ อ ให้ข้ าราชการของ กองบิน  ๔  
มีความเข้าใจแนวคิดการปฏิบัติการท่ีใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และให้มีก ารเชื่อมโยง 
และช่วยเหลือประชาชน Quality Civic Actions เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมการ
ล่วงหน้า และตอบสนองได้ทันเหตุการณ์เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
   ๖) กองบิน ๗ น าถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัด
นราธิวาสซึ่งประสบเหตุอุทกภัย น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๒๓ 

 

   ๗) น าขบวนรถน้ าออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน โดยบูรณาการหน่วยงาน 
ในพื้นท่ีร่วมปฏิบัติการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นท่ี
จังหวัดอุดรธานี น าขบวนรถน้ าออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
ณ วัดคลองเป็ดใต้ หมู่ ท่ี ๔ บ้านคลองเป็ด ต าบลวังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
และเมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อ าเภอตาคลี และอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
   ๘) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดก าลังพลพร้อมอุปกรณ์ เรือลากจูง และยานพาหนะ เข้าพื้นท่ีน้ าท่วมสูง 
เพื่อแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน และท าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในพื้นท่ีบ้าน
ห้วยทรายทอง ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
 ๙) กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๗ หรือ Alpha Jet 
ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ ร่วมปฏิบัติภารกิจยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ร่วมกับกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร โดยระหว่างวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ท าการบิน
ยับย้ังพายุลูกเห็บแล้ว จ านวน ๑๑ เท่ียวบิน ๑๓ ชั่วโมงบิน  
 ๑๐) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศร่วมมือกับ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินโครงการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
ในรูปแบบการมอบถังน้ าพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ า และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตน้ าดื่มให้กับโรงเรียนบ้านไผ่หลวง ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 ๑๑) กองอ านวยการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองภาคเหนือ 
(กองทัพอากาศ) ได้วางแผนและอ านวยการในการปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์ และดับไฟป่า 
รวมถึงการบินเพื่อส ารวจจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นท่ี ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โดยใช้ระบบ
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ระบบตรวจจับ (Sensor) จากอากาศยาน เพื่อค้นหาจุดความร้อน 
(Hotspot) ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดไฟป่า ในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี เพื่อให้ 
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 ๑๒) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ท่ีขาดแคลนน้ าอุปโภค โดยน ารถบรรทุกน้ าขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๑ คัน เติมน้ าลงในถังเก็บ
น้ าของโรงเรียนเจซี บ้านอินทร์แปลง ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้
คณะครูและนักเรียนได้ใช้ในโรงเรียนตลอดภาคการศึกษา และได้น าน้ าเพื่อการอุปโภคให้กับ 
นางพรพรรณ จันทาทุม ท่ีได้รับความเดือดร้อน ณ ๖๗ หมู่ ๘ บ้านอินทร์แปลง ต าบลบ้านตาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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 ๑๓) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๗ ท าการ
ฝึกบินค้นหาและช่วยชีวิตทางน้ า/ทะเล (Water/Sea SAR) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยในการใช้อุปกรณ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสถานท่ีจริง ณ อ่างเก็บน้ า  
ท่าสะท้อน ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๔) กองบิน ๗ จัดก าลังพลเข้าฟื้นฟูความเสียหายจากน้ าป่าไหลหลาก 
น้ าท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่มในพื้นท่ี ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามท่ีได้เกิดฝนตกหนัก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ในพื้นท่ี อ าเภอวิภาวดี อ าเภอไชยา และอ าเภอท่าฉาง 
 ๑๕) กองทัพอากาศร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนิน
โครงการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในรูปแบบการมอบถังน้ าพร้อมติดตั้ง
เครื่องกรองน้ า และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ าดื่ม ณ โรงเรียน  
วัดแหลมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ต าบลคลอง
หอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ โรงเรียนบ้านดง 
ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๖) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยทางน้ า จัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายท้ายเรือ (ผู้ขับเรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย) โดยมี ผู้อ านวยการกองบรรเทาสาธารณภัย ส านักนโยบายและแผน กรมกิจการ  
พลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก  
เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๗) กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วม ไม่แล้ง 
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าในล าตะคอง ตามท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
ได้ก าหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และโคราช 
ไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ า โดยการก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า 
ในล าตะคอง ด้านหลังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันท่ี ๒ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๘) กองทัพอากาศ ร่วมกับส านักงานเทศบาลรังสิตลงพื้นท่ีตรวจ 
ความพร้อมของประตูระบายน้ าจุฬาลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ า
ทะเลหนุนสูงระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ในพื้นท่ีกองบิน ๑ กองบิน ๒ 
และกองบิน ๔ กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนก าลังพลพร้อมเครื่องมือ ด าเนินการขุดลอกคลอง 
ก าจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ  
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เหตุอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า อีกท้ังลดปัญหาน้ าท่วมขัง บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี 
 ๑๙) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ได้ออกส ารวจพื้นท่ี เมื่อวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมพร้อม และวางแผนป้องกันอุทกภัย เนื่องจากพายุดีเปรสชันได้อ่อน
ก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง แล้วท าให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจท าให้
เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก ณ พื้นท่ี ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 
 ๒๐) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔  
ได้ด าเนินการ ออกช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าล้นตลิ่งตาม
แนวล าน้ ามูล เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ๑ (ชุมชนวังแดง) 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ๑๑.๑.๖ กองทัพเรือ  
   ๑) กรมอูทหารเรือ ล าเลียงเรือผลักดันน้ า ลงพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
และ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตั้งเรือผลักดันน้ า ๖ จุด (๒๖ ล า) ในพื้นท่ีอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  ติดตั้งเรือผลักดันน้ า ๒๐ ล า ในพื้นท่ีอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี
   ๒) จัดเตรียมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงสีชัง เฮลิคอปเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง หน่วยท าลายใต้น้ า 
จู่โจม จ านวน ๒ ชุดปฏิบัติการ จ านวน ๒๘ นาย ชุดควบคุมการปฏิบัติ ๑ ชุด จ านวน ๕ นาย  
และเรือยาง จ านวน ๔ ล า พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง 
   ๓) กองเรือฟริเกตท่ี ๒ จัดเตรียมหมู่ เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัย 
ทางทะเล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในสถานการณ์ท่ีเกิดสาธารณภัยทางทะเลขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงสีชัง และเฮลิคอปเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง หน่วยท าลาย 
ใต้น้ าจู่โจม จ านวน ๒ ชุดปฏิบัติการ จ านวน ๒๘ นาย ชุดควบคุมการปฏิบัติ ๑ ชุด จ านวน ๕ นาย 
และเรือยาง จ านวน ๔ ล า พร้อมปฏิบัติภารกิจใน ๔๘ ชั่วโมง 
   ๔) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคท่ี ๑ ได้มอบหมายให้เรือหลวง
ทองหลาง กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ สนับสนุนน้ าจืดให้กับประชาชนบนเกาะสีชัง อ าเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงฤดูแล้ง จ านวน 
๕๐ ตัน และจัดส่งเพ่ิมเติมเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๒๖ 

 

๑๑.๒  เร่งพัฒนาการปฏิบัติการ “ฝนหลวง” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  
  ๑๑.๒.๑ โครงการดัดแปรสภาพอากาศ  
 ๑) ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการ ฝนหลวงในพื้นท่ีการเกษตร เป้าหมาย 
๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๒) ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการ ฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ า
เป้าหมาย ๔๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๓) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวง 
๑๖ หน่วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๔) การปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลส าเร็จมีฝนตกในพื้นท่ี เป้าหมาย 
โดยขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงสะสม ๖๗๙ วัน ฝนตก ๖๖๓ วัน ด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ ๙๗.๖๔ 
  ๑๑.๒.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 

๑) เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (เป้าหมาย ๑๙ หน่วย) 
๒) ร้อยละของจ านวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ (เป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๒.๕๐) 
๓) ความพร้อมของอากาศยานท่ีสามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน

(เป้าหมาย ร้อยละ ๙๓.๐๐) 
๔) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ จ านวน ๕ โครงการ (เป้าหมาย 

๕ โครงการ) ด าเนินโครงการวิจัย ดังนี้ 
 (๑) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 
 (๒) โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณน้ าฝนและพยากรณ์ฝน
ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ระยะที่ ๓ 
 (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจ าลองคาดการณ์สภาพอากาศ
ระยะสั้น โดยใช้ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 
 (๔) โครงการศึกษาวัสดุธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการท าฝนเมฆเย็น 
 (๕) โครงการพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๒๗ 

 

 
ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เรื่องที่ ๑๒   การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

 
๑๓๒๘ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่  ๑๒  การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง  

ความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 

 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 ๑๒.๑  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยการจัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนเอกชน” จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ดังนี้  
 ๑) รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  
๒๐๐ คน  
 ๒) รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑๒.๒  การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) กรมการปกครองได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) จัดการประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จ านวน ๗๖ จังหวัด  
จังหวัดละ ๓ รางวัล (๒๒๘ หมู่บ้าน) 
 ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่า จ านวน ๔๒ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน วิทยากรแกนน าระดับ
อ าเภอ จ านวน ๕๐๙ อ าเภอ รวม ๕๕๑ คน 
 ๓) หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๓) (ผ่าน ๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน) จ านวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
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