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             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๐๗  

ที ่ สปต.               / ๒๕๕๘ วันที่      พฤษภาคม   ๒๕๕๘  

         เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ -           
                        ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘)                                                                                                              

 

กราบเรียน   นายกรัฐมนตรี 
 

๑. ความเปน็มา 
๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๑๑๓/๒๕๕๗ แต่งตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ซึ่งมีรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยมี
ฝ่ายเลขานุการร่วม ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๒ คณะกรรมการฯ ได้จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๗ (รอบระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) เรียบร้อยแล้ว 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

           ๒. สรุปสาระส าคัญของรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล ครั้งที่ ๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๘) มีผลงานส าคัญ สรุปสาระส าคัญ 
ได้ดังนี้ 

๒.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย กขร. ได้แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

               1) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดย
ผ่านกลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
                             กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับ
จังหวัด/อ าเภอ/ท้องถิ่น  ด าเนินการ ดังนี้ 
                         (1) การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน 54,278 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
5,552,575 คน 
                          (2) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความ
สามัคคีสมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี  การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  
จ านวน 51,160 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6,738,184 คน 

ด่วนที่สุด 



๒ 
 

 

                            (3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ านวน 210 
เรื่อง แก้ไขได้ จ านวน 172 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.90 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินท ากิน 
หนี้สิน เหตุร าคาญ (กลิ่น เสียง) 

                 2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ขณะนี้มีอ าเภอที่ก าหนดหลักสูตรแล้ว 563 อ าเภอ คงเหลือ 314 
อ าเภอ มีการน าแกนน า กม. เข้ารับการอบรม จ านวน 219,536 คน มีการจัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 110,523 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
4,949,223 คน เช่น การแสดงกิจกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือปลูกฝังความสามัคคี  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
พัฒนาหมู่บ้าน ลงนามเสริมสร้างความรักสามัคคี กิจกรรมปรองดองสามัคคีร่วมท าความดีรักษาป่า  

          3) โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ อบรมแกนน าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) อ าเภอละ 1 คน และจ่าจังหวัดๆ ละ 
1 คน  รวมทั้งสิ้น 954 คน เสร็จสิ้นแล้ว และได้ขยายผลการด าเนินการไปยังแกนน าอาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตย อ าเภอละ 10 คน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) หมู่บ้านละ 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 87,800 คน ซ่ึง อสปช.ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น กิจกรรมการประชุม
รับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้าน การริเริ ่มในการร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 31,501 ครั ้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,864,957 คน  

                            ๔) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยศูนย์ด ารงธรรม ซึ ่งขณะนี ้ได้                         
มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ 884,๕62 เรื่อง แยกตามประเภทการให้บริการ เช่น 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ จ านวน 54,157 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 21,185 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.12 บริการ
เบ็ดเสร็จ 616,943 เรื่อง แล้วเสร็จ จ านวน 616,943 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นการแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย และความเดือดร้อนเรื่องแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร    
           5) การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
                         ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและโครงสร้างระดับนโยบายที่
ประชาชนมีความเชื่อต่างกัน ซึ่งจะเกิดในระดับแกนน าแนวคิด  แต่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ขณะนี้ไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งรุนแรงถึงแม้ว่าได้มีการยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกไปแล้ว  แต่ยังมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ควบคุมการชุมนุมอยู่ซึ่งเห็นว่ายังมีความจ าเป็นเพราะหากมีการปล่อยให้มีการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือมีการปลุกระดมก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกเพราะกลุ่มแกนน ายังมีแนวคิดเดิม 
ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องแก้ไขท่ีแนวคิดของประชาชนและแกนน าให้มีความคิดร่วมที่จะท าเพ่ือ
ประเทศชาติส่วนรวมไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ 
                  ๖) แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
                  กขร. ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. และมท. ไปปรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ โดยรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  “ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ ปัญหา การแก้ไขปัญหา การปฏิรูปประเทศเพียงใด  และการเลือกตั้งที่จะท าให้
เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงเป็นอย่างไร  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร  ความส าเร็จหรือล้มเหลว การปรองดอง
ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคน รวมทั้งต้องกระท าการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามแนวทางหรือวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดไว้” ไปด าเนินการและรายงานผลให้ทราบในระยะต่อไป   
 

 



๓ 
 

 

                     2.2 การปฏิรูปประเทศ  
        คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(สปช.) ดังนี้  
        ๑) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มอบหมายกระทรวงพลังงานเป็น

หน่วยงานหลัก 
        ๒) ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบ

รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก 

        ทั้งนี้  ให้หน่วยงานหลักพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานผล
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป   

         ในการนี้  กขร. ได้แจ้งให้หน่วยงานหลักทราบ และด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวด้วยแล้ว  และจะได้ติดตามรายงานผลการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
2.3 การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

                          2.3.1 การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ อาทิ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ดังนี้   
               ๑) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จ    
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ การจัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘,๒๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗ จากเป้าหมายทั้งปี ๒๐,๐๐๐ คน) 
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียม
แล้ว ๒,๐๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๘  โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุขให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้แก่ ผู้สูงอายุและส่งเสริม
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จ านวน ๒๑,๙๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ โครงการสาธารณสุขรวมใจ มอบโลก
สดใส เทิดไท้องค์ราชัน  โดยมีผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดตาทั่วประเทศ จ านวน ๓๐,๖๒๔ ราย 
               ๒) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้แก่ การจัดนิทรรศการ “วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม” ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะฝีพระหัตถ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านจอมัลติทัช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นดั่งวิศิษฎศิลป์ 
โครงการ “ค่ายอินฟินิต มอบความรู้คู่ความดีไม่มีสิ้นสุด”ซึ่งเป็นการจัดค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๖๐ ค่าย
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ โดยกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ     
ภาคอีสาน โดยการจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีเจ้าหน้าที่จัดทีมออกไปให้บริการ
ในชุมชน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ โรงงาน ตลาดนัด สถานีขนส่ง ในย่านชุมชน มีผู้ได้รับวัคซีน 
๕,๐๐๐,๙๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๑  และรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาคใต้ รวม ๕๗ จังหวัด สามารถฉีดได้ จ านวน ๗,๑๔๖,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๖ เร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด
ในเด็กอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๗ ปีทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับวัคซีนและด าเนินการจัดจ้าง
ส่งวัคซีนให้สถานบริการทั่วประเทศ จ านวน ๓,๐๕๒,๕๐๐ โด๊ส ซึ่งจะด าเนินการฉีดวัคซีนในเดือน พ.ค. – ก.ย. 



๔ 
 

 

๒๕๕๘  และโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยได้ปรับปรุงส้วมเพ่ือให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีส้วมส าหรับใช้งานตามมาตรฐาน แล้วเสร็จ จ านวน 
รวม ๖๖ แห่ง จากเป้าหมายในถิ่นทุรกันดาร ๘๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘ 
              ๓) การใช้มาตรการทางกฎหมาย การด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หม่ินสถาบัน โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้ (๑) การส่งพยานหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมาย ในห้วงเดือนเมษายน  ๒๕๕๘ 
มีจ านวน 330 URLs (๒) การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งศาลอาญา ในห้วง
เดือนเมษายน  ๒๕๕๘ มีจ านวน 330 URLs 

                    ๔) ในส่วนของการปกป้องสถาบันฯ ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหม่ินสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยกองทัพบก จ านวน ๑๘๒,๘๕๓ ยูอาร์แอล (URL) และด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
ประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน/บ่อนท าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๘๖๖,๖๓๖ ครั้ง 

 

  2.3.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและต่างประเทศ  
                                   ๑) การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในเยเมน            
โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าบริเวณชายแดนเยเมน – โอมาน เพ่ือประสานและท าการอพยพ  ซี่งมี    
นักศึกษา/คนไทยในเยเมน จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๓ คน  อพยพออกจากเยเมนกลับประเทศไทยแล้วเป็นจ านวน ๑๒๕ คน 
และไม่ประสงค์จะอพยพออกจากเยเมน จ านวน ๖๘ คน ซึ่ง กต. และสถานเอกอัครราชทูตได้มีการติดต่อด้วยเป็น
ประจ า และพร้อมที่จะช่วยเหลือหากเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและจ าเป็นต้องอพยพกลับประเทศ        
                     ๒) การบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดประชุม
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีความเห็นว่าควรจะได้มีการพิจารณาหารือร่วมกันในรายละเอียด อาทิ 
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ รายละเอียดในเชิงเทคนิค รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและจัดเก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลต่อไป 
   ๓) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  
                                 ๓.๑) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จในการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองไทย และต่อท่าทีไทยและบทบาทของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ โดยประเทศต่าง ๆ ได้ลดระดับการเตือนการเดินทางมาประเทศไทยและไม่มีการห้ามเดินทางเข้า
ประเทศไทย อีกทั้งได้มีการเยือนไทยของบุคคลระดับสูงจากหลายประเทศ ตลอดจนการยอมรับบทบาทไทย 
ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญต่าง ๆ  
         ๓.๒) การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ซึ่งได้มีความร่วมมือระหว่างสอง
ฝ่ายที่ส าคัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะเพ่ิม
มูลค่าการค้าระหว่างกันให้เป็นหนึ่งหมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๕๙ ด้านอาหารและสินค้าเกษตร     
ซึ่งรัสเซียได้สนับสนุนการน าเข้าอาหารและสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องการ
ลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกด้านการค้า รวมทั้งสิ่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนระหว่าง
กันด้วย 
            ๔) การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing (IUU Fishing)  ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการประกาศเตือน 
(ใบเหลือง) ของสหภาพยุโรป ได้แก่  
        ๔.๑) การปรับแก้กฎหมาย ซึ่ง ศปมผ. ได้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมาย โดย
ท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป และจะได้น าผลการเจรจาร่วมกับเจ้าหน้าที่



๕ 
 

 

ของสหภาพยุโรปมาเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือปรับแก้ไขกฎหมายการท าประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรปต่อไป   
                                    ๔.๒) การด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวประมง
และภาคเอกชน ซึ่ง ศปมผ.และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการท าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว 
        ในการนี้ กขร. ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลความก้าวหน้า และ
ติดตามประเมินผลท่าทีของสหภาพยุโรปต่อการด าเนินการของไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป  

 
                        ๒.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  

          ๑) การบริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงาน จ านวน ๖๑๙,๕๐๐ คน (คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๘.๕๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๗๐๐,๐๐๐ คน) ได้รับการบรรจุงาน จ านวน ๓๒๖,๔๙๖ คน จัดส่งแรงงาน
ไทยไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๖๔,๑๒๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒ จากเป้าหมายทั้งปี ๑๐๐,๐๐๐ คน) 
และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปท างานต่างประเทศตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ จ านวน ๑,๒๕๕ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๑,๑๖๐ คน) แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท า และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน จ านวน ๓๘๙,๗๔๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๑ 
จากเป้าหมายทั้งปี ๕๒๕,๙๑๐ คน) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการมีงานท าให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน ๕,๖๓๕,๐๖๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน 

           ๒) การด าเนินงาน “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center)
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว ๓ แห่ง ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา และได้
ด าเนินการขยายเครือข่ายไปยัง ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล รวมทั้งได้ขยายเครือข่าย
ไปยังส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ ๓ เขตพ้ืนที่ ๕ และ ๘ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ ตามล าดับ 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จ านวน ๑,๐๑๙ แห่ง 
มีต าแหน่งงานว่าง จ านวน ๒,๒๕๔ ต าแหน่ง ๑๘,๗๙๖ อัตรา ๒) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน ๔,๖๔๐ คน ๓) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จ านวน   
๗,๔๐๕ คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จ านวน ๒,๙๘๓ คน และ ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไป
ท างานต่างประเทศ จ านวน ๗,๙๐๐ คน 

    ๓) การส่งเสริมการมีงานท าแก่คนพิการ  “คนพิการต้องมีงานท า ท างานใน
ชุมชน ทางเลือกใหม่ของการจ้างงาน” โดยส่งเสริมให้นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบกิจการจ้างงานคนพิการ
ท างานบริษัทในพ้ืนที่/ชุมชนนั้น ๆ ส่งผลให้สถานประกอบการสามารถจ้างงานคนพิการได้ตามกฎหมายและมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนพิการ ชุมชนมองเห็น
คุณค่าและศักยภาพของคนพิการที ่ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน และให้ความส าคัญกับ คนพิการเพ่ิมขึ้น           
ในเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ ๒๓ แห่ง เกิดการจ้างงานคนพิการ จ านวน ๒๐๐ คน และ
โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (เพื่อลดความเหลื่อมล  าใน
สังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามผลโครงการโดยขอความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโ ครงการ 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 
 
 



๖ 
 

 

๒.๓.๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
              ๑) การขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูป

การศึกษา  ได้มีมติเห็นชอบใน ๔ เรื ่องส าคัญ ดังนี้ ๑) ให้มีการปรับปรุงขนาดของห้องเรียนให้มีความ
สมดุลและเหมาะสม โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา โดยได้ก าหนดขนาดของห้องเรียนใหม่ ห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย ๓๐ คนต่อห้องเรียน ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ๓๐ คนต่อห้องเรียน และห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ๔๐ คนต่อห้องเรียน โดยก าหนดกรอบการด าเนินงานเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือให้โรงเรียนได้ปรับ
สภาพและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ๒) ให้ยกเลิกการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐาน
ระดับเขตพื นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ในระดับชั้น ป.๒ ป.๔-๕ ม.๑-๒ และ ม.
๔-๕  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต้องพัฒนาระบบการประเมินผลย่อย (Formative Assessment)  ซึ่งเป็นการประเมินผลระหว่างเรียน
ตลอดเวลาให้มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   และ ๓) ให้มีการปรับ
ลดกิจกรรมในโรงเรียนเหลือ ๒๐ วันต่อปี ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป โดยปรับลดกิจกรรมไม่ให้
เกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาเรียนตามหลักสูตร  ๔) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ .ศ. .. . . ซึ ่งได ้ม ีการน าร ่างของสภาปฏิร ูปแห่งชาติ (สปช.)             
มาพิจารณาประกอบด้วย  โดยได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป 

       ๒) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายการศึกษา  ดังนี้  

           ๒.๑) การศึกษาข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยของสถาบันวิจัย      
เพ่ือพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute (TDRI)) และระบบจัดการศึกษาของ
ประเทศต่างๆ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ขณะนี้  อยู่ระหว่างศึกษา
ระบบการศึกษา ของประเทศต่าง ๆ จากเอกสารของ OECD เกี่ยวกับจุดเด่นของแต่ละประเทศ เพ่ือจัดท าบท
วิเคราะห์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย  

           ๒.๒) การจัดท า (ร่าง) วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยร่างดังกล่าวมีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คนไทยต้องมีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น อ่านออกเขียนได้ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีค่านิยมหลักของคนไทย รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา และระบบการศึกษาไทย เป็นระบบที่สนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ  

      ๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดบริการด้านการศึกษาและอาชีพให้กับ
ประชาชน ในศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการ จ านวน ๑,๑๐๒ แห่ง อย่าง
ต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการติดตามผลการด าเนินโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียน และการจัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน "MOE Summer Camp ๒๐๑๕” 

       ๔) การอนุรักษ์ และพัฒนามรดกศิลปะ และวัฒนธรรม โดยในช่วงเดือนเมษายน 
๒๕๕๘ จัดกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพ่ือการท่องเที่ยว  เป็นประจ าทุกเดือน (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวันละประมาณ ๕๐๐ คน  จัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
โดยมีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มหกรรมภาพยนตร์ย้อนยุค มหกรรมว่าวไทยและว่าว
นานาชาติ นิทรรศการภาพเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สาธิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและของดีบ้านฉัน 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ฯลฯ  จัดโครงการอบรมศิลปะส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และจัด



๗ 
 

 

โครงการอบรมนาฏศิลป์ดนตรีส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๘ หลักสูตรที่เปิด
อบรมมี ๑๔ หลักสูตร ได้แก่ โขน ร าไทย วาดภาพ แต่งหน้า กลองสะบัดชัย ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้องเพลงไทย 
ขับร้องเพลงสากล ไวโอลีน กีต้าร์ คีย์บอร์ด กลองชุด แจ๊ส 

    ๕) การส่งเสริมเทศกาลและประเพณี การจัดงานสงกรานต์ในแบบวิถีไทย         
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ “สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า” โดยได้จัดกิจกรรมสงกรานต์แบบประเพณีดั้งเดิม 
ใน ๗๖ จังหวัดและภายในวัด จ านวน ๗ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และได้เชิญคณะทูตานุทูตที่ประจ า    
ประเทศไทย จ านวน ๑๘ ประเทศ เข้าร่วมงานสงกรานต์แบบประเพณีไทยดั้งเดิม  

 
     ๒.๓.๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

                      ๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุก      
ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 

                         ๑.๑) สร้างความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ประชาชนไทยมี
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนผู้มีสิทธิ ๖๖.๐๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑ ของประชากร
ทั้งหมด แต่ยังคงมีประชากรไทยที่รอพิสูจน์สถานะ รวมทั งแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ       
ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้สถานพยาบาลมี
ความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มที่ขาดหลักประกันสุขภาพส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จ่ายค่าบริการเองได้ และต้องอาศัยการสงเคราะห์จากสถานพยาบาล จึงส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางการ
เงินของสถานพยาบาล โดยเฉพาะในพื นที่ชายแดน 

      ๑.๒) ควบคุม/ก ากับมาตรฐานสถานบริการในด้านวิศวกรรมการแพทย ์ 
โดยส่งเสริมสถานพยาบาลภาครัฐให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ๔ ด้าน ได้แก่ การสอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ การจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข การบ ารุงรักษา
เครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข และการวิศวกรรมความปลอดภัย ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลที่ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ ๕๒๐ แห่ง จากเป้าหมาย ๕๓๔ แห่ง 

      ๑.๓) พัฒนาสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA/JCI รวมทั้งสิ้น ๙๓ 
แห่ง จากเป้าหมายท้ังสิ้น ๓๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗ ขณะที่สถานพยาบาลภาครัฐได้รับการรับรอง HA 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙๕๐แห่ง จากทั้งหมด ๑,๓๑๓ แห่ง  โดยมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน ๑,๖๐๙ แห่ง และสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้รับการควบคุมก ากับตามมาตรฐาน 
๓,๙๙๗ แห่ง 

      ๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ได้ด าเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๒,๔๙๒,๐๐๐ บาท ให้กับ
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ๑๔ แห่ง และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๗ 
แห่ง ปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่ที่อยู่ในโครงการ ๑,๑๑๖ คน นักศึกษาปัจจุบัน ๔,๔๑๗ คน และจบการศึกษา 
๔๘๑ คน รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์แพทย์ วงเงินทั้งสิ้น ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ 
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาหลักสูตรผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทแนวใหม่ โดยใช้
โรงพยาบาลชุมชนเป็นรากฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้แพทย์มีประสบการณ์ตรงอยู่ในชุมชน 
 

           ๒.๓.๖ การบริหารเศรษฐกิจ 
                            1) ด้านการเร่งรัดการเบิกจ่าย  ณ เดือนเมษายน ๒๕๕8 ส่วนราชการสามารถ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม 1.5030 ล้านล้านบาท จากงบประมาณรวม ๒.๕๗๕๐ ล้านล้านบาท และ



๘ 
 

 

งบประมาณท่ีจัดสรรแล้ว 2.4841 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 58.37 ของงบประมาณ และ 
ร้อยละ 60.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าสามารถเบิกจ่ายได้ 1.3403 
ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 63.06 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า และงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ ๐.1627 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือน
เมษายน ๒๕๕8 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 62.87 แต่ผลการเบิกจ่ายจริงเป็นร้อยละ 58.37 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 4.50 โดยรายจ่ายประจ าเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ในรายจ่ายลงทุน ก าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 61.97 แต่ผลการเบิกจ่ายจริงร้อยละ 36.21 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดถึง    
ร้อยละ 25.76 แม้ว่ากระบวนการด าเนินการของรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ตาม แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ ามาก รัฐบาลจึงได้
เร่งรัดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ด าเนินงานเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม รวมถึงมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยขอให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีรายจ่ายลงทุนเกิน 50 ล้านบาท รวม 208 หน่วยงาน ซึ่งมี
นัยส าคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดให้เป็นรูปธรรม อาทิเช่น เร่งรัด
กระบวนการลงนามในสัญญา โดยเตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า ลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน    ลดขั้นตอน
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระจายอ านาจให้หน่วยงานในพ้ืนที่ เป็น
ต้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 87 

นอกเหนือจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของงบประมาณภาครัฐที่เข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงแล้ว จากการตรวจสอบพบว่ามีรายจ่ายลงทุนภาครัฐในสัญญาปีเดียวที่มี
ระยะเวลาก่อสร้างสั้นที่ท าสัญญาและมีการด าเนินการบางส่วนแล้ว แต่ไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างจะ
ขอเบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ ซึ่งในส่วนนี้วงเงินลงทุนจากภาคเอกชนก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ลักษณะการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง การจ้างแรงงาน โดยจากการประมวลข้อมูลจากหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ใน 208 หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท มีรายจ่าย
ลงทุนลักษณะนี้ทั้งสิ้น 8,320 รายการ วงเงินท าสัญญาแล้วแต่ไม่มีการเบิกจ่าย เป็นเงิน 48,049,928 ล้านบาท 
มีผลการด าเนินงานแต่ละรายการเมื่อเทียบเคียงแล้วจะเป็นวงเงินลงทุนจากภาคเอกชนที่จะเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ลักษณะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง การจ้างงาน แรงงาน เป็นเงินประมาณ 11,327,016 ล้านบาท 

 2) การดูแลช่วยเหลือเกษตรกร : โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 

    จากการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2554 – 2557 
ได้พบว่าอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผลการด าเนินโครงการต่ ากว่าเป้าหมายในทุกปีการผลิตมาจากโครงการฯ ในปี
การผลิตที่ผ่าน ๆ มา  เริ่มรับประกันภัยหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร (ประมาณเดือนกรกฎาคม) 
ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ (ยกเว้นเกษตรกรที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง) ได้เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรจ านวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ในปีการ
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ผลิต 2556 และ 2557 ได้ เนื่องจากได้เริ่มเพาะปลูกไปแล้วเกิน 45 วันหลังจากวันเพาะปลูกวันแรก       
ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ นอกจากนี้  เกษตรกรจะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ค่อนข้างมาก 
ประกอบกับระยะเวลาการประชาสัมพันธ์มีจ านวนจ ากัด ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญต่อความส าเร็จ
ของโครงการฯ ดังนั้น หากการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558 มีความล่าช้าในการเริ่มด าเนินการ
เหมือนกับปีการผลิตที่ผ่าน ๆ มา จะท าให้เกษตรกรจ านวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์จ ากัดไม่สามารถจูงใจให้เกษตรกรท าความเข้าใจในการดูแลความ
เสี่ยงด้วยตนเองโดยการประกันภัย และไม่มีเวลาให้เกษตรกรเพียงพอในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ 

    กระทรวงการคลัง (กค.) โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
โดยผู้รับประกันภัยเอกชน เพ่ือด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558 โดยเห็นควรด าเนินการรับประกันภัย
ต่อเนื่องจากโครงการฯ ในปีการผลิต 2557 และเริ่มด าเนินการก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ทั้งนี้ 
โครงการฯ ปีการผลิต 2558 มีหลักการแนวทางการรับประกันภัย และรายละเอียดการรับประกันภัย 
เช่นเดียวกับรูปแบบที่ได้ด าเนินการในปีการผลิต 2557  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2558 ดังนี้ 

 
รายละเอียดโครงการ การรับประกันปี 2558 

ผู้รับประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยผูร้ับประกันภัยเอกชน 
ระยะเวลาการขาย หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรมีีมติอนุมตัิ และสิ้นสดุการขายกรมธรรม์ 

ภายใน 30 วัน หลังจากเดือนที่มปีริมาณพื้นที่เพาะปลูกสูงสดุผ่านไป 
อัตราเบี้ยประกันภัย (บาทต่อไร่)  
- เบี้ยประกันภัยเบื้องต้น 
 
 
 
- เบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรต้องช าระ 

แบ่งพื้นที่รับประกันภัย 5 พื้นที่ตามระดบัความเสี่ยง 
115-450 บาทต่อไร ่(กค. ได้เจรจาขอปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยจาก
สมาคมฯ ได้ต่ ากว่าโครงการฯ ปีการผลิต 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ 
ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลให้การลดลงของอัตราเบี้ยประกันภัยไมม่ากเท่าที่ควรมา
จากสัดส่วนพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต่อพื้นที่เพาะปลูกรวมยังอยู่ในระดับต่ า)  
60-100 บาทต่อไร่ (เป็นอัตราเดยีวกับโครงการฯ ปีการผลติ 2557) 

- เบี้ยประกันภัยส่วนท่ีรัฐต้องอุดหนนุ 64.12-383.64 บาทต่อไร่ วงเงิน 476,483,250 บาท (โดยเปน็เงิน
งบประมาณคงเหลือในส่วนท่ี ธ.ก.ส. ไดเ้บิกจ่ายจากส านักงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2557 จ านวน 208,471,024.74 บาท  
และเสนอของบประมาณเพิม่เตมิอีกจ านวน 268,012,225.26 บาท)  
ซึ่งน้อยกว่าโครงการฯ ปีการผลิต 2557 จ านวน 18,422,971.50 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.72 

ความคุ้มครอง ภัย 7 ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนท้ิง
ช่วงลมพายุหรือพายไุตฝุ้่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเหบ็  
และไฟไหม้ รวมทั้งภัยศตัรูพืชและโรคระบาด 

อัตราค่าสินไหมทดแทน (บาทต่อไร่)  1,111 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย และวงเงินคุ้มครอง 555 
บาท ต่อไร่ ส าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด (เป็นอตัราเดียวกับโครงการฯ 
ปีการผลิต 2557)  

พื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ (ไร่)  1.5 ล้านไร ่
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  ๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ การจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 บริเวณถนน       
วิสุทธิกษัติย์ ใต้ถนนพระราม 8 วัดอินทรวิหาร และสวนสันติชัยปราการ  มีผู้เข้าร่วมงาน 170,000 คน 
ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ๒๕๕๘ ย้อนวิถี ๑,๓๐๐ ปี ล าพูน” จังหวัดล าพูน  มีผู้เข้าร่วม
งาน 25,660 คน ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวกินข้าวปุ้นเชื่อมสัมพันธ์ ประจ าปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี     
มีผู้เข้าร่วมงาน  1,200 คน กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2558 “ครอบครัวสุขสันต์เทศกาล    
ปีใหม่ไทย” จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมงาน  18,085 คน โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2558 ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2558 จ านวน 21,981.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 17.65 % เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

๔) มาตรการภาษี เพื่ อส่ งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  20 เมษายน 2558 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยสาระส าคัญของร่างกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้มีการก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการที่ตั้งอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก าหนด โดยก าหนดให้มีการลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิเป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี            
ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการช่วยกระจายความเจริญและเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และลดปัญหาแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลาง 

๕) มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการ
สนับสนุนเงินทุนต่อยอดแก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมาก (A) หรือระดับดี (B)     
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 59,874 แห่ง โดยให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม 40,000 ล้านบาท 
หรือธนาคารละ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาการสนับสนุน 2 ปี เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านฯ กู้ยืมเป็นเงินทุนต่อ
ยอดส าหรับให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือการลงทุน การสร้างรายได้ การใช้จ่ายในยามจ าเป็นฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหา      
หนี้นอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ วงเงินการกู้ยืม
ส าหรับกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละแห่งให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ไม่เกินข้อก าหนดของสถาบัน
การเงิน ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอมาตรการเพ่ือสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณาและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

                         ๒.๓.๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
                                     ๑) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน   
ครั้งที่ ๒๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี มาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา 
วิสัยทัศน์ของเรา” (Our people, Our community, Our vision) เน้นการหารือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดท าวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ เพ่ือก าหนดอนาคตของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า การร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การบริหารจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับเขตเวลาเมืองหลวงของประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้ตรงกัน การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกต่าง ๆ ของอาเซียน รวมทั้งประเด็นสถานการณ์ใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ภาค



๑๑ 
 

 

การเกษตร การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน การส่งเสริมแนวคิด ๑+๑ เพ่ือดึงดูดการลงทุนและขยาย
ฐานการผลิตในภูมิภาค การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษีที่เป็น
อุปสรรคทางการค้า การเสริมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติ การบริหารจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  

                        ๒) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้
ด าเนินโครงการการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมาย จ านวน  ๒,๑๐๐ คน 
ขณะนี้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้รับการพัฒนาในด้านทักษะฝีมือ การบริหารการผลิต และความรู้ที่จ าเป็น
แล้ว เพ่ิมเป็นจ านวน ๑,๖๑๕ คน และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา จ านวน ๒๓๑ คน และโครงการที่ด าเนินการ         
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
๑๗,๖๙๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๗ จากเป้าหมาย ๒๑,๔๘๐ คน) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพ่ือผลิต   
ผู้ประกอบอาหารไทยให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยม   
ในต่างประเทศ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ๔,๙๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ คน) การก ากับ
ดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน จ านวน ๗๑๑ แห่ง (เป็นไปตาม
เป้าหมายทั้งปี ๗๐๐ แห่ง)  มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน จ านวน ๖,๓๙๒ คน (เป็นไป
ตามเป้าหมายทั้งปี ๕,๙๕๐ คน) มีแรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการท างานในภาคอุตสาหกรรม จ านวนเพ่ิมเป็น 
๔,๖๑๙ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๔,๓๐๐ คน) และการเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่         
ขาดแคลนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง จ านวน ๗๘,๙๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๓ จาก
เป้าหมายทั้งปี ๙๔,๐๔๙ คน)  
 

                           ๒.๓.๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

      ๑) การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา : การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อ
น าไปสร้างพื นลู่ - ลานกรีฑา และลานอเนกประสงค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าโครงการสร้างพ้ืนลาน
อเนกประสงค์ส าหรับเป็นพ้ืนที่สาธิตในกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เขตบางพลัด ขนาด
ประมาณ 989 ตารางเมตร         

            ๒) การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็น
ผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง  ได้มีการน าทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยจาก 17 
หน่วยงาน จ านวน 69 ผลงาน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd International 
Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 15 - 19 เมษายน 2558  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
เพ่ือส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ โดยมีผลงานของไทยได้รับรางวัล ๑๐๒ รางวัล  
ประกอบด้วย  รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ๘ รางวัล  เหรียญทอง ๒๑ รางวัล  เหรียญเงิน ๒๐ รางวัล  เหรียญ
ทองแดง ๑๕ รางวัล  และรางวัลพิเศษจากประเทศต่างๆ  ๓๘ รางวัล 

      ๓) การจัดท าทะเบียนผลงานนวัตกรรมไทย  ปัจจุบันได้ด าเนินการยกร่าง
รายการสินค้าหรือบริการ และความต้องการของภาครัฐเสร็จเรียบร้อยแล้ว   โดยเบื้องต้นมีรายการสินค้าหรือ
บริการนวัตกรรม จ านวน ๗๐๐ รายการ  และมีความต้องการที่จับคู่ตรงกันกับนวัตกรรม รวม ๑๗ รายการ   
อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ ยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ



๑๒ 
 

 

พิจารณารายการสินค้าหรือบริการที่จะบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยเบื้องต้นจะเริ่มพิจารณาจาก ๘ รายการ 
ประกอบด้วย ๑) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Box  ๒) เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกส์น้ าหนักเบา 
๓) เครื่องช่วยฟังดิจิตัล PO2 ช่วยในการฟังของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ๔) นาฬิกาเพ่ือสุขภาพ Wellograph 
๕) รถพยาบาลนาโน ๖) เก้าอ้ีท าฟันส าหรับผู้พิการ ๗) รถตัดอ้อย และ ๘) เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุ 

          ๔) ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต เกษตร บริการ 
และภาคสังคม/ชุมชน จ านวน ๑๑๐ ผลงาน และมีสถานประกอบการ/ชุมชน ที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ จ านวน ๑๕๗ ราย ทั้งนี้ มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่ทดแทนการน าเข้าที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ และยื่นขอจดสิทธิบัตร จ านวน ๒๓ เรื่อง  

 

๒.๓.๙ การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

    ๑) การหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
                            ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยมีข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ AO ใน ๔ พ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ –๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  รวมทั้งสิ้น 41,810,123 ไร่ ดังนี ้
 

พ้ืนที่ จ านวนเป้าหมาย 

(ไร่) 
ผลการด าเนินงาน 

(ไร่) 
AO1 : พื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการด าเนินคดีกับ 
ผู้ที่บุกรุกและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว 

๔๖,๓๔๕ 14,๘๗๗ 

AO2 : พื้นที่ปฏิบัติการที่ 2  พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกและได้แจ้งความ
ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีไว้แล้ว 

๔๒๙,๒๘๔ ๒๐,๒๖๓ 

AO3 : พื้นที่ปฏิบัติการที่ 3  พื้นทีป่่าไม้ที่มีการตรวจพบแต่อยู่ระหวา่ง
ขั้นตอนการพิสูจนส์ิทธิ 

๓๒,๐๒๓,๖๓๙ ๔๕๐,๙๖๐ 

AO4 : พื้นที่ปฏิบัติการที่ 4  พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา     
ได้ด าเนินการป้องปรามโดยใช้มาตรการลาดตระเวนของเจ้าหน้าท่ีเดินเท้า 
การลาดตระเวนทางอากาศ และการเฝ้าติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพถ่าย
ดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า 

๑๐๐,๙๒๓,๙๔๘ ๔๑,๓๒๔,๐๒๒ 

 
                                        ๒) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ
ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมการจัด Road Show ประชาสัมพันธ์ ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยจะเริ่มด าเนินการภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว 
    ๓) การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพื่อการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการเร่งรัดการน ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ ได้จัดท าแผน
แม่บทระยะ5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีโรงงาน
รวมทั้งสิ้น 81,144 ราย เข้าสู่ระบบแล้ว 28,798 ราย (ร้อยละ 35.49) ปัจจุบันสามารถน ากากเข้าสู่ระบบ
แล้วประมาณ 210,000 ตัน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานจ านวน 1.2 ล้านตัน 

                      นอกจากนั้น ในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการหา
แนวทางในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (เช่น 



๑๓ 
 

 

พ้ืนที่ในการดูแลของทหาร ป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ราชพัสดุ เป็นต้น) แล้วพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยใน
เบื้ องต้นได้คัด เลือกจั งหวัดกาญจนบุรี เป็น พ้ืนที่น าร่อง ซึ่ งอยู่ ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 

 

                            ๒.๓.๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
            ๑) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดตั งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งมีประเด็น
ปัญหาส าคัญในการตีความว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ และ
มีหลายกระบวนงานที่มีลักษณะไม่ชัดเจนว่าเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตที่ต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้  รวมถึงการจัดท ารายละเอียดของคู่มือส าหรับประชาชนที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ
เพ่ือป้องกันปัญหาการฟ้องร้องในภายหลัง จึงต้องใช้เวลาในการด าเนินการมาก   
     ในการนี้  กขร. ได้ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้แทน
ส่วนราชการต่าง ๆ และ กขร. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการรับไปพิจารณากระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติดังกล่าว หากยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องใดให้เร่งหารือกับส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย เสนอว่าควรมีการสนับสนุนอัตราก าลัง  เพ่ือรองรับการท างานของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้  
              ๒) การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้  
     - การตรวจสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม 
๑,๑๓๓ เรื่อง  
     - การไต่สวนข้อเท็จจริง ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวม ๓๔๐ เรื่อง  
 

           ๒.๓.๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 

   ๑) การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เสนอ สลค. สคก.ตรวจ การด าเนินการของหน่วยงาน 

58 ฉบับ 43 ฉบับ 25 ฉบับ 10 ฉบับ 
 

            ๒) การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ 
     ๒.๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดจาก
ประชาชน ๑2,931 เรื่อง ยุติ ๔,859 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 8,072 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายนอก 
204 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 512 เรื่อง ด าเนินการเอง ๕,๔๓5 เรื่อง เรื่องอ่ืนๆ ๒๔ เรื่อง และอยู่
ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน 1,897 เรื่อง ซึ่งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และเข้าถึง
การให้บริการจากภาครัฐ 
     ๒.๒) ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด าเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๕,704 ราย รวมเป็นเงิน 308.๓๘ ล้านบาท ประชาชน 
ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ๒,262 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 87.579 ล้านบาท และให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ๑3,659 ราย ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมี
ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดกฎหมาย 
 



๑๔ 
 

 

 3. ข้อเสนอแนะ 
     กขร. พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กขร. ใน ข้อ 2.3  ในการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  จึงเห็นควรให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไกการท างานร่วมกันระหว่าง กขร. กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)  เพ่ือก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยจุดประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว นั้น  ได้ประสบผลส าเร็จเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  เพ่ือเสนอรายงาน
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 
 4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ตามข้อ ๒ และข้อเสนอแนะตามข้อ 3 

4.2  เห็นชอบให้เสนอรายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย 
รัฐบาล (วันที่ ๑2 กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป  

 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

 
 
 

  (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) 
  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

  ประธานกรรมการฯ 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑ 

 
 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
                    ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้
มอบหมายให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงมหาดไทย            
เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
                         กระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยร่วมกับ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.
รมน.) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้                           

                1. ผลความคบืหน้าในการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

                    ส าหรับผลการด าเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ เพ่ือสนับสนุนนโยบายการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 เมษายน 2558 
สรุปได้ดังนี้ 
                  1.1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
ระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  
                        กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูประดับจงัหวดั/ 
อ าเภอ/ท้องถิ่น  ด าเนินการ ดังนี้ 
                      1) การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  (คสช.) จ านวน ๕๔,๒๗๘ ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
5,552,575 คน 
                       2) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี  การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  
จ านวน 51,160 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6,738,184 คน 
                       3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ านวน 210 เรื่อง แก้ไข
ได้ จ านวน 172 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.90 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินท ากิน 
หนี้สิน เหตุร าคาญ (กลิ่น เสียง) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒ 

 
 

                    1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)  
                          กระทรวงมหาดไทยได้ให ้ทุกอ าเภอก าหนดหลักสูตรหมู ่บ ้านปรองดอง
สมานฉันท์ของโรงเรียนกรรมการหมู่บ้านระดับอ าเภอ และด าเนินกิจกรรมจ านวน 1 หลักสูตรทั้ง 877 
อ าเภอที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (ยกเว้นอ าเภอเกาะสมุย) เมื่อผ่านการอบรมจะต้องไปขยายแนวคิดการ
ปลูกฝังความรักสามัคคี ขณะนี้มีอ าเภอที่ก าหนดหลักสูตรแล้ว 563 อ าเภอ คงเหลือ 314 อ าเภอ มี
การน าแกนน า กม. เข้ารับการอบรม จ านวน 219,536 คน มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 110,523 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4,949,223 
คน เช่น การแสดงกิจกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือปลูกฝังความสามัคคี  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนา
หมู่บ้าน ลงนามเสริมสร้างความรักสามัคคี กิจกรรมปรองดองสามัคคีร่วมท าความดีรักษาป่า  
                      1.3  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์   
                         อบรมแกนน าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย อ าเภอละ 1 คน และจ่า
จังหวัดๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 954 คน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือ
มอบหมายภารกิจให้อ าเภอร่วมกับวิทยากรแกนน าระดับอ าเภอ ขยายผลการด าเนินการไปยังแกนน า
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย อ าเภอละ 10 คน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย หมู่บ้าน
ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 87,800 คน และได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น 
กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้าน การริเริ่มในการร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 31,501 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
1,864,957 คน  
                   1.4 การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวที เสวนา ตั้งแต่วันที่  
22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557  
                        กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด อ าเภอ รวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนที่เกิดจากเวทีเสวนาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557 ท่ีจังหวัด 
อ าเภอ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ ให้ได้ร้อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 2558 ผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา ตรวจพบสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งสิ้น จ านวน 10,328 เรื่อง แก้ไขได้แล้ว 
จ านวน 4,295 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 51.25 ส่วนใหญ่เป ็นปัญหา ความต้องการสิ ่ง
สาธารณประโยชน์/โครงสร้างพ้ืนฐาน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม การขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ คาดว่าจะด าเนินการได้ตามเป้าหมายร้อยละ 90 ภายในเดือน
กันยายน 2558  
    1.5  การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
                         มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ มีประชาชนเข้ารับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรมทั่งประเทศ 884,๕62 เรื่อง แยกตามประเภทการให้บริการเช่น ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
จ านวน 54,157 เรื ่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 21,185 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.12 บริการเบ็ดเสร็จ 
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616,943 เรื่อง แล้วเสร็จ จ านวน 616,943 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดกฎหมาย และความเดือดร้อนเรื่องแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร    
      2.ประเด็นที่ควรจะขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินการ 
                        ปัจจุบันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด/อ าเภอได้ชี้แจงท าความเข้าใจ แก้ไขปัญหากับ
ประชาชนในพ้ืนที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
                         การขับเคลื่อนห้วงต่อไปจะให้ความส าคัญเพ่ือสร้างบรรยากาศสนับสนุน กระบวนการ
ปฏิรูป และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือลดความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ ด้วยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตกผลึกแนวความคิดตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทย ทั้ง 11 
ด้าน โดยจะด าเนินการติดตามประเมินผลทัศนคติประชาชนทุกภาคส่วน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคมที่มี
ต่อการปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ โดยที่ยังคงไว้ซึ่งกลไกในการรวบรวมข้อมูล 
รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
และเกิดความปรองดองอย่างยั่งยืนต่อไป 
                        นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปใน
การช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองของทุกฝ่าย 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2557 

3.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
              ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและโครงสร้างระดับนโยบายที่
ประชาชนมีความเชื่อต่างกันซึ่ งจะเกิดในระดับแกนน าแนวคิดแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการในระดับชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงท าใหก้าร
ด าเนินการในระดับพื้นที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานถึงแม้ว่าได้มีการยกเลิกการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกไปแล้ว แต่ยังมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ควบคุมการชุมนุมอยู่ซึ่ง
เห็นว่ายังมีความจ าเป็นเพราะหากมีการปล่อยให้มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือมีการปลุก
ระดมก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกเพราะกลุ่มแกนน ายังมีแนวคิดเดิม ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ต้องแก้ไขที่แนวคิดของประชาชนและแกนน าให้มีความคิดร่วมที่จะท าเพ่ือประเทศชาติส่วนรวมไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ 

4.แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
              ในการด าเนินงานระยะต่อไปยังคงเน้นการประชาสัมพันธ์ท าความเขา้ใจกบัประชาชน
ในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ท าความ
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เข้าใจกับประชาชนในประเด็นขัดแย้งที่ส าคัญ และการจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนเพ่ือการปฏิรูป
ประเทศในภาพรวม รวมทั้งร่วมกับหน่วยต่าง ๆ เช่น สภาปฏิรูปแห่งชาติในการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ 

5.การประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน 
                        การประเมินผลศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปร่วมกับสถาบันการศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในส่วนกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ได้ออกไปประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานใน
ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าในระดับพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความขัดแย้ง 
                   ผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
การปฏิรูป ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน. 
          ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ได้มีการประสานงานและติดตามงานกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ร่วมกับ
กระทรวงพัฒนาความมั่งคงของมนุษย์ ให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองโดยปัจจุบันมีกรอบ
การด าเนินการ 2   ประเด็นหลัก คือ กรอบการเยียวยาด้านมนุษยธรรมในกระบวนการสร้างความ
ปรองดอง และกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะครอบคลุมกิจกรรมเยียวยา
อย่างไร ส าหรับในด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่ผ่านมาได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดอง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้  
                      1. โครงการที่ส าคัญ  
                         1.1 โครงการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ประชาชน : ศปป ปฏิบัติการข่าวสารบน Website ประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน
ของประชาชนผ่านทาง www.crr-thai.org และเบอร์โทรศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หมายเลข 1152 เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่สาธารณะ และชี้แจงข่าวสารที่เป็นประเด็นส าคัญซึ่งสังคมให้ความ
สนใจรวมถึงใช้เป็นช่องทางให้สามารถประชาชนติดตามเรื่องราวร้องเรียนผ่านมายังศูนย์ด ารงธรรม  
              1.2 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ แผนการด าเนินการปีงบประมาณ 2558 รวม
จ านวน 392 เวที รวมผลการด าเนินการรวมจ านวนทั้งสิ้น 159 เวที คิดเป็นร้อยละ 40.56  
                         1.3 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผนการด าเนินการปีงบประมาณ 2558 
รวมจ านวน 180 ครั้ง รวมผลการด าเนินการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 107 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.44 
                         1.4 โครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม แผนการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2558 รวมจ านวน 392 เวที รวมผลการด าเนินการตั้งแต่ ธ.ค.57 ถึงห้วงสัปดาห์
ปัจจุบัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 183 เวที คิดเป็นร้อยละ 46.68 
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                        1.5 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน แผนการด าเนินการปีงบประมาณ 2558 รวม
จ านวน 4,268 เวที รวมผลการด าเนินการตั้งแต่ ธ.ค.57 ถึงห้วงสัปดาห์ปัจจุบัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 
2,562 เวที คิดเป็นร้อยละ 60.02 โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับองค์การบริหารส่วนต าบล และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านต่างๆ อาทิ การบริหาร
ราชการ การทุจริต ความเหลื่อมล้ าทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
                     1.6 แผนงานสร้างค่านิยม การสร้างจิตส านึกพลเมือง และความรักสามัคคีแผนการ
ด าเนินการปีงบประมาณ 2558 รวมจ านวน 10 ครั้ง รวมผลการด าเนินการตั้งแต่ ธ.ค.57 ถึงห้วง
สัปดาห์ปัจจุบัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 
             1.7 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่ราชการ
โครงการฝึกอบรมทดสอบ อส. , อปพร. , เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐ และมูลนิธิต่าง ๆ ของ
ภาคเอกชน ศปป. วางแผนการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ศปป.กอ.รมน.ภาค 
1-4 แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่ราชการ  แผนการ
ด าเนินการปีงบประมาณ 2558 รวมจ านวน 46 ครั้ง รวมผลการด าเนินการตั้งแต่ ธ.ค.57 ถึงห้วง
สัปดาห์ปัจจุบัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 26 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 56.25 
                2. ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนท่ีส าคัญ 
                       ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหา
ใกล้ตัวที่ประชาชนประสพอยู่โดยส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขเยียวยา โดยประสานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ท่ี
เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเยี่ยวยาแต่ปัญหาที่ต้องแก้ไขในภาพรวมจะน าเสนอให้กับรัฐบาลเข้าด าเนินการเข้า
ช่วยเหลือต่อไป ดังนี้ 
                     2.1 ปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จ าเป็น ส าหรับประชาชน ยังมีราคาสูง ที่ซึ่งจากการเปิด
เวทีเสวนา ประชาชนและชาวบ้านในระดับรากหญ้า ยังมีการเสวนาเรื่องนี้กันอยู่จ านวนมากในชั้นต้นได้
ทราบว่ารัฐบาลได้พยายามระดมความคิด และหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อยู่ ซึ่งมีภาคราชการที่เกี่ยวข้อง 
เช่นกระทรวงพาณิชย์ ประสานภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ เช่น โครงการธงฟ้าของรัฐบาล 
                      2.2 จากการเสวนาในเวทีความคิดสู่การปฏิรูป “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ประชาชนในพ้ืนที่
ต้องการให้รับบาลช่วยเหลือระบบชลประทาน ต้องการน้ าให้เข้าถึงในพ้ืนที่ เพ่ือใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม
ต่างๆ ได้ทั้งปี สามารถใช้น้ าในการเลี้ยงชีพของตนเองได้หลายๆด้าน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 
และต้องการให้มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมู่บ้าน มีไฟฟ้าอย่างทั่งถึงโดยเฉพาะความสว่างบนท้องถนน  
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           3. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จากการเปิดเวทีปฏิรูป
ประเทศ 
        3.1 ควรมีการจัดท าเวทีประชาคมสร้างความปรองดอง อบรมสร้างความเข้าใจ เด็ก 
เยาวชน ให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องในอนาคต  
                3.2 สร้างกิจกรรมความปรองดองของเด็ก เยาวชนระดับหมู่บ้าน ชุมชน เช่น การเข้าค่าย
เพื่อให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                3.3 ให้มีการจัดเวทีพบปะระหว่างผู้น าชาวบ้านให้บ่อยขึ้นเริ่มปลูกฝังความส าคัญล าดับ
อาวุโส สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
                3.4 ให้มีการจัดเวทีพบปะระหว่างแกนน าทางการเมืองทุกพรรคให้ส านึกรักชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล  
                3.5 ควรมีคนกลางที่แท้จริงในการประสานด้านความคิดการสร้างความสมานฉันท์ มี
กิจกรรมบางส่วนถูกบังคับให้ท า/เข้าร่วมกิจกรรม หรือความคิดเห็นที่ถูกน าเสนอไม่ถูกปฏิบัติ ไม่มีการ
สานต่อแก้ไข หรือน าไปใช้ประโยชน์ จึงไม่เกิดการมีส่วนร่วม 
               3.6 ภาคการเมือง ภาครัฐบาล ต้องมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันและช่วยแก้ไขปัญหาในความคิดแตกต่างความขัดแย้งถ้าแก้ปัญหาได้ ประชาชนจะ
รักใคร่สามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันเอง 
               3.7 ความสมานฉันท์เกิดได้จากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน พัฒนาแก้ไขปัญหาผู้น าแตกแยก 
ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก 
               3.8 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรู้จักหน้าที่ของตนเองท ากิจกรรมร่วมกัน
บ่อยๆ 
               3.9 รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นักวิชาการจะต้องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่าอิงทฤษฎีอย่างเดียว 
               3.10 สร้างวัฒนธรรมเด็กเคารพผู้ใหญ่ สร้างระบบเศรษฐกิจให้คนอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้า 
สร้างความเสมอภาค กฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมในทุกฝ่ายทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นไมป่ฏบิตัิ
แบบเลือกพรรคเลือกพวก 
           4. การด าเนินการในระยะต่อไป 
                         ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปจะก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ ศปป.กอ.รมน. ภาค 1 – 4 ด าเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหา/ข้อ
ร้องเรียนต่างๆจากประชาชน เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน
ชาติ รวมทั้งประสานงานติดตามเรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือจากเหตุการณ์ความ
รุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองของทุกฝ่าย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2557  
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ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นและเน้นย้ าให้ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๒ ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย (Road Map) โดยได้มีการจัดตั้งสภาปฎิรูปประเทศไทย (สปช.)     
ขึ้น ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ได้แก่ การเมือง การ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ 
พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และด้านอื่นๆ  ซึ่งได้แต่งตั้งสมาชิก สปช . 
จ านวนไม่เกิน ๒๕๐ คน เรียบร้อยแล้ว เพ่ือออกแบบและวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้
มีความมั่นคงเข้มแข็งโดยการสนับสนุนการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  และ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

1. การสนับสนุนการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ สศช. น าข้อเสนอการปฏิรูป    

ประเทศไทยไปพิจารณาจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วน และคัดเลือกประเด็นที่สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ ๙ ธันวาคม 2557 ก่อนที่จะเสนอ 
สปช. เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ต่อไป  ซึ่ง สศช. ได้เสนอ ครม.เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 
มกราคม ๒๕๕๘ และได้ส่งให้ สปช. ด้วยแล้ว  และสภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบรายงานข้อเสนอการ
ปฏิรูปประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ส่ง
รายงานฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญประจ าสภา ๑๘ คณะ เพ่ือพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของ สปช. 
คสช. และรัฐบาล ได้มีการเชื่อมโยงประสานติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานร่วมกับ  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งในห้วงเดือนมกราคม 2558 ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี     

(นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ประสาน
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้ 

   ๑ )  ให้ สภาปฏิ รู ปแห่ งชาติ พิ จ ารณาก าหนดแนวทางการด า เนิ นการของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติของแต่ละคณะที่น าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง และให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน โดยให้มีการก าหนดประเด็นหลักและประเด็น
รองที่ชัดเจน  รวมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนให้มีการสร้างรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับผลงานที่ด าเนินการไปแล้ว  ผลงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  หรืองานที่จะท าในระยะ
ต่อไป 
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 2) กรณีคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาใน
เรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่  เช่น พลังงาน ไฟฟ้า น้ ามัน ขยะ เห็นควรให้เชิญหน่วยงาน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนงานกับรัฐบาล
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นควรให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพ่ือให้มีการ
รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแต่ละส่วน รวมตลอดทั้งการปรึกษาหารือในเรื่องอื่นใดก็
ได้ ซึ่ง คสช.และ ครม. พิจารณาแล้วลงมติมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการ คสช. ท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการด าเนินการจัดการประชุมร่วมดังกล่าว   

2.3 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ รับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ รับทราบ เรื่อง การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่าในการเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานหรือรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมายจะเป็นผู้ลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นั้น ได้รับการ
ประสานจากสภาปฏิรูปแห่งชาติแจ้งว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอแก้ไขผู้ลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง จาก “ประธานหรือรองประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมาย” เป็น “ประธานกรรมาธิการ” แทน ทั้งนี้ ได้หารือกับ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว 

2.4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) เสนอและมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานของคณะกรรมการปฏริปู
พลังงาน เรื่องการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของ 
สปช. ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประชุมหารือ
ก าหนดวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิรูปพลังงานอันจะเป็นการ
ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงน าเข้าจากต่างประเทศ  เพ่ิมทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศและยังเป็น
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และให้กระทรวงพลังงานจัดท ารายงานผล
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติแล้ว ส านักเลขาธิการ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๙ 

 
 

คณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ต่อไป 

2.5 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย)  
ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอและมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยของ
คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชุมหารือ
ก าหนดวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคม
สูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงานผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน
ภาพรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  เมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและมีมติแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป 

 

บทวิเคราะห์ 
คสช. และรัฐบาล ได้มีการเชื่อมโยง ประสานติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานร่วมกับ  สภาปฏิรูป
แห่งชาติ  โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ 
เครืองาม) และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ประสานสภาปฏิรูป
แห่งชาติ  ทั้งนี้ จากการติดตามการปฏิรูปประเทศ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พบว่า สปช. ได้มีการ
พิจารณาเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนในหลายเรื่อง  นอกจากนี้ ความ
คืบหน้าในการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม Road Map ของ คสช.
และรัฐบาล  ซึ่งในระยะต่อไป สปช.จะได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มในสังคม 
ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการการส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประจ า
จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น ๗๗ คณะ และได้มีการเผยแพร่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และรายการจุด
เปลี่ยนประเทศไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑  ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการด าเนินการที่ผ่านการพิจารณาของ สปช. และการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึงได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนต่อไป 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๐ 

 
 

ส่วนที่ ๓ การบริหารราชการแผ่นดิน 
 

นโยบายที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๗ ประเด็นหลัก คือ 
๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

        กิจกรรม“เยาวชนไทย เทิดทูนสถาบัน” รุ่นที่ ๔ ระหว่าง ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ใน
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย  
 ๑.๒ เชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยได้
ด าเนินการใน ๓ ส่วนดังนี้ 

      ๑.๒.๑ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

                - การปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่กระท าความผิด ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  
(๑ เม.ย. ๒๕๕๘ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับแจ้งการ
กระท าความผิดพร้อมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการในเรื่องเว็บไซต์หมิ่นสถาบันและเว็บไซต์ลามก
อนาจาร จ านวน ๓๓๐ URLs  

                - มีค าสั่ งศาลอาญา (หมายเลขคดีด า )  ให้ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๓๐ URLs 

                ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ปัจจุบันเทคโนโลยีของเว็บไซต์หรืออนิเทอรเ์นต็
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในการ
ตรวจสอบหรือการระงับการแพร่หลายของเว็บไซต์ไม่สามารถด าเนินการได้รวดเร็วทันที นอกจากนี้ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๐ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนส่งค าสั่งศาลอาญา อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศ ที่มิใช่ผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้บังคับ แห่ง พรบ. คอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ใน
ต่างประเทศ 

      ๑.๒.๒ การใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ๑) ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยกองทัพบก 

จ านวน ๑๘๒,๘๕๓ ยูอาร์แอล (URL) และด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน/
บ่อนท าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๘๖๖,๖๓๖ ครั้ง 

               ๒) โครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยกระทรวงแรงงาน มีประชาชนและ
ข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรรวมทั้งสิ้น ๑๗๔ ,๕๒๖ ครั้ง เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๑ 

 
 

      ๑.๒.๓ การใช้มาตรการทางสังคมจิตวิทยา ๒๕ กิจกรรม คือ 
              โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
        ๑) งานกาชาดประจ าปี ๒๕๕๘ โดยในส่วนของงานออกร้านของกระทรวง      
การต่างประเทศ นั้น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. – ๗ เม.ย. ๕๘ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า 
เพ่ือน ารายได้จากการออกร้านขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
องค์อุปนายิกา ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย เพ่ือใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลของสภากาชาดไทย 
         ๒) “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการ 
จัดการประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ (Special Meeting of the Princess Maha 
Chakri Award – PMCA) ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๗ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ภายหลังจากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงศึกษาของ
ภูมิภาคเมื่อเดือน ก.พ. ๕๗ โดยมีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพ่ือมอบ
ให้แก่ครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ซึ่งมีผลงานโดดเด่นแลทุ่มเทอุทิศตนในการท างาน โดยขอให้
แต่ละประเทศพิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ ประเทศละ ๑ คน และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ ๒ ต.ค.๕๘ ทั้งนี้ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล จะ
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลเงินสด จ านวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และเหรียญรางวับสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรี ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ ได้เสนอรายชื่อครูเพื่อเข้ารับรางวัลแล้วจ านนวน ๙ ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ กัมพูชา บรูนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์ – เลสเต ส าหรับประเทศไทย และเมียนมาร์ ก าลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 
        ๓) จัดนิทรรศการ “วิศิษฏศิลป์ แผ่นดินสยาม” ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๘ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์  ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ เป็นการแสดงศิลปะฝีพระ
หัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านจอมัลติทัช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระองค์
ท่านเป็นดั่งวิศิษฎศิลป์ (ผู้เป็นเลิศทางด้านศิลปะ) 
        ๔) จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๘,๒๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๗ จากเป้าหมายทั้งปี ๒๐,๐๐๐ คน) 
        ๕) จัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการเฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๒ 

 
 

เรื่อง “ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ภาพสะท้อนความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล” โดยกระทรวงวัฒนธรรม 
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
        ๖) โครงการ “ค่ายอินฟินิต มอบความรู้คู่ความดีไม่มีสิ้นสุด” โดย
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นการจัดค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๖๐ ค่าย 
        ๗) โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกระทรวงสาธารณสุข มี
ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมแล้ว ๒,๐๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๘ 
        ๘) โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดย
กระทรวงสาธารณสุข บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้แก่ ผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ จ านวน ๒๑,๙๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ ด้านการส่งเสริมป้องกัน มีชมรมผู้สูงอายุจัด
กิจกรรมดูแลอนามัยช่องปากตนเองจ านวน ๓,๕๕๗ ชมรม แก่สมาชิกรวม ๗๔๘,๐๕๒ คน 
        ๙) “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” โดยกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดตา ทั่วประเทศ ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก จ านวน 
๓๐,๖๒๔ ราย ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดตา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการผ่าตัดต้อ
กระจก จ านวน ๑,๘๘๐ ราย  
        ๑๐) โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ โดยกระทรวง
สาธารณสุข รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ภาคอีสาน โดยการจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ มีเจ้าหน้าที่จัดทีมออกไปให้บริการในชุมชน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ 
โรงงาน ตลาดนัด สถานีขนส่ง ในย่านชุมชน มีผู้ได้รับวัคซีน ๕,๐๐๐,๙๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๑  
และรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ รวม ๕๗ จังหวัด สามารถฉีดได้ 
จ านวน ๗,๑๔๖,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๖ เร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในเด็กอายุ ๒ ปี ๖ เดือน ถึง ๗ 
ปีทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับวัคซีนและด าเนินการจัดจ้างส่งวัคซีนให้สถานบริการ
ทั่วประเทศ จ านวน ๓,๐๕๒,๕๐๐ โด๊ส ซึ่งจะด าเนินการฉีดวัคซีนในเดือน พ.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘ นี้ 
        ๑๑)  โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงส้วมเพ่ือให้โรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารมีส้วมส าหรับใช้งานตามมาตรฐาน แล้วเสร็จ จ านวน รวม ๖๖ แห่ง จากเป้าหมายในถิ่น
ทุรกันดาร ๘๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘ 
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        ๑๒) โครงการสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน โดยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาและตรวจเยี่ยมแล้ว ๙ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๖ แห่ง 
        ๑๓) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหา
ด้านพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘)  โดย
กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมในลักษณะบูรณาการกิจกรรม ร่วมกับโครงการบูรณาการพัฒนาด้าน
สุขภาพ (โรคหนอนพยาธิ มาลาเรีย และเอดส์) จ านวน ๓ ครั้ง มีภาคีเครือข่าย ๒๑ หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ด าเนินการส ารวจทัศนคติของชุมชน และประเมินความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติต่อโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคหนอนพยาธิและมาลาเรีย  
        ๑๔)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 
และ นิทรรศการ “ดวงแก้วแห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์
สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
        ๑๕) กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จัดงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
        ๑๖) กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินการเสนอให้มีการ
พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษซึ่งคดีถึงที่สุด เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยชี้แจงขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
        ๑๗) กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ด าเนินโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดารา
ศาสตร์ เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กว่า ๓๐๐ โรงเรียนใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้เข้าถึงครู นักเรียน 
และประชาชนกว่าแสนคน หวังจุดประกาย ให้นักเรียนหันมาสนใจ ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น 
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        ๑๘) พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่าง ๒๓ มีนาคม - ๙ เมษายน 
๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานในพิธี ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และก าหนดเป้าหมายการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน ๘๖๐ รูป  
        ๑๙) พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ทหารบก เป็นประธานในพิธี 
        ๒๐) งานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ 
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตร โดยกิจกรรมดังกล่าว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงมี      
พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการดนตรีไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีไทยของ
พระองค์ท่านอีกด้วย 
        ๒๑) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม
กองทัพเรือ มี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน ประกอบด้วย 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
        ๒๒) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราช
กุศล เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี 
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง 
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธาน 

๑.๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ๓ กิจกรรม คือ 
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           ๑) สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน ๘๒,๕๑๕ คน 
รวมทั้งบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการเผยแพร่พระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/การเกษตรที่ส าคัญของประเทศ มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยม
ชม จ านวน ๕๙๔,๐๔๗ คน มีผู้ได้อบรมเข้าฐานการเรียนรู้ จ านวน ๑,๗๕๒ คน 
  ๒) จัดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ ” รุ่นที่ ๒๓ โดยกองทัพไทย น าเยาวชนมุสลิมใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่และครูพ่ีเลี้ยง จ านวน ๒๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพ่ือให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมได้ทราบ และน าไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๓) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง Royal Paragon Hall สยามพารากอน โดยมีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร 
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิด ซึ่งกองทัพบกเป็นเจ้าภาพร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น 
จ ากัด และ รอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ร่วมจัดคอนเสิร์ต "Yes We Can" ทั้งนี้ ใน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น าตัวหนังสือในสมุดทรงงานส่วนพระองค์ ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
ผ่านบันทึกมีชีวิตเล่มใหญ่เป็นครั้งแรก เพ่ือให้คนไทยได้ปลาบปลื้มในพระปรีชาสามารถของพระองค์ 

๑.๔  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ด าเนินการ ๒ ส่วน ดังนี้ 

       ๑.๔.๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
              ๑) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชด าริ  โดย กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ตามโครงการตามพระราชด าริได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบสหกรณ์โดยให้สมาชิก
โครงการตามพระราชด าริมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน และ น าไปสู่การพ่ึงตนเองและสามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้เป้าหมาย ๓,๓๐๐ คน ผลการด าเนินงาน ๒,๓๑๐ คน 

              ๒) โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่น
ทุรกันดารและพ้ืนที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ปี ๒๕๕๘  โดยกระทรวงสาธารณสุข  

              ๓) การด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยสนับสนุนสารเร่ง พด. เพ่ือผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพ 
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จ านวน ๒๘๙,๐๐๕ ราย  ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน ๘๒,๓๑๒ ราย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ๒,๑๑๖ แห่ง สอนแนะอบรม
ให้ความรู้การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน ๒๐๐,๐๓๓ ราย และสร้างและพัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี  จ านวน ๖,๖๑๓ ราย  คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๓๙๐ แห่ง 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกรรมการและฝ่ายจัดการ จ านวน ๓๙๐ 
แห่ง ๗,๘๕๖ ราย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๙๐ แห่ง ๗.๘๐ ล้านบาท รวมทั้ง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑,๓๙๐ ราย อบรมและถ่ายทอด
ความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร 
๑๔,๔๑๕ ราย  ฝึกอบรมเกษตรกรฝ่ายศูนย์เรียนรู้ ๒,๘๗๔ ราย          

              ๔) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ น่ืองมาจากพระราชด าริ  โดย
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในสถานศึกษา               
โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ ๑ แห่ง รวม ๒๒๕ แห่ง ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดละ ๑ แห่ง ขณะนี้ได้จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จ านวน ๒ รุ่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ านวน ๙ เครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมทั้งสนับสนุน ให้ อบต./เทศบาล ในพ้ืนที่ที่มีโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤษศาสตร์ให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยกรท้องถิ่น 
พร้อมทั้งจัดท าเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 

              ๕) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการด าเนินการได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา จ านวน ๘๐ แห่ง ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ๑) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ๒) จัดท าแปลงเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบ
ส าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ ๓) รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า และการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
                 ๑.๔.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
         ๑) ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) โดยประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ จ านวน ๒,๕๕๓ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๓,๐๐๐ คน) และฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น ทหารก่อน
ปลดประจ าการ ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด และ ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นต้น เพ่ือเข้าสู่ระบบการจ้าง
งาน จ านวน ๕,๖๗๙ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๔,๐๐๐ คน) 
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              ๒) โครงการตามพระราชด าริ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอนแนะการท า
บัญชีรับจ่าย บัญชีต้นกล้า บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตามโครงการพระราชด าริ จ านวน ๒๗,๖๗๓ ราย อบรมเกษตรกรและพัฒนา
อาชีพ ๑,๔๕๓ ราย  ส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และส่ง เสริมการ
ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ๘๔,๓๒๙ ไร่  จัดท าแปลงทดสอบ ๒,๕๐๐ ไร่ 
๑๐,๙๗๓ ราย จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ ๕๔ ศูนย์ มีการรวมกลุ่มเกษตรกร ๒,๔๘๖ ราย 

              ๓) โครงการศูนย์ประสานโครงการพระราชด าริ  โดยกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เป็นศูนย์ประสานหน่วยงานในพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนและให้บริการ
ด้านสวัสดิการสังคมเบื้องต้นแก่สมาชิกโครงการเป้าหมาย ๔๔๐ คนผลการด าเนินงาน ๓๐๔ คน 

              ๔) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในเมียนมาเก่ียวกับการปลูกพืชทดแทนพืชยาเสพติด 
โดยใช้รูปแบบโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มูลนิธิฟ้าหลวง โดยมี
กรมกิจการชายแดนทหาร จะใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ให้การสนับสนุนการประสานงานเพ่ือให้การ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการจัดตั้ง     
ศูนย์การเรียนรู้ 

              ๕) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง โดยกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชากรบนพ้ืนที่สูง ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮองสอน พะเยา ล าพูน น่าน ก าแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย 
เป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน  ผลการด าเนินการ ๒,๔๗๒ คน 

 

๑.๕ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน 

๑.๖ เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด อาทิ 

       การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การแนะน าส่งเสริม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวงจ านวน ๕๓ แห่ง สนับสนุนปัจจัย
การผลิตและการตลาดในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๖ แห่งวงเงิน ๓.๗๐ ล้านบาท ถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้เกษตรกร จ านวน ๓๓๒,๐๐๐ ตัว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ๑,๐๕๐ ราย 
รวมทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรพ้ืนที่สูง จ านวน ๘,๕๔๑ ไร่ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
๑,๘๐๒ ราย 
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นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
      ๒.๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน  
                 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการชายแดน 

เพ่ือรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๘ โดยส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความ
มั่นคง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และพิจารณาการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนฯ ๘ แนวทาง
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ดังนี้  

           - จัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน  
           - พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง  
           - จัดท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วย คน สินค้า และ

ยานพาหนะ  
           - พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุม การลักลอบเข้าเมือง 

และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
           - ด าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้พ้ืนที่

ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน  
           - พัฒนาระบบการข่าว  
           - สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน  
           - จัดเฝ้าตรวจพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  
           ในชั้นต้น สมช. เตรียมน าร่างแนวทางการบริหารจัดการชายแดนเสนอคณะกรรมการ

ร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป  
           ปัญหาอุปสรรค หน่วยที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนมีหลายหน่วยประกอบ

กับมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้อง ในขณะที่การด าเนินการของหน่วยต่างๆ มีลักษณะแยกส่วนส่งผลให้
เกิดข้อจ ากัดในการบูรณาการการท างานร่วมกันในบางกรณี 

      ๒.๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล  
               - การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดย สมช. ได้ประสานการ

ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ส่วนราชการก าหนดไว้รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาตทิางทะเล (พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และได้ประชุมชี้แจงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ฯ ในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบน 
และในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่าง ณ จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๒ - ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
สาระส าคัญของแผนความมั่นคงฯ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแผนความมั่นคงฯ ซึ่งส่งผลให้การ
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ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงฯ ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งยังได้รับทราบอุปสรรคและปัญหา ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแผนความมั่นคงฯ ต่อไป 

               - อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๒ พลเรือเอก 
พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง 
กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรดังกล่าว    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนเป้าหมาย โดยได้จัดท าโครงการเปิดหลักสูตรอบรมร่วม 
ระหว่างข้าราชการทหารและพลเรือน เพ่ือร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือพร้อมกับเพ่ิมความรับรู้
ข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญทางทะเลและความจ าเป็นในการเสริมสร้างก าลังกองทัพ 

               - ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ ภาคทะเลประจ าปี ๒๕๕๘ พลเรือเอก ไกรสร 
จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ ภาคทะเลประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดสมุทรธาราม และหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) และการฝึกค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR) 

๒.๒ การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

      ๑) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ระยะแรก) ๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา ทั้งนี้กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ด าเนินการคู่ขนาน โดยลงนามความร่วมมือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมพลาสติกในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษน าร่อง ได้แก่  จ .ตาก และ จ.สระแก้ว คาดว่าจะ
สามารถพัฒนาสินค้าพลาสติกไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้  ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใน ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTT GC) ๒) สถาบัน
พลาสติก ๓) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

      ๒) การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 
.            ครม. มีมติ เมื่อวันท่ี ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการในการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ

ด่านสิงขร และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกฎกระทรวง เพ่ือเปิดจุดดังกล่าว และให้ 
สมช.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการเข้า -ออก บริเวณ
ชายแดนอย่างเป็นระบบ ก ากับ การเข้า-ออกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้จังหวัดเตรียมความ
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พร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษโดยเร็ว และกรณีที่หากจะมีการใช้พ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวเพื่อก่อสร้างใดๆ ให้หารือกับกรมแผนที่ทหารก่อนเพ่ือไม่ให้กระทบต่อปัญหาเขตแดน 

            เมื่อ ๗ เม.ย. ๒๕๕๘ สมช. ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตามที่ ครม. เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘ มอบหมายให้ สมช.เป็น
เจ้าภาพจัดประชุมฯจากนั้น สมช. ได้น าเรื่องเสนอ ครม. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘ โดย ครม. มีมติรับทราบ
การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงฯให้ครอบคลุมทั้ง
เรื่องคน ยานพาหนะ สินค้า รวมทั้งปัญหาและผลกระทบอื่นๆ และให้จังหวัดประจวบฯจัดตั้งกลไก
ส าหรับก ากับ ดูแลผลกระทบความมั่นคงและกรณีมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ
บริเวณชายแดนให้ประสานกรมแผนที่ทหาร บก.กองทัพไทย ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการ
ด าเนินการ 

๒.๓ การก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด 
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใชก้ฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ  

 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีผลความคืบหน้าด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ๖ ประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ 
                 ๑) การบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัด
ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. 
๕๘ มีหน่วยงานร่วมหารือ ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง กรมการกงสุล กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงแรงงาน และศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (ศปก.นรม.) โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการต่อการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูล   
อัตลักษณ์บุคคลเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและจัดเก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคล และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว อาทิ แผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณ รายละเอียดเชิงเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
แล้ว อาจพิจารณาให้ศูนย์ฯ มีสถานะเป็นหน่วยงานในลักษณะพิเศษ ภายใต้การก ากับดูแลของส่วน
ราชการที่มีความเหมาะสม 
                 ๒) การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในเยเมน
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเยเมนได้พัฒนาไปถึงระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนไทยในเยเมน จ านวน ๑๙๓ คน (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไทย พ านักและศึกษาอยู่ที่เมือง
ตารีมและเมืองมูคอลลาทางภาคตะวันตกของประเทศเยเมน) กต. จึงได้ด าเนินการอพยพคนไทยออก
จากประเทศเยเมนโดยเร่งด่วน  
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                    ทั้งนี้ จ านวนนักศึกษา/คนไทยในเยเมน จ านวนทั้งสิ้น ๑๙๓ คน มีนักศึกษา/คนไทย
อพยพออกจากเยเมนกลับประเทศไทยแล้วเป็นจ านวน ๑๒๕ คน และมีนักศึกษา/คนไทยไม่ประสงค์จะ
อพยพออกจากเยเมน จ านวน ๖๘ คน ซึ่ง กต. และสถานเอกอัครราชทูตก็มีการติดต่อด้วยเป็นประจ า 
และพร้อมที่จะช่วยเหลือหากเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและจ าเป็นต้องอพยพกลับประเทศ 

        ๓) ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

                     - การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่
หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ (โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ วันที่ ๑๗-๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘) ได้มี
การหารือเพ่ือประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยไดห้ารอื
อย่างไม่เป็นทางการกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารแห่งกองทัพฟิลิปปินส์ (Intelligence Service 
Armed Forces of the Philippines - ISAFP) เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร มุมมอง ความคิดเห็นในด้าน
ความมั่นคง อาทิ ในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล 
ฯลฯ และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านเกาหลีเหนือกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ อาทิ ปัญหา
การแพร่ขยายอาวุธ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ เป็นต้น 
                     - จัดให้มีการเตรียมการเพ่ือลงนาม MOU ระหว่างไทย (มีเลขาธิการส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแทนผู้ลงนาม) กับองค์การต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอินโดนีเชีย 
โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่องส าคัญ ดังนี้ 
                        (๑) การจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลงนาม 
MOU ระหว่างไทยกับองค์การต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของอินโดนีเชีย วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของร่างความตกลงระหว่างไทยกับองค์การต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของ
อินโดนีเซีย โดยที่ประชุมเห็นชอบในการลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่าง
ไทย-อินโดนีเซีย เตรียมท าความตกลงความร่วมมือด้านการก่อการร้ายระหว่างไทย-อินโดนีเซีย  
                         (๒) การจัดประชุมหารือกับคณะผู้แทนองค์การต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของ
อินโดนีเซีย วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘ เพ่ือหารือเรื่องการพิจารณารายละเอียดในการร่างความตกลง
ระหว่างไทย – อินโดนีเซีย และความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อร้ายระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย 
       ๔) ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

            - ด าเนินการช่วยเหลือและส่งกลับลูกเรือประมงไทยที่ตกค้าง โดย กต. ได้ร่วมกับ 
พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยใน
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค. – ๘ เม.ย. ๕๘ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการดูแล
และให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นของ
อินโดนีเซียในการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในเกาะอ าบนและเกาะอื่นๆ และได้จัดตั้ง     
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“ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาและส่งกลับแรงงานไทยในอินโดนีเซีย”ที่ท่าเรืออ าบนเป็นการชั่วคราว เพ่ือ 
อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของลูกเรือประมงไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย โดยมี
ลูกเรือประมงไทยที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับไทยรวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน แบ่งเป็นคนไทย ๗๙ 
คน จากเกาะอ าบนและบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
จาการ์ตา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจฯ และกองทัพอากาศ ได้ส่งลูกเรือประมงไทย จ านวน ๖๘ คนเดินทาง
กลับถึงไทย ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖โดยเที่ยวบินพิเศษ C130 ในเวลา ๑๕.๐๐ น. และได้
ส่งมอบลูกเรือประมงไทยให้กับ พม. เพ่ือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป 

            อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย
ที่ยังตกค้างในอินโดนีเซียและประสงค์เดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานและได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๗ กระทรวงการ
ต่างประเทศได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและส่งลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนเีซยีกลบัประเทศ
ไทยแล้วทั้งสิ้น ๒๔๔ คน โดยในจ านวนนี้เป็นลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างอยู่ที่เกาะอ าบน ๑๖๖ คน 
                    - ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง โดย
กองทัพบก มีผลการจับกุม ๓,๘๘๘ ครั้ง มีผู้กระท าความผิด จ านวน ๒๔,๑๒๔ คน แยกเป็น ชาวกัมพูชา 
๒๐,๕๒๑ คน และ ชาวเมียนมา ๓,๖๐๓ คน 
                    - กรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงจุดยืนของรัฐบาลในการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย
ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ิมอ านาจทางการปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ในการสั่งปิดหรือ พักใช้ใบอนุญาตของสถาน
ประกอบการ หรือโรงงานที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ และเพ่ิมบทลงโทษต่อผู้กระท าความผิดถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต รวมทั้ง   ให้ความส าคัญกับการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ 
                    - กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ใบอนุญาตท างาน
สิ้นสุดลงหรือยังไม่มีใบอนุญาตท างาน โดยกระทรวงแรงงานได้ด าเนินการให้บริการ ณ ศูนย์ตรวจลง
ตราและพิจารณาอนุญาตการท างาน มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการ
ท างาน จ านวน ๑๗๕,๕๖๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน) 
ด าเนินการโดยกระทรวงแรงงาน  
     ปัญหาและอุปสรรค ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าวกลุ่มที่จดทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ด าเนินการตรวจ
สัญชาติยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างานได ้
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                    - กรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน โดยกระทรวงแรงงานมีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ 
คน เป็นแรงงานต่างด้าว ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผู้ติดตาม ๙๒,๕๖๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา 
ลาว และกัมพูชา) เพ่ือเร่งด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๘ มีนายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพ่ือเข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว จ านวน ๕๒๕,๔๘๕
คน ซึ่งสถานทูตเมียนมาแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว จ านวน ๑๖,๓๙๔ คน 
  การติดตามการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเมียนมา โดยกระทรวงแรงงานของไทย 
และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเมียนมา ได้ร่วมจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน เพื่อติดตามผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาในประเทศไทย พร้อมสร้างการรับรู้ร่วมกัน
เรื่องการจัดระบบแรงงานกับการขยายเวลาการตรวจ สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา และการด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ขยายระยะเวลาการอยู่อาศัยและอนุญาตการท างานของแรงงานต่างด้าว ๓ 
สัญชาติออกไป รวมถึงทบทวนและปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                                         
                    - โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
การด าเนินงานประกันสุขภาพ คนต่างด้าว พร้อมทั้งปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพคนต่างด้าว ดังนี้ 
                       - จัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งแรงงานตามแนวชายแดน เมียนมา ลาว กัมพูชาที่เข้ามาท างานเช้าไปเย็นกลับ 
หรือตามฤดูกาล 
       ๕) ปัญหายาเสพติด   
                    ผลงานการปราบปรามยาเสพติด 
            - ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพบกมีผลการจับกุม จ านวน 
๓๖๓ ครั้ง มีผู้กระท าความผิด จ านวน ๔๒๖ คน เสียชีวิต จ านวน ๑ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๖,๖๘๘,๖๒๘ เม็ด เฮโรอีน ๒๑๔.๖๓๓.๓ กิโลกรัม กัญชา ๓,๔๖๔.๗๐๕ กิโลกรัม และยาไอซ์ 
๖๖.๔๑๕๙ กิโลกรัม 
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                    -  การจับกุมคดียาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด จ านวน ๑๔๙,๗๓๖ คดี ผู้ต้องหา 
จ านวน ๑๕๙,๒๐๗ คน ของกลางคดียาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า ๒๖,๑๗๕,๕๗๗.๕๕ เม็ด ยาไอซ์ 
๖๕๒.๖๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๒๔.๖๑ กิโลกรัม กัญชา ๙,๙๑๑.๖๘ กิโลกรัม ด าเนินคดีฐานความผิด
สมคบ/สนับสนุน ๓๒๙ คดี ผู้ต้องหา ๙๘๗ ราย 
                    - การเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงโดยการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง (สถานบริการ/
สถานบันเทิง,หอพัก/อาคารที่พัก/ที่พักเชิงพาณิชย์, ร้านเกม/ร้านอินเตอร์เน็ต,โต๊ะสนุกเกอร์/โต๊ะ
บิลเลียด) จ านวน ๑๖,๘๘๗ ครั้ง ด าเนินการต่อพ้ืนที่เสี่ยงที่กระท าผิดโดยใช้มาตรการทางสังคม ๕๖๑
ครั้ง ใช้มาตรการทางกฎหมาย ๒๐๐ ครั้ง 
                    - ด าเนินการตรวจค้นในโรงงานและสถานประกอบการ โดยกระทรวงยุติธรรม พบผู้
เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ๒๒,๑๐๙ ราย ส่งเข้ารับการบ าบัดรักษาด้วยความสมัครใจ จ านวน ๓๘๑ ราย ให้
โอกาสเข้าท างาน ๓๖๘ ราย และจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้
ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด ๑๓๐,๑๐๓ ราย จัดกิจกรรม To Be Number One และจัดกิจกรรม
ส าหรับกลุ่มเสี่ยง (แรงงานต่างด้าว) 
                    - ด าเนินการในเรือนจ า โดยกระทรวงยุติธรรม ปิดล้อม/ตรวจค้นในเรือนจ าทุกเรือนจ า
อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง สามารถตรวจค้นยึดโทรศัพท์มือถือได้ ๑,๓๔๗ เครื่อง ซิมการ์ด ๖๘๐ อัน ยึด
ยาบ้า ๗,๗๕๖ เม็ด ไอซ์ ๔๑๘.๕๕ กรัม  
                    -  ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  โดย
กระทรวงยุติธรรม ผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ตู้ ปณ ๑๒๓ และทาง Web Site ของส านักงาน ป.ป.ส.       
พบการร้องเรียน ๓๑๓ คน ด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๙๐ คน 
           มาตรการในการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    - การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ๑๒๙,๘๔๐ คน และการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัด ๓,๙๘๓ คน โดยกระทรวงยุติธรรม 
                    - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระทรวงแรงงาน เน้นให้สถานประกอบ
กิจการน ามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการ
จัดการปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๘,๑๙๔ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๙๗ จากเป้าหมายทั้งปี ๒๐,๐๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง ๑,๕๔๓,๔๒๐ คน (เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งปี ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน) 
                    - โครงการป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด โดยส่วนการ
บริหารโครงการพิเศษ ส านักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ด าเนินกิจกรรม 
เสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี มีผลการด าเนินการให้การฟ้ืนฟู
และพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด จ านวน ๙๙ คน 
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                    - การบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู ผู้ติดยาและสารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ ในระบบสมัครใจ จ านวน ๑๔,๓๕๕ คน จากเป้าหมาย ๔๔,๘๐๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๐๔ ระบบบังคับบ าบัด จ านวน ๑๓,๖๙๒ คน จากเป้าหมาย ๓๓,๔๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๙๑ 
                    - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ
ลูกเสือบ าบัดแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังยาคดีเสพติด ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการ ระบบ และเครือข่ายลูกเสือ     
ในลักษณะ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ผ่านระบบนายหมู่ถาวร ของเครือข่ายลูกเสือราชทัณฑ์ มีสโมสรลูกเสือ
ราชทัณฑ์ไทยเป็นศูนย์กลางการประสานงาน รับทราบปัญหาและให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้จะมี
องค์กรลูกเสือภายนอก เช่น ลูกเสือชาวบ้านท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
                    - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดย
กระทรวงสาธารณสุข จัดท าโครงการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  สนับสนุน
งบด าเนินการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง จัดแข่งขัน/ประกวด 
TEEN DANCERCISE ในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๕๘ ๓ กิจกรรม ๗ ครั้ง  จัดค่าย TO 
BE NUMBER ONE ให้แก่ เยาวชนในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร  ชื่อ “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” (TO BE NUMBER ONE CAMP)  ๒ รุ่น ๘๐๔ คน 
                    - โครงการ “การปฏิรูปการศึกษากับการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในนักเรียน
และผู้ปกครอง” จัดโดยกระทรวงศึกษธิการร่วมมือกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่าย
โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า โดยเริ่มในภาคเรียนที่ ๑/๕๘ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่นักเรียน 
โดยมีโรงเรียนน าร่อง ๔๐ แห่งท่ัวประเทศ 
                    - จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ ต้านภัยยาเสพติด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม” โดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจในหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่
เยาวชน 
         ๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควัน และปัญหาอัคคีภัย 
                      กรมประชาสัมพันธ์ติดตามการท างานร่วมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงคมนาคม ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และน าเสนอการเฝ้าระวังการจุดไฟเผ่าป่าเพ่ือล่าสัตว์และหาของป่า     
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การด าเนินการ ทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากหมอก ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

๒.๔ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ด าเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ไขปัญหา จชต. โดยในห้วงเวลามีการ
ด าเนินงานท่ีน่าสนใจ ๗ ประเด็น ดังนี้  
       ๒.๔.๑ การด าเนินงานในระดับนโยบาย ๒ เรื่อง คือ 
                          ๑) การจัดท าข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบการ
แถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดประชุม สล.คปต. วันที่ 
๑๐ – ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๘ เพื่อจัดท าข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้น าเสนอบอร์ด
นิทรรศการเพ่ือประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน โดยน าผลงานที่มีความส าคัญและ
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแสดงในการแถลงผลงานของรัฐบาลใน
รอบ ๖ เดือน ในวันที่ ๑๗ เม.ย. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
                              -แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน ด าเนินการภายใต้ แผนปฏิบัติการ
การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วยหน่วยงานจาก ๑๗ 
กระทรวง รวม ๕๕ หน่วยงาน และได้ก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจงานรับผิดชอบด้านต่างๆรวม ๗ กลุ่ม 
ประกอบด้วย  
                              - กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกระทรวงกลาโหมเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ สถิติการก่อเหตุในเมืองหลักลดลงจาก ๙ ครั้งเหลือ ๓ 
ครั้ง (ลดลงกว่า ร้อยละ ๖๐) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และสถิติการก่อเหตุในห้วง ๖ 
เดือนที่ผ่านมา ลดลงประมาณร้อยละ ๕๐ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
                              - กลุ่มงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีกระทรวง
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ ปรับปรุงระบบงานยุติธรรม อาทิ การใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยเฉพาะฐานข้อมูลลายนิ้วมือ และสารพันธุกรรม ซึ่งท าให้ การ
ด าเนินคดีความมั่นคง มีความถูกต้องและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้น 
                              - กลุ่มงานสร้างความเข้าใจ ทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน มีกระทรวง
การต่างประเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่
เป็นจริงต่อประชาชน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิก OIC 
                              - กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมาย และ
การเสริมทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
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                              - ง า น พั ฒ น า ต า ม ศั ก ย ภ า พ พ้ื น ที่ แ ล ะ คุ ณ ภ า พชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น  มี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้
อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างและปรับปรุงถนน เสร็จแล้ว ๗ สายทาง และก าลังด าเนินการ ๑๑ สายทาง 
(๒) การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ตามความต้องการของประชาชน ซึ่งได้ปรับแผนด าเนินงานให้
สนับสนุนได้แล้ว ประมาณ ๑,๒๐๐ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๔) เป็นเงินประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท 
(๓) การพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (๔) การเร่งแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของพ่ีน้องประชาชนในบริเวณพ้ืนที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี 
                              - กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และขับเคลื่อนนโยบาย  
                              - กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี มี สมช.เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติแผนขับเคลื่อนกระบวนการพุดคุยเพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดกลไกด าเนินการพุดคุยฯ ทั้ งนี้  เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ และได้เห็นพ้องร่วมกับนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย โดยให้มาเลเซียท าหน้าที่ผู้อ านวยความสะดวกในการพูดคุยฯ ต่อไป ซึ่งได้มีการประสานงานมา
อย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะมีการพูดคุยฯ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 
                              สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในห้วง ๖ เดือน ที่ผ่านมา มี
ความส าเร็จ กล่าวคือ เหตุรุนแรง/และความสูญเสียลดน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญ คุณภาพชีวิต
ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด สังคมพหุวัฒนธรรมมีความเข้มแข็ง ประชาชนไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าใจและสนับสนุนการแก้ปัญหาของรัฐ   
                          ๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สล.คปต.) ด าเนินการ ดังนี้ 
                               (๑) จัดให้มีการประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจงานรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยมี พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าคณะท างานกลุ่มภารกิจงานฯ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมรับทราบ
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภารกิจงานฯ หน่วยที่เกี่ยวข้องชี้แจงผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่ผ่านมา ทั้งนี้ กอ.รมน. รายงานผลความคืบหน้า
ในการด าเนินการ อาทิ     
                               -  โครงการการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ อส. ๑๒๔๘ นาย ซึ่งจะได้เพิ่มก าลังในปี 
๒๕๕๙ เป็นจ านวน ๒๑๖๐ นาย และจะจัดตั้งชุดคุ้มครองต าบลเพ่ิมอีก ๖๐ ต าบล เพ่ือน าก าลังประชาชน
ในพ้ืนที่มาทดแทนก าลังทหารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประธาน คปต.  
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                                - โครงการ ศปก.อ. มีปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ต ารวจจะได้ใช้ 
ศปก.อ. ในการขับเคลื่อนภารกิจรักษาความปลอดภัย 
                                (๒) อ านวยการประสานน าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน แจ้งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 
๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘ โดยได้แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือแนวปฏิบัติในการปกิบัติงานฯ รวม 
๑๒ หน่วยงาน (ได้แก่ สตช., กอ.รมน. ภาค ๔, มท., ปค., กห., ทบ., ทร., ทอ., บก.ทบ., ศอ.บต., ยธ.) โดยมี
แนวทางเรื่อง การใช้ก าลังติดตามจับกุมผู้กระท าผิด ดังนี้ 
                               - ก่อนการใช้ก าลังติดตามจับกุม ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่ายคือ ทหาร 
ต ารวจ และฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติร่วมกัน 
                               - ชุดที่เข้าด าเนินการติดตามจับกุมหรือปฏิบัติการฯ ให้ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือได้รับการฝึกฝนเฉพาะ ซึ่งมีเครื่องแต่งกายเรียบร้อย มีสัญญาณบอกฝ่ายชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การเข้าใจผิด 
                               - หลังจากปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประสานกับผู้น าภายในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าศาสนา เพ่ือท าความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงความ
จ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่  
                                (๓) จัดการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและ
พัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี (อปด.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘ มี น.อ. สมเกียรติ ผลประยูร รน. เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่ของกรมที่ดิน ซึ่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและพบปัญหาความไม่
ปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาการปรับแผนด าเนินงานรังวัดที่ดินในพ้ืนที่
โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด – สุไหงปาดี และพิจารณาขอรับการสนับสนุนช่างรังวัดจากกรมแผนที่
ทหารเพ่ือร่วมด าเนินการกับกรมที่ดิน และการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยรังวัดที่ดินในพ้ืนที่
เป้าหมาย เพ่ือให้กรมที่ดินด าเนินการได้เสร็จตามนโยบาย อย่างไรก็ แม้จะได้รับการสนับสนุนช่างรางวัด
จากกรมแผนที่ทหารแล้ว จะต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นเพ่ิมเติมก่อนการปฏิบัติงานซึ่งต้อง
ใช้เวลาระยะหนึ่ง ช่างรังวัดจึงจะมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
            ๒.๔.๒ ด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ จชต.  
                       กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักในการจัดก าลังสนับสนุนกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการอ านวยการและบริหารงาน รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน
ประจ าปีนอกจากนี้ ได้จัดก าลังสนับสนุนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าเพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ จัดก าลังพลจากกองทัพบก
ปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๓,๙๗๙ นาย 
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    ๒.๔.๓ ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรม ๖ ประเด็น คือ   
                          ๑) กองทุนน้ าใจไทยเพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายเดนภาคใต้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ าใจไทยฯ และเสนาธิการทหารเรือ รับมอบเงินสมทบทุน “กองทุน
น้ าใจไทย” เพ่ือผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่รับผิดชอบกองทัพเรือ" จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
จาก พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เมื่อ ๙ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ าใจไทย เข้าร่วมพิธี 
                          ๒) ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่มีอาชีพและ/หรือรายได้
เพ่ิมขึ้น โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการน าภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จ านวน ๓๘๐ คน ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน 
จ านวน ๓๐,๖๘๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖ จากเป้าหมายทั้งปี ๓๘,๐๐๐ คน) 
                          ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบของ ๕ จังหวัดภาคใต้ จ านวน ๙,๕๙๕ คน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗- 
เมษายน ๒๕๕๘) และด าเนินกิจกรรม โครงการสานพลังพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท าเวที
ประชาคม ส่งเสริมสภาผู้น าสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒,๓๐๐ คน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและ
การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านอัตลักษณ์สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ และมีส่วนร่วมท าให้พื้นที่เกิดความสงบสุข 
                          ๔) โครงการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๔๙ ราย ให้การช่วยเหลือเฉพาะกรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๑ ราย มอบเงิน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๓ ราย มอบเงินยังชีพราย
เดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จ านวน ๗,๒๕๓ ราย มอบเงินยังชีพ
รายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จ านวน ๖๒๓ ราย มอบเงินอุดหนุน
แก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ 
๒,๐๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๖๐ ราย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่
สงบฯ ๑ ราย สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จ านวน ๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๘,๑๑๖ ราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ) 
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                          ๕) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ดังนี ้ 
 จังหวัดสงขลา 
       - จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ “ต้นกล้าพหุวัฒนธรรม” มีเยาวชนจากศาสนา
พุทธและอิสลาม จากอ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ และ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
อ าเภอละ ๘๐ คน รวม ๓๒๐ คน ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน การให้
ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติพ้ืนฐานในศาสนาพุทธและอิสลาม การเสวนาจากผู้น าศาสนาพุทธคริสต์ 
อิสลาม การให้ความรู้เรื่องค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาและฝึก
ปฏิบัติจริง  
       -  จัดเสวนา “เล่าเรื่องเมืองเทพาและการผสมผสานทางวัฒนธรรม” 
       จังหวัดนราธิวาส 
       - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนวัฒนธรรม อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ กิจกรรมภาคปฏิบัติในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๓ คน 
       - โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เย็บ ปักผ้า (เสื้อผ้าและผ้าคลุมสตรี) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านช่ างฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าชุดมลายู  จ .นราธิวาส การถ่ายทอด
ศิลปะการแสดงดิเกฮูลู จ.นราธิวาส การถ่ายทอดศิลปะการแสดงกุมปัง  จ.นราธิวาส ถ่ายทอด
ศิลปะการแสดงปันจักสีลัต จ.นราธิวาส ถ่ายทอดภูมิปัญญาการปักผ้าไหมน้อย อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 
การอบรมการท าขนมพ้ืนบ้าน  
        - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างความรัก 
ความสามัคคี และสันติสุขให้เกิดในพ้ืนที่ โดยน าหลักธรรมค าสอนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตอ าเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาส  
       จังหวัดยะลา 
       - ส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในจังหวัดยะลา โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อ .ธารโต จ.ยะลา กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น อ.เบตง จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ๕ 
ต าบล การจัดเสวนา หัวข้อ “เรื่อง การน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าในเชิงธุรกิจอย่างไร ผู้เข้าร่วม
เสวนา ประกอบด้วย ภาคการศึกษา /ธุรกิจ/สภาวัฒนธรรม /ผู้แทนมาเลเซียโครงการเบตงสู่สยามเมือง
งามชายแดน ประกอบด้วยการจัดการประกวดอาหารพ้ืนบ้าน ได้แก่ ไก่สับเบตง ขนมเจาะหูแข่งขัน
ท าอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น 
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       - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘      
ณ วัดนิโครธาราม อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย         
เด็กนักเรียน ระดับประถม ระดับมัธยม  
       จังหวัดปัตตานี  
       - จัดสร้างหอนิทรรศน์สานอารยธรรม จังหวัดปัตตานี  
       - จัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี 
       -  ส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมในจังหวัดปัตตานี โดย
จัดกิจกรรม ดังนี้ ค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นเมืองสาย อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดอบรม   ให้
ความรู้แก่เยาวชน จ านวน ๒ รุ่น อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อ.มายอ จ.
ปัตตานี อบรมการปั้นหม้อดินจัดอบรม และอบรมการสร้างสรรค์งานผ้าขาวม้าบ้าน เป็นต้น  
                          ๖) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                            - คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ต าบล จ านวน ๒๘๙ ราย คัดเลือก
หมู่บ้านต้นแบบ ๓๗ อ าเภอ อบรมเกษตรกร ๒,๕๙๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง ๒,๔๒๘ ราย 
ปรับปรุงฟ้ืนฟูนาร้าง เป้าหมาย ๒๒,๗๐๐ ไร่ ขณะนี้ด าเนินการได้ ๑๒,๒๔๔ ไร่ส่งเสริมการปลูกหม่อน
ไหมเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ชายแดนใต้ จ านวน ๒๐ ราย รวมทั้งจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าทาง
ทะเล ได้จัดท าประชาคมเพ่ือก าหนดพ้ืนที่จัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ทั้งปะการังเทียมในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา และประชาคมการวางซั้ง จ านวน ๕ แห่ง ในจังหวัด
นราธิวาส ๒ แห่ง จังหวัดปัตตานี ๒ แห่ง และจังหวัดสงขลา ๑ แห่ง เรียบร้อยแล้ว 
                          - ประชุมเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพของสถาบันเกษตรกร  ๖๐ คน 
ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป ๑,๙๖๗ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ๒๔๘ 
คน และจัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตรในระดับจังหวัด  ๙๖๔ คน สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
๓๓แห่ง และอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพารา ๓๗ แห่ง และอุปกรณ์การตลาดและปัจจัย
การผลิตยางพารา ๔ แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช จ านวน ๑๑,๒๑๐ ราย  
และจัดท าแปลงต้นแบบและแปลงทดสอบ รวม ๑,๖๘๓ แปลง จัดตั้งตลาดน้ ายางสดระดับท้องถิ่นโดย
จัดตั้งกลุ่มใหม่เพ่ือการรวบรวมน้ ายางสดขาย จ านวน ๔๐ กลุ่ม และดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจ านวน ๔๐๘ 
กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพด้าน ปศุสัตว์ ๑๔,๘๐๘ ครัวเรือน 
                              - ฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือปลูกข้าว โดยอบรมเกษตรกร ๓,๓๒๕ ราย สนับสนุน
ปุ๋ยเคมี ๒๖๖,๐๐๐ กิโลกรัม ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษ โดย สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐,๐๐๐ 
กิโลกรัม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว  ๕,๐๐๐ กิโลกรัม สนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการผลิตข้าว
พันธุ์พ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ ๖๕๐ ไร่ โดย สนับสนุนปุ๋ยเคมี ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม สนับสนุนถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์
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ข้าว ๑๓,๐๐๐ ใบ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพ้ืนที่เหมาะสม ๒,๑๐๐ ไร่ โดย อบรมเกษตรกร 
๕๒๕ ราย สนับสนุนปุ๋ยเคมี ๔๒,๐๐๐ กิโลกรัม  สนับสนุนน้ าหมักชีวภาพปุ๋ยเคมี ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
        ๒.๔.๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                        เร่งสร้างโครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข 
โดยกรมทางหลวงชนบท 
                         (๑) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการผูกพัน งบประมาณปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
จ านวน ๑๘ สายทาง วงเงิน ๓๑๕ ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๗ สายทาง และอยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง ๑ สายทาง 
                         (๒) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการปีเดียว (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘) จ านวน ๑๒ สายทาง วงเงิน ๑๘๑.๒๓๐ ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖ โครงการ และอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ๖ โครงการ 
                         (๓) ก่อสร้างทางและสะพานรายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  
จ านวน ๑๓ สายทาง ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑๒ โครงการ 
        ๒.๔.๕ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ ประเด็น 
                          ๑) โครงการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงแรงงาน มีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร Exim Bank 
จ านวน ๓๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔ ล้านบาท 
                          ๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิต จ านวน ๓๐๐ 
คน ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตเสื้อเชิ้ต จ านวน ๑๐๐ 
คน ในพ้ืนที่ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส หลักสูตรการผลิตเสื้อกีฬาและเสื้อผ้ามุสลิม จ านวน ๑๐๐ คน ใน
พ้ืนที่ อ.รามัน จ.ยะลา หลักสูตรการผลิตเสื้อกีฬาและเสื้อผ้ามุสลิม จ านวน ๑๐๐ คน  
                          ๓) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างงานออกแบบการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 
                          ๔) การเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และสร้างเครือข่าย
อุตสาหกรรมยาง ให้แก่ SMEs.จ านวน ๒๐ กิจการ วิสาหกิจชุมชน จ านวน ๒๐ กลุ่ม และผู้ประกอบการ
และบุคลากรในอุตสาหกรรมยาง จ านวน ๔๘๐ คน 
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                          เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) ทั้ง ๓ ฝ่าย ระหว่าง กสอ. ที่ปรึกษา สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ณ โรงแรมหรรษาเจ บี หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี อสอ. เป็นประธาน ร่วมด้วย รสอ.(น.ส.นิสากร จึง
เจริญธรรม) ผู้แทนจาก ศอ.บต. และผู้แทนจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดย
ในช่วงเช้าเป็นการ  ลงนามของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ และช่วง
บ่ายเป็นการลงนามของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
                          ๕) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ระยะที่ ๓) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินงานผ่าน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กิจกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์ ๒) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ๓) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ๔) กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การยกระดับเทคโนโลยีและมาตรฐานสินค้าในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคงและ
สร้างรายได้ โดยการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่มี
อยู่เดิม โดยปัจจุบัน สามารถพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ , เทคโนโลยี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
จ านวน ๕๓๒ คน 
        ๒.๔.๖ ด้านพัฒนาการศึกษา ๑๘ ประเด็น คือ 
                          ๑) จัดงานร าลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๖ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธี ณ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ต าบลบ่อทอง อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ประธานสมาพันธ์ครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพ่ือ
ร่วมอุทิศส่วนกุศลและร าลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ ราย และเพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคี เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในพ้ืนที่ 
                          ๒) โครงการพัฒนารูปแบบการใช้อักขระมลายูยาวีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าต้นฉบับบัญชีค าภาษามลายูยาวี ในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑ 
– ๖  และโรงเรียนมีกรอบค าศัพท์ภาษามลายูอักขระยาวีที่สามารถน าไปใช้สอนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเป็นไปตามหลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท ารูปเล่ม 
จ านวน ๑๒๐ หน้า เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยรวบรวมค าศัพท์ไว้
ทั้งหมด ๑,๕๒๑ ค า  
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                          ๓) โครงการมหกรรมวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบการจัดงานมหกรรมวิชาการประจ าปีฯ ซึ่งมีการประกวดผลงาน ทักษะ 
หลักสูตร นวัตกรรมด้านการศึกษา การเรียนการสอน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะด าเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ส.ค. ๕๘ หลังเทศกาลถือศีลอด 
                          ๔) โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบอิสลามศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการสอบเทียบวัดความรู้ การจัดท าข้อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ๓ 
ระดับ ครั้งที่ ๑/๕๘  และด าเนินการสอบเทียบ ขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
เสนอลงนามประกาศผลสอบ โดยการสอบแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) อิสลามศึกษาตอนต้น ไม่มีผู้สมัคร
สอบ ๒) อิสลามศึกษาตอนกลาง มีผู้สมัครสอบ จ านวน ๑ คน และไม่ผ่านการทดสอบ ๓) อิสลามศึกษา
ตอนปลาย มีผู้สมัครสอบ จ านวน ๒๘ คน เข้าสอบ จ านวน ๒๖ คน ขาดสอบ จ านวน ๒ คน สอบผ่าน 
จ านวน ๑๓ คน โดยแบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี จ านวน ๓ คน ยะลา จ านวน ๖ คน นราธิวาส จ านวน ๒ 
คน สงขลา จ านวน ๑ คน และสตูล จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าสอบเทียบวัดความรู้ 
                          ๕) โครงการจัดการสอนแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพคู่ เรียนศาสนา)โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการในวิทยาลัย จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการเรียน
การสอนในระดับชั้น ปวส. ในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เปิดสอน
คู่ขนานในระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน ๔๖ คน และอยู่ระหว่างด าเนินการในส่วน
ของวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
                          ๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ระดับปฐมวัย จ านวน ๑๓๗ โรง เพ่ือให้มีทักษะตามมาตรฐานของหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
                          ๗) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยกระทรวงศึกษาธิการ
จัดการเรียนการสอนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน ๓๖๕ โรง 
และจะขยายไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน ๗๘๒ โรง 
                          ๘) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด ในสาขาที่รองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย / ไทย โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  
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                      จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๗๐ ทุน จ าแนกเป็นผู้รับทุนที่

อยู่ระหว่างศึกษา จ านวน ๒๒๗ ทุน ผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๔๓ ทุน ประกอบด้วย ผู้รับทุน
หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ จ านวน ๑๙ ราย ผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ 
จ านวน ๑๙ ราย ผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกต่างประเทศ จ านวน ๕ ราย และอยู่ระหว่างจัดสรรทุน
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๓๐ ทุน 
                          ๙) สนับสนุนทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนทุนการศึกษา (ค่าครองชีพ) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่เยาวชน
ที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
                      กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาได้ 
โดยขอรับการสนับสนุนที่นั่งเป็นกรณีพิเศษ จากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๖๙ แห่ง พร้อมให้ทุนค่าเล่า
เรียนตลอดหลักสูตร จ านวน ๑,๑๐๘ ที่นั่ง และ สกอ. ร่วมกับ มอ.ปัตตานีด าเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกผู้รับทุน จ านวน ๓๑๙ คน 
                      กลุ่มที่ ๒ ส าหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ มี
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน จ านวน ๑๒๕ คน ทั้งนี้ ได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุน
โดยผ่านสถาบันอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑,๒๔๐ คน 
                          ๑๐) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพ้ืนที่ และ
สร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวั ดชายแดนภาคใต้ โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับนักศึกษาทุนฯ รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ที่จะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีผู้ รับทุนที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวนทั้ งสิ้น ๓๖๓ คน จาก
สถาบันอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 
๖๒ คน 
                          ๑๑) รับสมัครนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑/๕๗ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความ
ประพฤติดี มีผลการเรียนดี และศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้สมัคร จ านวนทั้งสิ้น ๗๐๒ คน จากสถาบันอุดมศึกษา ๔๕ 
แห่ง และมีผู้สมัครขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ านวนทั้งสิ้น 
๖๐๕ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบในแต่ละภูมิภาค จะประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุนในเดือน เม.ย. ๕๘ 
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                          ๑๒) โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษา
ปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิตบริหาร และ ป.
บัณฑิตวิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด าเนินการโดย
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา แก่ครูในพ้ืนที่ เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตบริหาร และ
วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ  
                              ทั้งนี้ พบปญัหาอุปสรรค ได้แก ่การประสานงานเรื่องการจดัท าหลกัสูตร
ระหว่างมหาวิทยาลัยกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และความไม่พร้อมด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ควรประสานงานกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ด าเนนิการ 
เรื่องการจดัท าหลักสูตร ใหพ้ร้อมเพื่อไม่ให้เกดิปญัหาเรือ่งการด าเนนิการ 

                          ๑๓) โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม ่โดยกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหรือผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา
ดูงานการจัดการศึกษาต้นแบบการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในโรงเรียนเป้าหมาย ๒ แห่ง 
คือ โรงเรียนอนุบาล มาเรียม จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๔๕ คน ขณะนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
                          ๑๔) การรักษาความปลอดภัยครู โดยกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการติดตาม
แผนบูรณาการรักษาความปลอดภัยครู การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย มี
การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา จ านวน ๘๕๐ อัตรา เป็นระยะเวลา ๖ 
เดือน (ต.ค.๕๗-มี.ค.๕๘) 
                          ๑๕) การบริหารทุนการศึกษา ส าหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
                          ๑๖) น าการกีฬามาสู่ระบบการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักความ
สามัคคีโดยการกีฬา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔  ส่วนหน้า ศอบต.
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมกันพิจารณา และสรุปผลการวางแผนเตรียมการ
ด าเนินการ โดยจะแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ๑) ระยะสั้น จัดในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเป็นจัดมหกรรมกีฬา
ระดับอ าเภอทุกพ้ืนที่ ตั้งแต่ ๒๘ มี.ค. – ๒ พ.ค. ๕๘ ๒) ระยะกลาง สพฐ. จะรับนักเรียน เพื่อเข้าเรียนใน
โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์-กีฬา ในชั้น ม.๔ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น ๖๑ คน ขณะนี้โรงเรียน
ได้เตรียมการด้านสถานที่ ทั้งการปรับปรุงหอพัก สนามฝึกซ้อมการพัฒนาระบบน้ า ตลอดจนการจัดท า
หลักสูตร การเรียน การสอน โดยนักเรียนทุกคนที่ เข้าเรียนจะได้รับทุนการเรียน จนจบการศึกษาที่
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ยะลา ๓) ระยะยาว ระดับอุดมศึกษา
โดยจะต่อยอดจากระยะกลางในการรับนักเรียนที่จบการศึกษามาเข้าศึกษาต่อ โดยจะให้ทุนทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
                          ๑๗) จัดการแข่งขันกีฬา “โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้” โดยกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างเดือน มี.ค. – เม.ย.๕๘ โดยมีพิธีปิดการแข่งขัน              
เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๘     
                          ๑๘) จัดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ และกีฬาพ้ืนบ้าน                
ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด และระดับกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด ระหว่างเดือน ธ.ค.๕๗ – 
เม.ย. ๕๘ โดยมีพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๘ โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๒.๔.๗ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของกลุ่มภารกิจ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และการด าเนินงานตามแผนพูดคุยสันติสุข ตลอดจนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางทหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพพ้ืนที่ รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง 
 

๒.๕ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย  
๖ ประเด็น ดังนี้ 
                ๑) ผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการฝึกแก้ปัญหาแบบจ าลอง
สถานการณ์ระดับชาติและการฝึกร่วมฯ วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘ ณ วปอ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
(สปท.) มีผู้อ านวยการ ส านักวิทยาการความมั่นคง วปอ. สปท. (พล.ต. จุมพล เฉลยถ้อย) เป็นประธาน 
เพื่อหารือจัดเตรียมการฝึกร่วมของ วปอ. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร(วสท.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
(สจว.) และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ(รร.สธ.เหล่าทัพ) โดยมีผลการประชุม ดังนี้ 
                   - วปอ. ได้จัดการฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาวะวิกฤติให้แก่ นศ.วปอ. เพ่ือให้
รับทราบบทบาทหน้าที่และกระบวนการด าเนินการหากเกิดภาวะวิกฤติขึ้น โดยในปีนี้ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด มีนโยบายให้บูรณาการการฝึกของ วปอ. ร่วมกับ วสท. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพเข้าด้วยกัน โดย
มีกรอบเน้นการเชื่อมโยงแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาวะวิกฤติควบคู่ไปกับการฝึกประเด็นปัญหาเรื่อง
ของภยัการสู้รบ  
                   - ก าหนดห้วงเวลา จัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิ.ย. ๕๘, ๒๓-๒๕ มิ.ย. ๕๘ 
โดยมีกรอบการฝึก การแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติ และให้เชื่อมโยงสถานการณ์ฝึก
ของ วสท. สจว. รร. สธ. เหล่าทัพ ในส่วนของภัยจากการสู้รบ  
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                   - นอกจากนี้ การฝึกร่วมของ วปอ. วสท. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๕๘  ในปีนี้จะให้
ความส าคัญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงจากบริบทระดับโลกที่มีผลกระทบสู่ภูมิภาคและประเทศไทย ซึ่งมี
ก าหนดจัดการฝึกระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ทภ.๓ จ.พิษณุโลก 
                ๒) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) ก าหนด
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ณ จ.สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆในกรณีการเกิดสาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่ใน
ระดับชาติ โดย สมช. ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ ดังนี้  
                        (๑) การจัดประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (CMEX-15) วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมรับทราบและให้
ความเห็นเพ่ิมเติมในการปรับปรุงสถานการณ์การฝึก โจทย์การฝึก แนวทางการควบคุมการฝึก การน า
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
แผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะไม่ปกติ มาใช้ในการฝึก รวมถึงการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการฝึก อาทิ Web EOC GIN conference เป็นต้น โดยได้มอบให้กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการส่วนควบคุมการฝึกรับ
ความเห็นไปปรับปรุงแนวทางการฝึกและควบคุมการฝึก และประสานกับ สมช. ปภ. ทก. เพ่ือก าหนด
แนวทางการอบรมก่อนการฝึกมอบให้ ทก. จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึก จ านวน ๓ รุ่น และจัดท า template ฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการฝึก  
                        (๒) การจัดประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกการระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร 
ประจ าปี ๒๕๕๘ (Mo-BEX) วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘ โดย สมช. ร่วมกับ มท. และ ศรชล ทก. และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพ่ือเตรียมการฝึกการบริหารวิฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
(ปัญหาที่บังคับการ/CPX) เพ่ือทดสอบแผนและระบบบัญชาการเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์จ าลอง
สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในกรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (โดยมีก าหนดจัดการฝึกในระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๘) ณ ที่ตั้งปกติของหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกระดับกระทรวงและจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสงขลา 
                ๓) กองทัพบกด าเนินการตรวจเลือกทหารกองประจ าการปี ๒๕๕๘ ระหว่าง ๑ - ๑๒
เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นหน่วยรับผิดชอบก ากับดูแล การตรวจเลือก
ทหาร ในภาพรวมการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีนี้ มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือก 
๔๙๖,๗๔๘ คน เหล่าทัพคัดเลือกไว้เป็นทหารกองประจ าการ ๙๙,๓๗๓ นาย แยกเป็น เหล่าทหารบก 
๗๕,๔๐๔ นาย เหล่าทหารอากาศ ๗,๙๖๙ นาย และเหล่าทหารเรือ ๑๖,๐๐๐ นาย ในปีนี้มีชายไทย
สมัครเป็นทหาร ๔๓,๔๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๒ ผู้สมัครเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็น     
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ร้อยละ ๑๐.๓๖ โดยมีหลายเหตุผลที่อยากเป็นทหาร เช่น ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น การดูแลและสวัสดิการที่
กองทัพมอบให้ ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมือง การได้รับโอกาสก้าวหน้าใน
การเข้ารับราชการต่อ เป็นต้น โดยพ้ืนที่ที่มีผู้สมัครเป็นทหารครบตามความต้องการของทางราชการมี
จ านวน ๕๕ อ าเภอ ใน ๑๙ จังหวัด 
                ๔) การประชุม F-16 MLU Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๑ 
โดยพลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการบริหาร
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินขับไล่แบบ ๑๙/ก และคณะเข้าร่วมประชุม F-16 MLU 
Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๑ ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท LM Aero และ
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ Joint Base Pearl Harbor 
- Hickam มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา  
                ๕) การจัดหา เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร ประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ และพลอากาศตรี มานัต วงษ์วาทย์  ประธานกรรมการตรวจรับทางเทคนิค 
คณะที่ ๒ ของโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส าหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ (ระยะที่ 
๑) และคณะกรรมการฯ ร่วมเดินทางไปตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 เครื่องที่ ๒ ซึ่งผลิตโดย
บริษัท Airbus Helicopters ระหว่าง ๒๙ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ซึ่ง
โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส าหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่การรบ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
จัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางค้นหาและช่วยชีวิต ทดแทนเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจค้นหาและ
ช่วยชีวิตในปัจจุบันเพ่ือให้กองทัพอากาศด ารงศักยภาพและขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิต
ในภาพรวมทั้งทางทหารและพลเรือน ในฐานะเป็นหน่วยหลักด้านก าลังทางอากาศของประเทศ  ทั้งนี้ 
โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางฯ เป็นการจัดหา เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 จ านวน ๔ เครื่อง 
ซึ่งก าหนดส่งมอบทั้ง ๔ เครื่องให้กองทัพอากาศภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
                ๖) โครงการจัดซื้อ บ.Gripen 39 C/D พลอากาศโท อ าพล อิ่มบัว เจ้ากรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม Program Management Review ครั้งที่ 
๒๖ (PMR 26) ตามโครงการจัดซื้อ บ.Gripen 39 C/D โดยมี Col. Per Nilsson เป็นหัวหน้าคณะฝ่าย
สวีเดน ซึ่งเป็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย - สวีเดน ระดับผู้ปฏิบัติงาน 
(National Program Office: NPO) ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด
เชียงราย 

๒.๖ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง
ได้เดินทางเยือนต่างประเทศเพ่ือประสานสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ดังนี้ 

       ๒.๖.๑ การเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์กับไทย 
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               นาย Dmitry Anatolyevich Medvedev นายกรัฐมนตรีรัสเซียเดินทาง
เยือนไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

                 (๑) ด้านความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ไทยและรัสเซียจะฉลองวาระครบรอบ ๑๒๐ 
ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมและโครงการที่จะน าไปสู่ความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน โดย นรม. ได้กล่าวเชิญ ปธน. 
รัสเซีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ 

                 ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจ านงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง
ไทย-รัสเซียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นรม. และ นรม. รัสเซียมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องหารือกันเพ่ือก าหนด
แผนงานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งรัสเซียเสนอจะเป็นเจ้าภาพใน
กลางปี ๒๕๕๘ ให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดย นรม. รัสเซียยินดีที่ รอง นรม./รมว.กต. จะเดินทางไป
ร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ฝ่ายรัสเซียได้เชิญ นรม . ไป
เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการด้วย 

                 (๒) ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพ่ิม
มูลค่าการค้าระหว่างกันให้เป็นหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๕๙ โดยจะเปิดตลาดสินค้า
ระหว่างกันให้มากขึ้น และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  

                 นรม. เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนการค้าและภาคเอกชน และ
เสนอให้ด าเนินโครงการเมืองพ่ีเมืองน้องทางธุรกิจและได้เชิญชวนให้รัสเซียเข้ามาลงทุนในโครงการ 
Rubber City และบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการลงทุนในลักษณะ "ไทยบวกหนึ่ง" ซึ่งจะได้รับ
สิทธิประโยชน์พิเศษด้านการลงทุนจากทางการ ซึ่งทางรัสเซียสนใจที่จะมาตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วน
รถบรรทุกในไทย พร้อมกับกล่าวเชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจใหม่บริเวณ      
ภาคตะวันออกของรัสเซีย โดยเฉพาะในสาขาอาหารและสินค้าเกษตร 

                 นรม. รัสเซียเชิญชวนให้ไทยพิจารณาเข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรียูเร
เชียน ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก ๕ ประเทศ รวมทั้งรัสเซียและมีประชากรรวมกันกว่า ๗๐๐ ล้านคน ซึ่ง
ไทยรับที่จะไปพิจารณาต่อไป 

                 (๓) ด้านอาหารและสินค้าเกษตร นรม. ขอบคุณรัฐบาลรัสเซียที่ให้การ
สนับสนุนการน าเข้าอาหารและสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเนื้ อสุกร ซึ่งเมื่อเดือน ธ.ค. 
๒๕๕๗ ไทยสามารถส่งออกสินค้าเนื้อสุกรแช่แข็งไปยังรัสเซียได้ เป็นครั้งแรก 

                 ทั้งสองฝ่ายหารือเรื่องการลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนระหว่างกัน นรม. ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะ
ส่งออกสินค้ายางพาราไปรัสเซีย เพ่ือรองรับความต้องการสินค้ายางพาราของรัสเซียซึ่งน าไปใช้ใน
การตลาดการผลิตรถยนต์ จึงขอให้รัฐบาลรัสเซียสนับสนุนการน าเข้าสินค้ายางพาราจากไทยเพิ่มขึ้นและ 
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พิจารณาผ่อนปรนกฎระเบียบการน าเข้าต่าง ๆ รวมถึงรับรองโรงงานผลิตเนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลของไทยเพ่ิมเติม โดย นรม. รัสเซียรับที่จะพิจารณาปริมาณความต้องการยางพาราใน
ประเทศ และแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ รวมทั้งจะเร่งรัดที่จะขยายปริมาณการรับรองโรงงานผลิตอาหารของไทย 

                 (๔) ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นรม. ทั้งสองฝ่ายร่วม
เป็นสักขีพยานในการลงนามในแผนด าเนินกิจกรรมร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและรัสเซีย ค .ศ. 
๒๐๑๕ - ๒๐๑๗ ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน และสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการ
ดูแลนักท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย ส่วนความร่วมมือด้านวัฒนธรรม นรม. ยินดีที่รัสเซียมีแผนจะจัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมรัสเซียที่กรุงเทพฯ ในอนาคตอันใกล้ 

                 (๕) ด้านพลังงาน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันดิบ 

                 (๖) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นรม. สนใจที่จะร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกับรัสเซีย ซึ่งรัสเซียยินดีที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนกับฝ่ายไทย 

                 (๗) ความร่วมมือด้านการศึกษา รัสเซียพร้อมที่จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยเพ่ือไป
ศึกษาต่อที่รัสเซียเพ่ิมขึ้น และตั้งศูนย์การศึกษาด้านเอเชียแปซิฟิกที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นในไทย 

                 (๘) ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ไทยยินดีที่จะสนับสนุนการจัดประชุมสุด
ยอดอาเซียน-รัสเซีย เพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างอาเซียน-รัสเซียครบรอบ ๒๐ ปี ในปี ๒๕๕๙ 

                 ในการน้ี นรม. ไทยและรัสเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร 
ต่างๆ ดังน้ี  

                 - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงาน
ไทยกับกระทรวงพลังงานรัสเซีย  

                 - แผนการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับรัสเซีย ค .ศ. 
๒๐๑๕-๒๐๑๗  

                 - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของไทย
กับกระทรวงวัฒนธรรมรัสเซีย  

                 - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยกับส านักงานเพ่ือการควบคุมยาเสพติดของ
รัสเซีย และ  

                 - บันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับ
กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย 
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      ๒.๖.๒ การเดินทางเยือนต่างประเทศและการหารือของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคมรวม ๓๓ ภารกิจที่น่าสนใจ ดังนี้ 

            ๑) นายบัณฑิต หลิมสกุล เลขาธิการ Asia Cooperation Dialogue (ACD) 
เข้าเยี่ยมคารวะปลัด กต. เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ ณ กต. โดยทั้งสองฝ่ายหารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่ ๒ ของไทย และการยกระดับส านักเลขาธิการชั่วคราว ACD เป็น
ส านักเลขาธิการถาวร ACD  

            ๒) เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. – ๕ เม.ย. ๕๘ นาย Jim Webb อดีตวุฒิสมาชิกพรรคเดโม
แครต มลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสมัครเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้ง
ต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ได้เยือนไทยในฐานะแขกของ กต. โดยการเยือนไทยของ
นาย Webb เป็นโอกาสที่ไทยให้ข้อมูลแก่บุคคลที่เป็นผู้น าส าคัญในวงการเมืองสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นการ
สร้างความเข้าใจถึงพัฒนาการการเมืองไทย แนวนโยบายส าคัญของรัฐบาล ศักยภาพของประเทศไทย
และทิศทางในอนาคต โดยเฉพาะความส าคัญต่อภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของไทยในสายตาสหรัฐฯ 

 ๓) คณะอดีตเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รอง 
นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ ณ กต. โดยคณะอดีตเอกอัครราชทูตอินเดียเสนอให้มีการขยาย
ความร่วมมือในด้านอวกาศ รถไฟและการคมนาคมทางราง ความเชื่อมโยง พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมยา ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ รวมทั้งเพ่ิม
มูลค่าทางการค้าและการส่งออกระหว่างกัน นอกจากนี้ได้เสนอให้มีการตั้งคณะท างานร่วมด้านวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยี เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และขยายความร่วมมือระหว่างกัน  

           นอกจากนี้ คณะอดีตเอกอัครราชทูตอินเดีย ส่งเสริมให้ไทยเข้าไปลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานในอินเดีย ตามนโยบาย Smart Cities ของอินเดีย ซึ่งรอง นรม./รมว. กต. แจ้งว่าไทย
ยินดีสนับสนุนให้อินเดียจัด Road Show โครงการ Smart Cities ในไทย และขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่ายหารือเพื่อด าเนินการต่อไป และได้สนับสนุนให้ไทยเข้ามาลงทุนในอนิเดยีในฐานะ
ประเทศผู้ผลิต เนื่องจากอินเดียมีศักยภาพในด้านดังกล่าวและพร้อมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต
แห่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก คณะอดีตเอกอัครราชทูตอินเดียให้ความเห็นว่าการกระชับความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและอินเดียจะน าไปสู่สัมพันธภาพทางการเมืองที่ใกล้ชิดขึ้น โดยที่ผ่านมามีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระดับ นรม.อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าอินเดียให้ความสัมพันธ์แก่ไทยในฐานะ
ประเทศหุ้นส่วนเป็นอย่างสูง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นอุปสรรคในการสานต่อ
ความสัมพันธ์ และอินเดียเชื่อว่าไทยจะมีหนทางของตนในการหาทางออกรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๔๓ 

 
 

            ๔) นาย Peng Qing Hua เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เขตปกครองพิเศษกว่าง
ซีจ้วง เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับ รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ ณ กต. โดยทั้งสอง
ฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับกว่างซีและไทยกับจีน
ในภาพใหญ่ อาทิ การฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
การเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาจีน เนื่องจากกว่างซีมีสถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยมากถึง 
๒๔ แห่ง และมีนักศึกษาเรียนภาษาไทยในแต่ละปีถึง ๕,๐๐๐ คน ภายหลังการหารือ ได้มีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจเรื่องการจัดต้ังคณะท างานไทย-กว่างซี ระหว่างกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กับ
อธิบดีส านักงานการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งคณะท างานดังกล่าวจะเป็นกลไก
ส าคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย-กว่างซีอย่างรอบด้าน และเป็นเวทีในการหารือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ผู้แทนรัฐบาลจีนเชิญ นรม. และ 
รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ ๑๒ ในเดือน ก.ย. ๒๕๕๘ ที่นคร
หนานหนิง ซึ่งจีนได้เชิญให้ไทยเป็นประเทศเกียรติยศในปีนี้ 

            ๕) นาง Retno Lestari Priansari Marsudi รมว.กต. อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยม
คารวะและพบหารือกับ รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ ณ กต. โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความ
พร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและของภูมิภาคอาเซียน และรมว.กต. อินโดนีเซียพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่าย
ไทยในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องประมงและการให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยในเยเมน ในการนี้ ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจ าเพาะระหว่างไทยกับอิน
โดเซียด้วย 

            ๖) นาย Ajit Doval ที่ปรึกษาความมั่นคงของอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะ           
รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ ณ กต. โดยนาย Doval ได้แสดงความยินดีที่ความร่วมมือ
ระหว่างไทยและอินเดียมีการพัฒนายิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งอินเดียมี
ความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Industry) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทั้งในรูปแบบเดิม (traditional security) และรูปแบบใหม่ (non-
traditional security) โดยความร่วมมือดังกล่าวจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดียและไทยให้มีประสิทธิภาพและลดการพ่ึงพา
จากภายนอก 

      ๗) รอง นรม./รมว.กต. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปีระหว่างไทย-จีน เมื่อวันที่ ๓ – ๕ เม.ย. ๕๘ ในการนี้ รอง นรม./
รมว.กต. ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ าแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย 
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            ๘) เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๘ ดร.วิษณุ เครืองาม รอง นรม. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายของรัฐบาล พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. และ พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงต่อคณะทูตและสื่อมวลชนเก่ียวกับการยกเลิกกฎอัยการศึกและการ
ประกาศใช้ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้แทนคณะทูตจาก 
๖๖ ประเทศ ๑๒ องค์การระหว่างประเทศ และผู้สื่อข่าว ๑๓๗ คน เข้าร่วมรับฟัง 

            ๙) รอง นรม./รมว.กต. เดินทางเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๖ – 
๗ เม.ย. ๕๘ สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

                 (๑) รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับ รมว.กต. ฟิลิปปินส์ที่ กต. ฟิลิปปินส์ ซึ่ง
แสดงความยินดีที่รัฐบาลไทยยกเลิกกฎอัยการศึก โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกค าเตือนการเดินทางไป
ประเทศไทยแล้ว 

                 (๒) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์
ให้มีพลวัตยิ่งขึ้นภายใต้กลไกความร่วมมือทวิภาคี โดย รอง นรม./รมว.กต. เชิญรมว.กต. ฟิลิปปินส์เยือน
ไทยอย่างเป็นทางการเพ่ือเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ฟิลปิปนิส ์
ครั้งที่ ๖ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน รมว.กต. ฟิลิปปินส์ก็แจ้งความพร้อมของฝ่าย
ฟิลิปปินส์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า ครั้งแรก และการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางทหารครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ 
รมว.กต. ฟิลิปปินส์ ในนามของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้เชิญ นรม. เยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ
ในโอกาสแรก 

                 (๓) ทั้งสองฝ่ายยินดีกับมูลค่าการค้าและการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นระหว่างไทยกับ
ฟิลิปปินส์เป็น ๘,๔๘๐.๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๗ และฝ่ายฟิลิปปินส์ยินดีที่ภาคเอกชนไทย
ขยายการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง รอง นรม./รมว.กต. ขอบคุณฝ่ายฟิลิปปินส์ที่ให้การดูแล
และอ านวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ภาคเอกชนไทยในฟิลิปปินส์ และขณะเดียวกันได้สนับสนุนให้
ภาคเอกชนฟิลิปปินส์ขยายการลงทุนในไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนระหว่างสองฝ่าย นอกจากนี้ รอง 
นรม./รมว.กต. ยินดีที่มีชาวฟิลิปปินส์เดินทางเยือนไทยจ านวนมากในแต่ละปี และพร้อมร่วมมือกับฝ่าย
ฟิลิปปินส์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงการเร่งรัดให้มีการให้สัตยาบันร่างบันทึกความ
เข้าใจด้านบริการเดินอากาศโดยเร็ว 

                 (๔) รมว.กต. ฟิลิปปินส์แสดงความซาบซึ้งในพระมหา-กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับโรงเรียนในฟิลิปปินส์ ๓ แห่ง ภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ โดยทั้งสองฝ่ายให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ การต่อต้านยาเสพติด และการเกษตร ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็น
พ้องให้มีการเร่งรัดการลงนามร่างบันทึกความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกัน 
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                 (๕) รอง นรม./รมว.กต. แจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ครั้งแรก ในปี ๒๕๕๘ เพ่ือหารือ
แนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ ๒ ฝ่าย ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการสตรีใน
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฎาน บังคลาเทศ เนปาล และติมอร์-เลสเต 

                 (๖) รมว.กต. ฟิลิปปินส์ขอบคุณรัฐบาลไทยที่มอบเงินช่วยเหลือจ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐและข้าว ๕๐๐ ตัน ให้แก่ฟิลิปปินส์ที่ประสบความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น 
Hagupit โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่อไป 

                 (๗) ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่
มีความสนใจร่วมกัน โดย รอง นรม./รมว.กต. ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่สนับสนุนการท าหน้าที่ประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนของไทย และขอรับการสนับสนุนจากฟิลิปปินส์ในการท าหน้าที่
ดังกล่าวเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเร่งรัดการจัดท าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย
ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน อาทิ ความร่วมมือระหว่างกันในการอพยพประชาชนของ
ประเทศอาเซียนออกจากบริเวณที่มีปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย อาทิ ในเยเมน และหารือเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การ
ประชุมเอเชีย – ยุโรป และเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา ซึ่งไทยเป็น
เจ้าภาพ และการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ซึ่งฟิลิปปินส์จะเป็น
เจ้าภาพในเดือน พ.ย. ๒๕๕๘ 

            ๙) นายหวัง จ้ัวอัน ผู้อ านวยการส านักงานกิจการศาสนาแห่งชาติจีน (เทียบเท่า 
รมช.) เข้าเยี่ยมคารวะ รอง นรม./รมว.กต. เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ ณ ห้องบัวแก้ว กต. โดยการเยือน
ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนต่อเนื่อง อินเดีย – เนปาล – ไทย ซึ่งจัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก (World Fellowship of Buddhists) และแสดงความยินดีที่ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ตลอดเวลา โดยในส่วนของศาสนา ส านักงานกิจการศาสนาแห่งชาติจีนได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุทั้ง ๒ 
องค์มาประดิษฐานชั่วคราวในไทยเพื่อให้ประชาชนไทยได้สักการะอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ การที่จีนระบุ
ให้กิจกรรมทางศาสนาอยู่ในกิจกรรมเฉลิมฉลองทางการทูต ไทย – จีน ๔๐ ปี จะเปิดโอกาสให้จีนและ
ไทยมีความร่วมมือด้านการศาสนาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

           ๑๐) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายอาจิต โดวาล        
ที่ปรึกษาด้านความม่ันคงรัฐบาลอินเดีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เม.ย. ๒๕๕๘ 
ในฐานะแขกของรอง นรม.และ รมว.กห. พล.อ.ประวิตรฯ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพ่ือเยี่ยม
คารวะและหารือข้อราชการกับ รอง นรม./รมว.กลาโหม ในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงเพ่ือ
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กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับอินเดีย ในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชน ทั้งนี้ ฯพณฯ อาจิต โดวาล ยังได้พบปะหารือกับ ลมช. และ
ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ (Task force) ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางทะเล และ
ด้านความร่วมมือด้านกฎหมายและด้านศาล  

            ๑๑) รอง นรม./รมว.กต. ได้พบหารือกับผู้แทนประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
แอฟริกา ระหว่างการประชุมเอเชีย – แอฟริกา ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ 
เม.ย. ๕๘ ดังนี้ 

          (๑) การพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ
โมร็อกโก โดย รอง นรม./รมว.กต. ได้ขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่ได้ถวายการต้อนรับ ศาสตรจารย์ ดร . 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติในระหว่างเสด็จ
เยือนโมร็อกโก เพ่ือเป็นองค์ปาฐกในการประชุม International Organization for Chemical 
Sciences in Development (IOCD) Symposium “The Plant Kingdom: Sources of Drugs, 
Nutraceuticals and Cosmetics” ที่เมืองมาร์ราเกช นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านความร่วมมือ ด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน และเห็นพ้องที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือน
ระหว่างกัน 

          (๒) การพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เมียนมา โดยรัฐมนตรีทั้งสามได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค และเห็นพ้องกัน
ที่จะร่วมพันผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนให้ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด       
เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 

          (๓) การพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแกมเบีย โดยทั้ง
สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนา โดยแกมเบียสนใจที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และ
สินค้าหัตถกรรมจากไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง
ระหว่างกัน 

            ๑๒) รอง นรม./รมว.กต. พบหารือกับนาย Haoliang Xu ผู้ช่วยเลขาธิการ
สหประชาชาติ ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘ โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนา
ในอนาคต โดยเฉพาะการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับ
สหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework หรือ UNPAF ๒๐๑๒-๒๐๑๖) และการ
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จัดท ากรอบความร่วมมือฉบับใหม่ ซึ่งควรให้ความส าคัญกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พัฒนาการศึกษา และนวัตกรรม ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของไทยในความ
ร่วมมือแบบใต้-ใต้ 

            ๑๓) รอง นรม./รมว.กต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Asia-Europe 
Meeting (ASEM) Symposium on the Future Direction of ASEM เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘ ณ 
โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยรอง นรม./รมว.กต. ได้เสนอวิสัยทัศน์ ๕ ข้อ ต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ได้แก่ (๑) การสร้างเขตเศรษฐกิจ ASEM ร่วมกัน ผ่านความเชื่อมโยงและการติดต่อทาง
เศรษฐกิจ (๒) การผลักดันให้ ASEM เป็นเขตที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ โดยเสริมสร้างความร่วมมือ
เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ร่วมกัน (๓) ส่งเสริมให้สมาชิก 
ASEM แสดงจุดยืนร่วมกันในการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งส่งเสรมิความอด
กลั้นและทางสายกลาง เพ่ือแก้ไขปัญหาลัทธิหัวรุนแรงและลัทธิสุดโต่ง (๔) เพ่ิมพูนความร่วมมือใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการติดต่อระหว่างประชาชนของทั้งสอง
ภูมิภาค และ (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งและปรับปรุงกระบวนการ ASEM (ASEM Process) ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและน าไปสู่โครงการความร่วมมือที่มีผลเป็นรูปธรรมระหว่างกัน 
                     การประชุม ASEM Symposium ในครั้งนี้ประกอบด้วยการอภิปรายของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศสมาชิก ASEM ทั้งฝ่ายเอเชียและยุโรป โดยแบ่งการหารือเป็น ๕ หัวข้อ ได้แก่ 
(๑) ภาพรวม (๒) เสาการเมือง (๓) เสาเศรษฐกิจ (๔) เสาสังคมและวัฒนธรรม (๕) ข้อสรุปการประชุม 
โดยเน้นให้ความส าคัญใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การประมวลความส าเร็จและความท้าทายของ ASEM 
ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ความคาดหวังต่อ ASEM ในทศวรรษที่ ๓ และแนวทางและวิธีการในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คนจากสมาชิก ASEM ทั้งหมด
รวม 51 ประเทศ และ 2 องค์การระดับภูมิภาค ได้แก่ สหภาพยุโรป และส านักเลขาธิการอาเซียน 
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM (ASEM SOM) ต่อเนื่อง
กับการประชุม ASEM Symposium ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ที่กรุงเทพฯ  
ที่ประชุมได้รับทราบผลการการประชุม ASEM Symposium ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการในการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตของ ASEM ต่อไป 

            ๑๔) รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมพิธีเปิด Innovation Room หรือห้อง
นวัตกรรม ในช่วง Cyber Security Week เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๘ ก่อนการประชุม Global Conference 
on Cyberspace ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ห้องนวัตกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ 
เม.ย. ๒๕๕๘ โดยเป็นนิทรรศการที่น าเสนอและสาธิตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคง เพ่ือ
แสดงพัฒนาการที่ทันสมัยด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ โดยนวัตกรรมที่น ามาแสดงเป็นผลงานและความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ
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และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์และความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันสังคม 

            ๑๕) รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมประชุม Global Conference on Cyberspace 
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๘ ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดย รอง นรม./รมว.กต. ได้
กล่าวถ้อยแถลงในระหว่างการประชุม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

                 (๑) การแสดงความยินดีต่อรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้
ได้อย่างดียิ่ง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการประชุม และย้ าว่าประเทศไทย
ตระหนักถึงอิทธิพลและความส าคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เนตในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา โดยเฉพาะในช่วงที่อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคม โดยให้ความส าคัญกับ
การรักษาสมดุลในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลให้ด าเนินควบคู่กับการส่งเสริมความมั่นคงทางไซ
เบอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยยืนยันที่จะร่วมมือกับนานาประเทศต่อไป 

                 (๒) ความพยายามของไทยในการสร้างความปลอดภัยในการซื้อขายและท า
ธุรกรรมออนไลน์ โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ การศึกษา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์และกฎหมายด้านไซเบอร์ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการ
พิจารณาร่างและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

                 (๓) ไทยพร้อมร่วมมือกับมิตรประเทศในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อาทิ กับสหประชาชาติและอาเซียนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือให้
เทคโนโลยีไซเบอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

            ๑๖) รอง นรม./รมว.กต. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย – แอฟริกา 
(Asian – African Ministerial Meeting) เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

                 (๑) หัวข้อหลักของการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย – แอฟริกา คือเรื่องสาม
เสาหลักของหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย – แอฟริกา (New Asian – African Strategic 
Partnership – NAASP) ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านการเมือง ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญของกลุ่มประเทศในเอเชียและแอฟริกา 
และย้ าความส าคัญของการน าความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ มาใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างเอเชียและแอฟริกา เพื่อน าไปสู่การบรรลุสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก 
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                 (๒) รอง นรม./รมว.กต. ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมและย้ าถึงเจตนารมย์
ของไทยในการด าเนินการตามพันธกรณีของหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย – แอฟริกา โดยไทย
สนับสนุนการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 
ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก และพร้อม
ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและ
แอฟริกา โดยเฉพาะในการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                 (๓) รอง นรม./รมว.กตง ได้พบหารือกับนายมหินทรา บาฮาดูร์ ปันเดย์ 
รมว.กต. เนปาล เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนา และการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน  

           ๑๗) การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC 
TELMIN) ครั้งที่ ๑๐ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและ
สารสนเทศ (APEC TELMIN) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th APEC Ministerial Meeting on 
Telecommunications and Information: APEC TELMIN 10) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนจาก ๑๙ เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับรอง
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของภูมิภาคเอเปค ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ซึ่ง
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพ่ือสร้างมูลค่าและประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยแผนดังกล่าวระบุแนวทางการด าเนินงานใน ๕ ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
และการสนับสนุนนวัตกรรม การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมด้าน ICT ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ การ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกจิอนิเทอรเ์นต็  
และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคเอเปค 

           ๑๘) การลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนา ICT ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ตาม
กรอบ Thailand – Japan Summit นางซะนะเอะ ทาคาอิชิ (H.E. Ms. Sanae TAKAICHI) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of International 
Affairs and Communications : MIC) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคี กับนายพรชัย รุจิประภา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ตึกสันติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการป้องกันภัย
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พิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การไปรษณีย์ การหารือร่วมทางธุรกิจระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ICT ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ของการ
เริ่มต้นการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้าน ICT ระหว่างไทยและญี่ปุ่น เป็นการด าเนินการที่เป็นไปตาม
ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ในการประชุม Thailand – 
Japan Summit เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการหยิบยก
ประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนา ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Cyber Security และด้าน Disaster 
Management ที่ได้มีการบรรจุไว้ในขอบเขตความร่วมมือของแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้แล้ว รวมทั้ง
ครอบคลุมความร่วมมือด้านการไปรษณีย์และการใช้ ICT ในด้านอื่นๆ 

           ๑๙) ดร.กวาง โจ คิม (Dr. Gwang-Jo Kim) ผู้อ านวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้า
เยี่ยมคารวะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับ
การซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และการจัดประชุมโลกด้านการศึกษา (World 
Education Forum) ที่สาธารณรัฐเกาหลี   

           ๒๐) นายลุยส์ มานูเอล บาไรรา เดอ โซซา (H.E. Mr. Luis Manuel Barreira 
de Sousa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดย
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสต้องการให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการให้มีการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสในประเทศไทยให้มากขึ้น 
การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนอธิการบดี/คณบดีของมหาวิทยาลัยของสองประเทศ 

           ๒๑) นายชอน แจ-มัน (H.E. Mr. Jeon Jaeman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) ประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องใน
โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ ความร่วมมือด้านการศึกษา ส าหรับการจัดท า MOU ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้กับกระทรวงศึกษาธิการไทย ขณะนี้ ฝ่ายไทยได้ส่งร่าง MOU ดงักล่าว
ไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง หากกระทรวงการต่างประเทศไมม่ี
ข้อขัดข้อง ก็จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ ในขั้นต่อไป จึงไม่
สามารถจัดพิธีลงนามได้ทันในระหว่างการประชุมโลกด้านการศึกษา (World Education Forum) ช่วง
เดือน พ.ค. ๕๘ 

           ๒๒) นายอิสมาเอ็ล ฮาซนีดาร์ (Mr. Ismail Haznedar) นายกยุวสมาคม
นานาชาติ (Junior Chamber International : JCI) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ส าหรับยุวส
มาคมแห่งประเทศไทย (JCI Thailand) มีการด าเนินการแบ่งเป็น ๔ สาขาหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ 
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สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และหาดใหญ่ ในอดีต JCI Thailand มีมากกว่า ๖๐ สาขา แต่ปัจจุบัน
ลดลงเหลือเพียง ๔ สาขา และมีจ านวนสมาชิกกว่า ๘๐ คน เนื่องจากปัญหาการขาดช่วงของสมาชิก 
กล่าวคือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปีจะถือเป็นผู้เกษียณจากการเป็นสมาชิก ท าให้จ านวนสมาชิกลดลง 
และไม่สามารถหาผู้ที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๔๐ ปีเข้ามาเป็นสมาชิกได้ในทันที ขณะนี้ JCI Thailand อยู่
ระหว่างการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ก าลังใจ
และเอาใจช่วย JCI ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็มีความยินดีที่จะให้
การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การสร้างเยาวชนให้มีจิตอาสา มีความรักชาติ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

           ๒๓) นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เอกอัครราชทูต 
ไอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้า
เยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธกิารและ
ทักษะของไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการและความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ อาทิ การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ การแลกเปลี่ยนครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย การรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา การจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ 

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๕๘ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจ า
ประเทศไทยได้เยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในโอกาสที่เข้ารับต าแหน่ง และในโอกาสที่ไทยและไอร์แลนด์ร่วมกันจัดงานฉลองครบรอบ 
40 ป ีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 

           ๒๔) Pro.f. Dato' Mohamed Mustafa B Ishak อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูทา
ร่า (Universiti Utara Malaysia : UUM) และคณะ ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้าน
การศึกษากับมหาวิทยาลัยไทยในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ด้านภาษา ความร่วมมือในการท าวิจัยที่ได้
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น และต้องการให้มีความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาทางไกลระบบ
ออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผู้เรียนของไทยในการศึกษา
ต่อ โดยจะได้รับการเทียบวุฒิให้ได้รับปริญญาทั้งมหาวิทยาลัยของไทย และ UUM พร้อมกัน ซึ่งประเด็น
นี้จะได้เสนอ ให้รัฐมนตรีได้พิจารณาในระดับนโยบายต่อไป 

           ๒๕) พลเอก ประวิตร เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
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ทหารสูงสุด และผู้บัญชาการ ๓ เหล่าทัพ ระหว่าง ๘ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตามค าเชิญของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยมีก าหนดการเข้าเยี่ยม
ค านับและหารือข้อราชการกับ พลเอก ฉาง ว่านฉวน มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รวมถึง รองนายกรัฐมนตรีของจีน เพ่ือสานสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม ทั้ง
สองประเทศ 

           ๒๖) ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหารให้การต้อนรับคณะส่งก าลังร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหม
ปากีสถาน เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยเพ่ือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์การ
ช่วยเหลือทางทหารกับมิตรประเทศ 

           ๒๗) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม รับการเยี่ยมค านับจาก นาย 
Scot Marciel รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านเอเซียตะวันออก
และแปซิฟิก เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาว่าการกลาโหม 

     ๒๘) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ นาย Scot Marciel รองผู้ช่วย รมว.กต. 
สหรัฐฯ ได้เยือนไทย และพบหารือกับปลัด กต. โดยฝ่ายไทยแจ้งฝ่ายสหรัฐฯ ว่า ไทยให้ความส าคัญ
และติดตามให้กระบวนการให้ความเห็นชอบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทยคนใหม่ด าเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้แจ้งพัฒนาการทางการเมืองไทย บทบาทไทยในการเป็นประเทศผู้
ประสานงานอาเซียน – จีน โดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใต้ รวมทั้งบทบาทไทยในกรอบข้อริเริ่มแม่น้ าโขง
ตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) ซึ่งสหรัฐฯ ริเริ่มและให้ความส าคัญ ในส่วนของสหรัฐฯ นาย 
Marciel แจ้งว่า จะได้ด าเนินการหาก าหนดวันที่ทั้งสองฝ่ายสะดวกจะประชุม Strategic Dialogue และ 
Defense Strategic Talks ต่อไป  

           ๒๙) ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สวี่ ฉีเลี่ยง รองประธานคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สวี่ ฉีเลี่ยง รองประธานคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสนาธิการทหารบก ให้การต้อนรับคณะ 
พลอากาศเอก สวี่ ฉี่เสียง เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกียรติประวัติและภารกิจ
ของหน่วย จากนั้นเดินทางไปยัง กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ เพ่ือชมการ
สาธิตการปฏิบัติชมรมยุทธกีฬาของหน่วย ณ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

           ๓๐) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ         
นาย Harsh Vardhan Shringla (ฮาร์ช วาร์ดัน ชริงลา) เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจ าประเทศ
ไทย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมค านับ เพ่ือแนะน าตัว ในโอกาสที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๘  ณ 
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ห้องรับรอง ๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย การพบปะสนทนาในครั้งนี้เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจ า
ประเทศไทย ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับกองทัพ รวมทั้งยินดี
ให้ความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาทางด้านการฝึกที่อาจจะขยายไปสู่ด้านการรักษาสันติภาพ 
ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้านการขา่ว 
ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้แสดงความยินดีกับเอกอคัรราชทตู
อินเดีย ประจ าประเทศไทย ในโอกาสที่เข้ารับต าแหน่งผู้แทนถาวรประจ า UNESCAP ในประเทศไทย 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

           ๓๑) พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมค านับจาก 
นาย Luis Manuel Barreira de Sousa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจ าประเทศไทย 
เพ่ือแนะน าตัวอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เมื่อ ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง
กองบัญชาการกองทัพเรือ พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

           ๓๒) พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พล
อากาศโท เจฟ บราวน์ (AM Geoff Brown) ผู้บัญชาการทหารอากาศออสเตรเลีย เมื่อ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ใน
ฐานะแขกของกองทัพอากาศ    

           ๓๓) พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทน ผู้
บัญชาการทหารอากาศ วางพวงมาลาร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในระหว่าง สงครามมหาเอเชียบูรพา 
ในวันทหารผ่านศึกออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ “ANZAC DAY” (Australia and New Zealand 
Armed Corps) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต เครือรัฐออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
ประจ าประเทศไทย เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สสุานทหารสัมพันธมิตรดอนรักจังหวัดกาญจนบุรี โดย
มี พลอากาศโท เจฟ บราวน์ (AM Geoff Brown) ผู้บัญชาการทหารอากาศออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธี 

      ๒.๖.๓ การจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ดังนี้ 

           ๑) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing)  
ด้วยการเตรียมจัดประชุมนานาชาติ (ASEAN International Symposium 2015) โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้หารือร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิก
อาเซียน (Governance ASEAN Network) องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารโลก 
(World Bank) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และหน่วยงานทาง
วิชาการระดับสากล Korea Research Institute, the University of New South Wales, Sydney 
Australia (KRI)  และ Centre for International Development, Korea Development Institute, 
Korea (KDI) เพื่อด าเนินการจัดท าคู่มือรายละเอียดเนื้อหาการประชุมและจัดหาผู้บรรยายในแต่ละช่วง 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๕๔ 

 
 

โดยการด าเนินการจัดประชุมนานาชาติ ดังกล่าว จะมีขึ้นวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) 

            ๒) จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจ าปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๘ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๕๘ โดย กต. มีหัวข้อหลักคือ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นการจัดครั้งแรกหลังจากว่างเว้นไป ๓ ปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในเวลาที่บริบทโลกใน
ปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน ทั้งเรื่องพลวัตของภูมิภาค การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง
โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่ประชาคมโลกต้องเผชิญ โดยมีการหารือ “แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
การต่างประเทศ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)” เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
กระทรวงการต่างประเทศทุกด้าน 

                 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นส าคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทย การกระชับความร่วมมือกับนานาประเทศ การกระชับความสัมพันธ์
กับกลุ่มประเทศมุสลิม การด าเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเป็นต้น 

                 ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘ นรม. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมอย่าง
เป็นทางการ โดยได้ให้นโยบายและแนวทางการท างานแก่คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่และเน้นย้ า
การท างานการทูตแบบเชิงรุกและเชิงลึก คือ การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกด้านจากต่างประเทศ เพ่ือให้
หน่วยงานไทยใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ าบทบทของ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในฐานะทีมประเทศไทยในต่างประเทศว่าจะต้องบูรณาการการท างานกับ
ทุกหน่วยงานและทุก 

            ๓) กระทรวงแรงงานได้หารือกับตัวแทนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในประเด็นด้านแรงงาน โดยด าเนินงานด้านการส่งเสริมพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ.๑๙๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะ สุ
โกศล กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง 
รวมประมาณ ๖๐ คน 

            ๔) การประชุมเตรียมการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างไทยและเวียดนาม ครั้งที่ ๗ จัดโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. 
๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการจัดท ารายงานความคืบหน้าภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
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การเมืองและความมั่นคงระหว่างไทย-เวียดนาม และให้ส่วนราชการเตรียมทบทวนความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงภายใต้กลไก JWG-PSC ไทย-เวียดนาม และแนวทางความร่วมมือของไทยในอนาคต  

                  นอกจากนี้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดประชุมเตรียมการในระดับ
เจ้าหน้าที่ไทย-เวียดนาม (The Assistance Group Meeting) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เม.ย. ๕๘ ณ 
โรงแรมอนันตรา บางกอก ริเวอร์ไซด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้รายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคงระหว่างไทย – เวียดนาม ปี ๕๗ – ๕๙ (Work program 2014 – 2016) ในประเด็น
ต่างๆ อาทิ (๑) ความร่วมมือทางด้านการเมือง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้กลไกความร่วมมืออาเซียนเป็น
บทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของภูมิภาค (๒) ความร่วมมือด้านข่าวกรอง (๓) ความร่วมมือ
ด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่า และ
อาชญากรรมไซเบอร์ (๔) ความร่วมมือด้านการจัดการปัญหาประมงรุกล้ าน่านน้ า 

      ๒.๖.๔ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ดังนี้ 

            ๑) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้พลเรือเอก ทวี
วุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีส่งก าลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ชุด
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูและชุดแพทย์เคลื่อนที่ จ านวน ๖๗ นาย รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๘ โดยออกเดินทางไปยังเมืองกาฏมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ด้วยเครื่องบิน
ล าเลียงแบบที่ ๘ (C - 130) ของกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ ดอนเมือง โดยคณะ
เดินทางชุดแรกดังกล่าวมี พลตรี ปริญญา ขุนนาศรีรองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยชุดสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย ชุดช่วยเหลือทางการแพทย์
พร้อมเวชภัณฑ์และ ชุดทหารช่างของกองทัพบก จ านวน ๕๑ คน รวมทั้ง เสบียงอาหาร และถุงใส่ศพ 
จ านวน ๗๒ ลัง น้ าหนัก ๒,๑๖๔ ปอนด์ อาหารพร้อมทาน จ านวน ๗๒ ลัง น้ าหนัก ๘๘๖ ปอนด์ น้ าดื่ม
บรรจุขวด จ านวน ๓๒๘ แพ็ค น้ าหนัก ๔,๐๖๐ ปอนด์ และทันทีที่ถึงพ้ืนที่ประสบภัยชุดปฏิบัติการจะ
เริ่มท าการช่วยเหลือทันที และจะมีการรายงานสถานการณ์กลับมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพไทยด าเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยเร่งด่วน
แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว 

            ๒) กองทัพบก ได้จัดก าลังพล และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้น ประกอบด้วย 
ชุดสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ชุดค้นหาและกู้ภัย เครื่องมือกู้ภัย เครื่องผลิตน้ าดื่ม ๖,๐๐๐ ลิตรต่อวัน รวมทั้งชุดประสานงานกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ ประมาณ ๗๐ นาย ร่วมกับกองทัพไทยเดินทางไปประเทศเนปาล เพ่ือปฏิบัติภารกิจ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๕๖ 

 
 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขีดความสามารถทั้งการค้นหาผู้บาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิต การรักษาพยาบาล และการบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐาน ส่วนในขั้นการฟ้ืนฟูบูรณะ กองทัพบกได้
เตรียมหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจสนับสนุนเพิ่มเติม  

            ๓) กองทัพบกได้รับเงินบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ ผ่านรายการ "หัวใจไทยส่งไป
เนปาล"  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ รวม ๕๔ ล้านบาท โดย
มอบให้กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เป็นหน่วย
หลักในการรับบริจาคสิ่งของต่างๆ 

๒.๗ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ ๒ 
                 งานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน  
                   ๑) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๕๗ - มีนาคม 
๒๕๕๘) ในส่วนของกระทรวงกลาโหม เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่า
การกลาโหม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม เสนาธิการกรมราช
องครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมถึงนายทหารระดับสูงของของ
กระทรวงกลาโหม เข้าร่วมภายในงานอย่างพร้อมเพรียงกัน 
                    ๒) สมช. ได้จัดท าข้อมูลประกอบการแถลงผลงานรัฐบาลรอบ ๖ เดือน เสนอ รอง 
นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เพื่อใช้ในงานแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘ 
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นส าคัญสรุป ดังนี้ 
                         (๑) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จากการด าเนินการของ ๑๗ กระทรวง รวม ๕๕ หน่วยงาน มีความก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จอย่าง
น่าพอใ จ(ส่วนราชการต่างๆสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนดไว)้ 
                          (๒) การด าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศที่ส าคัญ  โดย
รัฐบาลได้ด าเนินความร่วมมือที่ส าคัญ อาทิ 
                             - การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือความมั่นคงไทย 
- จีน เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยทั้งสองฝ่าย จะได้จัดตั้งคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย และความมั่นคงในระดับนโยบาย 
                             - การจัดประชุม Joint Working Group ไทย-เวียดนาม ในห้วงพ.ค. ๒๕๕๘ 
เพื่อสานต่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศ โดยจะร่วมกันพิจารณา ขอความร่วมมือเวียดนามสกัดกั้นผู้
หลบหนีเข้าเมือง ความร่วมมือด้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างกัน (ค้างาช้าง) และการฝึกร่วม เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาก่อการร้ายและการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
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                             - การจัดกลไกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
สากลและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านความมั่นคง ของ
คณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้กรอบความคดิ
ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 
Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) 
                           (๓) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ส าคัญของประเทศ 
ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงที่ส าคัญรวม ๗ 
เรื่อง ได้แก่ 
                             - เรื่องการรักษาความมั่นคงของชาติในระยะ ๗ ปีข้างหน้า ครม.ได้มีมติ เมื่อ 
๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘ เห็นชอบ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
หลักให้ส่วนราชการต้องน าไปถือปฏิบัติเพื่อช่วยกันปกป้องรักษาผลประโยชน์และรักษาความมั่นคงของ
ชาติโดยรวม  
                             - เรื่องการปกป้อง พิทักษ์ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๑๘ 
ก.พ. ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และตระหนัก
คุณค่าความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                             - เรื่องปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในอาเซียนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ เห็นชอบ ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  
                             - เรื่องการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครม.ได้มีมติ เมื่อ 
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๗ เห็นชอบแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                             - เรื่องการเตรียมพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ศักยภาพ ให้คน ชุมชมและสังคม ร่วมผนึกก าลังและบูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนให้พร้อม
รับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗ เห็นชอบ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของทุกหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                             - เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพ้ืนที่จังหวัด ครม. ได้มี
มติ เมื่อ ๖ ส.ค. ๒๕๕๖ เห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของคนชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมาย
ของจังหวัดชายแดนจังหวัดชายฝั่งทะเล และจังหวัดชั้นใน  
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                             - เรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง (Action Plan) รัฐบาลได้
มอบหมาย สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบบูรณาการ และก าหนดแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความมั่นคงในภาพรวม เพ่ือช่วยอ านวยการก ากับดูแลและติดตามผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการภายใต้นโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                    ๓) เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ รอง นรม./รมว.กต. มอบหมายให้ รมช.กต. เป็น
ผู้แถลงผลงานกลุ่มภารกิจด้านการต่างประเทศของรัฐบาล ในรอบ ๖ เดือน ณ ท าเนียบรัฐบาล 
สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ รัฐบาลได้ด าเนินการด้านการต่างประเทศ ตามนโยบายข้อ ๒.๔ ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการต่างประเทศที่ครอบคลุมแนวทางรอบด้าน 
ที่จะน าไปสู่ “ความมั่นคงของชาติ และความมั่งคั่งของประชาชน” โดยมีสาระส าคัญหลัก ๆ ๕ มิติ คือ 

       (๑) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยการเยือนต่างประเทศ
ของผู้แทนรัฐบาลระดับสูง ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และการพบหารือกับผู้แทนและคณะทูต
ต่างประเทศที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนระดับสูงของไทย โดยประสบความส าเร็จในการสร้างความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์การเมืองไทย และต่อท่าทีไทยและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศ
ต่าง ๆ ได้ลดระดับการเตือนการเดินทางมาประเทศไทยและไม่มีการห้ามเดินทางเข้าประเทศไทย อีกทั้ง
ได้มีการเยือนไทยของบุคคลระดับสูงจากหลายประเทศ ตลอดจนการยอมรับบทบาทไทยในฐานะ
เจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญต่าง ๆ  

       (๒) การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  อาท ิ
โครงการร่วมมือด้านรถไฟกับจีนและญี่ปุ่น โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณชายแดน และ
การผลักดันความร่วมมือในแก้ไขปัญหาผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 

       (๓) การน ากลไกทางการทูตเชิงบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริม
การท างานในมิติต่างประเทศอย่างเป็นเนื้อเดียวกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม อาทิ การด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประมงผิด
กฎหมาย และการด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       (๔) การด าเนินนโยบายต่างประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน การพัฒนา
งานบริการประชาชน โดยมีผลงานส าคัญด้านการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ อาทิ การ
ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยจากโจรสลัดโซมาเลีย การช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซีย
กว่า ๒๐๐ คน การอพยพคนไทยออกจากลิเบียและเยเมน ซึ่งอยู่ในภาวะสงครามกว่า ๑,๑๐๐ คน 

       (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การพัฒนาโลกทัศน์ผ่านโครงการบัวแก้วสัญจร วิทยุสราญรมย์สัญจร และกงสุลสัญจร การ
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เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเยาวชนไทยในต่างประเทศ การพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการมูลนิธิยุวทูต
ความดี ตลอดจนโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสปีมหามงคล
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 
 

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

๓.๑ ด้านการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑.๑) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพ้ืนที่ /ชุมชนทั่วประเทศ โดย
อาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จ านวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จ านวน 
๑๕๐,๙๘๗ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๗ จากเป้าหมายทั้งปี ๒๑๗,๖๕๐ คน) ให้บริการแก่ประชาชน
ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ านวน ๖๐ แห่ง ใน ๕๘ จังหวัด มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน 
รวมทั้งสิ้น ๖๓๖,๑๑๕ ราย 

๑.๒) การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางานโดยให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๗๐๔,๙๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๖๕ จากเป้าหมายทั้งปี ๙๙๗,๘๐๐ คน) ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ/
ต่างประเทศ จ านวน ๕๓๓ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๔๐๐ คน) รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จ านวน ๖๓๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๖ จาก
เป้าหมายทั ้งปี๑,๘๐๐ คน) สามารถช่วยเหลือคนหางานจ านวน ๖๒๖ คน ให้ได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 
๒,๑๖๓,๒๘๘ บาท รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและด าเนินคดีทางอาญากับผู้กระท าความผิดกฎหมายว่าด้วย
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน จ านวน ๑๗๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ จากเป้าหมาย ๔๐๐ 
คน)ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นายจ้าง ผู้น าท้องถิ่น จ านวน ๖๕๖ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๔๕.๘๗ จากเป้าหมายทั้งปี ๑,๔๓๐ คน)  

๒)  การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท า 

๒.๑) การบริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงาน จ านวน ๖๑๙,๕๐๐ คน (คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๘.๕๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๗๐๐,๐๐๐ คน) ได้รับการบรรจุงาน จ านวน ๓๒๖,๔๙๖ คน จัดส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๖๔,๑๒๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒ จากเป้าหมายทั้งปี 
๑๐๐,๐๐๐ คน) และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปท างานต่างประเทศตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จ านวน ๑,๒๕๕ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๑,๑๖๐ คน) แนะแนว
อาชีพให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท า และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน จ านวน 
๓๘๙,๗๔๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๑ จากเป้าหมายทั้งปี ๕๒๕,๙๑๐ คน) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
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เพ่ือการมีงานท าให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ านวน ๕,๖๓๕,๐๖๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ จาก
เป้าหมายทั้งปี ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน 

๒.๒) การด าเนินงาน “ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย” (Smart Job Center) เป็น
กลไกส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานท า” และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ๕ ปีข้างหน้า โดย
เน้น บริการคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ให้มีงานท า ด้วยบริการแบบครบวงจร โดยการน าเทคโนโลยีและสื่อ
สมัยใหม่มาใช้ เช่น เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการมีงานท า การสัมภาษณ์งานผ่าน Skype บริการถ่าย
คลิปวิดีโอแนะน าตัวเอง การรับขึ้นทะเบียนว่างงาน การท างานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ การทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการผ่านระบบการจัดหางานออนไลน์ เป็นต้น ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว ๓ แห่ง ณ กระทรวง
แรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา และได้ด าเนินการขยายเครือข่ายไปยัง ๔ 
จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล รวมทั้งได้ขยายเครือข่ายไปยังส านักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพ้ืนที่ ๓ เขตพ้ืนที่ ๕ และ ๘ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้ 
ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ ตามล าดับ 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน 
จ านวน ๑,๐๑๙ แห่ง มีต าแหน่งงานว่าง จ านวน ๒,๒๕๔ ต าแหน่ง๑๘,๗๙๖ อัตรา ๒) ให้บริการ
แนะแนวอาชีพและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน ๔,๖๔๐ คน ๓) มี
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จ านวน ๗,๔๐๕ คน ในจ านวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 
๒,๙๘๓ คน และ ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๗,๙๐๐ คน 

๒.๓) การให้สินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารประกาศระเบียบ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก SSME โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ า
ประกัน โครงการสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๕๗ ผลการ
ด าเนินงาน ที่ผ่านมามีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียด แต่ยังไม่มีการขอใช้บริการสินเชื่อดังกล่าว 
เนื่องจากธนาคารได้ก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อ
โครงการดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๓ ดาว ถึง ๕ ดาว และต้องมีใบรับรองจาก
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ลูกค้าหันไปใช้บริการสินเชื่อประเภทอื่นที่มีความคล่องตัวกว่าทั้งนี้ 
ธนาคารจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอย่างทั่วถึงต่อไป 

๒.๔) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

(๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  (๑.๑) พัฒนาเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานเยาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ติดตาม
การกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเยาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมที่ ๒) ขณะนี้
ด าเนินการแล้วจ านวน ๔๕ จังหวัด รวบรวมรายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน
OTOP สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยจังหวัดส่งข้อมูลแล้วจ านวน ๒๔ จังหวัด 
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  (๑.๒) พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยจัดท า
หนังสือถอดบทเรียนการด าเนินงานหมู่บ้าน OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอันโดดเด่น จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน
“ หนังสือ ๑ ทศวรรษ ๑๖ เรื่องราวหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว” จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพ่ือให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน 

  (๑.๓) จัดกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน OTOP ภูมิภาค จ านวน ๑ 
แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ บริเวณสะพานหิน อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คือ การจัดงานมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย
ร่วมกับงานศิลปาชีพ โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการด าเนินงานสุดยอดภูมิปัญญาไทยระดับจังหวัด 

(๒) โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
และให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาถูก ลดรายจ่ายของครัวเรือนโดยมีการจัดตลาดนัดชุมชนรวม ๑,๕๘๙ 
แห่ง มีผู้ร่วมจ าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ย ๘๘,๐๕๗ ราย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘,๕๒๑,๙๑๙ ยอดจ าหน่าย
สินค้าสะสม ๑,๗๘๐,๑๑๒,๐๖๙ บาท และได้มีการออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ให้จังหวัด ๗๖ จังหวัด น าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
และอยู่ระหว่างการจัดท าระบบรายงานแบบออนไลน์และมอบให้พัฒนาการจังหวัดร่วมกบัส านกังานการ
ท่องเที่ยงและการกีฬา ส ารวจตลาดชุมชนที่จะเป็นตลาดเชิงท่องเที่ยว ตลาดน้ า ในพื้นที่จังหวัด 

๒.๕)  การส่งเสริมการมีงานท าแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน 

(๑) การส่งเสริมการมีงานท าในช่วงที่ว่างจากการเรียนและช่วงปิดเทอม 
โดยกระทรวงแรงงานได้จัดท าโครงการจัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วง
ที่ว่างจากการเรียนในลักษณะ Part Time เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นิสิตนักศึกษามีรายได้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการฝึกความอดทนมีวินัยและเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดในการท างานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนี้ 

(๑.๑) ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี มีความรู้ไม่ต่ ากว่า ม.ต้น มีสุขภาพ
แข็งแรงระหว่างท างานต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบหรือแบบฟอร์มที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรยีน 
นิสิตนักศึกษาหรือหากเป็นแบบฟอร์มที่นายจ้างจัดให้ก็ต้องมีสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นนักเรียนนิสิต
นักศึกษาเช่นกัน  

(๑.๒) ได้รับค่าตอบแทน ชั่วโมงละ ๔๐ บาท ในช่วงปิดเทอมสามารถ
ท างานได้ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง หากเป็นช่วงเปิดเทอม ท างานได้ไม่เกิน
วันละ ๔ ชั่วโมง 

(๑.๓) ห้ามท างานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นร า 
ร้านอาหารที่มีการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ เป็นต้น ลักษณะงานที่ท าได้ส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า และ
บริการลูกค้า งานร้านอาหารห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อและงานคลังสินค้าเป็นงานที่มีความ
ปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างราย
ชั่วโมงส าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
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(๒) การส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ๕ วัน เพ่ือสร้าง
โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน ๖,๗๐๐ คน 

๒.๖)  การส่งเสริมการมีงานท าแก่คนพิการ  

(๑) การพัฒนาการจ้างงานคนพิการรูปแบบใหม่ โดยกระทรวงแรงงาน
ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม และ
สถานประกอบกิจการ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เรื่อง“คนพิการต้องมีงานท า ท างานในชุมชน 
ทางเลือกใหม่ของการจ้างงาน” โดยพัฒนาการจ้างงานคนพิการรูปแบบใหม่ โดยส่งเสริมให้นายจ้างและ
เจ้าของสถานประกอบกิจการจ้างงานคนพิการท างานบริษัทในพ้ืนที่/ชุมชนนั้น ๆ ส่งผลให้สถานประกอบการ
สามารถจ้างงานคนพิการได้ตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสมกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนพิการ ชุมชนมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนพิการที่ท า
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน และให้ความส าคัญกับคนพิการเพ่ิมขึ้น ในเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม
โครงการ ๒๓ แห่ง เกิดการจ้างงานคนพิการ จ านวน ๒๐๐ คน 

 (๒) การพัฒนาคนพิการ กระทรวงแรงงานกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการ
พัฒนาคนพิการ จัดโครงการงานสัมมนา“ความสามารถการท างานของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชีย
ประจ าปี ๒๐๑๕” (Workability Asia Conference 2015) เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ที่ทรงห่วงใยคนพิการ จึง
จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรเครือข่ายของคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนประสานพลังในการพัฒนาขบัเคลือ่นงาน
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพขยายโอกาสการมีงานท าของคนพิการที่สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานการเพ่ิมขีดความสามารถในการจ้างงาน และส่งเสริมการขับเคลื่อนขององค์กรเอกชนชั้น
น าภายใต้โครงการ “องค์กรภาคีร่วมสนับสนุนและเปิดโอกาสสู่คนพิการ” (WELCOME DISABILITY : 
WELL-D MARK) 

(๓) โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการในชนบท (เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน) โดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย สมาคมเพ่ือคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และสมาคมเพ่ือผู้บกพร่อง
ทางจิต ด าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการจัด
กลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพในชุมชนหรือบริเวณใกล้บ้านของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งแต่ละสมาคมหลักเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท มีมตเิหน็ชอบ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๖๓ 

 
 

ให้ติดตามผลโครงการโดยขอความร่วมมือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ 
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 

(๔) การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑-๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๘ ผลการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 
๓๓ จ านวน ๑๖,๗๓๐ ราย 

(๕) การบรูณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของคนพิการ 
คณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท าของคนพิการ โดยมี
การประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และมีมติอนุมัติโครงการด้านอาชีพและการมีงานท าของคน
พิการ จ านวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๑๔,๒๒๕ บาท รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“จัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การมีงานท าและการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการของศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ” ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็น
การด าเนินงานของภาคเอกชน ด้านการจ้างงานการส่งเสริมให้คนพิการได้ท างานในสถานประกอบการ
อย่างมีความสุข 

๒.๗) การสนับสนุนการจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพ้ืนที่โดยสถาบันการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้ประชาชนเข้าสู่อาชีพ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) โครงการ “หน่ึงคน... หน่ึงอาชีพ” โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใน กศน.ต าบล ๗,๔๒๔ แห่ง พื้นที่ ๕ ภาค ส ารวจและฝึกอบรมให้แก่ประชาชนที่สนใจ ๕ หลักสูตรกลุ่ม
อาชีพ ได้แก่ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
พาณชิยกรรมและบริการ หลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง มี
จ านวนผู้ต้องการเข้ารับการอบรมทั้ง ๕ ภาค รวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๓๒๙ คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความรู้และทักษะอาชีพเพ่ิมขึ้น เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
เสริม เพ่ือเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว  

(๒)  โครงการอุดมศึกษา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข  โดย
วิทยาลัยชุมชนจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในพ้ืนทีให้บริการของวิทยาลัยชุมชนทั้ง ๒๐ แห่ง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ตามโครงการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘ โดยแบ่งประเภทของ
กิจกรรม ได้แก่ การท าอาหาร การท าของใช้ ของที่ระลึก การเกษตร การดูแลผู้สูงอายุ งานฝีมือ และ
ด้านภาษา รวมทั้ง ๗๕ กิจกรรม โดยมีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๘๙๒ คน 

๓)  การพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน เพ่ือลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ มีแรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรม
มีศักยภาพได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ้น จ านวน ๒,๑๒๔,๘๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๖ จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๓,๔๓๔,๗๗๑ คน) และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน ๓๑,๑๗๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๗ 
จากเป้าหมายทั้งปี ๓๖,๙๑๐ คน)  

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๖๔ 

 
 

๓.๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) จัดกิจกรรม "เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์” เมื่อวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จาก
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การระหว่างประเทศ และ
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ จ านวน ๒๕๐ คน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล
ไทย ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ต่อสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือเป็นการเปิด
ช่องทางในการพูดคุยกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้ามนุษย์ 

 ๒.๑) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COMMIT ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘–๒๙ 
เมษายน ๒๕๕๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรี COMMIT ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ 
กรุงพนมเปญ โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนร่วมการประชุม 
โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือการต่อต้านการค้า
มนุษย์ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๑) และปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๓ (The Third Joint Declaration 
of the Coordinated Mekong MinisterialInitiative against Human Trafficking) และประเทศ
สมาชิก ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน ลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ดังกล่ าว
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกว่าจะด าเนินการร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ 
และยืนยันในความมุ่งมั่นที่มีต่อบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

๓)  การขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งกับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน ๕ คณะประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการการปราบปรามการค้ามนุษย์ มีรัฐมนตรี
มหาดไทยเป็นประธาน (๒) คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน (๓) คณะอนุกรรมการ
การแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและต่างด้าว มีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธาน (๔) 
คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธาน และ (๕) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย ์มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน โดยคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานที่ส าคัญ ดังนี้ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๖๕ 

 
 

๓.๑)  คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
สตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๑) จัดต้ังกลไกการขับเคลื่อนงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก (ศสด.) ซึ่งมี
ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายสมชาย เจริญอ านวยสุข) เป็นผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ผลักดันเร่งรัด ติดตาม เฝ้าระวัง รวบรวมข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าที่ศูนย์ และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ
พ้ืนที่เสี่ยง จับกุมด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
โดยมีพลต ารวจโท สฤษฎ์ชัย อเนกเวียง ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป็นประธาน  

(๒) ผลการด าเนินการขับเคลื่อนงานท่ีส าคัญ  
(๒.๑) จัดชุดปฏิบัติการลงตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จ านวน ๓๗ จังหวัด 
(๒.๒)  ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจง มอบนโยบาย รวมทั้งสร้างความ

เข้าใจและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก  

(๒.๓) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี 
(Commission on the Status of Women: CSW) สมัยที่ ๕๙ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาตินคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยพล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุษย์  และคณะ ได้ เข้ าพบหารือในรูปแบบทวิภาคีร่ วมกับ  Mrs.Bundith 
Prathoumvanh รองประธานสหพันธ์แม่หญิงลาวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็กที่ข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการหาแนวทางร่วมกันในประเด็นอื่น ๆ เช่น การให้
การดูแลคุ้มครองแรงงานลาวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย การจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสตรี เพ่ือ
สร้างโอกาสการมีงานท าและลดความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้มีการหารือกับ Dr.Ing Kantha 
Phavi รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสตรี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความ
ร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ระหว่างรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศ และประเด็นความร่วมมือเพ่ือจัดระบบข้อมูลผู้ข้ามพรมแดน เพ่ือแก้ไขปัญหาการข้าม
พรมแดนมาอย่างผิดกฎหมายของชาวกัมพูชา ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 

๓.๒) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)  
(๑) จัดประชุมเพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนงาน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางใน
การการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท า
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ประมง IUU โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณด าเนินการภายใต้แผนงาน
ดังกล่าว จัดส่งประมาณการงบประมาณให้กรมประมงภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือรวบรวม
ขออนุมัติจัดสรรงบกลางต่อไป นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าจะต้องเร่งรัดการออกข้อบังคับให้มีการติดตั้งระบบ 
VMS บนเรือประมงขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอส ขึ้นไปโดยเร็ว กรมประมงจะต้องน าร่องด าเนินการในการ
แจ้งเข้า-ออกท่าของเรือประมงที่จังหวัดภูเก็ตและชุมพร ในช่วงเดือนมีนาคม -พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตาม
แนวทางปฏิบัติงานรับแจ้งเข้า-ออกท่าที่วางไว้ โดยกระทรวงแรงงานให้ความร่วมมือในการน าร่องการ
ปฏิบัติดังกล่าวด้วย รวมทั้งเห็นชอบในมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน ๒ มาตรการ คือ 
การขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าวเพ่ิมเติม และการน าเข้าแรงงานต่างด้าว
เพ่ือท างานบนเรือประมงภายใต้กรอบ MOU ซึ่งทั้ง ๒ มาตรการกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักจะได้ด าเนินการ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความ
ต้องการแรงงานต่างด้าว 

(๒)  จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย (IUU Fishing) โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านการประมง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ประกอบด้วย ๖ แผนงาน และมี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๒.๑) การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
ได้มีการจดทะเบียนเรือประมงใหม่ ๓,๑๕๓ ล า ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ๓,๘๘๖ ล า ออกใบอนุญาตท า
การประมง ๑๑,๓๑๒ ฉบับ  จดแจ้งความประสงค์ในการใช้เครื่องมือท าการประมง จ านวน ๖,๖๐๔ ล า 

(๒.๒) การควบคุมและเฝ้าระวังการประมง ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ควบคุมเฝ้าระวังการท าประมง (MCS) ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๘ ศูนย ์จัดตั้งศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจ านวน ๒๖ ศูนย ์เพ่ิมชั่วโมงในการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการท าประมงให้
มากขึ้น ซ่อมปรับปรุงเรือตรวจการประมงทะเล ส าหรับใช้ในการเร่งรัดการตรวจตราเฝ้าระวังการท า
ประมง บูรณาการตรวจร่วมกับกรมเจ้าท่า กองบังคับการต ารวจน้ า กองทัพเรือ และกระทรวงแรงงาน
จ านวน ๓๘ ครั้ง/เดือน รวม ๔๕๖ ครั้ง/ปี ด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิดจ านวน  ๒๐๑  คดี และผู้ต้องหา  
๑,๐๐๐  ราย และน าร่องการปฏิบัติการควบคุมแจ้งเข้า-ออก ๒ แห่งที่จังหวัดภูเก็ต และชุมพร 

(๒.๓) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) โดยจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมและติดตามต าแหน่งเรือประมง หรือศูนย์ควบคุม VMS ด้วยระบบดาวเทียม ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบควบคุม VMS ที่ส่วนกลาง ส่วนเรือประมงขนาดมากกว่า ๖๐ ตัน
กรอสขึ้นไป ให้ด าเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายกรมเจ้าท่า มีจ านวนเรือเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ล า  (มี
ใบอนุญาตใช้เรือ ๒,๐๗๐ ล า) คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคม ๕๘ เรือประมงขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป 
ให้ด าเนินการติดตั้ง VMS ภายใต้กฎหมายกรมประมง มีจ านวนเรือเป้าหมาย ๗,๗๔๐ ล า นอกจากนี้ ได้
เร่งรัดให้ผู้ประกอบการเรือประมงขนาดใหญ่ของไทยติดตั้งอุปกรณ์ VMS ภายใต้ความสมัครใจ มีเรือ
เป้าหมายรวมประมาณ ๔๗๕ ล า 
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(๒.๔) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
โดยให้ความเข้มงวดในการตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิตจากเรือประมง แพปลา โรงงานแปรรปู
และผู้ส่งออกให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการประมง มีการประสาน
ความร่วมมือกับ CA ของประเทศคู่ค้าที่ไทยน าเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ า ๒๗ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้า
หลัก เช่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เป็นต้น เพ่ือเร่งรัดการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ าให้รวดเร็ว 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ าน าเข้า  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อตกลงกับประเทศปาปัวนิวกินี ตลอดจนได้พัฒนาด่านตรวจสัตว์ น้ าให้มีศักยภาพตรวจ
เรือประมงต่างชาติตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure) 

(๒.๕) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับ
รอง โดยมีการตรา พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๖๐ วัน หลังการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (มิถุนายน ๒๕๕๘) รวมทั้งจะออกกฎหมายล าดับรองที่ส าคัญเร่งด่วนภายใน ๑ เดือน 
ภายหลังจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยจะเร่งรัดออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการท าประมง IUU ก่อน  

(๒.๖) การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA – IUU) ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงร่าง NPOA-IUU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เ ก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์แถลงข่าว
ความคืบหน้าการด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีสาระส าคัญมี ดังนี้ 

(๑) ในห้วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๘ มีการด าเนินคดีค้ามนุษย์เพ่ิมเติม ๑๘ คดี 
ขยายผลจับกุมคดีที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๗ ในลักษณะเครือข่าย ๖ เครือข่าย การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ ๘ ราย การบังคับใช้อ านาจปกครองของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดการกับสถาน
ประกอบการที่ต้องสงสัยว่าค้ามนุษย์ มีกลไกเร่งรัดกระบวนการด าเนินคดี ออกมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ประมงครบวงจร การด าเนินการกรณีเกาะอ าบน ประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถช่วยเหลือแรงงานไทย
กลับมาได้แล้วกว่า ๑๕๐ คน ขณะนี้ก าลังสืบสวนขยายผลด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด และได้ออกหมายจับ
และจับกุมผู้ต้องหากระท าผิดคดีค้ามนุษย์แล้วจ านวนหนึ่ง โดยฝ่ายไทยส่งคณะไปยังพ้ืนที่เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมและประสานความร่วมมือกับฝ่ายอินโดนีเซียแล้ว 

(๒) ส าหรับแผนงานในอนาคต มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การเริ่มมีผลบังคับใช้ 
ของกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ากับควบคุมติดตามเรือประมง การเร่ง
ปรับปรุงฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและการบริหารจัดการ
แรงงาน การเร่งรัดการด าเนินคดีที่ค้างอยู่การสืบสวนสอบสวนเชิงรุก การเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ Hotline ตลอดจนการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการคัดแยกเหยื่อ 
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 (๓) รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคืบหน้า
โดยเร็ว 

๔)  แผนงานและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๔.๑) ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน ๔,๒๙๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๙ จากเป้าหมายทั้งปี ๕,๘๕๘ คน) รวมถึง
มีนายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จ านวน ๑๑๙,๙๐๔ คน 

๔.๒)  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง) ได้ขับเคลื่อนภารกิจ ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) การ
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงในบ้านมิตรไมตรี จ านวน ๑๐ แห่ง คือ 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ขอนแก่น พิษณุโลก ชลบุรี อุบลราชธานี และ
สงขลา และ (๒) การป้องกันคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงจากการถูกล่อลวงในชุมชน ด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาสังคม จ านวน ๓๐ จังหวัดและมีผลการด าเนินงาน ๒,๓๘๙ คน (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ –
เมษายน ๒๕๕๘ 

๔.๓) โครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดีและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ด าเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี (GLP) โดย จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐาน GLP ส าหรับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นและ
มาตรฐาน GLP ส าหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลให้กับผู้ประกอบการจ านวน ๑๗๙ ราย เพิ่มเติมจากปี 
๒๕๕๗ สัมมนาชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางการปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี ๒๘๘ ราย อบรมให้ความรู้การปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีส าหรับเรือประมง ๑๐๕ ราย ส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเลเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ ๓๓,๑๙๕ ล า การบรูณา
การตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมง ๒๗ ครั้ง อบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๑๓๔ รายส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคสินค้าประมงและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงไทย ๓ ครั้ง ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๔.๔)  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเก่ียวกับการค้ามนุษย์และ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยได้ด าเนินการภายใต้กิจกรรมจัดอบรมการพัฒนาเครือข่าย 
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็ได้
มีการด าเนินการแล้วในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดน่าน โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เยาวชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาประชาชน ผู้ประกอบการ บุคลากรใน
ธุรกิจท่องเที่ยวผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น ข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น ๖๒๐ คน 
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๔.๕) การป้องกัน และให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง บ าบัด ฟ้ืนฟู กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในหน่วยงานของ
กรมฯ โดยจัดบริการที่พักที่ปลอดภัยการบ าบัด ฟ้ืนฟู กาย จิต สังคม และประสานการด าเนินงานด้าน
คดี การประสานประเทศต้นทาง ประเมินความพร้อมก่อนส่งกลับภูมิล าเนา ทั้งในสถานรองรับผู้ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หญิงและชาย จ านวน ๘ แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพทั้ง ๘ แห่ง ยอดคงเหลือจ านวน ๕๓๕ คน 

๔.๖) การขับเคลื่อนด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

(๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญคือได้
ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การค้ามนุษย์ การค้าประเวณีเด็ก และการบังคับ
ค้าประเวณี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และ 
ชลบุรี  รวมทั้งมีการรับมอบนโยบายด้านการปราบปราบ เพื่อสนับสนุนให้กวดขันการค้ามนุษย์ แรงงาน
ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว ที่หาดใหญ่ โดยเน้นย้ าการค้ามนุษย์ ห้ามมีการค้าประเวณี โดยเฉพาะ
โสเภณีเด็กในพ้ืนที่เด็ดขาด ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและให้กวดขันจับกุมอย่าง
จริงจัง มีตั้งจุดตรวจจุดสกัดห้ามมีขอทาน ให้จับกุมและท าประวัติให้กวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวโรฮีน
จา ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในโรงงานและประมง
ให้ถูกต้องเร่งรัดคดีเกี่ยวกับความผิดการค้ามนุษย์ มีการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง เพ่ิม
ประสิทธิภาพงานในด้านการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์และยึดทรัพย์ผู้กระท าผิด 

(๒) กระทรวงแรงงาน ได้มีการก าหนดมาตรการป้องปรามเพ่ือลดความ
เสี่ยงการค้ามนุษย์ ดังน้ี  

(๒.๑) การยกระดับการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างเด็ก โดย
จัดท า MOU ร่วมกับผู้ประกอบกิจการประมง สิ่งทอ อ้อย/น้ าตาล สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
น ามาตรฐานแรงงานไทย และแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) 
มาใช้ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
นอกจากนี้ ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จ านวน๑,๑๙๒ 
แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๔๘,๒๐๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๙ จากเป้าหมายทั้งปี ๔๙,๔๔๐ คน) 
รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านแรงงาน จ านวน ๖๐๕ คน(เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๕๖๐ คน) 

(๒.๒)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โดยให้บริการ
สายด่วน ๑๖๙๔ พร้อมล่ามแปลภาษา มีผู้มาใช้บริการ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ –๒๔ เมษายน ๒๕๕๘) 
จ านวน ๗๔,๕๗๒ รายพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบและแรงงานต่างด้าว และน าร่องพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครและสงขลา 
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(๒.๓) บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) โดยเข้า
ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จ านวน ๓,๙๙๐ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๙๗,๑๔๗ คน ด าเนินคดีนายจ้าง จ านวน ๕๘๒ ราย ด าเนินคดีแรงงานต่างด้าว จ านวน ๔,๒๙๘ คน 

(๒.๔) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ออกกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (๒) ออก
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗และ (๓) จัดท าร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....ซึ่งขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๕) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศ
ไทย (Trafficking in Persons – TIP Report) ประจ าปี ๒๕๕๗  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๑)  จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ให้เป็นปัจจุบัน และส่งให้ กระทรวงการต่างประเทศปรับแก้ถ้อยค า เพื่อจะได้ส่งให้สหรัฐอเมริกาภายใน 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๕.๒)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงรายงานฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ ดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยการจัดท ารายงานดังกล่าวฯ ใช้รูปแบบเดียวกับการขับเคลื่อน
งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คือ ด าเนินการตามหลักมาตรฐานสากล ๕P ซึ่งมีผู้บริหาร
หน่วยงานของกระทรวงหลักเป็นประธานในการจัดท ารายงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน  

(๑) ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน 

(๒) ด้านการด าเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธาน 

(๓) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ มีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็น
ประธาน 

(๔) ด้านการป้องกัน มีรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี) เป็น
ประธาน 

(๕) ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  
มีอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้เป็นประธาน 

๕.๓) จัดประชุมประธาน ๕P เพ่ือหารือเรื่องรายงานฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศร่วมกับหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง จัดท ารายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยให้น าสาระส าคัญจากรายงานฯ ฉบับภาษาไทยไปใช้
เป็นข้อมูล ส่วนฉบับภาษาไทยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการตามที่
เคยปฏิบัติ ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศได้จัดส่งรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษให้สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๕.๔) รมช.กต. ได้เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เม.ย. ๕๘ 
เพ่ือมอบนโยบายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ และชี้แจง
ความคืบหน้าการด าเนินการของไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๕.๕) จัดการบรรยายสรุปเพ่ือชี้แจงให้ข้อมูลการด าเนินการของไทยในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ 
เม.ย. ๕๘ และ ๑๘ พ.ค. ๕๘ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ 
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน  

๖)   การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านการประมง 

๖.๑) การปฏิบัติงานของคณะท างานช่วยเหลือ เยียวยา และส่งกลับแรงงานไทย
ที่ท างานที่เกาะอัมบนและเบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(๑)  องค์กรเอกชนต่างๆ ประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ Anti Human Trafficking Network (ATN) ศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง Seafarers Action Center (SAC) ได้ยื่นหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาตอิยา่ง
เร่งด่วน ซึ่งรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ได้
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบในการแกไ้ข
ปัญหาโดยเร่งด่วน  

(๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่
ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ณ เกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจ ประกอบด้วย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการกงสุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปเกาะอัมบน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยมีภารกิจ ๔ ประการ คือ (๑) การช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่บนเกาะอัมบน 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๒) การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ติดค้างบนเรือและผู้ต้องการเดินทางกลับ (๓) 
การตรวจสอบศพคนไทยในสุสาน และ (๔) การส่งกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย  

(๓) สรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทีมสหวิชาชีพ ร่วมรับตัวลูกเรือประมงไทย จ านวน ๖๘ คน
ที่เดินทางกลับจากประอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศถึงท่าอากาศยานดอนเมือง.มี
นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวหน้าคณะให้การ
ต้อนรับลูกเรือประมงร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน กองทัพอากาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ซึ่งลูกเรือ
ประมงที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย จากจ านวน ๖๘ คน ได้เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๖๒ คน 

(๔) เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยีย่ม
ลูกเรือประมงและผู้รับบริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับทราบ
สถานการณ์และการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย พนักงานสอบสวนจากกองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นักสังคม
สงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ผลการคัดแยกปรากฏว่า เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน ๖ คน ไม่ใช่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จ านวน ๕๕ คน และไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จ านวน ๑ คน  

(๕) ลูกเรือประมงไทยได้เดินทางกลับภูมิล าเนาในวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. จ านวน ๕๖ คน โดยมีญาติมารับและเดินทางกลับตัวตัวเอง โดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดหาพาหนะส่งยังสถานีรถไฟและรถยนต์โดยสารสายเหนือ
และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีลูกเรือประมงไทยที่กลับจากประเทศอินโดนี เซียที่เข้ารับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ และช่วยเหลือด้านการด าเนินคดีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน ๖ คน 

๖.๒) การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ได้ด าเนินการ ดังนี้  
(๑) จดทะเบียนเรือประมงและจัดท าฐานข้อมูลเรือประมง ปัจจุบันมี

เรือประมงทะเลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วกว่า ๕๐,๐๐๐ ล า 
(๒) จดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดท าฐานข้อมูลแรงงานประมง 

มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเฉพาะกิจการประมงในพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัดติดชายทะเล ระหว่างวันที่ 
๒๖ มิถุนายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ านวน  ๕๘,๕๐๘ คน 

(๓)  ตรวจแรงงานในงานประมงทะเลโดยชุดตรวจแรงงานในเรือประมง
ทะเล จ านวน ๗๓๙ ล า มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๘,๘๘๐ คน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน ๔๖๔ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๙,๓๒๑ คน 
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 (๔)  พัฒนาฐานข้อมูลของเรือประมงและแรงงานประมง โดยด าเนินการ
ร่วมกันระหว่าง ๗ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการปกครองกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมการจัดหางานกองบังคับการต ารวจน้ าและกองทัพเรือ  ซึ่งฐานข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อมูลเจ้าของเรือประมง ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ขนาดของเรื อ อาชญาบัตร/
ใบอนุญาตการท าประมง และข้อมูลแรงงาน รวมถึงข้อมูลผลการตรวจเรือและแรงงานประมง  ขณะนี้ได้
ทดสอบการใช้ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับปฏิบัติงานในบางจังหวัดชายทะเลแล้ว  พร้อมได้มีการ
พัฒนา เว็บไชต์เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว และมีความพร้อมส าหรับการน าไปใช้
ด าเนินการเพ่ือให้ครอบคลุม ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเล ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ส าหรับบูรณาการตรวจตราเรือประมงและแรงงานประมงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ต่อไป 

๗)  การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
  กระทรวงแรงงานได้เข้าตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบ

กิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จ านวน ๒๗,๓๙๖ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐ จากเป้าหมายทั้งปี 
๓๖,๐๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๘๑,๔๐๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๖ จากเป้าหมายทั้งปี 
๒๔๒,๐๐๐ คน) พบคนต่างด้าวกระท าผิดกฎหมาย จ านวน ๑๐๙,๗๕๗ คน จากสถานประกอบกิจการ 
จ านวน ๑๑,๕๒๐ แห่ง 

๘)  การจัดระเบียบคนขอทาน 
 ๘.๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินการจัดระเบียบ

คนขอทาน โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน ภายใต้กระบวนงาน ๓p ได้แก่ (๑)การบังคับใช้
กฎหมาย (Policy) (๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ (๓) การป้องกัน (Prevention) โดย
ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ จัดระเบียบการขอทานทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ภูมิภาคได้ ๑,๔๗๖ คน โดยพบว่าเป็นคนขอทานต่างด้าว ๕๖๔ คน (กัมพูชา ๔๔๐ คน) ซึ่งจากการสอบ
ข้อเท็จจริง พบว่าขอทานจ านวน ๑๙๒ คน ประสบปัญหาสุขภาพและในจ านวนนี้  ๗๒ คน ประสบปัญหา
สุขภาพจิต คนขอทานจ านวน ๕๙๒ คน ถูกส่งไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพื่อฟ้ืนฟู และพัฒนา 

 ๘.๒) การจัดบริการช่วยเหลือฟ้ืนฟูคนขอทานในสถานรองรับ โดยการฝึกทักษะ
อาชีพต่างๆ โดยเฉพาะการท าเกษตรกรรมที่ยึดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ตามแนวพระราชด าริ ซึ่งได้
ด าเนินการจัดโครงการ พส.ร่วมใจ พัฒนาฟ้ืนฟูคนไร้ที่พ่ึง และคนขอทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย
ประยุกต์รูปแบบของโครงการพระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟู พัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ใช้บริการ โดยฝึกให้ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน จ านวน ๑๒๖ คนเป็นชาย ๑๐๑ คน และหญิง ๒๕ 
คน ท ากิจกรรมด้านการเกษตร ทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา สุกร เป็ด และไก่ เพ่ือน ามาประกอบอาหาร และ
น าผลผลิตที่เหลือมาจ าหน่ายเป็นรายได้ให้กับผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการบูรณาการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น นิคมสร้างตนเองกองกิจการนิคมสร้างตนเองและ
การพัฒนาชาวเขา และภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ ต ารวจตระเวนชายแดนปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด 
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และเกษตรจังหวัด เป็นต้น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พ่ึง 
และคนขอทานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

๓.๓ ด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
๑.๑)  การคุ้มครองแรงงาน 

(๑)  มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา ๓๓ 
และ มาตรา ๓๙)  จ านวน ๑๑.๒๐ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗ จากเป้าหมายทั้งปี ๑๑.๒๓ ล้าน
คน) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจากการ
ท างาน(จากกองทุนประกันสังคม) จ านวน ๑๕,๑๖๐,๓๖๗ ราย คิดเป็นเงิน ๒๐,๖๙๔.๐๒ ล้านบาท 

(๒) มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน จ านวน ๙.๑๗ ล้าน
คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ จากเป้าหมายทั้งปี ๙.๒๒ ล้านคน)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจาก
การท างาน(จากกองทุนเงินทดแทน) จ านวน ๕๕,๗๑๘ ราย คิดเป็นเงิน ๕๖๒.๙๔๕ ล้านบาท 

(๓) แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน 
๒.๕๔ ล้านคน มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ านวน ๔๔,๖๘๙ ราย คิดเป็นเงิน ๒๕๐.๙๘ 
ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน ๖,๓๐๕ ครั้ง มีผู้
เข้ารับการบริการ จ านวน ๗๑๕,๙๖๔ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)    

(๔) คุ้มครองการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยให้ความรู้และตรวจก ากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๐,๒๔๖ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๖๒๐,๒๓๕ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๕๙๓,๕๐๐ คน) อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการท างานให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๖,๘๖๑ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี 
๖,๕๐๐ คน) 

(๕)  ด าเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๘,๒๓๙ แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง จ านวน ๕๓๑,๗๓๐ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๕๐๐,๐๐๐ คน) รวมถึงการสนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายก าหนดให้แก่สถานประกอบกิจการจ านวน
๘,๐๕๒ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๐ จากเป้าหมายทั้งปี ๑๑,๐๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 
๕๐๓,๔๕๑ คน 

(๖)  ตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๘,๙๙๙ แห่ง มี
ลูกจ้างเกี่ยวข้องจ านวน ๗๓๔,๗๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๔ จากเป้าหมายทั้งปี ๑,๑๒๒,๘๐๐ คน) 
ตรวจสอบแรงงานนอกระบบจ านวน ๑๖,๐๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๑ จากเป้าหมายทั้งปี 
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๒๙,๙๙๐ คน)และมีผู้รับความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน จ านวน ๓๗๘,๙๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๖๙.๒๕ จากเป้าหมายทั้งปี ๕๔๗,๒๑๐ คน) 

(๗)  สนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน
ด้านแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน จ านวน ๕,๔๓๐ แห่ง (เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งปี ๕,๒๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๗๕๔,๐๐๘ คน 

(๘)   ประกาศให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตส านึกความ
ปลอดภัยในการท างานหรือ ‘เซฟตี้มายด์’เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา โดยได้จัดประชุมชี้แจงและ
บรรยายพิเศษภายใต้ โครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
จิตส านึกความปลอดภัยทั้งของผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และ
สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด   

(๔) การบูรณาการงานแรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
กระทรวงแรงงานจัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบเพ่ือพิจารณาการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามประเด็นการหารือของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้แก่การ
จัดล าดับความส าคัญของนโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดและบทบาทการมีส่ วนร่วม/การ
ประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงแรงงานและ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การมีส่วนร่วม
ของผู้น าและศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบในการยกร่างกฎหมายล าดับรองซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ การจัดตั้งองค์กรแรงงานนอกระบบและกฎหมายคุ้มครองที่สอดคลอ้งกบั
บริบทการจ้างงาน สังคมประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยในที่ประชุมรับข้อเสนอ อาทิ การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายล าดับรองฯ การช่วยเหลือในเรื่องเงิ นทุน
ให้แก่แรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อยโดยกระทรวงแรงงาน  

(๙) การขยายความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยในปี ๒๕๕๘ 
กระทรวงแรงงานได้ก าหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” ขึ้น 
ณ ส านักงานแรงงานจังหวัด ในระยะแรก จ านวน ๓๐ จังหวัด และจะขยายออกไปให้ครอบคลุมทั้ง ๗๖ 
จังหวัด มีภารกิจจัดท าแผนแก้ไขปัญหารวมทั้งบูรณาการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองดูแลและสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรวมถึง
มอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างจริงจัง 

(๑๐)  ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยตรวจเยี่ยมแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ ที่พัก โรงพยาบาล และสถานกักกัน จ านวน ๑๐,๗๕๕ คน รวมทั้งติดตาม
ช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย จ านวน ๗,๒๑๖ ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
๔๓,๘๗๖,๖๓๔.๖๘ บาท 
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๑.๒)  การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

(๑)  การด าเนินการด้านบริการสังคมและการสงเคราะห์  
 (๑.๑) เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กก่อนสู่สังคม โดย
การฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กในสถานสงเคราะห์สู่ชุมชนนิคมสร้างตนเอง (Big Home) โดยให้เด็กในความ
อุปการะของสถานสงเคราะห์ได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง เพื่อเรยีนรูว้ถิกีารด าเนนิ
ชีวิตจากสังคมภายนอก และฝึกทักษะการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถพ่ึงพิงตนเองได้ภายหลังออก
จากสถานสงเคราะห์ จ านวน ๒๔  คน  
 (๑.๒) ให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ โดยจัดบริการ
สวัสดิการสังคมด้านโรคเอดส์ได้อุปการะเด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์ ๘ แห่ง จ านวน ๒๐๕ คน และ
สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ รายละ ๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๗๑๒ คน  
 (๑.๓)  ให้การช่วยเหลือเด็กยากจนเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเท่าเทียม จ านวน ๗๕,๗๗๖ คน        
 (๑.๔) การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาแก่บุคคล  
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย และการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว
ในประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ในประเด็นย่อยๆ ได้แก่ 
ระบบข้อมูล ตัวเลข ๑๓ หลัก ของผู้ไม่มีสัญชาติไทย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาวิจัย เพ่ือให้
เกิดการแก้ปัญหาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ดังนี้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สภาทนายความ และ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ
เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย รวม 
๔ ข้อ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 

- การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัด
ระดับ ประเภท และพ้ืนที่การศึกษา  

-  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ในอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายรายหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย 
 - ให้ มท.จัดท าฐานข้อมูล (เลขประจ าตัว ๑๓ หลัก) และ
การอนุญาตและอ านวยความสะดวกให้สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรระดับ
นั้นๆ 
 -   ให้ ศธ.จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและ
เยาวชนที่หนีภัยจากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  -   ปัจจุบันมีเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ประมาณ ๗๕,๙๙๕ คน แบ่งเป็น สพฐ. ๖๕,๔๕๕ คน  
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สช. ๒,๑๑๕ คน และ กศน. ๘,๔๒๕ คน  ยังไม่รวม สอศ. สกอ. และสถานศึกษาสังกัดอื่น และมีเด็กไร้
สถานะทางทะเบียนที่อยู่ในศูนย์  การเรียนเด็กต่างด้าว (Migrant Learning Centers) จ านวน ๙๕ 
ศูนย์ ประมาณ ๑๗,๑๖๑ คน  
    (๑.๕) งานให้บริการโดยศูนย์บริการร่วม พม. ๘ แห่ง เพ่ือด าเนินงาน
ให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จบริการข้อมูลข่าวสารบริการรับเรื่อง-ส่งต่อรับโดยมีจ านวนผู้ใช้บริการ 
ศูนย์บริการร่วม พม. ๘ แห่ง จ านวน ๕,๖๐๔ ราย 
    (๑.๖) โรงรับจ าน าในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ จ านวนทั้งสิ้น ๓๔ แห่งทั่วประเทศ พร้อมจะแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองช่วง
ก่อนเปิดเทอมการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน 
โดยการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ คือ เงินต้น ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
คิดอัตราดอกเบี้ย ๒๕ สตางค์ต่อเดือน เงินต้น ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ๗๕ สตางค์
ต่อเดือน เงินต้น ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ๑ บาทต่อเดือน และเงินต้น ๒๐,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย ๑.๒๕ บาทต่อเดือน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ ากว่าดอกเบี้ยรับจ าน าที่
ก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ. โรงรับจ าน า พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
(๒.๑) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเด็ก มีการขับเคลื่อนที่ส าคัญ อาทิ 
 - โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามที่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ ๔๐๐ บาทต่อคน เมื่อ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น พม. ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ส่วนกลาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ส านักงบประมาณ องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ฯลฯ เพ่ื อวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ครัวเรือนยากจน แนวทางการจ่ายเงิน การบริหารจัดการของ
หน่วยงานเบิกจ่ายการติดตามประเมินผลโครงการ โดยด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสาน
และส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกรม
กิจการเด็กและเยาวชน  

 - ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและชุมชนด้อยโอกาส โดยส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พ่ีเลี้ยง และผู้ด าเนิน
กิจการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีความรู้ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวั ยอย่าง
ถูกต้องสนับสนุนอาหารเสริม และสื่ออุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กที่เก็บค่าบริการ    
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๒,๗๗๒ คน  

 - พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนเพ่ือให้เด็กมี 
EQ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยเด็กจะได้รับการเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ความภาคภูมิใจ การมีระเบียบวินัย ทักษะการควบคุมอารมณ์และทักษะการจัดการกับปัญหา/
ความขัดแย้ง การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก การสร้างแรงจูง ใจ การสร้าง
สัมพันธภาพการสื่อสารที่เหมาะสม และการเสริมสร้างคุณภาพการอยู่ร่วมกันจ านวน ๔,๒๕๑ คน  
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 - เสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็ก โดย (๑) จัดอบรมการสร้าง
ความตระหนัก เรื่อง “สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กในชุมชนและท้องถิ่น” ระหว่างเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างกลไกหรือคณะท างานในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคุ้มครองเด็กฯ  ใน ๑๒ จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค (๒) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กใน
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการคุ้มครองเด็กระดับต าบล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่เป้าหมาย ๓๖ 
พ้ืนที่ ใน ๑๒ จังหวัด (๓) จัดจ้างฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชนพ้ืนที่
เป้าหมาย ๕ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง นครปฐม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และจันทบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก และตัวแทนเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ (๔) การจัดจ้างที่
ปรึกษาจัดท าแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก เพ่ือศึกษา
รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยที่ปรึกษาจะร่วมสังเกตการณ์และติดตาม
ในทุกกิจกรรม เพ่ือเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์กระบวนการ/รูปแบบการด าเนินงานในการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็ก 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ในพ้ืนที่ต่างๆ จ านวน ๒๒ 
จังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเด็ก เยาวชน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนอย่างครบรอบด้าน ๖ มิติ และพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ในการ
พัฒนาเด็ก และเยาวชน ผลที่ได้โดยมีจ านวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๖๐๙ คน ท าให้
เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างรอบด้านไม่ว่าจะต่อตนเองหรือผู้คนรอบข้าง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง
ให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย  

 - โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ การ
สนับสนุนบทบาทและการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
และสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ระดับต าบล/
อ าเภอ/จังหวัด ตลอดจนติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการติดตามผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน    

(๒.๒) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาสตรีและครอบครัว มีการขับเคลื่อนที่
ส าคัญ อาทิ 

 - การจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจ าปี ๒๕๕๘ โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนินการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจ าปี 
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด "ความปรองดอง...
เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว” เพ่ือลดความขัดแย้งที่เกิดจากช่องว่างระหว่างวัย เพศ ความคิด และรสนิยมที่
แตกต่างกัน และใช้พ้ืนฐานของความรัก สายใยผูกพัน ความเอื้ออาทรกันในครอบครัว เพ่ือให้มีการ
ยอมรับความแตกต่างและท าให้เกิดความปรองดองภายในครอบครัว การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ การมอบโล่เกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็น หน่วยงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว และสื่อ
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ส่งเสริมสถาบันครอบครัว กิจกรรมตัวอย่างในการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว และการจัดบูธ
แสดงผลงานด้านครอบครัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ ๙๐๐ คน รวมทั้งได้จัด
งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อรณรงค์ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว  

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะการจัดท าแผน
ครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรง” ซึ่งได้ด าเนินแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
หลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่มาวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน
กิจกรรมครอบครัวเข้มแข็งลดความรุนแรงประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและ       
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ อปท. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ได้แก่ นครนายก สระแก้ว นครสวรรค์ แพร่ ล าพูน 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
ผู้บริหาร ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และวิทยากร  

 - การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาตร์
ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล
เพื่อพิจารณา ๑) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๔ ๒) 
การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๙ (The East Asia 
Ministerial Forum on Families - EAMFF) การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (East Asia Gender Equality Ministerial 
Meeting - EAGEMM) ๓) และการขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 -  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ องค์การยูนิเซฟ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ  
โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เกิดมาตรการ/แนวทางสนับสนุน
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับชีวิตครอบครัวได้ โดยส่งเสริมให้มีสถานที่ดูแลเด็ก
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์อย่างเท่าเทียมตามแนวคิด
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว (Work - life balance) และเป็นการขับเคลื่อน
การด าเนินงานครอบครัวเชิงโครงสร้างตามแนวคิดการเริ่มต้นที่เท่าเทียม (equity from the start) โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดสถานที่ดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 - การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โดยด าเนินการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสริมสร้างบทบาท
และองค์ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน สร้างเครือข่ายแกนน าเยาวชน และพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ตลอดจนการสร้างต้นทุนชีวิต
ให้แก่แม่วัยเยาว์ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต จ านวน ๒๑,๐๐๐ คน  

 - แผนงานพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับต าบลเพ่ือเป็นพลังสร้างสันติ
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สุขและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และโครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว)โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพใน
การพัฒนาอาชีพขององค์กรสตรี และองค์กรเยาวชนในระดับต าบล จ านวน ๔๔ องค์กร อย่างต่อเนื่อง 
  - ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 
จ านวน ๘ แห่งโดยมีหลักสูตรวิชาชีพในสาขาต่างๆ ทั้งระยะสั้น ๓ เดือน ๖ เดือน และหลักสูตร ปวช. 
ปวส. เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า งานบริการโรงแรม การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก นวดแผนไทย โภชนาการ เสริมสวย 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อส าเร็จการอบรมแล้ว โดยหน่วยงานได้จัดหางานให้ท าตามความสมัครใจมีผล
การด าเนินงาน ๒,๔๕๙ คน  

(๒.๓) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีการขับเคลื่อน  
ที่ส าคัญ อาทิ 
  - โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้ โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อ
ต่อการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ ได้จัดประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมและ
ระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับรถประจ าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติที่ส าคัญ (๑) รับทราบความคืบหน้าการจัดซื้อรถประจ าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ชานต่ า จ านวน ๔๘๙ คันซึ่งคาดว่า ขสมก. จะด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
(E-Auction) ได้ไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคม และจะทยอยส่งมอบรถภายใน ๙๐ วันนับจากลงในนามใน
สัญญา (๒) เห็นชอบงบประมาณการส ารวจเส้นทาง การเดินรถ จุดจอดรถ ทางลาด ฟุตบาทฯ ในถนน
สายหลัก ๒๐ สาย โดยเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔.๙๘๒๗ ล้านบาท (๓) เห็นชอบให้ด าเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อด าเนินการศึกษา ส ารวจ และด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน เพ่ือรองรับรถ
ประจ าทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ า  
  - โครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ใน
อาเซียน:ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ
สร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ
ความคืบหน้าการด าเนินโครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันและเข้าถึงได้ในอาเซียน : ชุมชนต้นแบบ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ กรมเจ้าท่า จังหวัดนนทบุรี 
ทน.ปากเกร็ด อบต.เกาะเกร็ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์กรคนพิการ 
และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
โครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๘.๖๗ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่และจัดท าแนวทางการปรับ
สภาพแวดล้อม 
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  - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการและ
เครือข่าย : การส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้ายคนพิการที่มีมาตรฐาน โดยมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “จัดท าเกณฑ์มาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ” ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการด าเนินงานด้านคนพิการ ๕๕ คน จากการประชุมมีการยกร่างตัวชี้วัด
องค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริหาร จ านวน ๙ ตัวชี้วัด ๒) ด้าน
บริการหรือกิจกรรม จ านวน ๗ ตัวชี้วัดและ ๓) ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมพร้อมการให้บริการ จ านวน 
๓ ตัวชี้วัด 
  -  โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน 
การพัฒนาศักยภาพจิตอาสาโดยการอบรมเครือข่าย “ยุวอาสา : ต้นกล้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” 
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ กรุงเทพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
เยาวชนที่มีจิตอาสาและประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ ประจ า ๕๐ เขต 
ของกรุงเทพฯ จ านวน ๑๕๐ คน  ผลจากการด าเนินกิจกรรมท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
และการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมทั้งขยายเครือข่ายจิตอาสาไปยัง
กลุ่มเยาวชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   
  - โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการโดยการ
สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการแก่หน่วยจัดบริการในพ้ืนที่  จ านวน ๕๕๐ คน เป็นเงิน 
๒,๖๓๘,๔๙๗ บาทสนับสนุนเงินชดเชยค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานแก่หน่วยจัดบริการ      
ในพ้ืนที่ จ านวน ๕๕๐ คน เป็นเงิน ๑,๓๕๖,๔๓๙ บาท และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการจัดท าแผนโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๘ 
 - โครงการพัฒนามาตรการกลไก และนโยบาย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ : การส่ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการโดยได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง “การเสริมพลังบทบาท
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด และการขับเคลื่อนทศวรรษ  
คนพิการแห่งอาเซียน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมได้รับทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินงานฯ ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการผลักดัน และขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป  
 -   โครงการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการอย่างเท่าเทียมกัน  
ในสังคมโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการ
ด าเนินโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
จ านวน ๕ จังหวัด ๕ โครงการ จ านวน ๑.๙๑๖ ล้านบาท ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 
๒๕๕๘ 
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 -   โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจ าตัวคนพิการ โดยคน
พิการได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีคนพิการได้รับการออกบัตรประจ าตัวคน
พิการณ วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๗,๙๑๑ คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน ๙,๕๑๗ คน 
เพศหญิง จ านวน ๘,๓๙๔ คนและยอดสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ มี
จ านวน ๑,๖๘๕,๙๒๓ คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน ๙๑๒,๘๙๑ คน เพศหญิง จ านวน ๗๗๓,๐๓๒ คน 
  - กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการ
ได้ให้บริการในการกู้ยืมเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม บริการ เป็นต้น ส าหรับคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๗๐๗ รายเป็นเงิน
๒๒,๐๖๔,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชน จ านวน ๑๗ โครงการเป็นเงิน ๔๒,๒๕๕,๖๑๐บาท  

 (๓)  การให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๓.๑)  ให้บริการทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
“๑๕๐๖” มีประชาชนใช้บริการ จ านวน ๘๕๘,๓๔๗ ราย ประกอบด้วย ด้านประกันสังคม ๗๓๗,๙๑๗ ราย 
ด้านการจัดหางาน ๙๐,๑๙๘ ราย ด้านการคุ้มครองแรงงาน ๒๖,๓๖๐ ราย และด้านอื่น ๆ ๓,๘๗๒ ราย 
  ๓.๒)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCCการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเ อกชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาสถิติการใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมระหว่างวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ได้รับการแจ้งเหตุทั้งสิ้น ๒๑,๔๖๖ กรณี โดยเป็นการแจ้ง
ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน Walk-in และ Social media 

๒)  การพัฒนาและส่งเสริมระบบการออม 

๒.๑)  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ กอช. ด าเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒.๒)  การน าระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในการกระจายรายได้โดยการประสานระบบภาษีอากรและระบบสวัสดิการเข้าด้วยกัน ซึ่งส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อสาธารณชน โดยจัดประชุมสัมมนาเพ่ือร่วมรับฟังความคิ ดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ต่างๆโดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สศค. ได้จัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ๒ 
ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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๒.๓) โครงการสินเชื่อบ าเหน็จตกทอด ส าหรับกลุ่มเป้าหมายข้าราชการบ านาญ
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนและผู้รับบ านาญพิเศษรายเดือน โดยสามารถน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ วงเงินอนุมัติ ๓,๙๐๘.๐๖ ล้านบาท ยอดหนี้ ๓,๕๙๑.๑๓ ล้านบาท 

๒.๔)  แผนงานการให้สินเชื่อส าหรับผู้มีรายได้น้อย  

(๑) โครงการสินเชื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๑ ปี ธอส. วัตถุประสงค์เพ่ือ
ซื้อบ้านหรือห้องชุด (บ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และกู้ซื้อ
อุปกรณ์ฯ พร้อมขอกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของภาครัฐที่ต้องการให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ด าเนินตามพันธกิจหลักในการสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ า โดยจะเปิดรับยื่นขอกู้
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และท านิติกรรมภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารก าหนด ผลการด าเนินงานวันที่ ๒๔ กันยายน – ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ จ านวน ๒,๐๘๙ บัญชีวงเงินท านิติกรรม ๑,๖๙๓.๔๑ ล้านบาทและวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒๑ บัญชีวงเงินท านิติกรรม ๘๐.๒๑ ล้านบาท 

(๒) โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพ่ิมสุข เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
เร่งด่วน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสให้
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้เตรียมวงเงิน 
๕,๐๐๐ล้านบาท จัดท า “โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพ่ิมสุข” ผลการด าเนินงาน วันที่ ๑ มกราคม – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จ านวน  ๒,๐๐๐ บัญชี  วงเงินท านิติกรรม ๔๕๓.๐๓  ล้านบาท   

(๓) โครงการสินเชื่อร่วมกับการเคหะแห่งชาติ โดยรัฐบาลมอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยการเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยและพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ได้เช่า
ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจของรัฐร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ได้รับ
สิทธิเช่าซื้อบ้าน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการคัดสรรของการเคหะแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๔๔๔ บัญชีวงเงินท านิติกรรม ๑๙๗.๒๖ ล้านบาท 

(๔) โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือสานรัก ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการสานฝันให้กลุ่ม
รายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ า ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ มีจ านวน ๑๓๘ บัญชีวงเงินท านิติกรรม ๑๑๖.๙๕ ล้านบาท (โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือ
สานรัก ปี ๒๕๕๘ เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 

(๕) โครงการสินเชื่อส่วนบุคคล Super Easyการด าเนินงานสะสมตั้งแต่
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินอนุมัติ ๓,๒๖๙.๖๑ ล้านบาท ยอดหนี้ 
๓,๑๐๓.๑๒ ล้านบาท 
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(๖) โครงการเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ โดยมียอดเงินฝากตั้งแต่เริ่มโครงการ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (สิ้นสุดโครงการ) จ านวน  ๔๒,๙๕๓.๕๑ ล้านบาท 
ทั้งนี้ธนาคารก าหนดเป้าหมายโครงการเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ จ านวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากมียอดเงินฝากฯ เกินเป้าหมายแล้ว จึงปิดการรับเงินฝากฯ ดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

(๗) มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพรายย่อยจ านวนมากต้องใช้บริการ
หนี้นอกระบบ หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใด ๆ จึงมีความจ าเป็นในการอนุญาตให้มีนิติบุคคล
ประเภทใหม่ในระบบสถาบันการเงินไทย เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพ
รายย่อย และมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดังกล่าวให้มีความเป็นธรรมและ         
ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ผลการด าเนินงานคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบมาตรการสินเชื่อ Nano-finance 
และผลการด าเนินงานตามมาตรการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในประกาศ ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ ธปท. จ านวน ๒ ฉบับ แล้วปัจจุบันผู้ประสงค์ประกอบ
ธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาตจาก รมว.คลัง ผ่าน ธปท. ได้แล้วตั้งแต่ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘     
เป็นต้นไป (ขณะนี้มีผู้มายื่นขอใบอนุญาตแล้วจ านวน ๑๕ ราย โดยผ่านเกณฑ์ ธปท. และ รมว.กค.      
ลงนามใบอนุญาตแล้ว ๔ ราย และได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘) 

๒.๕ ) แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังกล่าวจะให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิกในชุมชนผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือให้การแก้ ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวจะสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่าง
ลูกหนี้และเจ้าหนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟ้ืนฟู
ศักยภาพลูกหนี้ เพ่ือให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และสามารถช าระหนี้ได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้
กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในค าสั่งกระทรวงการคลัง  
ที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ประชาชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการก ากับการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ ากรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้    
นอกระบบประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ ของลูกหนี้นอกระบบ
ประจ ากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ประจ าจังหวัด 
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(๒) สศค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้คัดเลือกองค์กรการเงินชุมชน
จ านวน ๙ แห่ง เพ่ือเป็นต้นแบบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบขององค์กรการเงินชุมชน ซึ่งจะได้น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทาง
ผลักดันบทบาทองค์กรการเงินชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) สศค. อยู่ ระหว่างการจัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

๓) การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 

๓.๑)  สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดย 

(๑) เสริมสร้างขบวนองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพและความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนขบวน
องค์กรชุมชนในระดับต าบลและจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชน  
มีระบบและกองทุนสวัสดิการพ้ืนฐานในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชน ให้เป็นฐาน
รากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพ้ืนฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและ       
รับอย่างมีศักดิ์ศรี 

(๒) ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถานะพ้ืนที่ต าบล ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๑๒๐ 
ต าบล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการ
พัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่ม
องค์กรในพ้ืนที่ จ านวน ๘๓ ต าบลเกิดการจัดตั้งกลไกคณะท างานเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพ้ืนที่ และมี
การจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ/กลุ่มเศรษฐกิจ/กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มธรรมชาติ และรวบรวมองค์ความรู้
ในพ้ืนที่ ซึ่งใช้ผังต าบล/หมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่และทุนเดิมของชุมชนสู่
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน และการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) มีการทบทวนสถานะสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว เพ่ือเป็นข้อมูล     
ในการจัดท าแผนพัฒนาสภาองค์กรชุมชน การสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ ต าบลเพ่ือจัดตั้งสภาองค์กร
ชุมชนใหม่ ในเรื่องเจตนารมย์ บทบาทหน้าที่ และกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ใหม่ โดยมี
การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ จ านวน ๘๕ ต าบล 

(๔)    มีการสอบทานสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว และ
วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้ง
แล้ว โดยมีการติดตามสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ๕๓๐ ต าบล ได้แก่    
จ.เชียงใหม่ ๑๓๒ กองทุน จ.ล าพูน ๕๖ กองทุน จ.แม่ฮ่องสอน ๓๗ กองทุน จังหวัดเชียงราย ๑๔๑ 
กองทุน จ.พะเยา ๗๑ กองทุน และจ.น่าน ๓๗ กองทุน และเกิดการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   
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เพื่อบรรจุในแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสวสัดกิารชมุชน 
๗๓ ต าบล ในพ้ืนที่ จ.น่าน  

(๕) คณะกรรมการสถาบันฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการบริหารเงิน
อุดหนุนคงเหลือของสถาบัน โดยใช้งบประมาณงบอุดหนุนคงเหลือของโครงการที่จะเบิกจ่าย            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในกรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท มาใช้ส าหรับการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามแผนการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ที่สามารถด าเนินการได้จริงภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ และได้มีการปรับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มข้นขึ้น  
โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารและก ากับ
ดูแลการด าเนินงาน 

๓.๒)  การพัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้าง
ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ที่สามารถบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง ให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเอง อย่าง
ยั่งยืน โดยได้ก าหนดระดับความเข้มแข็งของชุมชนออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ชุมชนเข้มแข็ง  ๒) ชุมชน
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง  ๓) ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้เกณฑ์วัดระดับเข้มแข็ง ๓ มิติ 
๑๖ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้รับอนุมัติให้จัดท าโครงการฯ ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ และลงนามในสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ท าการประเมินเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยผู้รับจ้างได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระดับความเข้มแข็งของชุมชน  
ครั้งที่ ๑  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และจัดส่งรายงานขั้นต้นช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามงวดงานที่ ๒–๕ เพ่ือลงพ้ืนที่ประเมินสภาพ
ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายการพัฒนาระดับความเข้มแข็งของชุมชน
ตามที่ก าหนดรวม ๒๑๖ ชุมชน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓.๓)  โครงการจัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต โดยการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนที่มีความยากจน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยด าเนินการจัดท าข้อมูล
รายบุคคล และแผนการพัฒนารายบุคล เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เช่น การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน 
การวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือรายบุคคล เช่น การส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
ยกระดับรายได้ การส่งเสริมสนับสนุนด้านอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งประชาชนที่      
เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓.๔) โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพ้ืนฐานเขตเมือง จปฐ. 
และ  กชช.๒ค. ผลการด าเนินการ มีดังนี้ 

(๑) อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล
พ้ืนฐาน ปี ๒๕๕๘และด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๘ ผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

(๒) ปัจจุบันสถานะข้อมูล จปฐ. อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล
พ้ืนฐานเขตเมือง จัดเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน และผู้บันทึกข้อมูลด าเนินการบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบติดตามความก้าวหน้าแบบ Online Real Time ดังนี้ (๑) ข้อมูล
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พ้ืนฐานเขตเมือง เป้าหมาย ๒,๕๕๓,๔๖๗ ครัวเรือน จัดเก็บได้ ๒,๔๓๐,๙๘๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๒๐ บันทึกได้ ๒,๔๑๐,๔๓๕ ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๘ (๒) ระหว่างด าเนินการ จัดเก็บ
ข้อมูล กชช.๒ค เป้าหมาย ๗๐,๓๗๒ หมู่บ้าน ซึ่งจัดเก็บได้ ๕๑,๔๖๓ หมู่บ้าน ร้อยละ ๗๓.๑๓  บันทึกได้ 
๓๗,๙๕๑ หมู่บ้าน ร้อยละ ๕๓.๙๓ 

๓.๕) การพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด "โครงการบ้าน
มั่นคง" 

 (๑) นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ในเรื่องการก าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่
อาศัยรุกล้ าแนวล าคลองและทางระบายน้ า ซึ่งจะมีการด าเนินโครงการน าร่องในคลองลาดพร้าวรวมถึง
ได้มีมติแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเจรจากับประชาชนในพ้ืนที่ในการย้ายที่อยู่อาศัย โดยให้กระทรวง        
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว          
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมืองด้วย  

(๒) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลองเป็นไปตามแนวทางและข้อสั่งการ  โดยได้จัดท าแผนการด าเนินกา ร ๓ ปี    
(ป๒ี๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก ๙ คลอง  ประกอบด้วย ๑) คลองลาดพร้าวและคลองสอง  
๒) คลองเปรมประชากร  ๓) คลองบางเขน  ๔) คลองสามวา ๕) คลองลาดบัวขาว ๖) คลองบางซื่อ    
๗) คลองประเวศบุรีรมย์  ๘) คลองพระโขนง  และ ๙) คลองพระยาราชมนตรี  เป้าหมาย ๖๖ ชุมชน 
๙,๙๘๑ หลังคาเรือน โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย  และ
กระทรวงการคลัง 
 (๓) ในปี ๒๕๕๘ มี เป้าหมายด าเนินการ ๒ คลอง (เปรมประชากร 
ลาดพร้าว) จ านวน ๒๔ ชุมชน ๓,๘๐๐ หลังคาเรือน ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาได้มีการส ารวจข้อมูล
ชุมชนแออัดที่บุกรุกริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร จ านวน ๖๖ ชุมชน ๙,๙๘๑ หลังคา
เรือน มีการหารือและประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินการ ซึ่งได้มีการประสานสถาบันอุดมศึกษาจ านวน ๘ แห่ง ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ
อาศัยอยู่ริมคลอง และได้มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ 
มีการออกแบบการปรับปรุงและการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการไปแล้ว จ านวน ๖ ชุมชน ๙๓๘ 
ครัวเรือน อนุมติงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและอุดหนุนการก่อสร้างบ้านจ านวน ๕๑ ล้านบาท 
  (๔) ในส่วนของการด าเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนในเมือง ได้มีการ
ด าเนินการแล้วเสร็จใน ๕ พ้ืนที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ , จ.สุราษฎร์ธานี , จ.กระบี่ , จ.ขอนแก่น,จ.มหาสารคาม ,
จ.พิษณุโลก ,จ.ชัยภูมิและจ.นครสวรรค์ ผู้รับผลประโยชน์ ๑,๗๗๖ ครัวเรือน จากเป้าหมาย ๖,๓๐๐ 
ครัวเรือน 

 ๓.๖)  โครงการบ้านม่ันคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท มีการสร้าง
กลไกร่วมในพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงขบวนชุมชนทุกขบวนมาท างานร่วมกัน  รวมทั้งมีการส ารวจและ
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จัดท าข้อมูลความเดือดร้อนด้านที่ดินท ากินของต าบลในพ้ืนที่เป้าหมายโดยมีการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 
๒๐ ต าบลจากพ้ืนที่เป้าหมาย ๖๑ ต าบลรวมทั้ง เป็นแผนงานส าคัญตามนโยบายรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการ
จัดท าแผนการสนับสนุนผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท จ านวน ๔๐ จังหวัด ๒๐๐ ต าบล ที่ผ่านมาได้
ด าเนินการจัดที่ดินป่าสงวน ที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนได้ประโยชน์ และออกข้อบัญญัติที่ดิน และ
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากจนในพ้ืนที่ จ านวน ๕๐ ต าบล จากพื้นที่เป้าหมาย 

 ๓.๗) โครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ การเคหะแห่งชาติ ด าเนินการโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ รวม ๓๘ โครงการ จ านวน ๑๖,๑๔๖ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนการขายจ านวน ๓๗ โครงการ ๑๔,๘๓๓ หน่วย ซึ่งมียอดขายรวม ๙,๐๙๓ หน่วย หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๖๔ ส่วนการก่อสร้าง ตามแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘       
ได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จจ านวน  ๗   โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการประกวดราคา
จ านวน ๓๐ โครงการ 
 ๓.๘) โครงการบ้านเอื้ออาทร ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๖ –  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)  จ านวน ๑ โครงการ ๑๗๘ หน่วย และ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างจ านวน ๑๑ โครงการ  ๔,๙๘๗  หน่วย 

๓.๔ ด้านการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ  

๑) การบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีการแถลงข่าว “รัฐ-ราษฎร ร่วมใจห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ” ณ ตึกนารีสโมสร ท าเนียบ
รัฐบาล เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) นับแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นต้นมา 
และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด”(Super aged society) ในอีก ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๗๘) โดยประมาณการว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่ม
เป็นร้อยละ ๓๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด รัฐบาลจึงมีนโยบายในการสนับสนุนให้มีมาตรการเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้สูงอายุปัจจุบันและประชากรไทยที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ     
ในอนาคตมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ บูรณาการงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่
อ าเภอและต าบลในทุกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มต้นในพื้นที่อย่างน้อยใน ๑๕๕ ต าบล ใน ๗๖ 
จังหวัด ในปี ๒๕๕๘ แล้วจะพัฒนาขยายผลให้ทั่วประเทศต่อไป ซึ่งการด าเนินการบูรณาการ            
จะด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการบูรณาการโดยรองนายกรฐัมนตรี
ฝ่ายสังคม   

๒) โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๐ หลัง ในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
เป้าหมาย ๑๕ หลังจังหวัดสิงห์บุรี เป้าหมาย ๖ หลังจังหวัดลพบุรี เป้าหมาย ๒๒ หลัง จังหวัด
อุบลราชธานี (เขื่องใน) เป้าหมาย ๔ หลัง จังหวัดสุรินทร์ เป้าหมาย ๑๓ หลัง จังหวัดเลย เป้าหมาย ๒๐ 
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หลัง และจังหวัดจันทบุรี เป้าหมาย ๒๐ หลัง ผลการด าเนินงาน ณ  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ การเคหะ
แห่งชาติ ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สถาบันการศึกษา  พิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่เป็นผู้มีรายได้น้อย และ/หรือผู้ยากไร้ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีรายได้ครัวเรือนต่ ากว่าเส้นความยากจนปัจจุบัน และอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มี
สภาพไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และ
ครอบครัวในการดูแลที่อยู่อาศัยของตนเองได้  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับจังหวัด เพ่ือแจ้งผลการ
คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย จากการท าประชาคม 

๓)  โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติได้ด าเนินการ 

 ๓.๑) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๒๕ ก าหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที 
และให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุผู้ซึ่งได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม มายาวนานคณะอนุกรรมการจัดงาน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้ก าหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ขึ้น ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญา  
ผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์สร้างกระแสให้สังคม
ตระหนัก ถึงความส าคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุในบริบทประชาคมอาเซียน โดย
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุน าศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์  ความสามารถ และภูมิปัญญา ในการท า
คุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ
การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้าน
ผู้สูงอายุดีเด่น การขับร้องเพลงประสานเสียง การสนทนาในเรื่องทบทวนเข็มทิศชีวิต การกล่าวสุนทรพจน์ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย การประกอบอาชีพ       
แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ๓.๒) จัดประชุมคณะท างานวิชาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ     
ปี ๒๕๕๘ ร่างข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายในการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ร่างรายชื่อภาคีเครือข่าย
ร่วมงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ และร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 

 ๓.๓)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาประเด็นหัวข้อการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี ๒๕๕๘ 
รายชื่อภาคีเครือข่ายร่วมงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติและร่างก าหนดการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ 

๔)  โครงการบ้านพักเพ่ือผู้สูงอายุ (Retirement Home) ผลการด าเนินงานวันที่ ๑๒ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ด าเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๒ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่       
เป็นโครงการ “ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ” (Retirement Home) และศูนย์ธาราบ าบัด (Hydrotherapy 
Center) ปี ๒๕๕๘ คณะท างานฯ โครงการบ้านพักเพ่ือผู้สูงอายุ วิเคราะห์และสรุปผลการลงตรวจสอบ
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พ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.๓๐ และ อ.ชร.๓๑ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย      
เพ่ือเตรียมการประชุมคณะท างานฯ ก าหนดเงื่อนไขการประมูลและประสานงานกับสวางคนิเวศเพ่ือศึกษา
แนวทางการด าเนินงานมาประกอบการพิจารณาของคณะท างานฯ กรณีที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ นย.๒๘๗ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายกและเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดท ารายงาน
การประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการประมูล และน าเสนออธิบดีกรมธนารักษ์ให้ความ
เห็นชอบผลการก าหนดเงื่อนไขการประมูลโดยมีแผนการด าเนินงานในระยะต่อไปคือ ติดตามผลการ
ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดเงื่อนไขการประมูลเพื่อน าเสนอ TOR ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เห็นชอบ 

๕)  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  
โดยด าเนินการโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการจัดการศึกษาในปี ๒๕๕๗ ให้กับ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗,๙๖๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ )  ดังนี้ 

๕.๑)  การจัดการศึกษานอกระบบมีผู้สูงอายุเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น ๓๒๑,๒๖๒ 
คน จ าแนกเป็น ส่งเสริมการรู้หนังสือ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๙๖คน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระดับ ป. ม.ต้น  
และ ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ๒๗,๙๒๙ คน จัดการการศึกษาต่อเนื่อง  (การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
การจัด การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน) รวม 
๒๘๑,๐๓๗ คน 

๕.๒) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ การบริการห้องสมุดประชาชนการบริหาร 
บ้านหนังสืออัจฉริยะ การบริหารวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น รวม ๒๕๖,๗๐๖ คน  

๕.๓) ด าเนินโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับผู้สู งอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ผ่านการกิจกรรมสร้างเวทีปรองดองและสมานฉันท์ กิจกรรมวันกตัญญู สู่สังคมไทย เปิดโลกทัศน์การ
เรียนรู้ “ผู้สูงวัย ใจรักชาติ” ด าเนินการในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และสงขลา รวมทั้งสิ้น ๔,๒๓๙ คน 

๕.๔) โครงการ ETV เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าสื่อ ETV มาใช้ในการจัดเรียน
การสอนเพ่ือช่วยครูผู้สอน และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  โดยผลิตรายการ  ๓ รายวิชาที่ยาก 
ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
จัดรายการออกอากาศในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง  ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศมีจุดบริการ รวม ๔,๕๙๗ จุด และมี
ผู้รับชมทั้งสิ้น ๑๗๒,๑๗๕ คน ที่มีคุณภาพ มีความยากง่ายที่เหมาะสม มีการนิเทศติดตาม การจัด
กระบวนการเรียนรู้และปัญหาต่างๆในการออกอากาศ และ  รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ส่ือ ETV ช่วยสอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการช่วยพัฒนา/ปรับปรุง สื่อ ETV ๓ วิชา และการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ช่วยสอนโดยปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ 
สัญญาณการรับชมขาดหายไม่ต่อเนื่อง และบางแห่งไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมบางสถานศึกษา
อยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้า เช่น สถานศึกษาในบางจังหวัด ไม่สามารถรับชมรายการ ได้ 
จอโทรทัศน์มีขนาดเล็ก วันเวลาออก อากาศไม่ตรงกับเวลาพบกลุ่ม 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๙๑ 

 
 

๓.๕ ด้านการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN - OSHNET) 
ประจ าปี ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประสานการด าเนินงาน
ภายใต้เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and 
Health Network; ASEAN-OSHNET) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของอาเซียน (Coordinating Board Meeting; CBM) ครั้งที่ ๑๖ และการประชุม
วิชาการของเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Conference; 
AOC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง ๑๐ ประเทศ และผู้แทนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน (ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) หน่วยงานสนับสนุนจาก
ภายนอก (ILO, IALI, GIZ, etc.) รวมประมาณ๕๐ คน และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ ๕๐ คน  ส่วนการ
ประชุมวิชาการของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน ฯลฯ รวมประมาณ ๒๕๐ คน 

๒) การด าเนินงานภายใต้กรอบของเครือข่ายฯ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือใน
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของภูมิภาค ได้แก่ ด้านสารสนเทศ ด้านการ
ฝึกอบรมด้านการวิจัย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการตรวจความปลอดภัยด้าน
กรอบการด าเนินงานระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภยัและอาชวีอ
นามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และแรงงานนอกระบบพร้อมทั้งมีการ
มอบหมายให้ประเทศสมาชิกเป็นแกนหลักในการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยประเทศไทยได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านสารสนเทศ  รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ และจัดท าตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Scorecard) 

๓)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ 
ส านักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค (อาเซียน+๓) ประกอบด้วยไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัย  
โดยเน้นผู้สูงอายุเป็นส าคัญ และครอบคลุมใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ๑)  มิติด้านสุขภาพ โดยให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๒) มิติด้านสังคม ให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับคนต่างวัยในครอบครัวได้อย่าง 
มีความสุข และ ๓) มิติด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้ 
หรือพ่ึงพิงครอบครัวน้อยที่สุด 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๙๒ 

 
 

๓.๖ ด้านการจัดระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ผลการด าเนินงาน  

๑.๑) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าไวนิลค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ติดตั้ง/ประดับที่
อาคารส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงเผยแพร่ในหนังสือที่ดินสัมพันธ์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแบนเนอร์ทางเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ จุด บริเวณหน้ากรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณหน้าวิทยาลัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี จัดท าโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๑.๒) การประปานครหลวงได้น าค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จัดท าเป็นโปสเตอร์ 
เผยแพร่ตามส านักงานประปาสาขาและส านักงานใหญ่ รวมทั้งได้จัดท าโครงการ Young MEA  สร้าง
เครือข่ายและปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนและครอบครัวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วย
กิจกรรม Young MEA เกี่ยวก้อยท าดี สามัคคีสร้างสรรค์สังคมโดยจัดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION” ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๔๕-
๑๗.๕๕ น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ โดยออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็น
การน าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรม “จากวันแม่สู่วันพ่อ การไฟฟ้า นครหลวง เติมความสุขให้ชุมชน” อาทิ 
การให้ค าแนะน าด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การตรวจสอบเครื่องวัด
และการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

๒)  การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๒.๑) กรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รณรงค์ “โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข” อย่างต่อเนื่อง โดยนิมนต์พระสงฆ์ผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเทศน์
แนวทางศีล ๕ ให้เกิดความเข้าใจในการน าไปปฏิบัติให้สังคมเป็นสุข 

๒.๒) ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ด าเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
โทรทัศน์ รายการ "ใครท าดียกมือให้" ณ กันตนาสตูดิโอ กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการน าเสนอตัวอย่าง
บุคคล  ชุมชนที่ท าความดีเพ่ือสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการท า
ความดี รู้จักแบ่งปัน รู้รักสามัคคี น าพาไปสู่การเป็นสังคมที่ดี  

๓.๗ ด้านการจัดหาที่ดินท ากิน 

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ด าเนินการจัดที่ดินให้แก่
ประชาชนแล้ว จ านวน ๒,๖๐๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๑ ของเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔,๕๐๐ 
แปลง 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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๒)  โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุก
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท โดยกรมที่ดินได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ ๑๖ 
จังหวัดแล้ว  คือ จังหวัดตาก ตรัง ตราด ชัยนาท นครสวรรค์ น่าน  พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ 
สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวล าภู ขอนแก่น และอุดรธานี อุบลราชธานี ยะลา ระนอง  รวมจ านวน 
๒,๖๓๑ แปลง เป้าหมายปี ๒๕๕๘ จ านวน ๕,๐๐๐ แปลง 

๓) โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัยและท ากินโครงการ 
"รัฐเอื้อราษฎร์ มีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) จ านวน 
๑,๔๙๘ รายและในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ที่มีเป้าหมายได้ด าเนินการจัดให้
ราษฎรได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยและท ากินจ านวน ๙๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๗ 
ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย โดยจะด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและรวบรวมจ านวนผู้เช่าที่
ได้รับสิทธิการเช่า 

๔)  การน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย/ที่ท ากิน ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) กรมธนารักษ์
ส่งหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรมป่าไม้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ให้ส่งคืนที่ดินราชพัสดุที่ครอบครองใช้ประโยชน์ไม่
เต็มพื้นที่รวมจ านวน ๕๕๑ แปลง เนื้อที่ ๘,๕๗๒ ไร่ เรียบร้อยแล้ว  

๔.๑) ผลการด าเนินการ ในปงีบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี 
(๑) กรมธนารักษไ์ด้ด าเนินโครงการน าที่ราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) โครงการน าร่องจังหวัดพิษณุโลก        
ได้ด าเนินการจัดท าผังโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาที่ดินสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

(๒) กรมปศุสัตว์แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. ๘๐๘ 
(บางส่วน) ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ตามนโยบายของ     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่บุรีรัมย์ด าเนินการส่งมอบ 

(๓) รับมอบท่ีราชพัสดุตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรับคืนที่ราชพัสดุ
และการผ่อนผันการส่งคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพ่ือกรมธนารักษ์จะได้น ามาบริหารจัดการตามความ
เหมาะสมของศักยภาพที่ดินและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งส่งคืนที่ดินราชพัสดุ
จ านวน ๖๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๐๙ ไร่ อยู่ระหว่างคัดส าเนาทะเบียนอาคาร/ สิ่งปลูกสร้างของที่
ราชพัสดุดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุและใช้ประกอบการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 

(๕) จัดท าแผนงานตรวจสอบศักยภาพของพ้ืนที่ที่ได้รับคืนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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(๖) ด าเนินการจัดท าหนังสือเพื่อติดตามหน่วยงานผู้ใช้ที่ยังไม่ได้แจ้งส่งคืน
ที่ดินราชพัสดุตามเวลาที่ก าหนด และตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินราชพัสดุที่ได้รับคืนจากหน่วยงาน
ดังกล่าวข้างต้นประสานงานกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ดูแลผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๗) กรมธนารักษ์ได้สรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุบริเวณที่ได้รับคืน 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๖๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๐๙ ไร่ โดยใน
ระยะแรก ตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ จ านวน ๔๕ แปลง ในพ้ืนที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
บุรีรัมย์ พิจิตร เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช เพ่ือน าเสนอ 

๔.๒) แผนการด าเนินงานต่อไป 
 (๑) การสรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ บริเวณที่ได้รับคืนจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน ๔๕ แปลงในพ้ืนที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ พิจิตร เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์ 

 (๒) จัดจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์การน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน           
(จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘ ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า 
จังหวัดบุรีรัมย์ และแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ปจ.๒๕๙ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ก าหนดระยะเวลา ๑๘๐ วันตามสัญญา 

๓.๘ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม 
๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยใน
สาระส าคัญของกฎหมายเป็นการปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ เพ่ือรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติของ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการท างานที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งประหยัด
ทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

๒)  พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยที่กฎหมายนี้เป็นการก าหนด
วิธีการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้คนไร้ที่พ่ึงซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบ
ปัญหาในสังคม ขาดความมั่นคงในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติ ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่สามารถหา
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพฯ ได้รับการคุ้มครองให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข        
มีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และมีสภาพร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๙๕ 

 
 

๓)  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะมีผลใช้
บังคับ ๑๘๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยที่กฎหมายนี้เป็นการ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพ่ือป้องกันมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

๔)  พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างด าเนินการออกประกาศและอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕)  พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วันนับแต่วันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๖)  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้ ๑๒๐ วันโดยที่
กฎหมายว่าด้วยหอพักได้ใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ สาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา 

๗) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน๒๕๕๘เล่ม ๑๓๒ ตอนที่  ๓๔ ก  
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๘)  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลักการร่างดังกล่าว แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (วาระที่ ๒) 

๙)  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 

๑๐) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์น าร่าง
พระราชบัญญัติไปพิจารณาความจ าเป็นของการมีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติและซ้ าซ้อนกับกฎหมายที่มีใช้อยู่แล้ว ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
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๑๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....โดยขณะนี้ร่าง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างน าส่งส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

๑๒)  ร ่า งพระราชบัญญั ติแรงงานส ัมพ ันธ ์ ( ฉบ ับที ่ . . )  พ .ศ .  . . . .  และร ่า ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) เห็นชอบแล้ว และเมื ่อว ันที ่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ม ีการประชุมหารือร่วมกับ
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันในประเด็นที่เป็นหลักการในร่างกฎหมายที่แต่ละ
ฝ่ายยังมีความเห็นต่างกัน  

๑๓)  ร่างพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ....ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการของการเคหะแห่งชาติ 

๑๔)  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๑๕)  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... โดยอยู่ในขั้นตอนพิจารณาของกระทรวง ก่อนที่จะน าส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
น าเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป 

๑๖)  ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง
กฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ ได้แก่ (๑) ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยื่นค าขอการออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบ
แทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) พ.ศ. ....  (๒) 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางและศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....  และ (๓) ร่างกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....  
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นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๑ ด้านการศกึษาและเรียนรู้

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

 ๑.๑) การขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูป
การศึกษา  ได้มีการประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบในเชิงนโยบายและการด าเนินการในด้านต่างๆ            
อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมคณะอ านวยการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน ๓ เรื่องส าคัญ ดังนี้ ให้มีการปรับปรุงขนาดของห้องเรียน
ให้มีความสมดุลและเหมาะสม โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา โดยได้ก าหนดขนาดของห้องเรียนใหม่ 
ห้องเรียนระดับปฐมวัย ๓๐ คนต่อห้องเรียน ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ๓๐ คนต่อห้องเรียน และ
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา ๔๐ คนต่อห้องเรียน โดยก าหนดกรอบการด าเนินงานเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
เพ่ือให้โรงเรียนได้ปรับสภาพและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  ให้ยกเลิกการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ในระดับชั้น ป.๒ 
ป.๔-๕ ม.๑-๒ และ ม.๔-๕  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป แต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ซึ่งเป็น              
การประเมินผลระหว่างเรียนตลอดเวลาให้มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป  และเห็นควรให้มีการปรับลดกิจกรรมในโรงเรียนเหลือ ๒๐ วันต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘     
เป็นต้นไป โดยปรับลดกิจกรรมไม่ให้เกินร้อยละ ๑๐ ของเวลาเรียนตามหลักสูตร  นอกจากนี้ในการประชุม
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องส าคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งส านักงานเลขาธิการ              
สภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดท าร่างดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการน าร่างของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)      
มาพิจารณาประกอบด้วย ทั้ งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้  สกศ . รวบรวมข้อสังเกตในทุกหมวด                 
ของร่างพระราชบัญญัติจากที่ประชุมไปปรับให้เหมาะสม และน ามาเสนอต่อในครั้งต่อไป 

 ๑.๒) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายการศึกษา  โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบการด าเนินการ ดังนี้  

  (๑) การศึกษาข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยของสถาบันวิจัย      
เพ่ือพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute (TDRI)) และระบบจัดการศึกษา
ของประเทศต่างๆ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ขณะนี้       
อยู่ระหว่างศึกษาระบบการศึกษา ของประเทศต่าง ๆ จากเอกสารของ OECD เกี่ยวกับจุดเด่นของแต่ละ
ประเทศ เพ่ือจัดท าบทวิเคราะห์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย  

  (๒)  จัดท า (ร่าง) วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยร่างดังกล่าวมีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คนไทยต้องมีการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น อ่านออกเขียนได้ เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีค่านิยมหลักของ      
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คนไทย รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา และระบบการศึกษาไทย   
เป็นระบบที่สนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ให้มีการจัดท าวิสัยทัศน์และกรอบทิศทาง     
การพัฒนาการศึกษาและก าหนดขอบเขต กิจกรรมตามแผนงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับระยะสั้น
ภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามแผนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งแผนระยะยาว
เวลา ๕ ปี ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ เพ่ือน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ๑.๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

  (๑)  การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาการจัดเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง รวมทั้งบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ มาบรรจุไว้ในหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่และช่วงวัย เน้นการ
เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการส ารวจสภาพและ
ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่านระบบออนไลน์         
จากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สช. ตชด. อปท. และ กทม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๘ มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง เป็นผู้ให้ข้อมูล ขณะนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน ๖๐,๐๒๔ คน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการปฏิบัติ   
จากโรงเรียนน าร่องจากเอกสาร ประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน ๑๒ จุด ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค ระหว่าง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์จาก
สถาบันผลติครู ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูในสังกัด สพฐ. สช. และ 
อปท. ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ จุดอบรมแล้ว  

  (๒) ปรับปรุงการทดสอบทางการศึกษา  และยกระดับคุณภาพการ
ประเมินผลนักเรียน โดยปรับลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) จากเดิม ๘ กลุ่มสาระให้เหลือ ๕ กลุ่มสาระ โดย ๓ กลุ่มสาระที่ลดลง       
ได้ให้สถานศึกษารับผิดชอบด าเนินการให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น อาทิ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป้าหมาย โดยจับคู่วางแผนยกระดับ O-NET ระหว่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ทั้งระบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที ่๒๑ การพัฒนา
ครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในหลักสูตรต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา และจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
เรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
เป็นต้น  การจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
ผ่านดาวเทียม  เป็นต้น 

  (๓) เร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ 
เป้าหมายการพัฒนานักเรียน “เด็กจบ ป. ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ โดยต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม”  
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สพฐ. ได้ด าเนินการติดตามงานตามนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อาทิ จัดประชุมชี้แจง          
แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
ประเมินและวิเคราะห์การอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น สถานศึกษาจัดท าแผนการสอน    
ซ่อมเสริม เป็นต้น จัดท า “โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. ๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี” โดยจัดอบรม
วิทยากรแกนน าและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยระบบทางไกล การวัดประเมินการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน จัดท าสื่อนวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบความส าเร็จ 
และเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        
ด้านความสามารถและทักษะอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าต้นฉบับ  รวมทั้งการจัดสรรหนังสือ
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย) ให้กับส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว 

  (๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดซื้ อ
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมส านักงานให้กับโรงเรียน จ านวน ๑๔,๘๕๒ โรงเรียน ๆ ละ ๑ ชุด (ชุดละ 
๒,๑๔๐ บาท) และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๗๔๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนบาท
ถ้วน)  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน จ านวน ๑๔,๘๕๒ โรงเรียน ๆ ละ           
๑ ชุด (ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท) ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส าหรับครู จ านวน ๑ เครื่อง 
ราคาต่อหน่วย ๒๕,๐๐๐ บาท และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดจอภาพไม่ต่ ากว่า ๕๐ นิ้ว 
จ านวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๕,๐๐๐ บาท 

  (๕) การส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีวิชาเลือก
เป็นวิชาชีพเสริม สพฐ. ได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาสู่อาชีพให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และก าหนดกิจกรรมหลัก อาทิ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้าน
อาชีพ ระดับประกาศนียบัตรกับ สอศ. และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ การสนับสนุนการจัดหลักสูตร
อาชีพทีส่อดคล้องกับอาชีพเชิงพื้นที่ร่วมมือระหว่าง สอศ. สช. กศน. และ สพฐ. จัดอบรมครูแนะแนวและ
บุคลากรทางการแนะแนวพัฒนาโปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพส าหรับนักเรียน เป็นต้น 

(๖) ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  (๖.๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ ให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ด าเนินการผนวกค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดจุดเน้น           
ในแต่ละระดับชั้น และวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน  จัดท ารา่งแนวทางการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และจัดท าตัวอย่างรายชื่อโรงเรียน           
ที่ด าเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างกับโรงเรียน
ทั่วไปได้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๐๐ 

 
 

  (๖.๒) จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลัก   
ของคนไทย ๑๒ ประการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน  ได้แก่ ติดโปสเตอร์ จ านวน ๓๗๕,๐๐๐ แผ่น จัดท า
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. และ กศน. ต าบล จ านวน               
๙,๕๑๘ แห่งทั่วประเทศ  จัดเวทีเสวนาเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ  ในพ้ืนที่ กศน. ต าบล 
จ านวน ๔,๐๗๖ แห่ง จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๖๘,๘๔๔ คน ใน ๗๖๖ อ าเภอ และส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้จัด
กิจกรรมค่ายแล้ว จ านวน ๑๔ รุ่น จากเป้าหมาย ๑๖ รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒,๙๑๒ คน               
จัดชมรม “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” อย่างน้อย  ๑ ชมรม ใน ๑ อ าเภอ ส่งเสริมความเป็นพลเมือง            
ผ่านทักษะการอ่านค ากลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ” ส าหรับผู้เรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชน               
รวม ๑๕,๘๗๕ คน ร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักงานปลัด               
ส านักนายกรัฐมนตรีในการจัดท าภาพยนตร์สั้น “ไทยนิยม” จ านวน ๑๒ ตอน โดยฉายในโรงภาพยนตร์
ให้ได้ชมฟรีทั่วประเทศ รวมทั้ง กศน.  ได้จัดประกวดต่าง ๆ อาทิ ประกวดวาดภาพ บทเพลง เรียงความ 
ทอล์คโชว์ และการจัดท าคลิปวิดีโอเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีผู้สมัครเข้าร่วม
ประกวดทั้งสิ้น ๕๑,๐๗๖ คน 

    (๖.๓) จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษา พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระยะที่ ๑ จ านวน ๑๐ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๐,๒๙๗ คน 
และรุ่นพิเศษส าหรับบุคลากรส่วนกลาง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓๐๗ คน            
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๐๔ คน และฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ “ช่อสะอาด” เป้าหมายจ านวน 
๔๐๐ คน    

  ๒) การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือ            
ด้อยโอกาส 
  ๒.๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
๑,๒๓๓,๕๖๙,๙๙๕ บาท ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  
จ านวน ๖๘๗,๓๐๓ คน และจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๘๔,๙๙๘,๑๕๔,๙๐๐ บาท ให้กับผู้เรียน                   
ในสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  จ านวน 
๑๑,๕๙๑,๖๒๗ คน  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน               
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  และจัดท า         
แนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน  

 ๒.๒) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเมื่อวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ขยายเวลาการด าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา            
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่า
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กฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณาก าหนดแนวทาง    
การแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้มีการกู้และส่งคืน
เงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม่เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการกู้ยืมและให้น าเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติ  ด้านการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ    
ในระยะที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน 
  (๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๑๔,๓๙๔.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๒๒,๒๒๙.๓๒ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้
กู้ยืมทั้งสิ้น ๓๖,๖๒๓.๓๒ ล้านบาท  มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว ๑๗,๗๙๐.๔๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้กู้
จ านวน ๗๓๙,๑๖๙ ราย เป็นเงิน ๒๙,๔๕๓.๒๙ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๔,๑๔๑ แห่ง  
  (๒) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๖,๖๒๙.๗๖ ล้านบาท 
รวมเป็นเงิน  ให้กู้ยืมทั้งสิ้น ๘,๖๒๙.๗๖  ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว ๒,๔๐๐.๐๑ ล้านบาท 
ปัจจุบันมีผู้กู้จ านวน ๖๗,๐๒๔ ราย เป็นเงิน ๔,๔๕๐.๓๙ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๒๙๒ แห่ง 

  ๓) กองทุนได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. .... เพ่ือควบรวมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. โดยน าส่วนดีของทั้งสองกองทุนมารวมกัน
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังด าเนินการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. .... ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ปัญหาอุปสรรค : มีหนี้ค้างช าระสูง   

  แนวทางการแก้ไข : ปรับปรุงมาตรการในการติดตามทุนการศึกษาคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้กองทุนต้องเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน 

  ๒.๓) โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ : เน้นสายอาชีพ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนมาจากโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ที่ได้จัดสรรทุนให้ผู้เรียนสายสามัญเป็นการจัดสรรทุนให้แก่
ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ข้อมูล รวบรวมเอกสารเพ่ือจัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยจ าแนก
ทุนการศึกษาเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  ระยะสั้น (๖ เดือน –  ๑ ปี) ระยะกลาง (๔ ป)ี  และระยะยาว (๗ – ๙ ปี) 
ซึ่งจะด าเนินการทั้งหมด ๕ รุ่น รวมจ านวน ๒,๓๐๐ ทุน 

  ๒.๔) สนับสนุนทุนการศึกษา (ค่าครองชีพ) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่
เยาวชนที่มีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวนทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/
ปีการศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
   กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดย
ขอรับการสนับสนุนที่นั่งเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๖๙ แห่ง พร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน 
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ตลอดหลักสูตร จ านวน ๑,๑๐๘ ที่นั่ง และ สกอ. ร่วมกับ มอ.ปัตตานีด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุน 
จ านวน ๓๑๙ คน 
   กลุ่มที่ ๒  ส าหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้                   
มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน จ านวน ๑๒๕ คน   
   ทั้งนี้ ได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนโดยผ่านสถาบันอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๑,๒๔๐ คน 

  ๒.๕) จัดบริการการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตรของแรงงาน           
ต่างด้าว เด็กในพ้ืนที่ชายแดนและเด็กที่ตกหล่น ยากจน ไร้ที่พึ่ง  

  (๑) จัดบริการการศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น ยากจนไร้ที่พ่ึงเพ่ือให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดย กศน. ต าบล จ านวน ๗,๔๒๔ แห่ง  

  (๒) ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติที่ประชุมหารือผู้แทนหน่วยงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไมม่ี
สัญชาติไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีการออกเลขประจ าตัว ๑๓ หลักแก่บุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย โดยส านักทะเบียนกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว ซึ่งเป็นการระบุตัวตนของ
บุคคลที่ชัดเจน ช่วยลดปัญหาเรื่องการปฏิเสธการเข้าเรียน และการคิดค่าใช้จ่ายรายหัวของผู้เรียนที่ไม่
ซ้ าซ้อน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจแนวปฏิบัติใหม่ให้ทั่วถึงต่อไป 
นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เคยเกิดขึ้น ดังนี้ 
   (๒.๑)  เรื่องการจัดท าข้อมูลเด็กไร้สถานะทางทะเบียน ได้มอบให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประสานด้านข้อมูลกับองค์กรหลักและกรมการปกครอง 
เพื่อจัดท าระบบข้อมูลกลางในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  
   (๒.๒) การแก้ปัญหาเด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ที่ต้อง
ปิดตัวเองเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชน ศูนย์การเรียนใดที่ต้องการจัดตั้ง   
โดยรัฐสนับสนุนให้ด าเนินการจัดตั้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔  ส่วนเด็กที่ต้องออกจากศูนย์เนื่องจากการปิดศูนย์ ในเบื้องต้นได้
ขอให้ สพฐ. จัดให้เรียนในสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
   (๒.๓) มอบให้ส านักงาน กศน. จัดการอบรมภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  ในศูนย์การเรียน ๑๒ จังหวัด โดยพิจารณาปรับใช้หลักสูตรของ กศน. ที่ได้
จัดท าไว้แล้ว  
   (๒.๔) ให้มีการศึกษาวิจัยหรือน าผลการศึกษาที่มีการท าไว้แล้ว      
มาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษา  
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   (๒.๕) ให้ส านักส่ ง เสริมกิจการการศึกษา สป .  เสนอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ/ คณะท างาน ศึกษาในรายละเอียดแต่ละเรื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าว 

  (๓) จัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาชายแดนไทยที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
และร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค ๕ และ ภาค ๙ ศึกษาวิจัยสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งร่วมกับศึกษาธิการภาค ๑๒ 
ศึกษาวิจัยสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซีย 

๓) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 ๓.๑) โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Education Reform Lab & Coaching 
Lab) เพื่อต้องการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา เป็นเวลา ๓ ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๐ เขต 
เป็นหน่วยงานน าร่องในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาครอบคลุม
โรงเรียนน าร่องเขตละ ๑๕ โรงเรียน ซึ่งมีความก้าวหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Reform Lab) และปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab) โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง ๒๐ เขต ร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไขและน าไปสู่
การพัฒนา และจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (School Improvement Plan) จัดส่งให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สพฐ.              
ได้จัดท าแนวปฏิบัติโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเพ่ือการส่งเสริมการกระจายอ านาจการบรหิารและ
การจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาส าหรับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๐ เขต 
โรงเรียนน าร่อง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีทีมโค้ชสนับสนุนการ
ติดตั้ง Coaching System และกระบวนการนิเทศโรงเรียนทั้ง ๒๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได้
ด าเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และ 
มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้ เรียนครั้ งที่  ๑/๒๕๕๘               
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ และ
พิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานระยะต่อไป 

 ๓.๒) การส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

 (๑) ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน และให้ความ
ช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ...  
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 (๒) แนวทางการให้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
เอกชน  โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  มีมติเห็นชอบ    
ในหลักการแนวทาง การปรับโครงสร้างการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน ทุกประเภทอย่างยั่งยืน เป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกว่า ๓.๙๐๐ โรงเรียนไปสู่การอดุหนุนดา้น
อุปสงค์หรือคูปองการศึกษาในอนาคตเท่ากันทุกระดับคือ ร้อยละ ๗๐ และระยะที่ ๒ ปรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพ่ิมขึ้นจากอัตราร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๑๐ ต่อปี เพ่ือน าไปสู่อัตรา
ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการเพ่ิมเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ช่วยเหลือนักเรียนในรูปบัตรค่าเล่าเรียนหรือการอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐเพิ่มเติม
ให้แก่นักเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนการกุศลหรือการศึกษาสงเคราะห์      
ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 (๓) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยพัฒนาสาระการเรยีนรู ้
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/คุณธรรม จริยธรรม/การอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ านวน ๕๕,๐๘๑ คน โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพครู และ
การจัดการเรียนการสอน จ านวน ๒,๖๓๒ แห่ง รวมทั้งให้การอุดหนุนเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) 
นักเรียน โรงเรียนเอกชนจ านวน ๑,๕๙๖,๑๑๑ คน จ านวน ๓,๑๘๑ โรง และอุดหนุนเป็นเงินค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน จ านวน ๔๐๕,๐๘๙ คน จ านวน ๑,๘๙๓ โรง 

 (๔) ส่งเสริมสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ๓๗๓ แห่ง  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๑๓๓ แห่ง  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
๑๐๗ แห่งและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ๖๔๗ แห่ง 

๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๔.๑) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการ 
เชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกัน  โดย กศน. ต าบล /แขวง ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัด
และศาสนสถานทั่วประเทศ ในพ้ืนที่ ๕๐๔ อ าเภอ  ๗๕ จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล)      
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๒ แห่ง ได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ได้แก่ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง (การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น) และการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบกิจกรรมที่จัด เช่น 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ หนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ 
จัดสอนคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดสอนอาชีพ ฯลฯ   

 ๔.๒) จัดแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้กับประชาชน และเกษตรกรที่ประสบ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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ปัญหาภัยแล้ง (พ้ืนที่ ๒ ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา กับลุ่มน้ าแม่กลอง) ซึ่งได้จัดหาและพัฒนาหลักสูตร
อาชีพตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกร ในมี ๕ หลักสูตร คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์และอาชีพเฉพาะทางในพ้ืนที่   ๕ ภาค และจัดฝึกอบรม
อาชีพตามแผนการอบรมทั้ง ๕ ภาค มีจ านวนผู้ต้องการเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๓๒๙ คน   
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะเกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๓ คน ในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัด ได้รับการอบรม
อาชีพทั้งหมด ๗๕ หลักสูตร      

 ๔.๓) จัดฝึกวิชาชีพระยะสั้น ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้
ด าเนินการ ดังน ี้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ หลักสูตรวิชา
เสริมสวย ตัดผมชาย หลักสูตรวิชาการท าอาหารไทย หลักสูตรวิชาการท าขนม/เบเกอร์รี่ หลักสูตร
วิชาการผสมเครื่องดื่มนานาชาติ หลักสูตรวิชาการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
นอกระบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนสอนเสริมสวย กลุ่มโรงเรียนสอนประกอบการ
ท าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/เบเกอร์รี่ กลุ่มโรงเรียนสอน  ตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มโรงเรียนสอนการนวดไทย
เพ่ือสุขภาพ  กลุ่มโรงเรียนสอนวิชาช่างประเภทต่าง ๆ กลุ่มโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพเสริมสวย แต่งหน้าเจ้าสาว เกล้าผม การตัด 
ซอยผมฟรีสไตล์ ชาย – หญิง 

 ๔.๔) จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน  

 (๑) ส านักงาน กศน. โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อพวช. ปปส. และ กฟผ. เป็นต้น จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
เสริมสร้างความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้แก่ จัดนิทรรศการ
ชั่วคราว เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ 
จัดกิจกรรมคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ร่วมกับ อพวช. เป็นการจัดนิทรรศการ “ ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” 
ร่วมมือกับส านักงาน ปปส. จัดสร้างศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการต้านยาเสพติด (Sceince and Anti 
– drug Learning Center) ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัด
นิทรรศการดาราศาสตร์ (อพวช.) นิทรรศการดาวเทียม (สทอภ.)  และนิทรรศการเชื่อมโยงหอดูดาวใน
ประเทศและต่างประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมมือกับองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ในระดับ
ภูมิภาคศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ๖ แห่ง  ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  และประกวด
ระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทั้ง
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ (Science Film Festival ๒๐๑๔ ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ๑๘ แห่ง  
ท่ัวประเทศ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน ๒๒๓,๓๕๙ คน  

 (๒) จัดค่ายเยาวชน ESD Rice Project ESD Rice Project หรือ Regional 
Initiative for Cooperation for ESD Promotion through rice โดยใช้เรื่องข้าวเป็นแนวคิดหลัก    
ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน    



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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 (๓) จัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน "MOE Summer Camp ๒๐๑๕" 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กองทัพบก กองทัพอากาศและกองทัพเรือจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีการเรียนรู้  
พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมีกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๒๙๙ กิจกรรม เป้าหมาย      
การให้บริการ จ านวน ๗๒๕,๓๑๘ คน ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ค่ายฝึกอบรม  
จ านวน ๕๗ กิจกรรม  มีกลุ่มเป้าหมาย ๖๒๒,๕๓๐ คน กลุ่มที่ ๒ ค่ายพักแรม จ านวน ๖๔ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ๒๑,๘๕๙ คน  กลุ่มที่ ๓ ค่ายวิชาการ จ านวน ๑๖๕ กิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมาย ๘๐,๙๒๙ 
คน และกลุ่มอื่นๆ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา การสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้งให้บริการแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๑๒๔ แห่ง โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ ๑๑๒ แห่ง 
และพิพิธภัณฑ์ จ านวน ๑๒ แห่ง   

 (๔) โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน       
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 
๑๕ ปี  ขึ้นไป จ านวน ๗,๓๒๖ คน ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑-๔ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ ที่ตั้งของส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ./สอศ./สกอ./สป. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งโรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้มีการเปิดตัว
โครงการเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  

 (๕) การจัดการศึกษาสายอาชีพแก่เด็กพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
เยาวชน (สสค.) และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมด าเนินการน าร่องในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยกระบวนการวิจัยถอดบทเรียนจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ศึกษาเอกสารวรรณกรรมต่างๆ การสนทนา
กลุ่ม และการนิเทศติดตามการประเมินผล รวมถึงด าเนินการคู่ขนานในเรื่องของการวิจัยเชิงระบบในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในเชิงนโยบายแก่เด็กพิเศษและผู้พิการควบคู่ไปด้วย โดยมีสถานศึกษา            
น าร่องจัดอาชีวศึกษาแก่เด็กพิเศษ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นอกจากนี้ ยังมีวิ ทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ร่วมเป็นเครือข่ายแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษ
และนักศึกษาพิการด้วย 

๔.๕) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ  ประมาณ 
๕๕,๒๘๓ นาย  โดยมีกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานให้นักศึกษา
ใหม่ที่เป็นทหารกองประจ าการผลัดที่ ๒ พร้อมกันทั่วประเทศ มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษา
ทุกคน จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับให้กับทหารกองประจ าการทุกภาคเรียน 
จัดมุมเรียนรู้ มุมสื่อ แบบเรียน ฉบับพกพาส าหรับทหารกองประจ าการหรือศูนย์การเรียนในหน่วยทหาร 
จ านวน ๔๑๐ หน่วย โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับ
ทหารกองประจ าการก่อนปลดประจ าการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘ ให้มีอาชีพ         
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๑ นาย ๑ อาชีพ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับแม่บ้านทหาร  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มี               
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน   

๕) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคน            
เพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ 

  ๕.๑) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 (๑) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่สามัญในระดับ
มัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการขยายการจัดอาชีวะและฝึกอบรมวิชาชีพ
ควบคู่สามัญในระดับมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยม                
มี เป้ าหมายเพ่ือให้ผู้ ส าเร็จสามัญศึกษาได้ เรียนรู้ วิชาชีพและมีทักษะอาชีพเพียงพอที่จะเข้ าสู่                       
สถานประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มที่ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลังจากเรียนจบ  ซึ่งเป็น            
อีกแนวทางหนึ่งในการ เพ่ิมก าลังคนเข้าสู่สถานประกอบการ และการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา  
จากกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  โรงเรียนเอกชนการกุศล กศน. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ มีการด าเนินงานใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) นักเรียนเลือก
เรียนวิชาชีพจากหลักสูตรมัธยมศึกษา แล้วน ามาเทียบโอนประสบการณ์และเรียนเพ่ิมส่วนที่ขาด เพ่ือรับ
วุฒิ ปวช. (๒) นักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบสะสมหน่วยกิตและเทียบโอน
ประสบการณ์เพื่อรับวุฒิ ปวช.(๓) นักเรียนเลือกเรียนวิชาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพและสามารถศึกษา
ต่อในระดับ ปวส. โดยไม่ต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ การด าเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
สถานศึกษาอาชีวะมีความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยม ๓๒ แห่ง จ านวนนักเรียนอาชีวะควบคู่สามัญ 
๔,๐๗๕ คน และมีเป้าหมายเพิ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๙,๔๔๑ คน 

 (๒) จัดท าโครงการขยายอาชีวะอ าเภอ : อ าเภอชั้นหนึ่งและพ้ืนที่ที่จ าเป็น โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท าโครงการขยายอาชีวะอ าเภอ : อ าเภอชั้นหนึ่งและพื้นที่           
ที่จ าเป็น จ านวน  ๗ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น          
ของสถานศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประชุมติดตาม ก ากับ 
ดูแล ให้ค าแนะน าการด าเนินโครงการฯ แก่สถานศึกษา รวมถึงพิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
ตามความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม เร่งรัดการ
ด าเนินการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับ รวมถึงเอกสาร/หลักฐานการมีสิทธิ์
ในพ้ืนที่ก่อสร้างสถานศึกษา แลขอความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดตั้งสถานศึกษา
โครงการ “ขยายอาชีวะอ าเภอ” กรณพิีเศษ       

 (๓) จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมในโครงการ            
กองทุนการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้น้อมน าพระราชกระแสมาปฏิบัติ ซึ่งก็
สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาตามรอยพระยุคลบาท โดยมอบหมายให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง ๙ แห่ง ประสานโรงเรียนมัธยมซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ         
กองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระยะแรกด าเนินการในพ้ืนที่  ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสุพรรณบุรี  

 (๔) ส่ ง เสริ มและพัฒนาโรง เรี ยนเอกชนอาชี วศึ กษาให้มี คุณภาพ                    
สู่มาตรฐานสากล โดยผลักดันโรงเรียนอาชีวะเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสู่มาตรฐานสากลส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา  โดยได้ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน ประกอบไปด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๕ ตัวบ่งชี้  
และจัดให้มีการอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ให้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษา บริบทของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา วิธีการและ
ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มาตรฐานและเกณฑ์
คุณภาพสู่สากลส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๓๕ คน     
จาก ๑๔ สถาบัน 

 (๕) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

(๕.๑) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารในอาชีพ โดยด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการใช้ภาษาจีน โดยวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
ด าเนินโครงการ Chinese Summer Camp ๔ ศูนย์ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
ล าปาง และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

(๕.๒) ด าเนินโครงการ “อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร” 
มีทีมธุรกิจนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ๒๐ ทีม จาก ๑๐๐ ทีม และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างและ
พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของครูและนักศึกษา            
เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 

(๕.๓) จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
จ านวน ๒๒๐ ผลงานจากผลงานทั้งสิ้น  ๒,๘๐๐ ผลงาน ซึ่งจ าแนกเป็น ๑๑ ประเภท  การแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนอาชีวศึกษา จากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จ านวน ๒๐ ทีม และประกวด             
การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน ๒๐ ผลงาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  การสาธิตการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ตลอดจน
นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพท าเงิน 

(๕.๔) พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ด้านเทคนิค              
การสร้างแบบทดสอบและข้อสอบสู่มาตรฐานสากล การบริหารอย่างมืออาชีพ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดการศึกษาสู่อาเซียน การสร้างบทเรียน              
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e-Learning และแบบทดสอบ Online การสร้างแบบทดสอบแบบฐานสมรรถนะ มีผู้เข้าร่วม จ านวน             
๔๖๐ คน 

(๕.๕) การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาครูฝึก         
ในสถานประกอบการซึ่งมีความช านาญในอาชีพอยู่แล้วให้มีทักษะในการเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้สอนงาน และ              
ผู้ประเมิน ฯลฯ   จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการ โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องและประเทศเพ่ือนบ้านอีก ๕ ประเทศ อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ พัฒนา
หลักสูตร In-company Trainers จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง และ ๘๐ ชั่วโมง ซึ่งการ
พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจของสถานประกอบการด้วย
มาตรการลดหย่อนภาษีตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยมีการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการไปแล้ว 
จ านวน ๔๒๖ คน ส าหรับเป้าหมายที่จะด าเนินการต่อไปในปีนี้ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คน และจะเพ่ิมจ านวน
ขึ้นเพื่อให้ได้ตามที่มาตรฐานก าหนดต่อไป 

(๕.๖) การพัฒนาประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
ในการพัฒนาครูตามมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคีก าหนดให้ “ครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศกึษา
ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบต้องได้ รับการพัฒนาวิชาชีพไม่น้อยกว่าสี่สิบ
ชั่วโมง ต่อคนต่อปีการศึกษาจากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” จึงได้มีการ
พัฒนาประสบการณ์ของครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการในระหว่างปิดภาคเรียน โดยเป้าหมาย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๓๑๐ แห่ง จัดส่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
ในภาคฤดูร้อนครอบคลุมทุกประเภทและสาขาวิชา จ านวน ๑,๐๑๐ คน  

(๕.๗) โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์และ
ชิ้นส่วน รุ่นที่ ๒ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของกลุ่มครูผู้สอน ที่เรียกว่า “ครูช่างสร้างชาติ” 
รุ่นที่ ๒ ให้กับครูผู้สอนในสาขาวิชา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์และช่างแมคคาทรอนิกส์ จ านวน 
๒๘ คน  จาก ๑๕ สถานศึกษา โดยการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีในหลักสูตรนักบริหารระดับต้น  
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และ
ภาคปฏิบัติในรูปแบบ one the job training ในสถานประกอบการกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันไทยเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน -  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๕.๒) ปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

 (๑) จัดศูนย์อาชีวะอาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘  จ านวน ๒๕๐ จุดบริการ มีรถประเภทต่าง ๆ ที่เข้ารับบริการรวม จ านวน 
๔๐,๓๑๗ คัน นักเรียน นักศึกษาที่ออกให้บริการ จ านวน ๒๑,๐๐๐ คน  จัดโครงการอาชีวะอาสา 
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมนักศึกษาและครู
อาชีวศึกษากว่า ๒๐,๐๐๐ คน จากสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องท า         
ความเย็น คหกรรม บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ฟรี ให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม บริการนวดคลายเครียด คลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง   โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ซึ่งได้



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๑๐ 

 
 

จัดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๙–๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐–๐๐.๓๐ น. จ านวน ๒๕๐ ศูนย์          
บนเส้นทางสายหลัก และสายรอง  

 (๒) จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ”  มีนักเรียนจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๓,๗๕๐ คน จากสถานศึกษา ๕๘ แห่ง โดย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริการชุมชนในพ้ืนที่ ๕ ภูมิภาค อาทิ กิจกรรมสร้างแท็งค์น้ าเทิดไท้องค์ราชัน           
๕ ธันวามหาราช กิจกรรมให้บริการชุมชน ตรวจสุขภาพ รับบริจาคโลหิต ซ่อมบ ารุงระบบ                       
ไฟจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ กิจกรมปลูกป่า เป็นต้น และสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๔ แห่ง            
ร่วมกับแอ็ดดร้า ประเทศไทย (ADRA Thailand) พัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ที่พ านักในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ชายแดนไทย-พม่า รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน จ านวน ๑๕๐ คน  
ให้มีความเป็นผู้น าในเชิงสร้างสรรค์ “THE HERO POWER CAMP”  

 (๓) ด าเนินโครงการปณิธานความดี ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
(Fix It Center)  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

  (๓.๑) กรุงเทพมหานคร จัดให้บริการประชาชนฟรี ที่ท าเนียบรัฐบาลและ
พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต จ านวน ๕๐ ศูนย์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการจัดกิจกรรม 
ได้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ รวมทั้งตรวจสอบซ่อมบ ารุง จ านวน ๙,๘๗๙ คัน ให้บริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รวม ๓,๒๕๖ ชิ้น ให้การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการท างานที่ยั่งยืน  
และสอนวิชาชีพระยะสั้น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๗๐ คน นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนน้ ามันเครื่อง  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเข้าร่วม ๒๔ แห่ง ครูผู้สอน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจ านวนกว่า ๑,๕๐๐ คน  

  (๓.๒) ต่างจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด ๗๖ จังหวัด ระหว่างวันที่ 
๙-๑๑   มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์
และตรวจซ่อมบ ารุง รวม ๑๘,๐๐๘ คัน  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนฟรี รวม ๘,๓๘๗ ชิ้น ให้การแนะแนว
การศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการท างานที่ยั่งยืน และสอนวิชาชีพระยะสั้นมากกว่า ๒๐๐ วิชา มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๑๔,๗๑๔ คน รวมทั้งภาคเอกชนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ จ านวน ๑,๘๙๓ ชิ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าร่วมจ านวน 
๗๐ จังหวัด ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า ๓๐,๐๐๐ คน   

 (๔) การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในจังหวัดนราธิวาส โดยการซ่อม ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ จ านวน ๑๓๓ คัน และบริการน้ าดื่ม 
จ านวน ๕,๓๔๐ ขวด ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหง-โกลก ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
จ านวน ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อ าเภอสุไหง-โกลก ศูนย์อ าเภอสุไหงปาดี และศูนย์อ าเภอแว้ง นอกจากนี้ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาล จ านวน ๗๒๐ แห่งทั่วประเทศ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๑๑ 

 
 

 (๕) โครงการอาชีวะพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษา 
โดยเริ่มด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีพ้ืนที่เป้าหมายในการจัด
กิจกรรม ๓๑ จังหวัด เป็นกิจกรรมลักษณะการออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อซ่อม/สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์การเรียนรู้ และหอพักนอนให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ผลการ
ด าเนินงานจ าแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 

  กลุ่มที่ ๑ คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินกิจกรรมได้สิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ๒๒ หลัง  

  กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ด าเนินกิจกรรมได้สิ่งปลูกสร้าง 
จ านวน ๓๐ หลงั 

  กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนในกองทุนการศึกษา  ด าเนินกิจกรรมได้สิ่งปลูกสร้าง 
จ านวน ๘ หลัง 

 (๖) ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา  
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกองทัพเรือ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียม
อาชีวศึกษา  รุ่น ๑ ให้กับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑  จ านวน ๗๙ คน จากวิทยาลัย
ในจังหวัดสมุทรปราการ ๓ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม 25๕๗ ผลจากการอบรม 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ ฝึกระเบียบวินัย พัฒนาจิตใจ
ให้มีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียม
อาชีวศึกษา รุ่น ๒ ให้กับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๙ แห่ง และ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๑ แห่ง จ านวน ๔๘๒ คน 
ระหว่าง ๒๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ มุ่งให้นักเรียนอาชีวะ          
ในสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงที่จะก่อเหตุทะเลาะวิวาท ได้มาท ากิจกรรมและใช้ชี วิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลา          
สามสัปดาห์ก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาของตนเอง เพื่อพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ ทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ท าให้นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย 
ความรักสามัคคี ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ 

๕.๓) ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ   

(๑) โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการศึกษาจุดเด่นของประเทศต่างๆ มาปรับใช้เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถผลิตก าลังคน          
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาประเทศ ในสาขาที่เป็นความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ได้แก่ อาชีวศึกษาไทย – เยอรมัน อาชีวศึกษาไทย – สิงคโปร์ อาชีวศึกษาไทย – จีน อาชีวศึกษาไทย – 
ญี่ปุ่น รวมทั้งอาชีวศึกษาไทย –อังกฤษ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๒๕ แห่ง  

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๑๒ 

 
 

(๒) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

(๒.๑) จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระดับทวิภาคี ซึ่งตามมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานศึกษาน าร่อง อาทิ          
กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ฯลฯ กลุ่มธุรกิจและ                
การบริการ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ฯลฯ               
กลุ่มธุรกิจอาหาร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ฯลฯ  

(๒.๒) จัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จะใช้เป็นหลักการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ ๒๐๐ % อีกทั้ง
ยังด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภารณ์อันเป็นที่สรรเสริมญยิ่งดิเรก
คุณาภารณ์เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่รวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สร้าง
แรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

(๒.๓) จัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการและสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น อีก
ทั้งสถานประกอบการยังได้มีส่วนร่วมในการผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการมีทักษะวิชาชีพและสมรรถนะ
พร้อมปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา  นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชม
เพ่ือศึกษาความถนัดด้านวิชาชีพและความชอบของแต่ละคน 

(๒.๔) ปรับปรุงแก้ไขค าสั่งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน          
เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) เป็น ๑๙ กลุ่มอาชีพ และ
เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพและสภาอุตสาหกรรม จึงอยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรม           
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติมอีก ๔ กลุ่มอาชีพ 

(๒.๕) ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาระบบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน ๔๒๑ แห่ง สถานประกอบการจ านวน  
๘,๐๙๘ แห่ง และมีผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน ๖๑,๒๖๔ คน  ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้               
เพ่ิมปริมาณผู้เรียน เพ่ิมจ านวนสถานประกอบการ ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
สถานศึกษาทั้งหมด ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการเป็นทวิภาคี
ร้อยละ ๑๐๐ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับสถานประกอบการที่ร่วมมือ                  
จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาเพ่ิมจ านวนสถานประกอบการ 

(๒.๖) ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา ด าเนินโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติครูฝึก            
ครูนิเทศ เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ รวมผู้เข้าอบรม ๑๒๗ คน            



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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จัดกิจกรรมศูนย์บริการวิชาชีพในภูมิภาค มีครูเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๕๒ คน และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒,๔๖๑ คน สร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษาโรงเรียน
เอกชนในระบบ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑,๑๕๖ คน  

(๒.๗) ประเภทโรงเรียนนอกระบบ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ           
ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๔๒ ศูนย์ 
ประกอบด้วยส่วนภูมิภาคจ านวน ๓๓ ศูนย ์และส่วนกลาง จ านวน ๙ ศูนย ์

 (๓) การพัฒนาก าลังคนระดับอดุมศึกษา ให้มคีวามรูค้วามสามารถตรงตาม
ความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ  ไดด้ าเนินการดงันี้ 

(๓.๑) การจดัท าข้อมูลสนบัสนนุเชงินโยบาย โดยอยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูลการผลติก าลังคนสาขาต่างๆ ทัง้ในและนอกสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการผลติ
ก าลังคนระดบัอุดมศึกษาของประเทศ (แผน Supply Side)  

(๓.๒) จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ เทียบเคียงได้กับนานา
ประเทศ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม สาขาบัญชี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสาขาที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ สาข า
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ฯลฯ                  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสมาชิกอาเซียนใน ๘ สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร และนักส ารวจ ตลอดจนบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว  ทั้งนี้                    
มี ๒ สาขาวิชาที่จะประกาศใช้ คือ สาขาเภสัชศาสตร์ และสาขาสิ่งแวดล้อม 

(๓.๓) การทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ซึ่งแบ่งหลักสูตรเป็น         
๒ Track คือ สายวิชาการ และสายวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน             
ในสถานประกอบการ หรือผ่านการจัดสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือระหว่างอุดมศึกษากับ     
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สร้างบัณฑิตที่สามารถท างานได้ดีภายใต้สภาพการท างานที่เป็น
นานาชาติ  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

  (๔) การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้าน
สังคม เรื่อง การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มี
การประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 
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(๔.๑) การจัดกลุ่ มสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ               
การอุดมศึกษามีกรอบการด าเนินงานตามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การจัด
กลุ่มสถาบันการศึกษาเป็นประเภทวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเฉพาะทาง เช่น กลุ่มราชมงคลจะเน้นบัณฑิต
ปฏิบัติการ กลุ่มบัณฑิตศึกษาจัดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ผลิตครูเดิมใช้เวลาตามหลักสูตร ๔ ปี ได้ปรับใหม่ให้เป็น ๕ ปี โดยในปีที่ ๕ ผู้เรียนจะต้องฝึกสอนอยู่ใน
สถานศึกษา ส าหรับหลักสูตรการท่องเที่ยว ได้เพ่ิมการเรียนภาษาอังกฤษอีก ๑๕ หน่วยกิตและภาษาอื่นๆ 
มากกว่า ๑ ภาษา  

(๔.๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนการผลิต
ก าลังคนด้วยโครงการน าร่องความร่วมมือสถานศึกษาและสถานประกอบการจ านวน ๘ แห่งในระบบ 
Work Integrated Learning (WIL) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง ที่ต้องเตรียมผลิตก าลังร่วมกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนมากกว่า ๒ หมื่นคนขึ้นไป  

(๔.๓) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีมาตรการ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบใหม่เพ่ิมให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ  ก าหนดเป็น Merit-based 
Incentives เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ซึ่งจะจัดท าประกาศ
เพ่ิมเติม เช่น การฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง โดยผู้ประกอบการต้องจัดทาแผนงานเสนอต่อ BOI 
นอกจากนั้นเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา (R&D) ค่าใช้จ่ายน ามาขอยกเว้น
ภาษีได้ ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เป็นเงื่อนไขเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เท่านั้น  

(๔.๔) กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลผลการศึกษาตามโครงการ
จัดท ายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม               
๕ สาขาหลัก คือ ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เครื่องจักรกล สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งคาดการณ์ในระยะยาว มีความต้องการก าลังคนปี ๒๕๖๕ สูงถึง ๔๘.๙ ล้านคน  

(๔.๕) สภาหอการค้าไทย ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย
กับกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว และจะจัดท าข้อตกลงระดับปฏิบัติการเป็นพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่มี
หอการค้าตั้งอยู่จ านวน ๑๘ กลุ่ม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ยืนยันความต้องการ
ก าลังคนของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเน้น ๕ สาขาหลัก คือ ช่างกล ช่างเชื่อมโลหะ แม่พิมพ์ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางการด าเนินกางานเพ่ือบรรลุ
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจ
ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ให้เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ โดยเฉพาะ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการจัดสหกิจศึกษา 

(๕) การจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน มีผู้รับบริการการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น 
๑๖,๔๘๐ คน จ านวน ๑๗ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  การปกครองท้องถิ่น  
สาธารณสุขชุมชน  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน  การโรงแรม  การจัดการโลจิสติกส์และการค้า
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ชายแดน  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน ฯลฯ รวมทั้ง      
มีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ านวน 
๗,๓๖๘ คน/๔๔ ชุมชน ๙๓ หลักสูตร  เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรการเพาะเห็ดโคน
ญี่ปุ่น หลักสูตรการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเบื้องต้น เป็นต้น  

๖) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๖.๑) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู   

(๑) จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการผลิต การพัฒนา รวมทั้ง
ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการศึกษา 
รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งคณะท างาน ๒ ชุด ประกอบด้วย ๑) คณะท างานด้านปฏิรูประบบ
การผลิตครู และ ๒) คณะท างานด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครู  พร้อมจัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน
ทั้ง ๒ คณะ เพื่อจัดท ารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์และมาตรการ 
เพ่ือเตรียมน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะท างานด้านปฏิรูประบบการผลิตครูและคณะท างานด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครู เมื่อวันที่             
๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนของคณะท างานฝ่ายเลขานุการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก               
๕ องค์กรหลักในสังกัด ศธ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท ารายละเอียดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ส าหรับใช้ประกอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ครู น าเสนอคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

(๒) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู               
ในอนาคต : ปัญหาและการแสวงหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ /ครุศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตครู               
ในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่   ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิรูป
ระบบผลิตและพัฒนาครูน าเสนอในที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่                 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการตามที่เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในแต่ละประเด็นและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ด าเนินโครงการคุรุทายาท ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะ          
ของที่ประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และน าเสนอโครงการฯ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
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 ๖.๒) การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑) กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑.๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ                      
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  
(๑.๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)            
ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และ (๑.๓) 
แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง
ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นไป เพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ า สอดคล้องกับแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 

(๒) พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
โดยการออกหลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองและ 
ผอ. สถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 

(๓)   ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ปรับปรุงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยอยู่ระหว่าง
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ และ.อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือก
ผู้ รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายใต้ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับ                          
ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๔) จัดการประชุมวิชาการ "สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู่
ผู้เรียน" ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีเปิ ด  
กว่า ๒,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของเวทีส าหรับครูนักปฏิบัติที่กระจายอยู่                  
ทั่วประเทศ ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการ
ปฏิรูปการศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ โรงเรียน จนถึงระดับห้องเรียน 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๑๗ 

 
 

  ๖.๓) แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู   

(๑) รับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เป็นสาขาขาดแคลนตามความตอ้งการของหนว่ย
ผู้ใช้ โดยคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษาสามารถขอหนังสือ
อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา มีอายุ ๙๐ วัน เพ่ือใช้ในการสมัคร
สอบครูผู้ช่วยได้ จ านวน ๘๖ สาขา และต่อมาได้มีมติอนุมัติตามที่ สอศ. ขอเพ่ิมเติมอีก จ านวน ๑๒ สาขา 
ส าหรับในส่วนของ สพฐ. ได้อนุมัติ จ านวน ๑๐ สาขา โดยมีการจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่องก าหนดประเภทวิชาและสาขาขาดแคลน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสาขาวิชาขาดแคลนจากคุรุสภาแบบออนไลน์ นอกจากนี้ ได้มีการ
จัดท าประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องบุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ควบคุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษารับบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้าประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษาชาวไทย และครูชาว
ต่างประเทศ โดยออกเป็นหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพเป็น
การชั่วคราว ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนด 

(๒) ประกาศใช้หลักเกณฑ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาต าแหนง่ครู
ผู้ช่วยที่มีเหตุพิเศษ  ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา โดยจะด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอ  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารอัตราก าลังฯ ใน ๓ ภูมิภาค 

(๓) จัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์                
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๑๖ สาขา จ านวน ๕,๓๔๒ ทุน 
ขณะนี้มีผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓,๘๓๕ คน และอยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จ านวน 
๑,๔๒๔ คน และจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น จ านวน ๑,๒๕๙ ทุน ขณะนี้มีผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน ๗๕๖ ราย และ           
อยู่ระหว่างศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล จ านวน ๒๒ คน และศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว จ านวน ๔๖๑ คน 

  ๖.๔) ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการ  

(๑) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งตั้งคณะท างานพิจารณามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และประชมุ
พิจารณามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ก าหนดมาตรการ  ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) ระยะสั้น ส าหรับลูกหนี้วิกฤติ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ชะลอ
การฟ้องด าเนินคดีการบังคับคดี การขายทอดตลาดไว้ก่อน ให้มีการช าระหนี้เฉพาะเงินต้นเป็นเวลา ๓ ปี 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๑๘ 

 
 

โดยพักช าระดอกเบี้ย และให้มีคณะท างานเจรจาหามาตรการและแนวทางในการลดดอกเบี้ย รวมทั้ง            
ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินครู จัดให้มี Hotline ทั้งส่วนกลางและเขตพ้ืนที่ (การให้ค าแนะน าและ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ๒) ระยะปานกลาง  ส าหรับลูกหนี้ที่อยู่ใกล้ภาวะวิกฤติและอาจถูก
ฟ้องล้มละลาย หรือมีหนี้ค้างเกินกว่า ๑๒ เดือน และ ๓) ระยะยาว ส าหรับลูกหนี้ปกติ ให้เจ้าหนี้เงินกู้
พิจารณาช่วยเหลือข้าราชการครูส าหรับลูกหนี้ชั้นดี โดยลดดอกเบี้ย รณรงค์และเสริมสร้างวินัยทาง
การเงิน ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าบัญชีครัวเรือน แนะแนวทางประกอบอาชีพเสริม 
ที่ไม่ต้องลงทุนมาก ไม่กระทบต่อการเรียนการสอนและเวลาราชการ รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลหนี้สิน
ข้าราชการครูทั้งระบบ และก าหนดให้การมีวินัยทางการเงินเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการพิจารณาความดี
ความชอบ  โดยจดัให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ “บ่ายนี้ มีค าตอบ” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  
การด าเนินการในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              
โดยการขอความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรการฯ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้สรุป             
เป็นภาพรวมเสนอต่อ ครม. ฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาต่อไป 

(๒) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
มีและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (Performance Agreement : P.A.) โดยผู้ที่จะยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ            
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หากได้ยื่นค าขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์อื่นไว้แล้ว และสมัคร
ใจเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้ยกเลิกค าขอเดิมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
ก่อน จึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ นอกจากนี้ ได้เห็นชอบกรอบแนวทาง
ในการให้ส่วนราชการต้นสังกัด เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎี 
และการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ และเมื่อส่วนราชการนั้นๆ ได้ด าเนินการแล้ว ต้องแจ้งให้ ก.ค.ศ.
พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่นี้แล้ว 
จึงให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน  
วิทยฐานะเดิม ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ แต่หากผู้ที่ต้องการจะยื่นการประเมินวิทยฐานะตาม ว๑๓ ก็ยังคง
สามารถยื่นค าขอประเมินได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  

(๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู ได้มีการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะ
กิจเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในเบื้องต้นที่ประชุม
ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน สรุปได้ ดังนี้ ควรน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนย้อนหลัง ๒ ปี
ติดต่อกัน มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาย้ายและควรก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง ในระหวา่งวนัที ่
๑ – ๑๕ กรกฎาคม ทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายดังกล่าว ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป  
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. จะได้น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธิกีาร
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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(๔) ปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว การปรับเพ่ิมเงินเดือนครู โดยค านึงถึง                 
ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนภาคเอกชน ฐานการคลังของประเทศ 

(๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
สร้างวินัยทางการเงินเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรม จ านวน ๕ ครั้ง  ใน ๔ ภูมิภาค มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 
๓,๑๒๓ คน 

๖.๕) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

(๑) โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สพฐ. ด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใน ๒ รูปแบบ คือ 

 (๑.๑) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จ านวน ๑๕,๓๖๙ โรง ครอบคลุมผู้เรียน จ านวน  
๑,๐๑๕,๙๗๔ คน เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและไม่มีครูสอนตรงตามวิชาเอก โดยมีการติดตาม ตรวจเยี่ยม
การขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่อื่น ๆ  ร่วมมือกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดหาครูเก่งทั่วประเทศ จ านวน ๒๐ คน สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคัดเลือกครูสอนเก่ง ๔๐ คน บันทึกเทปการสอนเสริม ส าหรับการเตรียมสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าไปออกอากาศทางช่อง DLTV ๑๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการจะต่อยอดโครงการ 
DLTV เพ่ือขยายไปยังโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ านวน ๑๕,๕๕๓ โรง ซึ่งจะครอบคลุมโรงเรียน             
ในสังกัด สพฐ. ครบทั้ง ๓๐,๙๒๒ โรง โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งจะมีการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล พัฒนาคลังสื่อ พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ ห้องสมุด 
ไร้พรมแดน เพ่ือสนับสนุนการท างานของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เตรียมการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนส าหรับการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนเอกชน เป้าหมาย
ด าเนินการ ๒๔ โรง      

 (๑.๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) โดยคัดเลือกโรงเรียนต้นทางที่มี
ชื่อเสียง จ านวน ๓๐๐ แห่ง จากโรงเรียนชาย หญิง ประจ าจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดและ
โรงเรียนชั้นน าของกรุงเทพมหานคร เตรียมตัวครูในโรงเรียนต้นทางที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 
สื่อ มีแผนการจัดการเรียนรู้และท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศเสนอแนะครูปลายทาง   

(๒) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) คือ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ 
ทุกที่ ทุกเวลา” (Anyone, Anywhere, Anytime) ที่ด าเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพ่ือประหยัดเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ กลุ่มเป้าหมาย
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หลัก ของระบบ TEPE Online ได้แก่ ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สังกัด สพฐ. จ านวนกว่า ๔๐,๐๐๐ คน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่นของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบนี้ในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ สพฐ.ได้ ประกาศนโยบาย
จัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘ ให้ข้าราชการครูสายผู้สอน สายผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติหน้าที่ท าการสอนทุกคนในโรงเรียน สมัคร
เป็นสมาชิกลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาท่ี WWW.tepeonline.org รายงาน สพป.นภ.เขต ๑ ทุกวันที่ 
๑๐ ของเดือน 

(๓) สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) โดยผลิต
รายการ TV รายวิชาที่มีเนื้อหายากของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๓ วิชา คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน  โดยผู้เรียน               
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อ  ETV และ Youtube  เผยแพร่สื่อ
ดังกล่าวผ่านทางช่องสัญญาณ ETV ทั่วประเทศ ๗๗ จังหวัด รวม ๔,๕๙๗ จุด จ านวนผู้รับชมรวมทั้งสิ้น 
๑๗๒,๑๗๕ คน นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยจัดบริการ “ETV ติว Summer”  วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกซ์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
ภาษาไทยผ่านสื่อ (๑) ช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band, True, GMMZ, DTV, Sunbox และ PSI  
(๒) เคเบิลทีวีท้องถิ่น  (๓) ทางเว็ปไซต์ etvthai.tv  (๔) ผ่านระบบสมาร์ทโฟน  (๕) ผ่านระบบปฏิบัติการ 
Android  

(๔) โครงการอินเทอร์ เน็ตเพ่ือการศึกษา (MoENET)  มีการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนสื่อให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ระบบเครือข่ายได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น จ านวน ๓๕,๐๐๐ แห่ง และมีการติดตั้งระบบ MOENet Wi-Fi ให้กับทุกหน่วยงานภายใน             
วังจันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเข้าถึงระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๕) โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Uninet)               
มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ จ านวน ๑๐,๗๒๒ แห่งทั่วประเทศ โดยการจัดสรร
ทรัพยากรเครือข่ายและทรัพยากรการศึกษาที่จ าเป็น อาทิ จัดสรรช่องสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือบริการภายในประเทศและต่างประเทศ บริการอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายส าหรับเครือข่ายแกนหลัก 
(Backbone) สนับสนุนระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชุม/สัมมนาวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   

(๖) โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ขณะนี้มีฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ จ านวน ๑๔ ฐาน มีบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้  จ านวน ๒๔,๘๒๒,๑๔๙ เรื่อง 
และมีความถี่การเข้าใช้บริการจ านวน ๑๓,๕๐๕,๒๓๖ ครั้ง 

(๗) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(IPST Learning Space) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี และอยู่ระหว่างจัดท าสื่อ เพ่ือน าไปเผยแพร่ที่ศูนย์ฯ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้                
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ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งช่วยพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน         
ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ  

๖.๖) ความคืบหน้าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๑) ขณะนี้มีกฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๙ ฉบับ ดังนี้ 

    (๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ... อยู่ระหว่างน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

    (๑.๒)  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน                
ในโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างปรับแก้ไขร่างให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ 

    (๑.๓) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... 

    (๑.๔)  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ...  ล าดับที่ ๓-๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

    (๑.๕) ร่ า งพระร าชบั ญญั ติ ร ะ เบี ยบการบริ ห า ร ง านบุ คคล                       
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...             อยูร่ะหว่างปรับแก้ไขร่างให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.พ.อ. 

    (๑.๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

    (๑.๗) ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

    (๑.๘)  ร่างพระราชบัญญัติกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ... 

    (๑.๙) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ล าดับที่ ๖-๙ อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข และรอความเห็นจากส านักงาน ก.พ.ร. 

(๒) ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ให้แก่ประชาชน  

 (๒.๑) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  ดังนี้ ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดท ารายการ
โทรทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท ากฎหมายประชาชน ได้แก่ กฎหมายการปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูป
สวัสดิการร่างกฎหมายผู้สูงอายุ เป็นต้น ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่รายการโทรทัศน์                 
เพ่ือการศึกษา “รายการกฎหมายเพ่ือประชาชน” เช่น กฎหมายพินัยกรรม บทลงโทษนักเรียน              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมมือ
กับสภาทนายความจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา รายการ “ที่นี่ ๙๒” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ในชีวิตประจ าวัน ทุกวันอังคารเว้นอังคาร   นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างจัดท า
คู่มือการบังคับคดี เพ่ือแพร่แก่สถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๒๒ 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการจะผลิตและเผยแพร่ รายการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ความรู้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV ) 

 (๒.๒) ผลิตรายการโทรทัศน์ “สกอ.ก้าวหน้า อุดมศึกษาก้าวไกล” 
ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๕ น. ทาง สทท.๑๑ 
ต่อเนื่องกันทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง ซึ่ง สกอ.ได้เตรียมการเกี่ยวกับการน าเสนอสาระเพ่ือให้ความรู้กับประชาชน 
เกี่ยวกับกฎหมายอุดมศึกษาไว้แล้ว 

๔.๒ ด้านการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  

๑.๑) การทะนุบ ารุงและอุปภัมถ์พระพุทธศาสนา มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 (๑) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ วัด และ
หน่วยงานราชการขับเคลื่อนโครงการจัดอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และจัดท าคู่มือ          
การด าเนินงาน รวมทั้งมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับ            
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัด มอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์แล้ว จ านวน ๑๓ จังหวัด ทั้งนี้ สรุปผลการด าเนินงานการเข้าโครงการทั่วประเทศ  
รวม ๗๖ จังหวัด ๑๔,๑๔๔ หมู่บ้าน ๒,๕๐๐ ต าบล และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓,๘๘๙,๔๐๓ คน 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์ 
และการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติต่อตนเองและสังคมในระดับดีมาก 

 (๒) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จ  
พระมหารัชมั งคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการ                          
รวม  ๗,๑๐๐ หมู่บ้าน (จังหวัดทั่วไป ๖๕ จังหวัด รวม ๑,๙๑๙ หมู่บ้าน และจังหวัดต้นแบบ ๑๑ จังหวัด 
รวม ๕,๑๘๑ หมู่บ้าน) 

 (๓) จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด สืบสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ประกอบด้วย วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

 (๔) จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยบูรณาการร่วมกับ
องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า ฟังพระธรรม เพ่ือรับฟังและน้อมน า



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๒๓ 

 
 

หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ น ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และ
ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ 

 (๕) กิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์          
สู่ชุมชน” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยบูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
กรุงเทพมหานคร โบสถ์นักบุญเทเรซา วัดหนองจอก มัสยิดคอยรัตตั๊กวา (ล าไทร) และส านักงานเขต
หนองจอก 

 (๖) ด าเนินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ค่ายที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยการบูรณาการร่วมกับวัดยานนาวาและ           
ศาลเยาวชนและครอบครัว 

 (๗) จัดเสวนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร 
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยบูรณาการร่วมกับสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกน้อย วัดสุวรรณาราม 
จัดเสวนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) : สู่ชุมชน
รักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย 

 (๘) ด าเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อวันที่  
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรมการศาสนา จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหัวล าโพง : 
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (บ้าน-วัด- โรงเรียน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๙) จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ล่องเรือเจ้าพระยา สายนทีแห่งศรัทธา  
อิ่มบุญ สุขใจ ทางเรือ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย กรมเจ้าท่า กรมการท่องเที่ยว และเรือด่วนเจ้าพระยา 
น าพุทธศาสนิกชนไหว้พระ ๙ วัด ได้แก่ วัดราชสิงขร วัดยานนาวา วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม 
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินทราราม วัดคฤหบดี วัดเทวราชกุญชร และวัดราชาธิวาส โดยในวันที่  
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้น าคนพิการร่วมไหว้พระทางเรือจ านวน ๓ วัด ได้แก่ วัดเทพนารี วัดราชาธิวาส 
และวัดอรุณราชวราราม 

 (๑๐) ด าเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
มาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยการจัด
กิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมะ การบรรยาย
ธรรม การประกวดภาพวาดธรรมะ และการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ได้แก่ ท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรม
เทศนา เวียนเทียน นิทรรศการส่งเสริมหลักธรรม ธรรมบรรยายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 (๑๑) ด าเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 (๑๒) ด าเนินโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ให้กับข้าราชการระดับต่าง ๆ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ประชาชน นักเรียน ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่พ านักอยู่ในอินเดีย และ
พุทธศาสนิกชน ชาวอินเดีย จ านวน ๗๔ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘                     
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๒๔ 

 
 

พระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพ่ือทะนุบ ารุงพุทธศาสนาให้สืบต่อไป            
ในประเทศไทยและอินเดีย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงนิวเดลี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงาน 
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ทั้งนี้ คณะผู้บรรพชาและอุปสมบทหมู่ฯ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 (๑๓) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยน าเยาวชนจาก ๕ ศาสนามาเข้า
ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ตามนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทัศนศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างศาสนาในพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดประยุรวงศาวาส และ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (องค์การมหาชน) อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 (๑๔) จัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ค่ายที่ ๓ 
แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าท าความผิด เพื่อปลูกฝังอบรม คุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรม
ค าสอนทางศาสนา มีความพอเพียง รู้จักใช้หลักของเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ เพ่ือเป็นการคืนคนดี             
แก่สังคม สร้างครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุขและร่มเย็น ระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘               
ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

๑.๒) การเสริมสร้างสันติสุข ความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 (๑) กิจกรรม "คืนความสุขให้คนในชาติ" มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

  - การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ
รายการเวทีไท ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๙ ครั้ง ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมจัดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์โดยประชาชนมีส่วนร่วม จ านวน  
๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

  - กรมธนารักษ์เปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ๒ แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธภัณฑ์บางล าพู โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ส าหรับชาวต่างชาติเสียค่าบัตรเข้าชมตามราคาบัตรรวมกับ
พิพิธภัณฑ์อื่น โดยตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 
จ านวน ๔๖๖,๙๒๖ คน 

 (๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง           
ในสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕,๕๒๐ คน 
เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๕,๒๐๐ คน 
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 (๓) จัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

  - กระทรวงแรงงาน จัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๑๔ คน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานท าและสิทธิหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน ๒,๘๒๘ คน  

  - กระทรวงกลาโหมจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการ
กองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร  
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๕๒๘ รูป เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร และวัดในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๑ - ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน 
๑๐๐ ทุน จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ ๒๑ และเยี่ยมชมศาสนสถาน คุรุดวาราซิกข์ เมื่อวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ณ บริเวณถนนพาหุรัด และจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๘๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย 

  - ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดประชาสัมพันธ์งานสวดมนต์ข้าม
ปีทั่วประเทศ เน้นสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นที่หันมานิยมกิจกรรมนี้มากขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ – ๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ 

 (๔) ส่งเสริมการจัดศึกษาและพัฒนาสังคม ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  - จัดโครงการเทิดพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ทัพฟ้าท้าตะลุย GAT-PAT 
ให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ และ
ถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังโรงเรียนต่างๆ รวม ๓๙ โรงเรียน ใน ๙ อ าเภอของจังหวัดพิษณุโลก และ   
เปิดค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กองพัน
ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กรมการสื่อสารทหาร 

  - กองทัพบกจัดประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ส าหรับทหารกองประจ าการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา จัดงานมหกรรมการศึกษาและอาชีพ “เทิดไท้
พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบปะก าลังพลที่อบรมในโครงการสงเคราะห์ 
การสอบศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมทั้ง   
จัดฝึกอบรมหมู่บ้านเข็มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย - กัมพูชา และอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริแก่ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ 
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กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และอบรม “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ ไร่ไร้ความจน” เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการจากอ าเภอชายแดนใน ๕ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างเข้ารับการอบรมจ านวน ๒๐๐ คน 

  - กองทัพเรือจัดสาธิตการพายและเห่เรือพระราชพิธี เพ่ือการเรียนรู้
และเผยแพร่ศิลปะโบราณราชประเพณีไทยให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัด
ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กองเรือเล็ก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร          
จัดกิจกรรมวิ่งแข่งขันเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่พระราชวังเดิมและหน่วยใกล้เคียง  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๘ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ให้การต้อนรับขบวนประชาชนในกิจกรรม “    
ตามรอยพระบาท ๒๔๘ ปี เส้นทางสายอิสรภาพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
และ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือร่วมกับ เสถียรธรรมสถานเชิญชวนร่วมกิจกรรม
สักการะ “พระพุทธชยันตีองค์ด า นาลันทา” รวมทั้งร่วมโครงการ “PINKLAO เสริมพลัง สร้างสุข                
ปลุกหัวใจ” ระหว่าง ๒๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 

  - กองทัพอากาศร่วมงาน “เทคนิคดอนเมืองปริทรรศน์ ก้าวไกล              
สู่สากล” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในประกอบอาชีพ และ
สามารถใช้ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  และจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับวิทยากรน าชม         
ของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและ การบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ รวมทั้งร่วมกับ บริษัท บุญรอด 
บริวเวอรี่ จ ากัด จัดการแสดงคอนเสิร์ต “คนหัวใจสิงห์ อัสนี - วสันต์” เพ่ือหารายได้สนับสนุน                
การจัดสร้างอาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางทหาร กองทัพอากาศ ๓ (ศูนย์พัฒนากีฬามวย
กองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

  -  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ตามรอย           
วีรกษัตริย์สุโขทัย ยุคสมัยแห่งความร่มเย็น” รุ่นที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ – 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ก าลังพล 
ได้ทราบถึงความมุ่งมั่น ความวิริยะอุตสาหะของบรรพชนไทย ในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น จัดพิธีครบรอบ 
๒๓๓ ปี  วันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจ าปี  ๒๕๕๘ เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘                          
ณ ศาลหลักเมือง และจัดท าพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งหลักเมือง จ านวน ๓,๐๙๙ องค์ เนื้อทองจ านวน               
๙๙ องค์ เนื้อเงิน ๕๐๐ องค์ และเนื้อโลหะ ๒,๕๐๐ องค์ 

  -  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีน าเสนอข้อมูลกิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์โดยรวมในเชิงบวก ทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตร 
หัตถกรรม และอุตสาหกรรม โดยอาศัยความร่วมมือในสังคมอย่างกว้างขวาง และมีการถ่ายทอดความรู้               
สู่ชุมชน เพ่ือต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ได้แก่ จัดท าสกู๊ปความก้าวหน้าของโครงการทางไกล           
ผ่านดาวเทียม เผยแพร่เรื่องการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการรณรงค์ 
ช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประชาสัมพันธ์การปรับลดการทดสอบ O-NET                   
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จาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แนวทางการการปรับโครงสร้างการขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล โครงการคุรุทายาท กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ รับปิดเทอม คูปองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โครงการ ๑ ช่วย ๙ ซึ่งเป็นการสร้างเครือขายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และองค์กรต่างประเทศ การปรับเป้านักเรียน ป. ๑ อ่าน-เขียนได้ ส่งเสริมเด็กท างานช่วงปิดเทอม อาชีวะ
เพ่ิมขีดความสามารถด้านวิศวกรรมการแพทย์ การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE การให้โรงเรียนกวดวิชาชะลอ
การขึ้นค่าเรียน และในด้านวัฒนธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดท ารายงานพิเศษ แนวทางการน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเติมทางเศรษฐกิจ น าร่อง                
๑๑ จังหวัดในปี ๒๕๕๘ เตรียมงานพระศพสมเด็จพระสังฆราช โดยสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลิตและ
เผยแพร่สกู๊ปข่าว สารคดี เพ่ือประชาสัมพันธ์ความคืบหน้างานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ งานไหว้ครูมวยไทยโลก 
ครั้งที่ ๑๑ และวันนายขนมต้ม การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย งานดนตรีในสวน และการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในช่วงเดือนเมษายน 
๒๕๕๘ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน การสัมภาษณ์             
คณะกรรมนโยบายและพัฒนาการศึกษา การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้างานพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความคืบหน้าโครงการ “ร้อยเอ็ดโมเดล” 
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ณ สยาม 
การขยายผลโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการเรียนควบสายสามัญ -อาชีวศึกษา โครงการ
ฝึกอบรมคุรุทายาทจีน โครงการสู่เส้นทางข้าราชการครูชายแดนใต้ของ ศอ.บต. โครงการ TK แจ้งเกิด 

  -  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการอบรมเด็ก
และเยาวชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์          
แห่งชีวิตสู่การให้เพ่ือสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตามกรอบแนวคิด "พัฒนา
เพ่ือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่  Shift & Share"  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว                
๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชัยนาท ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พะเยา นครพนม บึงกาฬ 
อ านาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดบุรีรัมย์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น ๖,๓๑๖ คน โครงการ             
เชิงสร้างสรรค์ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงจังหวัดละ ๒ โครงการ รวม ๒๒ โครงการ และโครงการเชิง
สร้างสรรค์ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงจากโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                
สิริวัฒนาพรรณวดี จ านวน ๔ โครงการ  รวมมีโครงการเชิงสร้างสรรค์ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงทั้งสิ้น             
๒๖ โครงการ 

๒) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

๒.๑) การอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะ และวัฒนธรรม มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดนิทรรศการ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๒๘ 

 
 

พิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง “พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาท สยามบรมราชกุมารี” และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย
แก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทย และผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จ านวน ๖๐ ราย 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

(๒) ด าเนินการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานที่ส าคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร 
และจังหวดัต่างๆ ดังนี ้

 - อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ได้แก่ 
ปรับปรุงเก๋งนุกิจราชบริหาร (เก๋งจีน) และพระที่นั่งบูรพาภิมุข ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
และอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 - บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

 - บูรณะโบราณสถาน และวัดต่ างๆ ได้แก่  ศาลเจ้ ากวางตุ้ ง         
แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร           
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดนายโรง วัดดุสิดาราม (อุโบสถเก่าและวิหารเก่า              
วัดภุมรินราชปักษ)ี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วังพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วัดชลธาราสิเห จังหวัดนราธิวาส วัดคูเต่า จังหวัดสงขลา วัดพระศรีรัตน-
มหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี  วัดแม่นางปลื้ม และกุฏิทรงไทยวังหลัง วัดยายอ่างทอง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(๓) จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการอื่น ๆ 

- เปิดตัวโครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้พิการทางสายตาและ 
ผู้พิการอื่นๆ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาส าราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมรถ
พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้พิการ
คันแรกของประเทศไทย วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 

- จัดบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้ พิการทางสายตาและ
ผู้ด้อยโอกาส วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มูลนิธิคอลฟิลด์เพ่ือคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(๔) โครงการขยายพ้ืนที่จัดแสดงเครื่องประดับอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศฯ โดยกระทรวงการคลังได้จัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการแสดง จ านวน 
๑๕๐ ชิ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ด าเนินการตามสัญญางวดงานที่ ๓ ออกแบบและจัดท า
รายละเอียดการปรับปรุงพ้ืนที่และจัดท าเนื้อหาประกอบการจัดแสดง และงวดงานที่ ๔ จัดท าข้อมูล
ทรัพย์สิน 
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(๕) โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กระทรวงการคลัง
ได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ด าเนินโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บนพ้ืนที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๘๗๐ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้               
อยู่ระหว่างจัดท าสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ) เพ่ือเป็น                
ที่ปรึกษาโครงการฯ 

(๖) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านเอกสารโบราณและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมเสวนาวิชาการ
เพื่อส่งเสริมการอ่าน จ านวน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๙๘๔ คน 

(๗) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ 
โดยในปี ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ด าเนินการได้ ๕๕๐ ชิ้น และปี ๒๕๕๘ ทรัพย์สินมี
ค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลฯ จ านวน ๔,๓๑๔ ชิ้น 

(๘) จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย : การอบรม ฝึกนักเขียน
ผู้มีดวงตาพิการและการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่าย
ศิลปะร่วมสมัย ในวันที่ ๑๐ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน ผู้พิการดวงตา
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๒ คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร จ านวน ๒๖ คน และด าเนิน
โครงการอบรมบ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
เครื่องเคลือบดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๕ คน 

(๙) การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔ จ านวน   
๒๕ เรื่อง จัดกิจกรรมเสวนาภาพยนตร์กับสังคมไทย “๕๐ ปี เงิน เงิน เงิน”  

(๑๐) การปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้รับการส่งมอบโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ Bowers กลับคืนประเทศไทย จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
จ านวน ๕๕๔ ชิ้น  

(๑๑) จัดพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณีแห่งทะเลอันดามันให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 

(๑๒) ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด เฉพาะงาน
จิตรกรรมและประติมากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  

(๑๓) จัดนิทรรศการภาพสวย กวีใส โดย ๒๓ ช่างภาพ ๕ กวี สร้างสรรค์
ผลงานผ่านการถ่ายภาพและบทความเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการถ่ายทอดวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนของจังหวัดกระบี่และชลบุรี ซึ่งได้ผลงานภาพถ่ายทั้งสิ้น ๙๒๐ ภาพ และบทกวี ๒๐ บท 
นิทรรศการภาพสวย กวีใส จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์
ร่วมสมัย ราชด าเนิน มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน ๒,๕๐๐ คน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๓๐ 

 
 

(๑๔) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม 
(การออกแบบ ผ้าไทย) อาทิ จัดการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ๑๖ ผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน ๘๐๐ คน จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย 
ราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ จ านวน ๓,๐๐๐ คน จัดค่ายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยต่อยอด   
สู่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐๐ คน 

(๑๕) จัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีในสวน (Music in the park) ณ บริเวณ
สวนนคราภิรมย์ (ท่าเตียน) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และมกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๔ ครั้ง กิจกรรม
การแสดงดนตรีส าหรับประชาชน ปีที่ ๖๐ ในเดือนมกราคม จ านวน ๓ ครั้ง  รวมทั้งจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม Theme “Thai Heritage Shom” ณ โรงละครกลางแจ้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

(๑๖) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ช่างศิลป์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ กว่า ๕๐ ครั้งทั่วประเทศ  

(๑๗) จัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ประจ าปี ๒๕๕๘ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ย ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ คน/วัน 

(๑๘) จัดกิจกรรมบูรณาการการท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ในช่วงเวลากลางคืน (Night tour) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ 
สถานแห่งชาติพระนคร โรงราชรถ 

(๑๙) มอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม 
ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๔ แห่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 
ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

(๒๐) จัดงานวันร าลึกบรรพชนมอญ ครั้งที่ ๖๘ ย้อนต านาน ๗ หัวเมืองมอญ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 

(๒๑) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตภูมิ : โบราณวัตถุที่รับ
มอบจากสหรัฐอเมริกา” ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ตามที่
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับคืนโบราณวัตถุของไทยจ านวน ๕๕๔ ชิ้น จากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา 

(๒๒) โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์
ไทย และคีตศิลป์ไทย ปลูกฝังทัศนคติที่ดี ช่วยกระตุ้นความรักและความหวงแหนศิลปะซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติสู่สถานศึกษา  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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(๒๓) ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จัดโครงการ
ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ โดยจัดครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เป็นรุ่นที่ ๖ 
โดยจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาทัศนศิลป์ 
จ านวน ๑๓ ท่าน ให้กับบุคลากรที่อยู่ในวงการศิลปะ อาทิ ศิลปินอิสระ ครูผู้สอนศิลปะจากสถาบันต่างๆ 
ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมอบเกียรติบัตรให้ครุศิลป์
รุ่นที่ ๖ จ านวน ๖๖ คน รวมทั้งมอบเหรียญถ่ายทอดงานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
ในโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ ๖ จ านวน ๑๐ คน ไปร่วมเผยแพร่
ผลงานและเปิดโลกทัศน์ทางศิลปะกับสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา          
ณ หออัครศิลปิน ระหว่างวันที่ ๘–๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

(๒๔) จัดการแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” ชุด “พระพุทธบูชา”           
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา          
เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก เพ่ือบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมือง  
พิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” พร้อมกิจกรรมน าชมศาสนสถานสมัยอาณาจักร
ขอมโบราณ โดยยุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนพิมายวิทยา  

(๒๕) การตรวจความเรียบร้อยในการบูรณะซ่อมแซมราชรถพระน าและราชรถ
อัญเชิญพระโกศพระศพ เพ่ือใช้ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พร้อมคณะเดินทางมาตรวจความเรียบร้อย ในการบูรณะซ่อมแซมราชรถ พระน าและราชรถอัญเชิญ 
พระโกศพระศพ เพ่ือใช้ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ณ อาคารกลุ่มประณีตศิลป์ (อาคาร ๑) ส านัก         
ช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม  

(๒๖) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่  

 - พัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดย
กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ ในวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดคงคา
ราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวนผู้เข้าร่วม ๑๐๒ คน 

 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายแหล่งเรียนรู้หออัครศิลปินจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ ให้กับนักเรียนและ
นักศึกษา จ านวน ๓๐๐ คน ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ                    
ด้านศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  
๒,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
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(๒๗) ด าเนินโครงการกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน “หนังใหญ่ไฟกะลา 
ละครไทยสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน” ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ลานวัฒนธรรม
เรียนรู้ศิลปะไทยจากส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และกลุ่มยายกับตา เช่น ตอกหนัง เขียนลายหนัง 
ท าพวงมโหตร เขียนภาพเหมือน เขียนหัวโขน การแสดงดนตรีไทย (ระนาดกังนัม) จากสภาวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแสดงหุ่นคน ชุด “คนเชิดคน” จากคณะคุณแม่เพทาย จังหวัดเพชรบุรี 
และการแสดงหนังใหญ่ไฟกะลา จากวัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และการแสดงละคร             
นอก (นักแสดงเป็นชายล้วน) เรื่อง “แก้วหน้าม้า” ตอน“เสี่ยงว่าว ถวายลูก”  

(๒๘) โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดินศิลปินแห่งชาติ 
กิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราชญ์แผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ “สอนศิลป์ ถิ่นกวี ขับกล่อมดนตรี
พ้ืนบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเผยแพร่ผลงานและภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ และพัฒนา
บ้านศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้คนในท้องถิ่น
และสังคมไทยเห็นความส าคัญในศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์
ทวี รัชนีกร จ.นครราชสีมา  

(๒๙) จัดงานเชิดชูเกียรติ“ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗” เพ่ือยกย่อง
และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณะ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

(๓๐) โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรม
เสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ  : โบราณวัตถุรับมอบจาก
สหรัฐอเมริกา” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

(๓๑) โครงการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การอนุรักษ์บานประตูไม้ประดับมุก
ศิลปะญี่ปุ่น วิหารหลวง วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามฯ” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘                     
ณ ห้องประชุมอาคารด ารง- ราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากรได้ลงนาม             
ในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding on The Co-operative Activities)            
กับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (National Research Institute 
of Cultural Properties, Tokyo : NRICPT) ซึ่งได้มีความร่วมมือในการซ่อมแซมบานไม้ประดับมุก            
วัดราชประดิษฐ์ฯ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
รายงานความคืบหน้าของโครงการ และการไปอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นการร่วมกันหารือ
วางแผนแนวทางในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๑๑๑ คน พระ ๔ รูป 

(๓๒) โครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) การเรียนการสอนคณะนักร้องประสานเสียง
เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน ๗๕ คน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์ โครงการ
พัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอปุถมัภ ์
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(TYO) การเรียนการสอนนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (TYO) จ านวน ๑๑๐ คน           
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ 

(๓๓) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ : โบราณวัตถุที่รับ
มอบจากสหรัฐอเมริกา” ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีพิธี
เปิดนิทรรศการในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

(๓๔) จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชไมตรีและเครื่องมหามงคล 
ราชบรรณาการในรัชกาลที่ ๔ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม            
เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

(๓๕) เปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การค้าสยาม  
สแควร์วัน กรุงเทพฯ 

(๓๖) ด าเนินการจัดอบรมโครงการจัดสอนงานศิลปกรรมส าหรับเยาวชน  
ภาคฤดูร้ อน เรื่ อง  “ พ้ืนฐานการสร้ างงานศิลปกรรม” ในวันที่  ๙  - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘                      
ณ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร 

(๓๗) จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา จ านวน ๕ ครั้ง            
โดยการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย  การแสดงละครนอก เรื่อง เสือโค การแสดงโขน ตอนพาลีสอนน้อง 
จัดนิทรรศการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร และสาธิตผลงานของส านักช่างสิบหมู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช สงขลา กาญจนบุรี อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(๓๘) ด าเนินโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ 
๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง “ตามรอยพระบาทที่ยาตรา สู่แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง – ภูพระบาท 
ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย โดยน าคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานและ
บรรยายให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกรมศิลปากร ในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของส านักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น  

(๓๙) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การบันทึกโครงสร้างเรือ
โบราณและการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากใต้ทะเล (Site Recording and UCH Artifacts Basic 
Conservation) ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ต าบล               
พันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชม แหล่งเรือจมพนมสุรินทร์                
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ าในกลุ่มประเทศสมาชิก 

(๔๐) การด าเนินงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่งยืน 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการสร้างความมั่นคงทางภูมิปัญญา มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน บนฐานวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  
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- จัดกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ตามโครงการส่งเสริม            
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว  โดยมีการตั้งร้านค้าจ าหน่ายผลงานศิลปะ   
การเสวนา สื่อการแสดงสร้างสรรค์ต่างๆ การสาธิตงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย เพ่ือเสริมสร้างความซาบซึ้ง 
ความรู้ การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกั บงานด้านศิลปะร่วมสมัย                 
เป็นประจ าทุกเดือน (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ
ประมาณ ๕๐๐ คน 

- ด าเนินการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสระบุรี ฯลฯ โดยมีกิจกรรมสาธิต
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีของพ้ืนที่และชุมชน 

- ด าเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product 
Of Thailand : C-POT) ทุกจังหวัด 

- การจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 
๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  ณ บริเวณท้องสนามหลวง กิจกรรมประกอบด้วย ริ้วขบวน กิจกรรมทาง
ศาสนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม มหกรรมภาพยนตร์ย้อนยุค มหกรรมว่าวไทยและว่าวนานาชาติ 
นิทรรศการภาพเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สาธิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและของดีบ้านฉัน 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ การท่องเที่ยว  
เชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ฯลฯ 

(๔๑) จัดโครงการอบรมศิลปะส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้จัดกิจกรรม สอนศิลปะเด็กและเยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน ๘ ครั้ง 
ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนครปฐม และ
มูลนิธิแสงสว่าง กรุงเทพฯ 

(๔๒) จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์ดนตรีส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป 
ภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๘ หลักสูตรที่เปิดอบรมมี ๑๔ หลักสูตร ได้แก่ โขน ร าไทย วาดภาพ แต่งหน้า 
กลองสะบัดชัย ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงสากล ไวโอลีน กีต้าร์ คีย์บอร์ด กลองชุด 
แจ๊ส ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จังหวัดนครปฐม และ               
จัดแสดงผลงาน ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงละครวังหน้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๕๐ คน 

๒.๒) การส่งเสริมเทศกาลและประเพณี มีการด าเนินงาน ดังนี้  

 (๑) การจั ดแสดงโขนเ พ่ื อเฉลิ มพระเกี ยรติ สม เด็ จพระนา ง เจ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(จ านวน ๔๓ รอบ) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

 (๒) การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย ปี ๒๕๕๗” 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๓๕ 

 
 

 (๓) การจัดงานสายน้ าแห่งวัฒนธรรม (River Festival ๒๐๑๔) และส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ วัดพระเชตุพน-
วิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และศูนย์การค้าเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟรอนท์ 

 (๔) การจัดงานสงกรานต์ในแบบวิถีไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ “สืบสานประเพณี
ไทย สุขใจไทยทั่วหล้า” กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึง
เครือข่ายด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ดั้งเดิม ดังนี้ 

  - การจัดกิจกรรมสงกรานต์แบบประเพณีดั้งเดิม ใน ๗๖ จังหวัดและ
ภายในวัด จ านวน ๗ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร 

  - กระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญคณะทูตานุทูตที่ประจ าประเทศไทย 
จ านวน ๑๘ ประเทศ เข้าร่วมงานสงกรานต์แบบประเพณีไทยดั้งเดิม เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘               
ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

  - ก า รอั ญ เ ชิ ญพระ พุ ทธ รู ป ม งคล โบ ร า ณ  จ า น วน  ๙  อ ง ค์               
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ประชาชนสักการะ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่าง
วันที่ ๑๐ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 

  - การจัดงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” ระหว่างวันที่ ๑๓ -
๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สยามสแควร์ และจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองหน้าด่าน จ านวน ๔ เมือง 
ได้แก่ ๑) ไทย - เมียนมาร์ ณ ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒) ไทย - ลาว 
ณ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๓) ไทย - กัมพูชา ณ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว                     
๔) เมืองหน้าด่านไทย - มาเลเซีย ณ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 (๕) จัดกิจกรรม “ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาปูจาพระเจ้า ๙ พระองค์ และพระธาตุ 
๕ พระองค์” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 

๒.๓) การจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ 
ในสังกัดทั่วประเทศ จ านวน ๑๕ แห่ง นักเรียนได้รับการสนับสนุน จ านวน ๑๐,๕๐๐ คน 

สรุปผลการส ารวจภาวการณ์มีงานท า บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๕ 
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(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ๖๒ ๕๙ ๙๕.๑๖ 
 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ๗๐ ๖๗ ๙๕.๗๑ 
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๒.๔) โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 

 (๑) นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น            
๓๓ คน โดยมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย รองเสนาธิการทหารบกที่รับผิดชอบงานกิจการพลเรือน และรองเสนาธิการทหารบก                  
ที่รับผิดชอบงานส่งก าลังบ ารุง เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
ก าหนดแนวทาง อ านวยการ ก ากับดูแล และด าเนินการน าไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ใน
ความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน การก าหนด
มาตรการ ควบคุม ก ากับดูแลอย่างเข้มงวด มิให้มีการน าไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปใช้
ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ และการพิจารณาด าเนินการด้านงบประมาณ 

 (๒) คณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการน า              
ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อแผ่นดิน โดยมีมติเพ่ิมเติมว่า “ขอให้สงวนไม้มีค่าทั้งหมดไว้เพ่ือก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า                 
ของแผ่นดินให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึงค่อยน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป” รวมทั้ง 
มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการขนย้าย/ควบคุมไม้มีค่า เพ่ือใช้ในการด าเนินการดูแลขนย้าย
และควบคุมไม้มีค่า โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนการประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและแปรรูปไม้มีค่าให้ประชาชน
รับทราบ เพ่ือให้สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่อง 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการ
ในการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าด าเนินการออกแบบ
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมใกล้จะแล้วเสร็จ และมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๒.๑) งานออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เป็นงานก่อสร้าง
โครงสร้างงานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ โดยการออกแบบในรายละเอียดต้องระดมทั้ง
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 คณะศิลปศึกษา ๒๘๕ ๒๗๘ ๙๗.๕๔ 
       รวม ๔๑๗ ๔๐๔ ๙๖.๘๘ 

ปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ๔ ๔ ๑๐๐ 
 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ๔ ๔ ๑๐๐ 

        รวมบัณฑิตที่มีงานท า ๔๒๕ ๔๑๒ ๙๖.๙๔ 
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ความคิด ประสบการณ์ การศึกษาดูงาน จากสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการออกแบบ
เพ่ือให้คงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และแสดงออกมาให้เห็นอย่างโดดเด่น โดยคาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 (๒.๒) งานออกแบบตกแต่งและภูมิทัศน์งานตกแต่งภายในและ              
งานภูมิทัศน์ภายนอก จะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๓) การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  
มีการด าเนินงาน ดังนี้  

๓.๑) ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชนตามโครงการวิถี
วัฒนธรรมอาเซียน โดยจัดฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ  
ทั้ง ๓ สาขา ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

๓.๒) จัดบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือการออกแบบสู่สาธารณชน
ในบริบทประชาคมอาเซียน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
มัณฑนศิลป์ หลักสูตร กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในบริบทประชาคมอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ                
ห้องประชุมส านักหอสมุดแห่งชาติ 

๓.๓) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กับสถาบัน Bali music and dance Academy โดยคณะผู้บริหารวิทยาลัย 
นาฏศิลปเชียงใหม่ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งครู อาจารย์และนักเรียน จ านวน ๑๓ คน 
ณ เมืองเดนพาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๓.๔) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการถ่ายทอดความรู้      
ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย 

๓.๕) จัดกิจกรรมการบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ในชุด “ศิลปะ : อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมในอาเซียน” โดย อาจารย์ ดร. สุธา ลีนะวัติ ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๓ ครั้ง 

๓.๖) โครงการ เยาวชนร่ วมสมัยบิ๊ กแบนด์สู่ อ า เซียน  โดยจัดกิ จกรรม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ตามสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงในส่วนภูมิภาค ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
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๓.๗) โครงการอบรมบ่มเพาะความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดกิจกรรมการ
เสวนาวิชาการทางศิลปะในบริบทของอุษาคเนย์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสัน 
กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการเสวนา จ านวน ๒๐๐ คน 

๓.๘) ด าเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยส่งคณะช่างสาธิตหัตถกรรม           
เข้าร่วมงาน Muscat Festival ๒๐๑๕ ณ รัฐสุลต่านโอมาน ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม - ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๓.๙) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - กัมพูชา ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓.๑๐) การเชิญและรับรองคณะผู้แทนอาเซียนในการเข้าร่วมการสัมมนา
วิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน (The ๕th ASEAN Traditional Textile Symposium) ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓.๑๑) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธกิาร
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-ลาว ณ ประเทศลาว ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓.๑๒) น าคณะทูตานุทูตและคู่สมรส ๒๗ ประเทศ ผู้บริหารองค์การระหว่าง
ประเทศและสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
โอกาสเดียวกันเดินทางไปชมแหล่งวัฒนธรรมที่ส าคัญในกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๓.๑๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี 
UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture : Building a New 
Partnership ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราช กัมพูชา 

๓.๑๔) ประชุมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยศิลปะอาเซียน-ญี่ปุ่น วันที่ ๙ - 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เมือง ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

๓.๑๕) การจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการน าความเป็น
ไทยสู่สากล (Thainess to the World) ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศ
เยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 

๓.๑๖) ด าเนินการโครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สู่อาเซียน  ระหว่างวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๓.๑๗) ร่วมจัดงาน “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่า เลิศล้ าอาหารอาเซียน” (Night 
Museum and ASEAN Cuisine) ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์                  
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ าคืน และจดัใหม้กีาร



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๓๙ 

 
 

สาธิต และการชิมอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่ งมีวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลาย                       
โดยคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานดังกล่าว 

๓.๑๘) จัดนิทรรศการสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ : ๕๐๔ ปี ไทย - โปรตุเกส 
ผลงานโดยสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (Fervently Yours : ๕๐๔ Years of Luso-Thai Friendship By 
Somboon Hormtientong) โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูต
โปรตุเกส ประจ าประเทศไทย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  

๓.๑๙) จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ ๕ (Salaya 
Doc ๕) วันที่ ๒๑–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ และ             
ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะรวบรวมภาพยนตร์สารคดี                
ที่โดดเด่นและหาดูได้ยาก มาน าเสนอตลอดทั้งเทศกาลฯ  

๓.๒๐) จัดบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง "แผ่นดินสยามในภาพถ่าย :              
การวิเคราะห์ภาพถ่ายโบราณของจอห์น ทอมสัน" วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสวนาวิชาการและชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “No word 
for worry” เพื่อท าความเข้าใจวัฒนธรรมมอแกน "มอแกน ชีวิตที่ไม่มีค าว่ากังวล" วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

๓.๒๑) จัดการประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียนและเอเชีย ระหว่างวันที่ 
๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเขียนจากประเทศต่างๆ             
เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย กลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย กลุ่มประเทศในเอเชียใต้ ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล 
ปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศไต้หวัน รวม ๑๖ ประเทศ 

๓.๒๒) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ในอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

๓.๒๓) จัดนิทรรศการศิลปกรรม “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรม อาเซียน” โดย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ซึ่งเป็นผลงานศิลปกรรมที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของงานศิลปะที่มาจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ภูมิปัญญาและอุดมคติของประเทศในภูมิภาค
สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน 
กรุงเทพฯ 

๔) การปลูกฝังค่านิยมหลัก และค่านิยมความเป็นไทย  

๔.๑) การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 (๑) จัดงานเด็กไทยกับไอที ปี ๒ “ค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุข” เมื่อวันที่ 
๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๔๐ 

 
 

 (๒) จัดกิจกรรมการประกวดเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างค่านิยม เช่น ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เรียงความบทละคร ภาพถ่ายมารยาทไทย 

 (๓) จัดท าบทเพลง “ค่านิยม ๑๒ ประการ” ขับร้องโดยศิลปินยอดนิยม    
ทั้งนักร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง และมิวสิควีดิโอ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เผยแพร่
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ การจัดท าเพลง “รู้รัก สามัคคี” ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ รวมทั้งผลิตและ
เผยแพร่สื่ออื่นๆ เกี่ยวกับค่านิยม ๑๒ ประการ 

 (๔) เผยแพร่การส่งเสริมค่านิยมผ่านสถานีโทรทัศน์ เช่น ละครสร้างสรรค์
ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ในละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ละครเรื่อง สัมผัสพิศวง” และละครเรื่อง “รากแก้ว” 
ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ วันจันทร์และวันศุกร์ ผลิตสารคดีสั้นพร้อมออกอากาศทางโทรทัศน์เกี่ยวกับน้ าใจ
ไมตรีและค่านิยม ออกอากาศสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 

 (๕) เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สึก “คิดดี 
ท าดีต่อสังคมไทย” ด้วยการส่งบทความ เรียงความ ค ากลอน หรือเนื้อเพลงเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือผลิต
เป็นผลงานเพลงร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ผลิตเป็นบทเพลงถ่ายทอดสู่สังคม โดย ๑๒ ศิลปินนักร้อง 
ภายใต้แนวความคิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 (๖) ประกาศพ้ืนที่คุณธรรม ๔ จังหวัดน าร่อง ตามแผนงานการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อน
คุณธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย์ และราชบุรี 

 (๗) ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย โดย ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น
ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านรณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแต่งกายด้วย     
ผ้าไทย และรณรงค์กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 (๘) ผลิตภาพยนตร์สารคดี เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย และร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและกระทรวง           
ที่เกี่ยวข้อง ความยาว ๗ นาที เรื่อง “เส้นทางรัก” (#Love En Route) เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ทุกช่อง 
ผ่านทางรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และมีแผนเผยแพร่ไปยังท่าอากาศยานและสนามบิน                  
ทั่วประเทศ ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟ รถทัวร์ เครือข่ายภาพยนตร์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล สถานศึกษา รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 (๙) ผลิตรายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” โดยร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ TNN ๒ โดยเชิญเครือข่ายองค์ภาคี และบุคคลส าคัญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตอน “เด็กดี สร้างได้” วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตอน “สมัชชาคุณธรรมกับ
การปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมในอนาคต” วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตอน “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน 
YOUTH ๒๐๒๐” และวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตอน “หมอไทยหัวใจอาสา” 
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 (๑๐) จัดเวทีเสวนาเด็กไทยในมิติวัฒนธรรม วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘  
ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐ คน 

 (๑๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่าง ภาพยนตร์สั้น 
(Storyboard) ภายใต้แนวความคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชน ให้เข้มแข็ง 
กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก ๑๔ โรงเรียน                      
ใน ๑๔ จังหวัด และกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม โดยที่ใช้แนวคิดจากค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ ตามนโยบาย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เฉพาะวันอังคาร - พฤหัสบดี)                     
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ จ านวน ๕๖๐ คน 

 (๑๒) จัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที ่๗ “รวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรม
สู่การปฏิรูปประเทศไทย” วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม 
เซนทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๕๒ ภาคี
เครือข่าย โดยมีทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดงานฯ 

๔.๒) การจัดท าเพลงรักชาติร่วมสมัย จ านวน ๕ ชุด ได้แก่ (๑) ชุดเพลงเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “เพลงรัก... แม่” (๒) ชุดเพลงสร้างก าลังใจ 
คืนความสุขแก่ประชาชน “ความหวัง...ก าลังใจ” (๓) ชุดเพลงรักชาติร่วมสมัย “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” 
(๔) ชุดเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “รัก...พ่อ” และ (๕) ชุดคุณธรรม
จริยธรรม ประเพณีโดยชุดที่ ๑-๔ ด าเนินการเผยแพร่แล้ว และจะมีการขยายผลการด าเนินการโดยการ
ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับเยาวชนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 

บทวิเคราะห ์
 การขับเคลื่อนนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ          
7 เดือน (รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 เมษายน 2558) ในภาพรวม พบว่า แผนงาน/โครงการ 
ที่ส่วนราชการได้ด าเนินการมาตั้งแต่ในช่วง 6 เดือนแรก เริ่มปรากฏผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนด ส าหรับในช่วงไตรมาสที่ 3 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่เป็น
จุดเน้นของนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้ง
นโยบายของคณะกรรมการระดับชาติและระดับกระพรวง โดยด้านการปฏิรูปการศึกษาในระยะเร่งด่วน
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเร่งรัดด าเนินการการปฏิรูปที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนเป็นหลัก            
ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และครูผู้สอน ส่วนระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการก าลังด าเนินการ
จัดท าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงระบบการทดสอบทางการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครู ปรับปรุงกฎหมายการศึกษา และ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๔๒ 

 
 

พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ           
การติดตามผล ให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส าหรับ
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมทะนุบ ารุงอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา การอนุรักษ์ พัฒนามรดกศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  ทั้งใน 
ส่วนของการดูแลบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานที่ส าคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด              
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย  รวมทั้ง                  
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมกับนานาประเทศ 

 

นโยบายที่ ๕  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 
 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

๑) สร้างความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมประชาชนผู้มีสิทธิ ๖๖.๐๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑ ของประชากรทั้งหมด แต่ยังคงมี
ประชากรไทยที่รอพิสูจน์สถานะ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ ไม่สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้สถานพยาบาลมีความเสี่ยงทาง
การเงิน เนื่องจากการใช้บริการสุขภาพของกลุ่มที่ขาดหลักประกันสุขภาพส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่าย
ค่าบริการเองได้ และต้องอาศัยการสงเคราะห์จากสถานพยาบาล จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการ
เงินของสถานพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน 

๒) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยเน้น
เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า ผู้ป่วย HIV และ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง ๒๕๕,๓๘๗ คน จากเป้าหมาย 
๒๐๒,๘๐๐คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๐๖ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับการดูแลสุขภาพ ๓๔,๑๙๓ คน จาก
เป้าหมาย ๓๕,๘๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๙ และผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค ๒,๔๔๒,๓๑๔ คน จากเป้าหมาย ๒,๘๐๘,๓๒๒ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๖.๙๗ 

๓) จัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน  โดยมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙ รวมทั้งสิ้น ๑๑.๕๕  ล้านคน จากเป้าหมาย 
๑๑.๕๗ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑ 

๔) ให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณส าหรับค่าบริหารจัดการ และค่าบริการทางการแพทย์ให้
หน่วยบริการส าหรับจัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข และจัดท าสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานด้าน



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๔๓ 

 
 

สาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ อีกทั้งยังได้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้สิทธิ  (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นการเพิ่มเติม ๒๘๕,๑๗๑ คน 

๕) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว โดยจัดท า
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ให้แรงงานต่างด้าว ๔ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้ง
แรงงานตามแนวชายแดน เมียนมาร์ ลาว กัมพูชาที่เข้ามาท างานเช้าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาล  
โดยก าหนดให้ผู้ใหญ่เลือกซื้อบัตรประกันสุขภาพ ๓ แบบตามความสมัครใจ คือ แบบที่ ๑ คุ้มครอง ๑ ปี
ราคา ๒,๑๐๐ บาท แบบที่ ๒ คุ้มครอง ๖ เดือน ราคา ๑,๔๐๐ บาท และแบบที่ ๓ คุ้มครอง ๓ เดือน
ราคา ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมค่าตรวจสุขภาพแล้ว ส าหรับเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปี ราคา ๓๖๕ บาท ไม่มีค่า
ตรวจสุขภาพ คุ้มครอง ๑ ปี โดยที่มีสิทธิเทียบเท่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เช่น การผ่าตัด
การรักษาโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการรับยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็นต้น นอกจากนี้ จัดท ามาตรการ
และแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ 

๖) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและดูแลรักษาโรคเอดส์ โดยให้ยาต้านไวรัสโดยไม่ค านึงถึง
ปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ (CD๔) ฟรีทุกสิทธิ์ประกันสุขภาพ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้รับการให้ยา
ต้านไวรัส จ านวน ๑๓,๔๗๑ คน และผลักดันให้สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจัดบริการดูแล 
รักษา ป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามมาตรฐานจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพ่ือเริ่มยาต้านไวรัสแก่
ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด บูรณาการพัฒนาและขยายระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
และผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่นอกสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ เช่น กลุ่มที่รอพิสูจน์สิทธิ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
กลุ่มผู้อพยพ และกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า เป็นต้น และส่งเสริมการถ่ายโอนสิทธิของผู้รับบริการเข้าสู่
ระบบหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ผู้ป่วยที่ได้รับการบริการยาต้านไวรัส ผู้ไร้สัญชาติหรือรอการ
พิสูจน์สิทธิ ๓๕๘ คน แรงงานข้ามชาติ ๒,๑๕๘ คน ผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ์ ๓๖ คน นอกจากนี้ 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และเอดส์เป็น
เรื่องธรรมดา “SEX รอบคอบตอบ OK” 

๗) ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์” โดยมีผู้ใช้บริการ 
๖๓,๕๗๓ คน แยกเป็นฉุกเฉินวิกฤติ ๓๔,๑๙๑ คน และฉุกเฉินเร่งด่วน ๒๕,๗๕๙ คน นอกจากนี้ ได้ให้บริการส่งต่อ
ผู้ป่วยด้วยอากาศยาน (Sky Doctor) โดยมีผู้ป่วยฉุกเฉินรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศยาน ๒๗ ราย  
เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ๑๓ ราย และผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรง ๑๔ ราย 

๘) ควบคุม/ก ากับมาตรฐานสถานบริการในด้านวิศวกรรมการแพทย  ์ โดยส่งเสริม
สถานพยาบาลภาครัฐให้มีมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ๔ ด้าน ได้แก่ การสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ การจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข การบ ารุงรักษา
เครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข และการวิศวกรรมความปลอดภัย ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕๒๐ แห่ง จากเป้าหมายเป้าหมาย ๕๓๔ แห่ง 
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๙) ควบคุมคุณภาพสถานพยาบาล โดยตรวจจับสถานพยาบาลเถื่อนและหมอเถื่อน  
๘ ราย ด าเนินการกับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตและด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒ ราย 
ด าเนินคดีกับสถานพยาบาลกลุ่มคดีพิเศษ สเต็มเซลล์ ๑ ราย และเฟรชเซลล์  ๕ ราย เฝ้าระวัง
สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๐๔ แห่ง ตรวจสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริม
ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๒๕ แห่ง นอกจากนี้ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพมีผลบังคับใช้แล้ว ๑๐ ฉบับ และอยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนากฎหมายอีก ๖ ฉบับ 

๑๐) พัฒนาสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ HA/JCI รวมทั้งสิ้น ๙๓ แห่ง จาก
เป้าหมายทั้งสิ้น ๓๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗ ขณะที่สถานพยาบาลภาครัฐได้รับการรับรอง HA 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๙๕๐แห่ง จากทั้งหมด ๑,๓๑๓ แห่ง แบ่งเป็น ขั้น ๑ จ านวน ๕ แห่ง ขั้น ๒ จ านวน 
๓๒๖ แห่ง ขั้น ๓ จ านวน ๖๑๖ แห่ง และขั้นก้าวหน้า จ านวน ๓ แห่ง ขณะที่สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ๑,๖๐๙ แห่ง และสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้รับ
การควบคุมก ากับตามมาตรฐาน ๓,๙๙๗ แห่ง 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑) สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ด าเนินการปฏิรูปกลไกภายในกระทรวง
สาธารณสุข โดยออกเป็นค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการจัดตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขต
สุขภาพ ๑๒ เขต พร้อมทั้งจัดท าร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการ
เขตสุขภาพ และแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเขตสุขภาพ ทั้งนี้ ได้จัด
ประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประเด็นการน าเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มา
ปรับใช้ในการติดตามประเมินผล การบริหารจัดการส านักงานเขตสุขภาพ 

๒) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  

 ๒.๑) ทีมหมอประจ าครอบครัว (Family Care Team) โดยพัฒนาการท างานใน
รูปแบบทีมหมอประจ าครอบครัว (Family Care Team) ส าหรับให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ใน ๑๒ เขตสุขภาพ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีทีมหมอ
ครอบครัวกระจายใน ๑๒ เขตสุขภาพ โดยเป็นทีมหมอครอบครัวระดับอ าเภอ ๓,๑๘๓ ทีม ทีมหมอ
ครอบครัวระดับต าบล ๑๔,๙๕๗ ทีม ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ๒๒,๐๘๖ ทีม พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมืองและเขตที่มีชุมชนหนาแน่น กระจายครบทุก
จังหวัด ๒๕๒ แห่ง ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว ๕๔,๙๕๙ คน แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ
ติดเตียง ๖,๐๘๕ คน ผู้พิการ ๔๓,๙๘๔ คน และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative care) ๔,๘๙๐ คน ประชาสัมพันธ์โครงการทีมหมอครอบครัว สารคดีข่าว ๒ นาที ผลิตและ
เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ สายด่วนทีมหมอครอบครัว ๑๑๓๐ และอบรม lead team หมอ
ประจ าครอบครัวทั้ง ๑๒ เขต จ านวน ๑,๕๐๐ คน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๔๕ 

 
 

 ๒.๒) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยด าเนินการ
อบรม ๒๒๗,๖๕๒ คน จากเป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ คน (ร้อยละ ๙๑.๐๖) เน้นหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ และนักจัดการสุขภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
นอกจากนี้ ได้ออกเยี่ยมบ้านและให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเฝ้าระวัง /คัดกรอง/ 
ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  

 ๒.๓) พัฒนางานเภสัชปฐมภูมิ โดยพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เภสัชกรในการลงไป
แก้ปัญหาด้านยาในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีเภสัชกรเข้าร่วมโครงการครอบคลุม ๒๘ จังหวัด
ทั่วประเทศ และมีร้านยาคุณภาพเข้าร่วม ๑๐๒ ร้าน 

 ๒.๔) ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System: DHS) มีเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ ๔๒๘ อ าเภอ และมีรูปแบบการด าเนินการ
บริหารจัดการปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ๑๘ เรื่อง นอกจากนี้ ได้ด าเนินการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงระดับเขตและ
ระบบการท างานที่เชื่อมโยงบูรณาการในการด าเนินการของทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ รวมทั้งในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

๓) พัฒนาระบบบริการทุติภูมิและตติยภูมิ  

 ๓.๑) แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) มีผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) สาขาหัวใจและหลอดเลือด จัดให้มีบริการผ่าตัดหัวใจและสวนหัวใจในโรงพยาบาล
ศูนย์ ๑๘ แห่ง สามารถลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจในภาพรวมทั่วประเทศได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ไม่เกิน ๙ เดือน อัตราตายผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ ๑๗ เป็นร้อยละ 
๑๒.๒๗ (๒) สาขามะเร็ง ด าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งเต้านม และให้บริการ
รังสีรักษาในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมะเร็ง ๑๑ แห่ง รวมทั้งให้บริการเคมีบ าบัด แบบ short stay 
๑๔ แห่ง ส่งผลให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยมะเร็งได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น (๓) สาขาทารก
แรกเกิด  ได้เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยและป่วยวิกฤติด้วยการเพ่ิม
จ านวนเตียงผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ (เตียง NICU) จากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมี ๘๒๐ เตียง เป็น ๙๗๕ เตียง ใน
ปี ๒๕๕๘ (๔) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพิ่มระบบ Trauma Fast Track ในสถานบริการทุกเครือข่าย 
โดยเฉพาะ Head Injury และ Multiple Injury ท าให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน ๒ ชั่วโมง หลังจาก
ส่งผู้ป่วยถึงห้องผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่าร้อยละ ๘๐ ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในภูมิภาคมี
ศัลยแพทย์ที่สามารถผ่าตัดสมองได้ ๕๑ แห่ง (๕) สาขาสุขภาพช่องปาก ปัจจุบันมีทันตบุคลากรประจ า 
รพ.สต./ศสม. ๓,๕๒๘ แห่ง กรณีไม่มีทันตบุคลากรประจ าได้จัดระบบแบบหมุนเวียนการให้บริการอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ใน รพ.สต./ศสม.  ๒,๒๙๗ แห่ง (ร้อยละ ๒๗.๗)  และมีอัตราการรอคอยท าฟันเทียม
ใน รพศ./รพท./รพช. น้อยกว่า ๖ เดือน (๖) สาขาจักษุ จัดบริการคัดกรองวัดสายตากับผู้ป่วยอายุ ๖๐ 
ปี ด้วย โปรแกรม Vision ๒๐๒๐ ได้ ๙ เขต และจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกในทุกจังหวัดได้ ๒๖,๘๖๓ 
ข้าง (๗) ๕ สาขาหลัก (สูติ-นารีเวชกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, ออร์โอปิดิกส์) 
พัฒนาให้โรงพยาบาลระดับอ าเภอและโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่สามารถท าผ่าตัดไส้ติ่งและผ่าตัด
คลอดได้ (๘) สาขาไต มีโรงพยาบาลศูนย์สามารถผ่าตัดเปลี่ยนไตได้ ๘ แห่ง  จัดให้มีบริการ PD Clinic 
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ในสถานพยาบาล และให้บริการ PD Clinic ด้านการปลูกถ่าย (๙) สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และ 
ยาเสพติด พัฒนาให้มีบริการผู้ป่วยจิตเวชใน รพศ./รพท. อย่างน้อย เขตละ ๑ แห่ง และมีเตียงฉุกเฉิน
จิตเวชที่รับดูแลผู้ป่วยภายใน ๓-๕ วัน ในหน่วยบริการ รพศ. เพ่ือลดเวลารอคอยไปโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร (๑๐) สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้ถึง
อาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ซึ่งสามารถรักษาผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองได้ทุกแห่ง 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานยังคงมีปัญหาอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ (๑) สาขาหัวใจและ
หลอดเลือด มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร เช่น แพทย์สาขาศัลยกรรมทรวงอก และแพทย์สาขา
อุบัติเหตุ เป็นต้น (๒) ค่าแรงมีความแตกต่างจากเอกชนมาก ท าให้เกิดภาวะสมองไหลไปสู่ภาคเอกชน 
และ (๓) ด้านกฎระเบียบไม่เอื้ออ านวย เช่น การให้ความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลในด้านการ
บริหารจัดการร่วม การบริการร่วม การใช้เครื่องมือร่วม และการใช้บุคลากรร่วมยังไม่มีระเบียบรองรับ
เรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าตัดสมองได้ทั้งที่เรียน
มาแล้ว เป็นต้น  

๓.๒) สนับสนุน รพศ./รพท./รพช. จัดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD 
ปกติ โดยสนับสนุนงบประมาณและยาสมุนไพรในการจัดบริการ OPD ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันมีการจัดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับ OPD ปกติ ๔๗๘ แห่ง จากเป้าหมาย ๘๘๓ 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๓ และมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP จ านวน ๘ แห่ง ทั้งนี้ จากนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร ส่งผลให้อัตราผู้ป่วยที่มาใช้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ป่วยนอกใช้บริการ OPD ๕,๕๙๑,๑๗๙ ครั้ง จากผู้มารับบริการ
ทั้งหมด ๓๗,๓๙๘,๑๐๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๕ จากเป้าหมายร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๕๘ 

๔) จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๔.๑) ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ...  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอให้
รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยแรกเกิดถึง ๕ ปี โดยตรวจคัดกรอง
และกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกคนในโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ รวมทั้งสุ่มส ารวจหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ สถานบริการสังกัดกระทรวงธารณสุข ใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้ได้รับข้อมูลจากศูนย์อนามัย รวม ๔๐ จังหวัด พบว่า สถานบริการ
สาธารณสุขจ่ายยาเม็ด triferdine ให้หญิงตั้งครรภ์ จ านวน ๑๖,๔๑๓ คน จากจ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการ ๑๗,๖๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๙ 

๔.๒) วัยเรียน (๕-๑๔ ปี) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ าหนักเด็ก 
วัยเรียน ๑๒๐ คน ใน ๒๘ จังหวัด และจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาแนวทางรูปแบบการคัดกรอง
ส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข และคลินิกคนไทยไร้พุง 
(Diet Physical Activity Clinic: DPAC) อีกทั้งได้ส ารวจเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนทั่ว
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ประเทศ โดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กนักเรียน ๑,๙๒๐,๔๔๓ คน พบว่า มีเด็กที่มีภาวะอ้วน 
(อ้วนและเริ่มอ้วน) ๑๙๐,๘๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๔ นอกจากนี้ ติดตามและประเมินคุณภาพอาหาร
กลางวันนักเรียน รวม ๑๐๙ แห่ง พบว่า มี ๓๘ แห่ง ที่มีการจัดอาหารได้มาตรฐานโภชนาการ 
สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย โดยจัดอาหารได้หลายหลายครบ ๕ หมู่ และมีการจัดท า
เมนูอาหารหมุนเวียน ที่เหลืออีก ๗๑ แห่ง ยังต้องมีการปรับปรุงการจัดท าเมนูอาหารตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

๔.๓) วัยรุ่นและวัยท างาน (๑๕-๕๙ ปี) โดยให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเลิก
พนัน และสายด่วนวัยรุ่นที่มีความเครียดโดยทีมนักจิตวิทยา บูรณาการระบบสุขภาพใจเพ่ือเด็กไทยวัยรุ่น 
เช่น ผลิตคู่มือการด าเนินงานสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ  จัดอบรมหลักสูตร Teen Manager พัฒนาชุดสื่อ 
Training Online ส าหรับบุคลากรเครือข่ายที่ให้บริการสุขภาพจิตวัยรุ่น และอบรมบุคลากรวิทยากรหลักใน
การด าเนินงานด้านพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน โดยทบทวนและพัฒนาเครื่ องมือเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยท างานตามประเด็น ๓อ ๒ส มีหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพเป็นสถานประกอบการน่าอยู่น่าท างานแล้ว ๘,๗๑๖ แห่ง จัดท า
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในต าบลจัดการสุขภาพ และแนวทางการด าเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพวัยท างานในต าบลจัดการ
สุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษา/พฤติกรรมสุขภาพ และนักวิชาการจากกรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจง
แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๒ เขต  

๔.๔) ผู้สูงอายุและผู้พิการ ด าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพ้ืนที่
เป้าหมาย ๒๔ จังหวัด โดยคัดกรองและประเมินมีผู้สูงอายุ ๔๑,๐๐๐ คน เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ติด
บ้าน ติดเตียง) ๓,๖๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๘ ของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมิน และจัด
ฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ Aging Manager และผู้ปฏิบัติงานจริงจาก
เขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ๙๙๐ คน อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
(Care giver) ๒,๐๕๓ คน อบรม Care manager ๑๔๓ คน รวมทั้งอบรมทางไกล (teleconference) 
เพื่อถ่ายทอดความรู้เวชปฏิบัติแผนไทยในการดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในกลุ่มโรคอัมพฤกษ์/อัมพาตแก่
บุคลากรด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด นอกจากนี้ มีการให้บริการเชิงรุกแก่คนพิการขาขาดโดยจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่ท ากายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการตามภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีคนพิการมาเข้ารับบริการ ๔๑๗ ราย และอบรมเพ่ิมพูนทักษะการตรวจประเมิน/
วินิจฉัยความพิการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ๓๔๐ ราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคนพิการมาเข้ารับ
บริการ ๑๘๔ ราย และอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ ๑๐๒ ราย 
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๕) คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย  พัฒนา
กลไกการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต ๑๒ เขตสุขภาพ เร่งรัดการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนอาหารที่ค้างเกิน
ก าหนดแล้วเสร็จ ๔๔๘ ค าขอ จากค าขอที่ค้าง ๖๖๘ ค าขอ และเร่งรัดการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนยา
ที่ตกค้างแล้วเสร็จ ๒๓๓ ค าขอ จากค าขอที่ค้าง ๖๘๐ ค าขอ รวมทั้งตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายรายใหญ่ ๕๕ ครั้ง มีผู้กระท าความผิด ๑๓๒ ราย 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนและด าเนินคดี โดยของกลางที่ยึดได้คิดเป็นมูลค่า ๑๖๑.๘๕๒ ล้านบาท 
พัฒนา Oryor Smart Application ให้สามารถตรวจสอบเลขที่ อย. เพ่ิมเติมอีก ๒ ผลิตภัณฑ์ คือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน โดยปัจจุบันมีผู้ดาวโหลดแล้วกว่า 
๑๓๕,๐๐๐ ครั้ง พัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนโดยอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดท าระบบประกันคุณภาพและระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเกลือบริโภค พร้อมทั้ ง
ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพหรือมาตรฐานเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต
จ านวน ๔๔ แห่ง  ๔๔ ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐาน ๓๔ (ร้อยละ ๗๗.๒๗) และไม่ผ่านมาตรฐาน โดยต่ า
กว่ามาตรฐาน ๖ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๑๓.๖๔) และสูงกว่ามาตรฐาน ๔ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๙.๐๙) และ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิตและจ าหน่าย ปรับปรุงฉลากโภชนาการโดยประชุมเพ่ือ
หารือแนวทางการด าเนินงานโครงการสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) 
เกณฑ์มาตรฐานสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายส าหรับกลุ่มอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีและกลุ่ม
อาหารมื้อหลัก นอกจากนี้ มีการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) เช่น ติดตามการ
พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย (รายเก่า) ๔๖๐ แห่ง ครอบคลุม ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ด าเนินการเฝ้า
ระวังและตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า และสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น 

๖) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ โดยจัดตั้ง palliative care unit ในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ๑๑๖ แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ ๑๖ แห่ง ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ และได้เตรียมจัดท าแนวทางปฏิบัติ practice guide line version ๒ ส าหรับทุก
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอื่นๆ  

๗) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษา
แพทย์ วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๒,๔๙๒,๐๐๐ บาท ให้กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ๑๔ แห่ง และศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๗ แห่ง ปัจจุบันมีนักศึกษาใหม่ที่อยู่ใน
โครงการ ๑,๑๑๖ คน นักศึกษาปัจจุบัน ๔,๔๑๗ คน และจบการศึกษา ๔๘๑ คน รวมทั้งจัดสรร
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์แพทย์ วงเงินทั้ งสิ้น ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ สนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาหลักสูตรผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทแนวใหม่ โดยใช้
โรงพยาบาลชุมชนเป็นรากฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้แพทย์มีประสบการณ์ตรงอยู่ในชุมชน 
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 ๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

๑) พัฒนาศักยภาพทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับจังหวัด
(Situation Awareness Team: SAT) โดยจัดตั้งทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับ
จังหวัดตามแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการประเมินสถานการณ์สาธารณสุข และจัดเวร
ทีมตรวจสอบข่าวการระบาดและสอบสวนโรค รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์และตรวจสอบขา่ว
การระบาดแบบบูรณาการ และพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติทางสาธารณสุข  นอกจากนี้ 
ยังพัฒนาระบบการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ (๖๗ ช่องทาง) จังหวัดชายแดน (๓๑ จังหวัด) ประชากรต่างด้าว (๑๔ จังหวัด) และการ
พัฒนาระบบควบคุมโรค (Emergency Operation Center: EOC) เช่น โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  นอกจากนี้ ให้บริการตรวจร่างกายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในผู้ต้องกักกันต่างด้าว จ านวน ๑,๖๒๒ ราย และเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง โดยจ่ายยา Diethyl 
Carbamacitrate (DEC) ให้แรงงานชาวพม่า จ านวน ๘๐๐ ราย 

๒)  ติดตามและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ๒.๑) เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยจัดท าแนวทางการสอบสวนโรคอย่างละเอียดทั้งในส่วนของการสอบสวน
โรคเมื่อพบผู้ป่วยในโรงพยาบาล และกรณีที่พบผู้ป่วยในชุมชน โดยประยุกต์จากแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับการถอดบทเรียนในส่วนที่
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบในการสอบสวนโรคแต่ละกรณี รวมถึงปัญหาที่พบจากการซ้อมสถานการณ์
สมมุติส าหรับทีมสอบสวนโรคในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการพัฒนาทีมสอบสวนโรค  
โดยจัดตั้งคณะท างานจากภาคส่วนต่างๆ และจัดสรรให้มีค่าตอบแทนเสี่ยงภัยส าหรับผู้ที่ออกปฏิบัติการ
สอบสวนและควบคุมโรคโรคอีโบลา รวมทั้งด าเนินการคัดกรองโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะซักประวัติ วัดอุณหภูมิ และคัดกรองผู้เดินทางประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าประเทศไทย
และฝึกซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ๕ ภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี และภูเก็ต 

 ๒.๒) เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒ เฉพาะในกลุ่มที่ไป
ประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ด าเนินการ  
คัดกรองผู้เดินทางที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ จากจ านวนผู้ลงทะเบียนไป
ประกอบพิธีฮัจจ์ ๑๐,๑๙๙ คน พบว่า มีผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง ๓๐ ราย แต่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่
พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ นอกจากนี้ ผลจากการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มที่เดินทางกลับจาก
การไปประกอบพิธีฮัจจ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางกลับมาครบแล้ว พบว่า ไม่มีรายงานผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ 

 ๒.๓)  ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยก าหนดมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งการ
เฝ้าระวัง การรักษาด้วยยาโอเซลทาร์มิเวียร์ การควบคุมโรค การให้ความรู้ประชาชน และจัดทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรค รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้ในการ
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ส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในชุมชนและประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน 
โดยเน้นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก เช่น โรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ ค่ายทหาร 
และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วง ๑ มกราคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วย 
๒๔,๗๙๗ ราย และมีผู้เสียชีวิต ๒๐ ราย นอกจากนี้ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และ
วัสดุอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยงานต่างๆ 

 ๒.๔) ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ (๑) โรคพิษสุนัขบ้า 
ด าเนินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในคนและในสัตว์ ๒๓ จังหวัด และจัดประชุมชี้แจงกับเครือข่าย
พ้ืนที่เสี่ยงให้รับรู้แนวทางและก าหนดกรอบการด าเนินงานเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งประสานและ
ติดตามโครงการ/แผนงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ในพ้ืนที่เสี่ยง แต่ยังมีปัญหา
อุปสรรค ได้แก่ การด าเนินการจัดซื้อวัคซีนในบางพ้ืนที่ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เหตุผลว่าไม่ใช่ภารกิจหลักของพ้ืนที่ และ (๒) โรคอาหารเป็นพิษ ด าเนินการติดตามสถานการณ์
และข้อมูลการระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนคลอรีนเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้กับส านักงานป้องกันและควบคุมโรค ๑๒ เขต จ านวน ๒๙,๔๐๐ เม็ด และสอบสวนโรค
เพ่ือการควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากไวรัสโนโรในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ณ จังหวัดกระบี่ และเตรียมการจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในช่วงเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขณะที่มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การด าเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
จากหลายกระทรวง ซึ่งท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ล่าช้า และการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ท าได้ยาก 
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

 ๒.๕) ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากปัญหาหมอกควันพ้ืนที่ ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ พบว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
ปัญหาหมอกควันมากที่สุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM๑๐) สูงสุด
เท่ากับ ๘๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีจ านวน Hotspot 
จ านวนมาก ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพโดยใช้ข้อมูลจากสถานพยาบาล ๘๓ 
แห่ง โดยเน้นเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และจัดท าแผนการด าเนินงาน model development ใน
การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน โดยทีมแพทย์ครอบครัวในระดับชุมชน จัดท าค าแนะน าส าหรับ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับมือกับปัญหาหมอกควัน รวมทั้งให้ค าแนะน าส าหรับ
ประชาชนผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุชุมชน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๙๑ สถานี 
พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ปัญหาในการประชุม war room ของกรมควบคุมโรคทุกสัปดาห์ 

 ๒.๖) เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่รอยต่อ ๓ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากการปนเปื้อนสารเคมีในพ้ืนที่ประกอบกิจการเหมืองทองค า มีประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองในพ้ืนที่รอยต่อ ๓ จังหวัด คือ พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ใน ๓ อ าเภอ ๓ ต าบล 
๑๔ หมู่บ้าน ประมาณ ๘,๔๔๙ คน โดยกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชน 
ส ารวจ/เฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร เฝ้าระวังเชิงรับและระบบข้อมูล และการสื่อสารความ
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เสี่ยง รวมทั้งลงพ้ืนที่ตรวจสุขภาพประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ และ ๒ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕๐๒ คน มีผลการวินิจฉัยโดยแพทย์พบว่า R/O Arsenic poisoning จ านวน ๕ ราย R/O 
Manganese poisoning จ านวน ๑๘ ราย R/O Arsenic and Manganese poisoning จ านวน ๒ ราย และ
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าและแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการแพทย์และกรรมการด้านวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนรอบเหมือง รวมทั้งส ารวจพฤติกรรมการบริโภค เฝ้าระวังทาง
สิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหาร และก าหนดแนวทางการวินิจฉัย รักษา เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนใน
บริเวณรอบเหมือง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะท างาน ๒ ชุด ประกอบด้วย คณะท างาน
ด้านวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และคณะท างานด้านการดูแลรักษาประชาชนที่
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ การด าเนินมาตรการระยะยาว ได้ให้กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ออกแบบระบบเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ เสี่ยงที่จะได้รับมลพิษจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเคมี รวมทั้งจากมลพิษทางอากาศ และเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ หรือ ฮอต
โซน (HOT ZONE) ซึ่งมีประมาณ ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ 

  ๒.๗) แก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) มูลฝอยทั่วไป  
ได้พัฒนาต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยครบวงจร ๑๒ แห่ง ภายใต้โครงการบ้านสะอาดอนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ เพ่ือสร้างต้นแบบการการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะที่ครัวเรือน และด าเนินงาน
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการ
จัดการมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤต ๖ จังหวัด (๒) มูลฝอยติดเชื้อ จัดท าร่างกรอบแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการควบคุมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่
แหล่งก าเนิดจนถึงแหล่งก าจัด และป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในสถานที่สาธารณะอันจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อม และ (๓) มูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจการรื้อและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี 

๓) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ทั้งนี้ ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ อยู่ในวาระการประชุม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

  ๑) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุยานยนต์เข้ารับบริการด้วย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗–เมษายน ๒๕๕๘ รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 
๑๙๐,๑๖๖ ราย โดยได้ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น สร้างกระแสความปลอดภัยทางถนน
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โดยรณรงค์ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษา และเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ จ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
ผู้บาดเจ็บ ๒๗,๖๓๑ ราย ผู้เสียชีวิต ๓๙๓ ราย และมียอดการใช้บริการด้วยระบบ EMS ๘,๖๗๐ ราย 

  ๒) คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในการลงพ้ืนที่สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล
ระดับเขตทั่วประเทศ และจัดท าความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นเพ่ือทดลองน าร่องศึกษาการเกิด
อุบัติเหตุของรถพยาบาลย้อนหลัง รวมทั้งจัดอบรมเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้กับบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานสหสาขา และจัดการแข่งขันการขับรถพยาบาลปลอดภัยและ 
EMS RALLY ระดับชาติ ประสานงานความร่วมมือเรื่องหลีกทางให้รถพยาบาลกับภาคีเครือข่าย เช่น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สถาบันฝึกอบรมการขับรถยนต์  
โดยที่กรมการขนส่งทางบกรับรองสนับสนุนงบประมาณส าหรับการอบรมพนักงานขับรถ หลักสูตรขับ
รถพยาบาลปลอดภัยในระดับจังหวัด มีพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม ๕๐๙ หน่วย และชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับสูง ๑,๔๖๙ คน 

  ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอบุตัเิหตุ
ทางถนน โดยรณรงค์ลดความเร็วในการขับขี่ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการควบคุมและจ ากัด
ความเร็ว สร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมในการขับขี่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อต่างๆ รณรงค์ส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนส าหรับเด็กที่ใช้รถใช้ถนนและการใช้ระบบป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และกล้องโทรทัศน์  
วงจรปิด (CCTV)  เป็นต้น 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสขุภาพ 

๑) ส่งเสริมการให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายโดยการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๘,๗๕๑ คน ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ๑๕,๕๐๗ คน และชมรมจักรยานร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ๑๙๙ ชมรม นอกจากนี้ 
ด าเนินโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
๔๗,๓๐๓ คน ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ๓๘,๐๕๔ คน และจัดท าร่างแนวทางด าเนินการและเกณฑ์เมือง
จักรยานเพื่อสุขภาพ และประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดละ ๑ แห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
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๒) ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ จัดท าเส้นทางจักรยาน ๓ รูปแบบ
พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น ๘๐ แห่ง คือ (๑) ในพ้ืนที่เขตเมืองหรือชุมชน ส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิตของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน จ านวน ๓๐ แห่ง (๒) ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือ
การออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน ๓๕ แห่ง และ (๓) ในพ้ืนที่ไหล่ถนน ส่งเสริมการใช้
จักรยานเพื่อการฝึกซ้อม แข่งขันท ากิจกรรมและเดินทางไกลเป็นหมู่คณะ จ านวน ๑๕ แห่ง  

๓) จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย (๑) การแข่งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (๒) การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ 
ครั้งที่ ๑๑ (กีฬาคนพิเศษ) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (๓) Asian Beach Games ครั้งที่ ๔ ณ 
จังหวัดภูเก็ต (๔) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “เชียงรายเกมส์” ณ จังหวัด
เชียงราย (๕) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ณ จังหวัดเชียงราย (๖) การ
จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “โคราชเกมส์” ณ จังหวัดนครราชสีมา (๗) การจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “จันทบูรเกมส์” ณ จังหวัดจันทบุรี (๘) จัดส่งนักกีฬาเทนนิสเข้า
ร่วมการแข่งขันเทนนิสนักเรียนนานาชาติ ณ ประเทศกาตาร์ และ (๙) จัดการแข่งขันบาสเกตบอล
นักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี 

๔) เตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๕ 
– ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 
๑๒ , ๑๔ , ๑๖ และ ๑๘ ปี และประชาชน ชาย – หญิง ระหว่างวันที่ ๙–๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้  
กรมพลศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศตามเขตพ้ืนที่กีฬา ทั้ง ๙ เขต 

๕) จัดงานสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพ้ืนบ้าน
กีฬาพ้ืนเมือง” คืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬา
แห่งชาติ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากกลุ่มสินค้าพื้นเมืองของแต่ละภาค 
ร่วมด้วยสินค้าราคาถูกจากธงฟ้า การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ๑๐ ชนิด การประกวดกองเชียร์ การฉาย
ภาพยนตร์ประกอบแสง สี เสียงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การ
ประกวดการละเล่นพ้ืนเมืองการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดารา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๙,๒๒๐ 
คน และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

๖) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  จัดการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชมรมเครือข่ายออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ ๔ ภาค พัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
ประชาชนโดยจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อรณรงค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาเขตภาคเหนือ 
ภาคใต้ และจัดการอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง 

๗) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและประถมศึกษา
หลังเลิกเรียน โดยจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ดนตรี และศิลปะ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนระหว่าง 
ธันวาคม ๒๕๕๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๔๐๐ คน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๕๔ 

 
 

๘) บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยรถบริการเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) ให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไปในส่วนกลาง ๔ ครั้ง และในภูมิภาค ๖ จังหวัด 

๙) ด าเนินโครงการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย โดยจัด
กิจกรรมในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย (๑) การแข่งขันกระโดดเชือก ณ โรงเรียนมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน (๒) การละเล่นสิละโบราณ ณ โรงเรียนนราธิวาส จ.นราธิวาส  
มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน (๓) การละเล่นเพลงเรือบก ณ วัดเทพเจริญ จ.ชุมพร มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๖๕ 
คน (๔) การแข่งขันลูกข่าง ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน (๕) ระบ าทวารวดี 
ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จ.นครนายก มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน (๖) จัดกิจกรรมดีเกฮูลู  
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน และ (๗) ระบ าไทยพวน-ม่วนชื่น  
ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน 

๕.๖ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และ
จริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  

๑) ผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน  
โดยปรับปรุงเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มีการบูรณาการงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นที่ครอบคลุมทั้งด้าน
การส่งเสริม/ป้องกันปัญหา และการดูแลช่วยเหลือที่มีการเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการสาธารณสุข 
สถานศึกษา และชุมชน  

๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) พ.ศ. ... โดยจัดจ้างแปล
กฎหมายภาษาอังกฤษ ได้แก่ กฎหมายในการควบคุมตัวอ่อนเพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้เซลล์ต้นก าเนิดตัว
อ่อน และการโคลนนิ่งหรือการท าส าเนาพันธุกรรมมนุษย์ พร้อมทั้งศึกษาทบทวน/เปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ 
(เซลล์ต้นก าเนิด) เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ยกร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) ในการประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งขาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. ... คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ได้ประชุมชี้แจง
ความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฯ  โดยมีมติ
เห็นชอบให้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับร่างหลักการ และตั้งกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  
๓๐ วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมีประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๘ ขณะนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ 
๓๘ ก มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
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๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 ๑) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ (Designated receiving area; DRA)  
ในโรงพยาบาล เพ่ือรองรับการระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลา  ก าหนดให้โรงพยาบาลที่จะจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ DRA รวมทั้งสิ้น ๓๒ แห่ง โดยมีโรงพยาบาลที่จัดตั้ง DRA แล้วเสร็จ ๒๑ แห่ง เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยแยกโรคที่มีอาการคล้ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อาทิ มาลาเรีย และไข้เลือดออกเดงกีด้วย  
ชุดตรวจอย่างง่าย (rapid test) ได้ และตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิก เพ่ือพยากรณ์การด าเนิน 
ของโรค นอกจากนี้ จัดท าคู่มือและ check list ห้องปฏิบัติการ DRA และคู่มือส าหรับห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย รวมทั้งด าเนินการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานทั้งก่อนและหลังการจัดตั้ง DRA โดยมีการให้
ความรู้ในเรื่องต่างๆ และตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย 

 ๒) ผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ โดยพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .... เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่
จ าเป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐาน ไปจนถึงการ
วิจัยระบบสาธารณสุข 

๓) พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit Package) สปสช.ได้ด าเนินงานพัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชน์บนฐานข้อมูลโดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในภาพรวม ทั้งนี้ ได้มีความร่วมมือกับ
หลายหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยด าเนินการในประเด็นส าคัญ เช่น การศึกษาภาระโรค การศึกษา
ต้นทุนบริการ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นต้น 

๔) ด าเนินโครงการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดย
การใช้ยาเฉพาะบุคคล โดยเป็นการศึกษาวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
พันธุศาสตร์ระบาดวิทยาส าหรับปัญหาในการใช้ยาที่เป็นปัญหาส าคัญในประเทศไทย ซึ่ง จะเป็นการ
พิสูจน์ให้แน่ชัดถึงตัวก าหนดทางพันธุกรรม (Genetic determinant) ของการกลไกการตอบสนองต่อยา
ในภาวะดังกล่าว และเป็นกลยุทธ์ในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคลให้ดียิ่งขึ้น (Personalized medicine) 
เมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้ข้อมูลลักษณะพันธุกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคที่มีความส าคัญในประเทศไทย และ
สามารถผลิตชุดทดสอบเพื่อใช้ในการตรวจหาลักษณะพันธุกรรมในยีนดังกล่าวที่มีความส าคัญทางคลินิก
ในประเทศไทย 

๕) พัฒนาต ารับยาการแพทย์แผนไทยเพ่ือใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ได้ศึกษาวิจัย
ต าราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้สมุนไพร จ านวน ๓ ต ารับ ได้แก่ ๑) ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ ผ่าน
การศึกษาวิจัยแล้ว และอยู่ระหว่างติดตามผลการรักษาด้วยยาเบญจอ ามฤตย์ในผู้ป่วยมะเร็งตับที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล จ านวน ๗ แห่ง พบว่าจ านวนผู้ป่วยที่มารับยา ๒,๗๕๙ ราย รักษาต่อเนื่อง 
๑,๕๒๘ ราย มีผู้ป่วยที่มีชีวิตรอดเกิน ๑ ปี ๖๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ อาการขาบวมลดลง ๙๘๘ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖ อาการท้องบวมลดลง ๘๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ ผู้ป่วยกินอาหารได้
นอนหลับได้ดี ๑,๐๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑ คุณภาพชีวิตดีขึ้น ๑,๑๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘ 
๒) ต ารับยา N๐๔๐ อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผลการวิจัย
ในสัตว์ทดลอง (หนู) สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดี จึงน ามาศึกษาต่อทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็ง
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ปากมดลูกระยะแพร่กระจายและไม่ตอบสนองต่อการรักษาร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีผู้ป่วยจ านวน ๑ รายเสียชีวิต ๓) ต ารับยาฝี
มะเร็งทรวง อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผลการวิจัยในหลอด
ทดลองพบว่า สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งปอดได้ โดยผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มารับบริการในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส กรุงเทพมหานคร) ๕๐ ราย หลังสัปดาห์ที่ ๔ มี
อาการหายใจหอบเหนื่อยลดลง ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖ อาการไอรุนแรงทุเลาลง ๓๐ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐ อาการไอมีเลือดปน (Hemoptysis) จากผู้ป่วย ๘ ราย อาการไอเป็นเลือดหายไป ๕ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒ อัตราการหายใจ (respiratory rate) ลดลง และความถี่ของการพ่นยาขยาย
หลอดลมลดลง 

 
 

นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๖.๑ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ  

๖.๑.๑ เร่งใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการ 

   หน่วย : ล้านบาท  

รายการ 

ปี ๒๕๕๘ 

งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย 
%เบิกจ่าย 
ต่อจัดสรร 

%เบิกจ่าย 
ต่อ งปม. 

เป้าหมาย* 

รายจ่ายประจ า 
(Current Expenditure)  

2,125,524.24    2,107,978.80  1,340,269.51          63.58          63.06  63.06 

รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 449,475.76      376,178.79  162,755.34          43.27          36.21  61.97 

รวม 2,575,000.00  2,484,157.59  1,503,024.85    60.50          58.37  62.87 

ที่มา :ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕8             

รวบรวม :กรมบัญชกีลาง ส านกับริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 

หมายเหต:ุ * เป็นเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ย
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ เดือนเมษายน 
2558 
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 จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ เดือน
เมษายน ๒๕๕8 ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม 1.5030 ล้านล้านบาท จาก
งบประมาณรวม ๒.๕๗๕๐ ล้านล้านบาท และงบประมาณที่จัดสรรแล้ว 2.4841 ล้านล้านบาท คิดเป็น
อัตราเบิกจ่ายร้อยละ 58.37 ของงบประมาณ และ ร้อยละ 60.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าสามารถเบิกจ่ายได้ 1.3403 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย
ร้อยละ 63.06 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า และงบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ ๐.1627 
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือน
เมษายน ๒๕๕8 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 62.87 แต่ผลการเบิกจ่ายจริงเป็นร้อยละ 58.37 ต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 4.50 โดยรายจ่ายประจ าเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ในรายจ่ายลงทุน 
ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 61.97 แต่ผลการเบิกจ่ายจริงร้อยละ 36.21 ต่ ากว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดถึงร้อยละ 25.76 แม้ว่ากระบวนการด าเนินการของรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการส่วนใหญ่จะ
อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ตาม แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ า
มาก รัฐบาลจึงได้เร่งรัดให้   ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ด าเนินงานเพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการก าหนดมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม รวมถึงมีการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มี
รายจ่ายลงทุนเกิน 50 ล้านบาท รวม 208 หน่วยงาน ซึ่งมีนัยส าคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดให้เป็นรูปธรรม อาทิเช่น เร่งรัดกระบวนการลงนามในสัญญา โดย
เตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า ลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน ลดขั้นตอนกระบวนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระจายอ านาจให้หน่วยงานในพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 87 

นอกเหนือจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของงบประมาณภาครัฐที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยตรงแล้ว จากการตรวจสอบพบว่ามีรายจ่ายลงทุนภาครัฐในสัญญาปีเดียวที่มีระยะเวลา
ก่อสร้างสั้นที่ท าสัญญาและมีการด าเนินการบางส่วนแล้ว แต่ไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างจะขอ
เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ ซึ่งในส่วนนี้วงเงินลงทุนจากภาคเอกชนก็จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ลักษณะการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง การจ้างแรงงาน โดยจากการประมวลข้อมูลจากหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส
ท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ใน 208 หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท 
มีรายจ่ายลงทุนลักษณะนี้ทั้งสิ้น 8,320 รายการ วงเงินท าสัญญาแล้วแต่ไม่มีการเบิกจ่าย เป็นเงิน 
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48,049,928 ล้านบาท มีผลการด าเนินงานแต่ละรายการเมื่อเทียบเคียงแล้วจะเป็นวงเงินลงทุนจาก
ภาคเอกชนที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง การจ้างงาน แรงงาน เป็นเงิน
ประมาณ 11,327,016 ล้านบาท 

๖.๑.๒ การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจ 

 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประกอบด้วยแผนและผล
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ (1) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๕ 
จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน 371,842 ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ เท่ากับจ านวน 293,451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของงบลงทุนอนุมัติ
ประจ าปี ๒๕๕๕ (2) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับ
จ านวน 301,573 ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เท่ากับ
จ านวน 226,683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.2 ของงบลงทุนอนุมัติประจ าปี ๒๕๕๖ (3) กรอบงบ
ลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕7 จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน ๓๐๗,๐๘๕ ล้านบาท โดย
สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕7 เท่ากับจ านวน ๒๒๒,๘๕๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๖ ของงบลงทุนอนุมัติประจ าปี ๒๕๕7 และ (4) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน ๓๘๕,๖๕๑ ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน
สะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เท่ากับจ านวน ๕๘,๗๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๔ ของงบลงทุน
อนุมัติประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้น าระบบ Project Financial Monitoring 
System ซึ่งเป็นระบบที่ให้รัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนแยกเป็นรายสัญญาโครงการ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

๖.๒ การจัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ 

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติใน
คราวประชุมวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดผลสัมฤทธิ์และ
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ส่งให้  สศช. รวบรวมเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง สศช. ได้
รวบรวมประเด็นแผนการปฏิบัติราชการจากทุกส่วนราชการ เพ่ือจัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินประจ าปี พ.ศ 
๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ และให้ทุกส่วนราชการรับ
ข้อสังเกตของ สศช. ไปด าเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้ และเห็นควร
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ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับราคากลางและการประมาณราคาการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดเพ่ือลดปัญหาการต้องขออนุมัติปรับวงเงินงบประมาณในอนาคต 

๖.๓ การดูแลเกษตรกร 

๖.๓.๑ การจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า 
(Roadmap) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และอ้อย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็น
รายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า (Roadmap) ได้ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่างยุทธศาสตร์มัน
ส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ร่างยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม และร่างยุทธศาสตร์อ้อยและ
น้ าตาลทราย โดยขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสิ้นสุด
ระยะเวลายุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๙ และให้ค านึงถึงประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) การก าหนดเป้าหมายด้านการ
ผลิต การตลาด ต้องชัดเจน และสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ๒) Zoning ต้องระบุพ้ืนที่
เกษตรที่เหมาะสมให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่ป่า หรือเป็นพ้ืนที่ที่มี
เอกสารสิทธิ  ๓) งานวิจัยและพัฒนา ให้เน้นการเพ่ิมมูลค่าและความต้องการของตลาด ๔) การเชื่อมโยง
ประเด็นการเปิด AEC ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบเกษตรหรือการลงทุน ซึ่งขณะนี้ คณะท างาน
ได้ด าเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2558  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเร่งรัดการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป 

๖.๓.๒ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการด าเนินโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มาตรการสนับสนุน
สินเชื่อ การประกันภัย และการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการเป็น ดังนี ้ 

โครงการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการประกันภัยข้ าวนาปี  
ปีการผลิต ๒๕๕๗ 
(การจ าหน่ายประกันสิ้นสดุแล้ว
เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 57) 

๔๙๔.๙๐ ๕๕,567 ๘๓1,816 
(๕๕.58% ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

1,496,600 ไร่) 

๓๖0.35 
(72.81%) 

  หมายเหตุ : การขอรับคา่สนิไหมสะสมตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถงึ
วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2558 เกษตรกรเสนอขอรับสินไหมคดิเป็นพื้นที่ 
191,066 ไร่ จ านวนใบรบัรองการซื้อประกนัฯ 22,543 ใบ จ านวน
เกษตรกร 11,516 ราย 

๒) มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย (ณ 30 เม.ย. ๕8) 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

3,572,557 38.92  ล้านไร ่ 38,926.85 
(86.50%) 
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โครงการ 
กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๓) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

๒๐,๐๐๐ ๓.๑) ยื่นขอกู้เงิน ๓๙๒ แห่ง วงเงิน ๑๓,๗๑๔.๘๑ ล้านบาท 
๓.๒) อนุมัติวงเงินกู้แล้ว 316 แห่ง วงเงิน 12,231.52 ล้านบาท 
๓.๓) จ่ายเงินกู้แล้ว 315 แห่ง วงเงิน 10,344.82 ล้านบาท 

๔) โครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้ า ว เ ปลื อกนาปี  ปี ก า รผลิ ต 
๒๕๕๗/๕๘ (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

34,788 79,444 ราย 
 

ปริมาณข้าว 
474,974.97 ตัน 

 

6,731.90 ล้านบาท 
 

๕) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการ
ผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘  
(ณ 30 เม.ย. ๕8) 

๒,๒๙๒.๐ ธ.ก.ส. ได้ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยละ 3 จ านวน 1,003,413 ราย 
วงเงินกู้ 29,961.70 ล้านบาท ทั้งนี้มีเกษตรกรบางส่วนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ปี 2555 (พักหนี้ปกติ)  
จ านวน 411,000 ราย วงเงินกู้  20,100 ล้านบาท  และได้รับการ
ช่วยเหลือจากโครงการ  Soft loan ปี 2554  จ านวน 239,851 ราย  
วงเงิน 29,245  ล้านบาท 

๖) โคร งการชด เชยดอกเบี้ ย ให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวนาปรัง ปี 
2558 (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

- คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการข้าว (นบข.)  มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 58 
อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2558 ให้น าเงิน
คงเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2558 
มาใช้ในการด าเนินการ  โดยมผีู้ประกอบการค้าข้าวที่ผ่านการคัดกรองแล้วใน 
34 จังหวัด จ านวน 140 ราย วงเงินกู้ท้ังสิ้น 38,796.54 ล้านบาท 

๗) จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๗/
๕๘ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ภายในประเทศ (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

- จัดตลาดนัดข้าวเปลือก รวมจ านวน 141 ครั้ง ใน 41 จังหวัด มีปริมาณการ
ซื้อขาย 102,670.36 ตัน มูลค่า 1,020 ล้านบาท ส่งผลให้ราคารับซื้อ
ข้าวเปลือก ณ ท่าข้าว โรงสีสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100 - 800 บาท 

๘) การระบายข้าวในสต็อกของรัฐฯ 
(ณ 30 เม.ย. ๕8)  

- 7.1) การด าเนินการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกของรัฐ 
- แบบเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

โดย 3 ครั้งแรก มีมูลค่า 3,577.31 ลา้นบาท (348,837.597 ตัน ) 
และครั้งที่ 4 โดยเปิดประมูลปริมาณ 400,109 ตัน  

- แบบเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป ปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 
โดยได้อนุมัติการขายข้าวให้แก่ผู้เข้าประมูล จ านวน 38 ราย 
ปริมาณรวม 496,000 ตัน มูลค่า 7,853 ล้านบาท 

- แบบเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 มีผู้ชนะการ
ประมูล 24 ราย ปริมาณ 775,921.14 ตัน มูลค่า 8,371.66 
ล้านบาท 

7.2) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ครั้งที่ 1/2558  
ที่ประชุมเห็นชอบวิธีและแผนการระบายข้าว และเง่ือนไขในการ
ประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ ตามแนวทางด าเนินการกับข้าวใน
สต็อกของรัฐในระยะต่อไป ที่ผ่านความเห็นชอบของ นบข. 

7.3) การบริจาคข้าวสาร รวม 1,860 ตัน 
- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และตรัง) 
ปริมาณ 1,360 ตัน 

- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศมาเลเซีย ปริมาณ 500 ตัน 
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ปัญหาอุปสรรค :  

๑) เกษตรกรบางส่วนได้เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ท าให้
ระยะเวลาการเพาะปลูกเกิน ๔๕ วันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้น
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เกษตรกรทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เริ่มหรือเตรียมการ
เพาะปลูกในปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ 

๒) เกษตรกรได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐกรณีประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ 
จึงไม่มีแรงจูงใจในการท าประกันภัยฯ 

๓) เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณมีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความ
เสี่ยง ไม่เคยได้รับความเสียหาย เกษตรกรจึงไม่ท าประกันภัยฯ 

๔) เกษตรกรบางรายไม่ปลูกข้าวจึงขอยกเลิกการท าประกันภัยฯ 

๖.๓.๓ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 

จากการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2554 – 
2557 ได้พบว่าอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผลการด าเนินโครงการต่ ากว่าเป้าหมายในทุกปีการผลิตมาจาก
โครงการฯ ในปีการผลิตที่ผ่าน ๆ มาเริ่มรับประกันภัยหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร โดยเริ่ม
ด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม 13 กันยายน และ 24 มิถุนายน ส าหรับ
โครงการฯ ปีการผลิต 2554 2555 2556 และ 2557 ตามล าดับ ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ 
(ยกเว้นเกษตรกรที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง) ได้เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ส่งผลให้
เกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรจ านวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ในปีการผลิต 2556 
และ 2557 ได้ เนื่องจากได้เริ่มเพาะปลูกไปแล้วเกิน 45 วันหลังจากวันเพาะปลูกวันแรก ซึ่งไม่ตรงกับ
เงื่อนไขของกรมธรรม์ นอกจากนี้ เกษตรกรจะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ค่อนข้างมาก 
ประกอบกับระยะเวลาการประชาสัมพันธ์มีจ านวนจ ากัด ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
ความส าเร็จของโครงการฯ ดังนั้น หากการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558มีความล่าช้าในการเริ่ม
ด าเนินการเหมือนกับปีการผลิตผ่าน ๆ มา จะท าให้เกษตรกรจ านวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์จ ากัดไม่สามารถจูงใจให้เกษตรกรท าความ
เข้าใจในการดูแลความเสี่ยงด้วยตนเองโดยการประกันภัย และไม่มีเวลาให้เกษตรกรเพียงพอในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ 

กระทรวงการคลัง (กค.) โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย  โดยผู้รับประกันภัยเอกชน เพ่ือด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2558 โดยเห็นควร
ด าเนินการรับประกันภัยต่อเนื่องจากโครงการฯ ในปีการผลิต 2557 และเริ่มด าเนินการก่อนฤดูกาล
เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ทั้งนี้ โครงการฯ ปีการผลิต 2558 มีหลักการแนวทางการรับประกันภัย 
และรายละเอียดการรับประกันภัย เช่นเดียวกับรูปแบบที่ได้ด าเนินการในปีการผลิต 2557 ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการ การรับประกันปี 2558 
ผู้รับประกันภยั สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยผูร้ับประกันภัยเอกชน 
ระยะเวลาการขาย หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรมีีมติอนุมตัิ และสิ้นสดุการขายกรมธรรม์ 

ภายใน 30 วัน หลังจากเดือนที่มปีริมาณพื้นที่เพาะปลูกสูงสดุผ่านไป 
อัตราเบี้ยประกันภัย (บาทต่อไร่)  
- เบี้ยประกันภัยเบื้องต้น 
 
 
 
- เบี้ยประกันภัยที่เกษตรกรต้องช าระ 

แบ่งพื้นที่รับประกันภัย 5 พื้นที่ตามระดบัความเสี่ยง 
115-450 บาทต่อไร ่(กค. ได้เจรจาขอปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยจาก
สมาคมฯ ได้ต่ ากว่าโครงการฯ ปีการผลิต 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ 
ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลให้การลดลงของอัตราเบี้ยประกันภัยไมม่ากเท่าที่ควรมา
จากสัดส่วนพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ต่อพื้นที่เพาะปลูกรวมยังอยู่ในระดับต่ า)  
60-100 บาทต่อไร่ (เป็นอัตราเดยีวกับโครงการฯ ปีการผลติ 2557) 

- เบี้ยประกันภัยส่วนท่ีรัฐต้องอุดหนนุ 64.12-383.64 บาทต่อไร่ วงเงิน 476,483,250 บาท (โดยเปน็เงิน
งบประมาณคงเหลือในส่วนท่ี ธ.ก.ส. ไดเ้บิกจ่ายจากส านักงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2557 จ านวน 208,471,024.74 บาท  
และเสนอของบประมาณเพิม่เตมิอีกจ านวน 268,012,225.26 บาท)  
ซึ่งน้อยกว่าโครงการฯ ปีการผลิต 2557 จ านวน 18,422,971.50 บาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.72 

ความคุ้มครอง ภัย 7 ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนท้ิง
ช่วงลมพายุหรือพายไุตฝุ้่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเก็บ  
และไฟไหม้ รวมทั้งภัยศตัรูพืชและโรคระบาด 

อัตราค่าสินไหมทดแทน (บาทต่อไร่)  1,111 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย และวงเงินคุ้มครอง 555 
บาท ต่อไร่ ส าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด (เป็นอตัราเดียวกับโครงการฯ 
ปีการผลิต 2557)  

พื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ (ไร่)  1.5 ล้านไร ่

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบตามที่ กค.  
ได้เสนอโครงการดังกล่าวแล้ว  

๖.๓.๔ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง เพ่ือชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยาง  
รักษาเสถียรภาพราคายาง และสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการและสถาบัน
เกษตรกร รวมถึงมาตรการควบคุมผลผลิตยางพาราทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว โดยผลการ
ด าเนินการแต่ละโครงการเป็นดังนี้  

โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
(ณ 30 เม.ย. ๕8) 

๘,๔๕๓.๙๙  
 

774,770 7.78 ล้านไร่  7,784.60  
(92.08%) 

๒) แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ     
๒.๑) โครงการสนับสนุนเ งินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (ณ 30 เม.ย. ๕8) 
๑๐,๐๐๐ 337 แห่ง - 3,854.22 

(38.54%) 
๒.๒) โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูป

ยางพารา (ณ 30 เม.ย. ๕8) 
 

๕,๐๐๐ 
 

51 แห่ง - 324.72 
(6.49%) 
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โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๒.๓) โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 
(ณ 30 เม.ย. ๕8) 

๑๕,๐๐๐ ขณะนี้มผีู้ขอลงทะเบียน จ านวน 25 ราย  
รวมวงเงินสนิเช่ือ 25,474.80 ลา้นบาท  

๓) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต  
โดยการลดพื้นที่ปลูกยาง ๗ ปีๆ ละ ๔ แสนไร่ (ปลูกแทนด้วยยาง 
๓ แสนไร่ และพืชอื่น ๑ แสนไร่) (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

เกษตรกรแจ้งความประสงค์แล้ว ยื่นขอโค่นต้นยางพารา 389,737 ไร่ 
สงเคราะหป์ลูกแทนด้วยยางพาราพนัธุ์ดี 224,324 ไร่ สงเคราะห์
ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 906 ไร ่สงเคราะห์ปลูกแทนด้วยไม้
ยืนต้น 19,285 ไร่ สงเคราะหป์ลกูแทนด้วยปาลม์น้ ามัน 
145,221 ไร่ ขณะนี้โคน่ยางพาราแล้ว 92,955 ไร ่ 

๔) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 
โดย อ.ส.ย. (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

๖,๐๐๐ อ.ส.ย. ได้เบิกเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ไปแล้วจ านวน 
9,300 ล้านบาท และ อ.ส.ย. ได้โอนเงินกู้ไป
ธนาคารกรุงไทยแล้ว จ านวน 9,026.62 ล้าน
บาท 
 

๕) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม (ณ 30 เม.ย. ๕8) 

 

๑๐,๐๐๐  
ล้านบาท 

(๑๐๐,๐๐๐ ราย) 
 

ธ.ก.ส. อนุมัตสิินเช่ือให้กับเกษตรกร 
33,519 ครัวเรือน วงเงิน 3,013.92 ล้านบาท 

๖) โ ค ร งกา รผลิ ต เพื่ อ เ ส ริ ม ร าย ได้ ในสวนยางตามหลั ก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก้ไขระเบียบเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการท าอาชีพผสมผสานใน
สวนยาง โดยลดจ านวนต้นยางที่ก าหนดไว้เดิมไม่ต่ ากว่า ๖๐ ต้น/ไร่ เป็น
ไม่ต่ ากว่า ๔๐ ต้น/ไร่ ขณะนีไ้ดส้่งเสรมิให้เกษตรกรชาวสวนยางสมัคร 
เข้ากลุ่มชาวสวนยาง 3,123 ราย ปลูกพืชแซมในสวนยาง 85,497 ไร ่
และปลูกพืชคลุมในสวนยาง 92,805 ไร ่

ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรชาวสวนยางมีพื้นที่ในหลายพ้ืนที่อาจต้องใช้เวลารอผลการ
ตรวจสอบรับรองสวนยางให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์ 

๖.๓.๕ ตลาดเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ผลิตได้จ าหน่าย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โดยตรง ผู้บริโภคมีสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดย
ระบบต่างๆ เช่น GAP GMP ฯลฯ หรือเป็นแหล่งเปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือที่มี
คุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น รวมทั้ง ให้ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีโอกาสร่วมมือจัดตลาดเกษตรกร  
ในลักษณะ CSR  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการตลาดเกษตรกรขึ้นในทุกจังหวัด
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ขณะนี้ ได้เปิดครบแล้ว 77 จังหวัด 87 แห่ง (ดูรายชื่อ
สถานที่ได้ที่ www.moac.go.th) มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า แยกเป็น (1) มูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด 
จ านวน 2,932,216.99 บาท เฉลี่ย 54,300.31 บาท/ตลาด/ครั้ง (2) มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าที่
ได้รับรองมาตรฐาน จ านวน 1,525,174 บาท เฉลี่ย 28,243.96 บาท/ตลาด/ครั้ง และมีจ านวน
ผู้บริโภคที่เข้าชมในงาน จ านวน 21,160 ราย เฉลี่ย 310 ราย/ตลาด/ครั้ง  

ทั้งนี้ ได้ประเมินโครงการตลาดเกษตรกรจ านวน 2 ครั้ง พบว่า (1) เกษตรกร
ผู้ขายเป็นเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร จากเดิมร้อยละ 86 เป็นร้อยละ 92 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 
(2) เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเดิมร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 57 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 

http://www.moac.go.th/
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หรือจาก 10 ราย เป็น 16 ราย (3) สินค้าที่เกษตรกรน ามาจ าหน่ายทั้งสองครั้ง ส่วนมากเป็นสินค้า
ประเภท พืชผัก สินค้าแปรรูป และข้าว (4) มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
เดิมเฉลี่ย 21,847 บาท เป็น 34,412 บาท เพิ่มขึ้น 12,565 บาท (5) การสุ่มตรวจสารตกค้าง และ
ปิดประกาศให้ทราบ จากเดิม มีการสุ่มตรวจร้อยละ 56 เพ่ิมเป็นร้อยละ 67 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 และ  
(6) การจัดตั้งกลุ่มเพ่ือบริหารตลาด เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 56  เป็นร้อยละ 67 

๖.๓.๖ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2556/2557 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ได้ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ให้ได้รับค่าอ้อยที่คุ้มต้นทุนการผลิตบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยใน  
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 เนื่องจากชาวไร่อ้อย มีความจ าเป็นต้องมีเงินทุนเพ่ือการด ารงชีพ และ
ประกอบอาชีพการปลูกอ้อย เช่น ใช้ในการเพาะปลูก บ ารุงรักษาอ้อย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งของ
ฤดูการผลิตต่อไป ซึ่ง สอน. โดยกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ได้จ่ายเงินเพ่ิมค่าอ้อยให้ชาวไร่อ้อย  
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ไปแล้วทั้งสิ้น ๑6,527,475,656.00 บาท หรือจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว
ร้อยละ 99.64 ของปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าหีบทั้งหมด 103,665,750.460 ตัน ทั้งนี้ กองทุนอ้อยฯ  
ได้จัดท าหนังสือแจ้งชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ให้มาขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
โดยมีชาวไร่อ้อยแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือจ านวน 61 ราย ปริมาณอ้อย 3,845.90 ตัน 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้มี สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ ปริมาณอ้อย 
129,239.120 ตัน  แต่จะต้องขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

๖.๓.๗ การจัดที่ดินท ากินให้เกษตรกร โดยการจัดที่ดินท ากิน (การสอบสวนสิทธิ) 
15,559 ราย 177,903 ไร่ จัดที่ดินชุมชน (การสอบสวนสิทธิ) 1,435 ชุมชน 14,818 ราย 8,990 ไร่  
และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน 6,365,467 ไร่ และการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ใน
ที่ดินของสหกรณ์ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินท ากิน (กสน. 3) ให้กับสมาชิกนิคม
สหกรณ์ที่แสดงความประสงค์ จ านวน 348ราย พ้ืนที่3,783 ไร่ และออกหนังสือแสดงการท า
ประโยชน์ (กสน.5) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดจ านวน 812 ราย 
พ้ืนที่ 8,098 ไร ่

นอกจากนี้ได้ก าหนดให้ มีการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินในด้าน
สิทธิและการท าประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ เป้าหมาย 12.33 ล้านไร่ 1,024,044 แปลง   
ขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้ว รวม 510,408 แปลง  พบว่า พ้ืนที่ยังไม่จัดสรร ไม่เข้าสู่กระบวนการ 3,615 แปลง 
เนื้อที่ 81,868 ไร่  พ้ืนที่จัดสรรแล้ว ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ สปก. 3,486 แปลง เนื้อที่ 45,572 ไร่  
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม ระเบียบและกฎหมายตรวจสอบการถือครองที่ดินที่ต่อเนื่องจากปี 25๕5 - 
25๕๗ เป้าหมายพ้ืนที่ไม่เข้าสู่กระบวนการ 52,242 แปลง 2.43 ล้านไร่  (กรณีผิดระเบียบมีหนังสือ
เรียกให้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม เตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  สั่งให้สิ้นสิทธิ  ส่งอัยการฟ้องคดี) ขณะนี้ 
ด าเนินการเจรจาหาข้อยุติ 2,044 แปลง 80,427 ไร่ เตรียมส่งส านวนให้อัยการสั่งให้สิ้นสิทธิ 9 แปลง 
8,176ไร่ และสรุปส านวนส่งอัยการฟ้องคดี 18 แปลง 1,144 ไร่  
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รวมทั้งได้จัดเตรียมที่ดิน สปก. ซึ่งเป็นพ้ืนที่แปลงว่างในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 แปลง 
4,685 ไร่ ประกอบด้วย  พ้ืนที่ซึ่งหมดการอนุญาตจาก ส.ป.ก. ป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี ๒,๓๗๙ ไร่  พ้ืนที่ซึ่งหมดการอนุญาตจากกรมป่าไม้ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๑,๐๓๐ ไร่  
พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดินเอกชน) ๕๒๗ ไร่  พ้ืนที่อ าเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกษตรกรกระท าผิดระเบียบ 749 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างก าหนดแผนผัง (ปูผัง) 
รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 

๖.๓.๘ การช่วยเหลือด้านหน้ีสิน สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย 

   1) มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย ปี 2554 (ปีที่ 3) เนื่องจากเกษตรกรประสบอุทกภัย ท าให้ขาดรายได้จากเกษตรกรรม
ที่เสียหาย เป็นเหตุให้ไม่สามารถช าระหนี้สินที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ตามปกติ จึงสมควรได้รับ
การพักช าระหนี้เป็นเวลา ๓ ปี รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนตามอัตราดอกเบี้ยที่มีการเรียกเก็บจากสมาชิก
ตามระยะเวลาที่พักช าระหนี้ เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสในการน าเงินค่าดอกเบี้ยที่จะต้องไปช าระหนี้น าไป
ฟ้ืนฟูเกษตรกรรมของตนเองให้กลับมามีรายได้อีกครั้งหนึ่ง และเก็บออมเพ่ือให้สามารถช าระหนี้ ได้ใน
อนาคต รวมทั้งหากสมาชิกรายใดที่เสียชีวิตในขณะที่เกิดอุทกภัย รัฐบาลช าระหนี้แทนทั้งจ านวน โดย
เบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 26,059 ราย เป็นเงิน 184.979 ล้านบาท 

   2) โครงการพักช าระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ า
กว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาการส่งช าระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติโดยจ่ายชดเชย
ดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 จ านวน 3 ปีและหนี้ค้างช าระ จ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 4 จ านวน 3 ปีและจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูอาชีพแก่สมาชิก  เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก ให้สามารถส่ง
ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่
21 ตุลาคม 2557 ได้อนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) เพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 
จ านวน 85.30 ล้านบาท 

๖.๔ เร่งส่งเสริมการลงทุน    
๖.๔.๑ เร่งรัดพิจารณาโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนค้างการพิจารณาที่ยื่นก่อน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเดิมมีจ านวน 769 โครงการ เงินลงทุน 753,154 ล้านบาท โดยระหว่าง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วเสร็จ 734 โครงการ เงินลงทุน 693,713 
ล้านบาท ท าให้โครงการค้างการพิจารณาลดลงเหลือ 35 โครงการ เงินลงทุน  59,441 ล้านบาท และใน
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เดือนเมษายน 2558 ได้พิจารณาแล้วเสร็จเพ่ิมเติมอีก 8 โครงการ เงินลงทุน 33,759 ล้านบาท ท าให้
โครงการค้างการพิจารณาลดลงเหลือ 27 โครงการ เงินลงทุน  25,682 ล้านบาท 

๖.๔.๒ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการออกประกาศที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมกิจการที่มีคุณค่าต่อประเทศสูง เช่น กิจการที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจการเศรษฐกิจดิจิทัล กิจการผลิตพลังงานทดแทน กิจการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2558 มีค าขอรับการส่งเสริม 237 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 37,623  ล้านบาท 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

๖.๕.๑ การเจรจาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศกับคู่ค้าแลคู่ภาคีระดับต่างๆ อาทิ สปป.ลาว มาเลเซีย รัสเซีย กัมพูชา ฯลฯ  เพื่อแสวงหาโอกาส
ทางการค้าการลงทุน การประชุมคณะกรรมการร่วมเข้าสู่ตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย  - 
ออสเตรเลีย เป็นต้น 

๖.๕.๒ ขับเคลื่อนการส่งออก  เน้นการตลาดใหม่  รักษาตลาดเก่า การค้าตาม 
แนวชายแดนไทย เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการค้าขายออนไลน์ รวมทั้งประชุมประเมินสถานการณ์
การส่งออกเป็นรายกลุ่มสินค้า เพื่อผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่ ดังนี้ 

๑) ขยายตลาดการค้าตลาดศักยภาพใหม่ๆ อาทิ รัสเซีย จีน ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา เป็นต้น มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมขยายตลาด 6,709 ราย มูลค่าสั่งซื้อกว่า 
65,832.71 ล้านบาท 

๒) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  พัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
กลางของกระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ 10,148 ราย คาดมูลค่าการสั่งซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์กว่า 9,249.76 ล้านบาท และพัฒนาเสริมสร้างความรู้และให้บริการด้านการค้า
ระหว่างประเทศรวมกว่า 57,773 ราย 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตราสินค้า (Brand) ให้แก่
สินค้าผ่านกิจกรรมอบรมและการให้บริการต่างๆ อาทิ การมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น (PM 
Award)  มอบตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค เป็นต้น  

๖.๕.๓ ให้บริการข้อมูล เชิ งลึกในด้านการค้ าการลงทุนในตลาดอาเซียน  
แก่ผู้ประกอบการจ านวน 2,191 ราย สามารถผลักดันไปขยายตลาดอาเซียนได้ 773ราย มีมูลค่าการ
สั่งซื้อประมาณ 1,325.49 ล้านบาท   

๖.๕.๔ ยกระดับการด าเนินธุรกิจของไทยในอาเซียน โดยจัดตั้งชมรมนักธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club)  การให้บริการผ่านศูนย์บริการฯ  (AEC Business 
Support Center) รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการขยายเครือข่าย 
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๖.๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
๖.๖.๑ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้จัดท า Action Plan การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ก ากับดูแลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 156 แห่ง และได้จัดท าแผนพัฒนาอุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ได้มาตรฐานสากล ในอุทยานแห่งชาติน าร่อง 4 พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี  

๖.๖.๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมการท่องเที่ยวได้จัด กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ (1) โครงการเที่ยวเมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (2) โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
(3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังฮอลลีวูด (4) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (5) กิจกรรมการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลและ
พ้ืนที่ป่าเขา (6) "สสส. Presents a day BIKE FEST ๒๐๑๔" ที่ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 
มักกะสัน (7) โครงการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2557 (8) จัดงานเปิดตัวปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  
ณ Siam Discovery และ (9) จัดกิจกรรม Celebrity Marketing เป็นต้น 

๖.๖.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
อาทิ (1) ส่งเสริมภาพลักษณ์ โดยใช้แคมเปญหลัก คือ "2015 Discover THAINESS" (2) จัดกิจกรรม 
Agent และ Media FAM Trip น าคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก เดินทาง
ส ารวจสถานที่ท่องเที่ยว และ (3) การเปิดตัวกิจกรรม Dream Jobbing in Thailand : Wildlife 
Volunteer ทาง Dream Jobbing.com เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เป็นต้น 

๖.๖.๔ ส่งเสริมกลุ่มตลาดระดับบนที่มีรายได้สูงและกลุ่มความสนใจพิเศษที่มี
แนวโน้มใช้จ่ายสูงระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มตลาดกอล์ฟ กลุ่ม
ตลาดคู่แต่งงาน กลุ่มตลาด Luxury กลุ่มตลาด Health & Wellness และกลุ่มตลาด Ecotourism เป็นต้น 

๖.๖.๕ พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ส าหรับการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใน ๑๒ เมือง ต้องห้ามพลาด อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดล าปาง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดตรัง และจังหวัดตราด/ อยู่ระหว่างด าเนินการน าร่อง 
ในจังหวัดน่าน  

๒) จัดท ามาตรฐานใหม่จ านวน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพ่ือ
การท่องเที่ยว มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด มาตรฐานร้านอาหารรถเข็น แผงลอย (Street Food) และ
ปรับปรุงมาตรฐานเดิม จ านวน ๑ มาตรฐาน คือ มาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว 
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๓) จัดกิจกรรม Road Show และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะ
ยาวในเทศกาลการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม 25๕๗ 

๖.๖.๖ การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MoU) เพ่ือแก้ไขปัญหาทัวร์นอมินี โดยร่วมกัน
ระหว่างกรมการท่องเที่ยว ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ซึ่งกรอบความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงนี้มีใจความ
หลักอยู่ 4 ประเด็น คือ ด้านการจดทะเบียนและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ด้านการ
ประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการก ากับดูแลและ
ป้องปราม และด้านการส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

๖.๖.๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับส านักมาตรฐานและก ากับความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว จัดท าโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ (1) โครงการ
ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการอ านวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  
(2) โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว (3) โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (4) โครงการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนา
บุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และ (5) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหานักท่องเที่ยว เป็นต้น 

๖.๖.๘ โครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้ด าเนินการจัดงานระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ตามนโยบายรัฐบาลในการน า
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรของกลุ่มประเทศ
อาเซียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเอกลักษณ์ทางนันทนาการของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคม
อาเซียน อันจะเป็นกลไกส าคัญ ในการสานความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางนันทนาการของประเทศ
สมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต 

๖.๖.๙ การพัฒนาและเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยการจัดเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท าในประเทศไทย (Thailand International Film Destination 
Festival 2015) เช่น (1) การแข่งขันถ่ายท าภาพยนตร์สั้นใน 12 เมืองต้องห้าม..พลาด รูปแบบ  
วิถีไทย วัฒนธรรม อาหารไทย ฯลฯ เมื่อวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 (2) จัดฉายหนังที่เคยถ่ายท า
ในประเทศไทยให้ประชาชนชมฟรี จ านวน ๑๐ เรื่อง เมื่อวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์  มีผู้ เข้าชมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๐๐ คน เป็นต้น รวมทั้ง  
ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  โดยจัด
กิจกรรม FAM TRIP  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 26 - 28 กมุภาพันธ์ 2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2558 
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 และจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 
2558  โดยเชิญสื่อมวลชน จ านวน 15 ท่าน  ลงพื้นที่ไปสัมผัสโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ของกรมการท่องเที่ยวเพ่ือเก็บข้อมูลแล้วน าไปเขียนสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทุนทาง
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วัฒนธรรมของโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ และเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

๖.๖.๑๐  การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยววิถีไทย 12 จังหวัด (12 เมืองต้องห้าม...พลาด)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 12 จังหวัด  
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวรอง โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความพร้อมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย และส่งเสริมการตลาด ภายใต้
ภาพลักษณ์ของ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้น าเสนอจุดเด่นและ
เอกลักษณ์ของเมืองต่างๆ ที่คนไทยยังไม่เคยรับรู้ เพ่ือให้หลงรักประเทศไทยมากขึ้นและให้คนไทยได้
ท่องเที่ยวเมืองไทยด้วย โดยได้เปิดตัว “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” ได้แก่  

1) ล าปาง – เมืองท่ีไม่หมุนไปตามกาลเวลา ต่อให้ก้าวเร็วแค่ไหน เมื่อไปถึง
เมืองล าปาง จะกลายเป็นคนเดินช้าที่อยากซึมซับความสวยงามที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา 

2) เพชรบูรณ์ – เมืองภูดอกไม้สายหมอก ให้สองตาได้ดื่มด่ ากับดอกไม้บาน
กลางภูสูง ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยมาเคาะประตูหน้าต่าง 

3) น่าน – เมืองกระซิบรักเสมอดาว เมืองต านานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มี
ชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเด่น บรรยากาศที่โรแมนติก 

4) บุรีรัมย์ – เมืองปราสาทสองยุค จากอดีตที่เต็มไปด้วยปราสาทหิน ก าลัง
พลิกโฉมสู่เมืองล้ าสมัย  

5) เลย – เมืองเย็นสุดสุขที่หน่ึงเลย กับบรรยากาศที่เย็นสบายกลางทุ่ง
ดอกไม้สีชมพูบนภูสูง 

6) สมุทรสงคราม – เมืองสายน้ าสามเวลา เก็บเกี่ยวความสุขเรียบง่ายกับหัวใจ
ของเมืองสายน้ าตั้งแต่เช้าจดค่ า 

7) ราชบุรี – เมืองชุมชนคนอาร์ต เป็นเมืองที่มีศิลปะให้เห็นทุกตารางนิ้ว 
จากศิลปะอุโบสถ ศิลปะหนังใหญ่ ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะเพ่ือหัวใจเด็ก กลายเป็นเมืองนัดพบของคนรัก
ศิลปะไปโดยปริยาย 

8) ตราด – เมืองเกาะในฝัน ทะเลใส หาดทรายสงบ รีสอร์ตสวยหรู บริการ
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เติมฝันของคนรักทะเลอย่างเพอร์เฟกต์ 

9) จันทบุร ี– เมืองสวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ ไม่เพียงมีท้องทะเลที่สวยงาม 
วิถีประมงที่อบอุ่น จันทบุรียังโอบรับทุกคนด้วยสวนแห่งความสุขที่หวานฉ่ าล้ ารสด้วยผลไม้อร่อย 

10) ตรัง – เมืองยุทธจักรแห่งความอร่อย ต านานเมืองแห่งคนช่างกินตลอด 
24 ชั่วโมง หมูย่างหนังกรอบ ติ่มซ าค าโต ขนมเค้กมีรูเนื้อนุ่มลิ้น เมนูพ้ืนบ้านจานเด็ด 

11) ชุมพร – เมืองหาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ เมืองที่มีเสน่ห์ผืนทรายไกลสุดสายตา 
12) นครศรีธรรมราช – เมืองสองธรรม คือ ธรรมะ และ ธรรมชาติ 

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ อาทิ จัดกิจกรรม Go North Thailand เที่ยวไหน  
ไปเที่ยวเหนือเสนอขายแพ็คเกจที่พัก ราคาพิเศษ จากโรงแรมและรีสอร์ท ทั่วภาคเหนือ และเน้นส่งเสริม 
"เมืองต้องห้าม...พลาด" ล าปาง น่าน เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานน้ าพุ เมญ่า 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๗๐ 

 
 

ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ K-Square @ 
K-Village สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “คาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์” เส้นทางกาลครั้งหนึ่ง
ต้องไปเมืองต้องห้าม...พลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เส้นทาง กรุงเทพฯ-ก าแพงเพชร-ตาก-ล าปาง-
เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-สะเมิง-บ้านวัดจันทร์-ปาย เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ มีรถยนต์เข้าร่วม
โครงการ ๕๐ คัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๘๐ คน ร่วมจัดและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ต
ฤดูหนาวเปิดปี ๒๕๕๘ กาลครั้งหนึ่งหนีกรุง Art & Music ตอน ตัวจริง..เสียงจริง..หนาวจริง..อาร์ตจริงๆ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ The Scenery Vintage Farm สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ 
จัดกิจกรรม Ample Moon Party : Summer in Love อาบลม..ชมจันทร์..ฟังเพลง..ริมหาดขนอม  
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การกระจายตัวการเดินทางในเมืองท่องเที่ยวหลัก และเมืองต้องห้าม...พลาด ในเดือน
มกราคม 2558 พบว่า อัตราการพักแรมเฉลี่ยในประเทศ (Occupancy Rate) คิดเป็นร้อยละ 71.68 
โดยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอัตราการเข้าพักแรมสูงที่สุดประมาณร้อยละ 86 รองลงมา ได้แก่ 
กระบี่ ร้อยละ 85 เชียงใหม่ ร้อยละ 80 ตามล าดับ ส่วนอัตราการพักแรมเฉลี่ยในเมืองต้องห้าม...พลาด 
หลังจากมีการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง พบว่า น่าน ตราด ชุมพร ตรัง จันทบุรี และราชบุรี มี
อัตราการพักแรมเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

๖.๖.๑๑  แผนและผลการด าเนินการจัดมหกรรมกิจกรรมประเพณี ๑๒ เดือน  
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557   มหกรรมเฉลิมฉลองดนตรีไทย วิถีไทย วิถีแห่งความสุข 
4 - 6 พฤศจิกายน 2557   สีสันแห่งสายน้ า 
19 - 21 ธันวาคม 2557    เทศกาล Bangkok Night Jazz 
14 มกราคม 2558    พาเหรด Discover Thainess Parade 
1 - 20 กุมภาพันธ์ 2558   เทศกาลความรักและความผูกพันสายสัมพันธ์ไทย-จีน 
14 - 17 มีนาคม 2558   มหกรรมไหว้ครูมวยไทยโลก 
10 - 15 เมษายน 2558   เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 
23 - 24 พฤษภาคม 2558   เทศกาล Thailand Music festival 
15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2558  มหกรรมสวรรค์นักช็อป (Thailand Great Grand Sale) 
17 - 18 กรกฎาคม 2558   มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน 
14 - 16 สิงหาคม 2558   มหกรรมผ้าไหมไทย เทิดไท้ราชินี 
18 - 20 กันยายน 2558   มหกรรมอาหารนานาชาติ 
24 - 26 ตุลาคม 2558   มหกรรมแข่งขัน Thailand Time Trial 
25 พฤศจิกายน 2558    สีสันแห่งสายน้ า มหกรรมลอยกระทง 
และธันวาคม 2558    มหกรรมแห่งความสุข 

๖.๖.๑๒  แผนและผลการด าเนินการ “เส้นทางสายดอกไม้ Dream Destination” 
จัดเส้นทางสายดอกไม้ Dream Destination จ านวน ๒๒ เส้นทาง แยกเป็นรายเดือน ดังนี้ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๗๑ 

 
 

1) เดือนมกราคม มี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย  (1) หุบเขาสีชมพู ภูลมโล  
อ.ด่านซ้าย จ.เลย  (2) สวนทิวลิป เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม อ.เมือง จ.เชียงราย  (3) ทางสาย
สุพรรณิการ์ จ.นครนายก 

2) เดือนกุมภาพันธ์ มี 4 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) ทุ่งดอกเบญจมาศ  
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา (2) ทะเลบัวแดง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  (3) ถนนเหลืองปรีดียาธร  
จ.สุพรรณบุรี  (4) ป่าดอกเสี้ยว ป่าเหมี้ยง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 

3) เดือนมีนาคม มี 1 เส้นทาง คือ อุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 

4) เดือนเมษายน มี 2 เส้นทาง ประกอบด้วย  (1) ถนนสายดอกคูน  
จ.ขอนแก่น  (2) บึงล้านบัว อุทยานนกน้ า ทะเลน้อย จ.พัทลุง  

5) เดือนพฤษภาคม มี 1 เส้นทาง คือ นาบัว คลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม 
6) เดือนมิถุนายน มี 1 เส้นทาง คือ ทุ่งดอกเปราะภูขาว อุทยานแห่งชาติ 

ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก 
7) เดือนกรกฎาคม มี 1 เส้นทาง คือ  ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่า

หินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
8) เดือนสิงหาคม มี 2 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) ทุ่งดอกเทียนปีกผีเสื้อ  

ดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก (2) ทุ่งดอกปอเทือง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
9) เดือนกันยายน มี 1 เส้นทาง คือ  ทุ่งดอกหงอนนาค อุทยานแห่งชาติ 

ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ 
10) เดือนตุลาคม มี 1 เส้นทาง คือ  ทุ่งดอกไม้ป่า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
11) เดือนพฤศจิกายน มี 2 เส้นทาง ประกอบด้วย  (1) หุบเขาบัวตอง ดอย

แม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน  (2) สวนชวนชม สวนนงนุช จ.ชลบุรี  
12) เดือนธันวาคม มี 3 เส้นทาง ประกอบด้วย  (1) ไร่กาแฟบาน จ.ชุมพร  

(2) ลานต้นคริสต์มาส อ.ภูเรือ จ.เลย (3) ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล จ.ลพบุรี 

๖.๖.๑๓  กลุ่มความเป็นไทย ซึ่งรวมถึง วิถีชีวิตแบบไทย ประสบการณ์ความเป็นไทย 
มรดกและขนบธรรมเนียมไทย ส าหรับ Hi-light ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีประสบการณ์ (Must 
Experience) ๗ กลุ่ม คือ 

1) อาหารไทย อาทิ ผัดไทย มัสมั่น ส้มต า ต้มย ากุ้ง กล้วยเชื่อม ข้าวเหนียว
มะม่วง ทุเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับการท าอาหารไทย การท านาปลูกข้าว ตลอดจนสมุนไพรไทย เป็นต้น 

2) ศิลปะไทย เช่น โขน หนังตะลุง หนังใหญ่ จิตรกรรมฝาผนัง Graffiti 
3) วิถีชีวิตไทย เช่น ชุมชนบ้านนาต้นจั่น เกาะกลาง บ้านบางพลับ เลี้ยงช้าง ตลาดต่างๆ 
4) สุขภาพดีแบบไทย เช่น นวดไทย มวยไทย  
5) เทศกาลไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง แห่ปราสาทผึ้ง ผีตาโขน เป็นต้น 
6) ความเชื่อและความเลื่อมใสของคนไทย เช่น การดูสถาปัตยกรรมในวัด การฝึกสมาธิ เป็นต้น 
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7) ความสนุกแบบไทย เช่น ขี่จักรยาน การปีนผา การนั่งรถตุ๊กๆ มหกรรมดนตรี
เพื่อความสุขต่างๆ 

๖.๖.๑๔  การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ การจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 บริเวณถนนวิสุทธิกษัติย์ ใต้ถนนพระราม 8 
วัดอินทรวิหาร และสวนสันติชัยปราการ  มีผู้เข้าร่วมงาน 170,000 คน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  
“ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ๒๕๕๘ ย้อนวิถี ๑,๓๐๐ ปี ล าพูน” จังหวัดล าพูน  มีผู้เข้าร่วมงาน 25,660 คน 
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวกิน ข้าวปุ้นเชื่อมสัมพันธ์ ประจ าปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมงาน  
1,200 คน กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2558 “ครอบครัวสุขสันต์เทศกาลปีใหม่ไทย” 
จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมงาน  18,085 คน โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 
ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2558 21,981.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 17.65 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

๖.๖.๑๕   การด าเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยาน เป็นการส่งเสริมการใช้จักรยาน 
โดยให้มีเส้นทางจักรยานในทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาเส้นทางจักรยาน  
เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานให้มากขึ้น จึงได้จัดโครงการ “คืนความสุขให้ประชาชน
ด้วยเส้นทางจักรยานทั่วไทย” และได้มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง คือ 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1) รับทราบสถานะเส้นทางจักรยานในประเทศไทย จ านวน 459 โครงการ 
ระยะทางรวม 2,148.045 กิโลเมตร แบ่งเป็น โครงการของกระทรวงคมนาคม จ านวน 54 โครงการ 
ระยะทาง 1,095 กิโลเมตร โครงการของกรุงเทพมหานคร จ านวน 372 โครงการ ระยะทาง 323.66 
กิโลเมตร และโครงการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จ านวน 33 โครงการ ระยะทาง 728.585 
กิโลเมตร 

2) มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดท าร่าง
รายงานข้อมูลเส้นทางจักรยานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท าร่างมาตรฐานการสร้างทางจักรยาน 

3) ประสานข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
เส้นทางจักรยานเชื่อมต่อไปยังบึงมักกะสัน  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีบัญชาในการประชุมหัวหน้า 
หน่วยราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 ให้ สนข. ส ารวจพ้ืนบริเวณทิศเหนือของท่าอากาศยานดอนเมือง 
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท าเป็น Bicycle Park นั้น สนข. ได้ส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วพบว่า 
(๑) บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ทั้งหมด โดยประมาณ 28 ไร่ และ (๒) สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่รกร้างที่ยัง
ไม่มีการพัฒนามีลักษณะเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่อยู่ติดกับบริเวณสวนสุขภาพ ทอ. และสนามฝึกไดรฟ์กอลฟ์ 
ทอ. และมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาพ้ืนเป็น Bicycle Park หรือสวนสาธารณะจักรยาน ในลักษณะ
ของการพัฒนาพ้ืนที่ เชิงอนุรักษ์  โดยยังสามารถใช้ เป็น พ้ื นที่รับน้ าได้  แต่ทั้ งนี้ จ า เป็นต้องมี 
การส ารวจและออกแบบรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่ต่อ อ.อ.ป. ต่อไป  
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๖.๗ สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับรักษาเสถียรภาพของราคาอยา่งเหมาะสม 

๖.๗.๑ ดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง  โดยก าหนดสินค้าและบริการ
ควบคุม 41 รายการ ดูแลราคาต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ก าหนดสินค้าที่ต้องปิดป้ายราคา 285 รายการ ราคารับซื้อสินค้าเกษตร 30 รายการ ตรึงราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558  และจัดหาร้านอาหารปรุงส าเร็จใน
ราคา 25 - 35 บาท รวมทั้งจัดหน่วย ออกตรวจสอบมิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภครวม 203,277 ราย 
พบผู้กระท าผิด 152 ราย เปรียบเทียบปรับ 327,100 บาท และตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดกว่า 2.4 
ล้านเครื่อง/หีบห่อ พบผิด 6,662 เครื่อง/หีบห่อ  ด าเนินการยึด ผูกบัตรห้ามและอายัด รวมทั้งก ากับ
ดูแลให้สินค้า  ปรับลดราคา (เนื่องจากต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่งลดลง) 8 รายการ 

๖.๗.๒ จัดงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจ าเป็นในราคาประหยัด (ธงฟ้า) ราคา
ต่ ากว่าท้องตลาดร้อยละ 20 - 40 รวม 1,167 ครั้ง ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
มูลค่าจ าหน่ายกว่า 1,395.76  ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้กว่า  5 ล้านคน  
คิดเป็นมูลค่ากว่า 595.81 ล้านบาท และจัดธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน (Mobile Unit)  โดยจัดรถปิคอัพ 100 
คัน ออกจ าหน่ายสินค้า 50 จุด จุดละ 2 คัน  มีมูลค่าจ าหน่ายรวม 93.25 ล้านบาท สามารถลดภาระ 
ค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 34.25 ล้านบาท   

๖.๗.๓ จัดหาร้านอาหารเข้าร่วมโครงการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือคืนความสุขทุกจาน  
ราคาไม่เกินจานละ 25 - 35 บาท ภายใต้สัญลักษณ์ “หนูณิชย์...พาชิม” ซึ่งได้สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์และประสานจัดหาวัตถุดิบราคาพิเศษ ขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมทั่วประเทศ รวม 2,663 ราย 
ลดค่าครองชีพในการซื้ออาหารต่อวันได้ร้อยละ 10 - 35  (รวมวันละ 2.27 ล้านบาท) คิดเป็นมูลค่ากว่า 
424.29 ล้านบาท 

๖.๗.๔ การด าเนินการขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 กรกฎาคม 
2558) ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (รถเมล์และรถไฟฟรี) ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2558 อนึ่ง กระทรวงคมนาคมได้ท าการทบทวนความเหมาะสมของ
มาตรการรถเมล์ฟรี - รถไฟฟรีในปัจจุบันแล้ว มีข้อเสนอให้ปรับปรุงมาตรการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และภาระด้านงบประมาณภาครัฐ โดยเห็นควรยกเลิกมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชนด้านการเดินทางเดิม และด าเนินมาตรการใหม่ โดยให้บริการฟรีเฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไข ได้แก่ 
ให้บริการฟรีแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ทหารผ่านศึก พระภิกษุ สามเณร และให้ส่วนลดร้อยละ 50  
แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

๖.๘ การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยและการเตือนภัย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการป้องกัน เตือนภัย และ  
ลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยทางธรรมชาติ อาทิ (1) ส ารวจรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดธรณี



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๗๔ 

 
 

พิบัติภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก และจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี 
แพร่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่) (2) ตรวจหาต าแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวและขนาดแผ่นดินไหว 
จ านวน 111 ครั้ง (3) ส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉื่อยของชั้นดิน (micro tremor)  
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน จ านวน 175 จุด (4) ติดตามพฤติกรรมรอยเลื่อน 
มีพลัง 89 ครั้ง (5) เฝ้าระวังและประกาศเตือนธรณีพิบัติภัย จ านวน 12 ฉบับ (6) ซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด (ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว เชียงราย ชัยภูมิ สตูล สุราษฎร์ธานี) 
(7) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2558 ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด  
19 อ าเภอ 30 ต าบล โดยมีเครือข่ายจ านวน 714 คน (เป้าหมาย 8 จังหวัด 33 อ าเภอ 55 ต าบล 
เครือข่าย 1,800 คน) (8) เตรียมการติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือนพ้ืนดินแบบ Real Time จ านวน 12 ชุด 
และ (9) เตรียมการจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ในพ้ืนที่ 90 ต าบล เป็นต้น 

๖.๙ ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน 

๖.๙.๑ การวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวม (Thailand Integrated Energy 
Blueprint)  

ในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ ประเทศไทยได้มีการจัดท าแผน
พลังงานเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินนโยบายทางด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผน 
ได้แก่ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency 
Development Plan : EEDP) แต่อย่างไรก็ดี กรอบเวลาการด าเนินการของทั้ง 3 แผนข้างต้น ยังมี
ความแตกต่างกัน อีกทั้ง ยังขาดการบูรณาการเนื้อหาของแผนเข้าด้วยกัน ตลอดจนไม่ได้มีการก าหนด
เป้าหมายของการผลิตพลังงานทดแทน ในแต่ละภูมิภาคที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับศักยภาพ และ
ความสามารถในการรองรับของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า อันน ามาซึ่งการหยุดชะงักของการ
ผลิตพลังงานทดแทนในหลายพ้ืนที่เนื่องจากระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าไม่สามารถรองรับก าลัง
การผลิตของผู้ผลิตพลังงานทดแทนที่มีความประสงค์จะขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ 

โดยในช่วงที่ คสช. และรัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศได้มอบหมายให้
กระทรวงพลังงานทบทวน และบูรณาการการจัดท าแผนพลังงานระยะยาวของประเทศ โดยฟังเสียงจาก
ประชาชนทุกภาคส่วน กระทรวงพลังงานจึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “ทิศทางพลังงานไทย” 
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
และสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมแห่งละประมาณ 500 คน ซึ่งมาจากภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ภาครัฐ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป หลังจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กระทรวงพลังงานได้น า
ข้อคิดเห็นที่ได้จากเสียงประชาชนไปใช้ประกอบในการทบทวนและบูรณาการการจัดท าแผนพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าแผนย่อยเพ่ิมเติมอีก 2 แผน รวมเป็น 5 แผน เพ่ือให้
ครอบคลุมมิติทางด้านพลังงาน และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) อย่างครบถ้วน โดยแผนย่อยที่เพิ่มเติม 
ได้แก่ แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๗๕ 

 
 

ส าหรับความคืบหน้าของการวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวม (Thailand 
Integrated Energy Blueprint) โดยการทบทวนและบูรณาการการจัดท าแผนพลังงานระยะยาวของ
ประเทศ ได้มีการน าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการยกร่างแผน
ทั้ง 5 แผน และได้มีการจัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ซึ่ง
คาดว่าจะน าเสนอแผนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ โดยกรอบแนวทางและหลักการของแผนทั้ง 5 แผน เป็นดังนี้ 

• แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP)  
มีกรอบแนวทางดังนี้ 

1) เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือให้มีความมั่นคง
ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนที่ 

2) มีการกระจายเชื้อเพลิงที่เหมาะสม 
3) ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง (Reserve Margin) โดยก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 15 ของก าลังผลิตไฟฟ้าพึ่งได้ เช่นเดียวกับแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
อนึ่ง กระทรวงพลังงาน ได้น าเสนอร่างแผน PDP ในการประชุมกลุ่มย่อย 

(Focus Group) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งจัดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการประชุมหารือในรูปของ
คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงและทบทวนร่างแผนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน  
มีก าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (Public Hearing) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 อีกด้วย 

ส าหรับความคืบหน้าของการวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวม (Thailand 
Integrated Energy Blueprint) โดยการทบทวนและบูรณาการการจัดท าแผนพลังงานระยะยาวของ
ประเทศ ได้มีการน าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการยกร่างแผน
ทั้ง 5 แผน และได้มีการจัดประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ซึ่ง
คาดว่าจะน าเสนอแผนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้  

• แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan : EEDP) 
ก าหนดมาตรการในแผนอนุรักษ์พลังงาน ใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และภาครัฐ ดังนี้ 
1) ยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน เพ่ือส่งสัญญาณให้ผู้บริโภค

ตระหนักเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด 
2) มาตรการทางภาษี สนับสนุนมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ที่มี

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เร่งรัดการสนับสนุนมาตรการด้านการเงิน เพ่ือให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ 

และเกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Code) และโรงงาน โดย

ประสานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันมาตรการบังคับ 
5) รณรงค์ด้านพฤติกรรมการใช้พลังงานและการปลูกจิตส านึก 
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• แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Alternative Energy Development Plan : AEDP) 

มีหลักการดังนี ้
1) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพให้ได้เต็ม

ตามศักยภาพเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน 
2) ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย 

Zoningให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 
3) ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลม เมื่อต้นทุนสามารถแข่งขันได้กับการผลิต

ไฟฟ้าจาก LNG 
4) มาตรการส่งเสริม โดยใช้วิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) 

• แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Plan) มีหลักการดังน้ี 

1) ลดการใชก้๊าซซึ่งจะมตี้นทุนสูงขึน้รวดเรว็จากการน าเข้า LNG 
2) ยืดอายุระยะเวลาผลิตก๊าซในประเทศไทย โดยกระตุน้การส ารวจพัฒนา

ในประเทศและการใช้เทคโนโลย ี
3) การหาแหล่งและการบรหิารจดัการ LNG ที่มีประสทิธิภาพ 
4) มีโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพ (ท่อส่งก๊าซ และ LNG terminal) 

และกฎกติกาที่ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนั 

• แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) มีหลกัการดังน้ี 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง 
2) ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล 
3) ปรับโครงสร้างราคาน้ ามนัเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
4) บริหารจัดการชนดิของน้ ามันเชือ้เพลิงให้เหมาะสม 
5) สนับสนนุการลงทนุในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานน้ ามันเชื้อเพลิง 

๖.๙.๒ การเปิดให้ยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จึงต้องเร่งจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในประเทศ โดยกระทรวงพลังงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมที่สนใจ 
ยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม(รอบที่ 21) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 โดยในครั้งนี้ ก าหนดให้มีการพิจารณาเพ่ิมเติมผลประโยชน์ที่ผู้ยื่นขอสิทธิจะต้อง
เสนอ อาทิ โบนัสลงนาม โบนัสการผลิต ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพ่ือชุมชน โดยกระทรวงพลังงาน 
ได้จัดการประชุมชี้แจง “Petroleum Technical Forum” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการ
เปิดตัวประกาศฯ และให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจย่ืนค าขอสทิธสิ ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้มีนโยบายให้ชะลอการยื่นค าขอสิทธิส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมออกไปก่อน กระทรวงพลังงานจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการยื่นค าขอสิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงบนบกและในทะเลอ่าวไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
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ทั้งนี้ ให้รอผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินการต่อไป 

ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 และ พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อยู่ระหว่าง
การศึกษาทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ  3 คณะ ได้แก่ 1) 
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแผนงานและโครงการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  2) 
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ. 2514 
และ 3) คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแต่ละอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างด าเนินการในเรื่องที่รับผิดชอบ 

๖.๙.๓ การน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว 
กระทรวงพลังงานได้บริหารจัดการให้มีการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปในการผลิตไฟฟ้า โดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่มน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ล็อตแรกจากประเทศกาตาร์เมื่อเดือนมกราคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ปริมาณ 2 ล้านตันต่อปี ตลอดอายุสัญญา 20 ปีระหว่าง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas) 

๖.๙.๔ การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ สปป.ลาว 

กระทรวงพลังงาน ได้เห็นความส าคัญของการประสานความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ สปป.ลาว ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไทย และมีความร่วมมือ
ด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยภายใต้กรอบ MOU การรับซื้อไฟฟ้าระหว่างไทยกับลาว ก าหนดไว้ใน
ปริมาณ 7,000 เมกะวัตต์ และที่ผ่านมาได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ าให้มีการทยอย
จ่ายไฟฟ้าจากลาวเข้าสู่ไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 เมกะวัตต์ โดยโครงการล่าสุดที่ใกล้จ่ายไฟฟ้าเข้า
ไทยได้อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ ซึ่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้าน
ระบบส่งไฟฟ้าส าหรับรองรับการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์เข้ามายังประเทศไทยเพ่ือเสริม
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยในกลางปี 2558 นี้ จะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณ 500 เมกะ
วัตต์ และทยอยจ่ายจนครบ 1,500 เมกะวัตต์ ในต้นปี 2559 

๖.๙.๕ การจัดท า MOU กับ ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) 

กระทรวงพลังงาน ได้จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน
กับ ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2557 โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงประเด็นความมั่นคงทางพลังงาน กรอบแนวทางการส ารองน้ ามัน 
นโยบายและมาตรการต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางพลังงาน ตลอดจนข้อมูลสถิติพลังงาน โดยความร่วมมือ
ที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมาคือ การพัฒนาระบบและแนวทางการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินทางด้านพลังงาน นอกจากนี้ IEA ยังได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
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พัฒนาระบบข้อมูลพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยที่จะได้รับทราบแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย  (Thailand 
Energy Data Center) อีกด้วย 

๖.๙.๖ การจัดท า MOU กับ รัสเซีย 

กระทรวงพลังงานได้ประสานผลักดันให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงานแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่  8 เมษายน 2558 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการเข้าไปพัฒนาความร่วมมือ
ด้านพลังงานกับรัสเซีย อันจะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศในระยะยาว
เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานอย่างมาก โดยมีปริมาณส ารองน้ ามัน และก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ ามันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอุตสากรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจ านวนมากและมีความก้าวหน้า
ในวิทยาการและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกอบรม การ
พัฒนาทักษะ การถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงาน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภาคพลังงานอีกด้วย 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 IEA ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการฝึกซ้อมการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านพลังงานของไทย ณ กระทรวงพลังงาน โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบการฝึกซ้อมในอนาคต 

๖.๙.๗ การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 

• การปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

กระทรวงพลังงานได้ดูแลค่าครองชีพของประชาชนพร้อมทั้งลดการบิดเบือน
ราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน โดยได้มีการปรับโครงสร้างราคา
น้ ามันผ่านทางอัตราภาษีสรรพสามิตและเงินส่งกองทุนฯ ของน้ ามันแต่ละประเภท เพ่ือลดการอุดหนุน
ข้ามกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้สถานะกองทุนมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นหนี้ หรือติดลบจ านวน  5,982 
ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 เปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก จ านวน 40,618 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2558 รัฐบาลสามารถส่งเงินเข้าคลังจากภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น ประมาณปีละ 
8 หมื่นล้านบาท โดยมีอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
เปรียบเทียบ ดังนี้ 

  อัตราภาษีสรรพสามติและกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิงที่จัดเกบ็เข้ารัฐ 
    หน่วย :  บาท/ลิตร 

ล าดับ รายการ 
สรรพสามติ กองทนุน้ ามัน รวม 

12 ก.ย. 57 30 เม.ย. 58 12 ก.ย. 57 30 เม.ย. 58 12 ก.ย. 57 30 เม.ย. 58 
1 เบนซิน 95 5.60 5.60 9.75 6.65 15.35 12.25 
2 แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.04 5.04 4.25 0.95 9.29 5.99 
3 แก๊สโซฮอล 91 (E10) 5.04 5.04 2.55 0.45 7.59 5.49 
4 แก๊สโซฮอล 95 (E20) 4.48 4.48 0.80 -1.40 5.28 3.08 
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ล าดับ รายการ 
สรรพสามติ กองทนุน้ ามัน รวม 

12 ก.ย. 57 30 เม.ย. 58 12 ก.ย. 57 30 เม.ย. 58 12 ก.ย. 57 30 เม.ย. 58 
5 แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.84 0.84 -8.23 -7.23 -7.39 -6.39 
6 ดีเซลหมุนเร็ว 0.75 4.25 1.00 0.45 1.75 4.70 

ผลจากการปรับโครงสร้างราคาให้สะท้อนกลไกตลาดได้ส่งผลให้ระดับราคา
น้ ามันขายปลีกในช่วงวันที่ 12 กันยายน 2557 - 30 เมษายน 2558 ได้มีการปรับลด ดังนี้ 

• น้ ามันเบนซิน 95 ราคาลดจาก 44.86 บาท/ลิตร เหลือ 34.06 
บาท/ลิตร (หรือลดลง 24.07%) 

• น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) ราคาลดจาก 37.80 บาท/ลิตร เหลือ 
28.50 บาท/ลิตร (หรือ ลดลง 24.60%) 

• น้ ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10) ราคาลดจาก 35.78 บาท/ลิตร เหลือ 
27.68 บาท/ลิตร (หรือลดลง 22.64%) 

• น้ ามันแก๊สโซฮอล E20 ราคาลดจาก 33.98 บาท/ลิตร เหลือ 
26.28 บาท/ลิตร (หรือลดลง 22.66%) 

• น้ ามันแก๊สโซฮอล E85 ราคาลดจาก 24.28 บาท/ลิตร เหลือ 
22.98 บาท/ลิตร (หรือลดลง 5.35%) 

• น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ราคาลดจาก 29.99 บาท/ลิตร เหลือ 25.49 
บาท/ลิตร (หรือลดลง 15.0%) 

การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็นผลมาจากการที่กระทรวงพลังงานสนับสนุนการใช้กลไกตลาดในการก าหนดราคาพลังงาน
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต และเกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจ 
โดยได้เสนอกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่ง กพช. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยมีกรอบแนวทาง 
7 ข้อ ดังนี้ (1) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง (2) ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมี
อัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน (3) กองทุนน้ ามันฯ ใช้เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน (4) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) (5) ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่
เหมาะสม (6) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ (7) เก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงของน้ ามัน
เชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตราที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน 

ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราภาษีสรรพสามิตของกลุ่มน้ ามันเบนซินและน้ ามนัดเีซล 
ก าหนดให้อยู่ในช่วง 2.85 ถึง 5.55 บาทต่อลิตร เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนการก่อให้เกิดมลภาวะและซ่อมแซม
ถนนช ารุด 

• การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
นโยบายในการปรับราคาก๊าซ LPG ก็เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อน

ต้นทุนการผลิตและการจัดหา โดยกระทรวงพลังงานได้ปรับแนวทางการก าหนดราคาก๊าซ LPG ตามที่
ได้รับความเห็นชอบกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ดังนี้ 
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(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ราคาซื้อตั้งต้น (ณ โรงกลั่น) ของก๊าซ LPG ของผู้ใช้
ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ให้อยู่ในราคาเดียวกัน โดยใช้ต้นทุน LPG จากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ โรงกลั่นน้ ามัน และจากการน าเข้าเพ่ือใช้ในประเทศ โดยใช้วิธีเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักตาม
ปริมาณการผลิตและจัดหา 

(2) ก าหนดราคาต้นทุน LPG จากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา ดังนี้ 
- ก าหนดราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ณ ระดับ

ราคา 498 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
- ก าหนดราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ ามันและโรงอะโรเมติก 

เป็นราคาตลาดโลก (CP) ลบ 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
- ก าหนดราคาก๊าซ LPG จากการน าเข้าเป็นราคาตลาดโลก (CP) บวก 

85 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
จากการปรับเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่น และการก าหนดต้นทุนใหม่

ส่งผลให้โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนน้ ามันฯ มาชดเชย 
ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม อยู่ในราคาเดียวกันที่ 
24.16 บาทต่อกิโลกรัม และจากการปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้โรง
กลั่นน้ ามันน า LPG มาจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมา มีการน าเข้า LPG ลดลง
จากปกติเฉลี่ยเดือนละ 169,000 ตันต่อเดือน มาอยู่ที่ 93,000 ตัน และ 95,000 ตัน ในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2558 ตามล าดับ  

• การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV 
การปรับราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์หรือ NGV ก็เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ภายใต้กรอบแนวทางตามมติ กพช. โดย กบง. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV เพ่ิมขึ้นอีก 50 สตางค์/กิโลกรัม โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 โดยรถยนต์ส่วนบุคคลปรับเพิ่มขึ้นเป็น 13 บาท/กิโลกรัม จากราคาใน
เดือนธันวาคม 2557 (ซึ่งเมื่อเทียบกับราคา NGV 10.50 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เท่ากับ
มีการปรับขึ้น 3 ครั้ง รวมขึ้น 2.50 บาท/กิโลกรัม) และรถโดยสารสาธารณะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท/
กิโลกรัม (ซึ่งเมื่อเทียบกับ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เท่ากับปรับเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง รวมขึ้น
1.50 บาท/กิโลกรัม) ซึ่งจากการปรับราคา NGV ขึ้นครั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) น าเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปปรับปรุงการให้บริการ NGV ให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการ
พิจารณาเพ่ิมจ านวนสถานีบริการ NGV และขยายแนวท่อให้ครอบคลุมความต้องการยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้นในอนาคต 

• การปรับราคาไฟฟ้า 
เนื่องจากในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา สถานการณ์ราคา

เชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบ 
จะลดลงมาอยู่ในระดับต่ าที่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล ในช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2558 รัฐบาลจึง
ได้ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ในโครงสร้างราคาไฟฟ้าของงวดเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2558 จาก 
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69 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 58.96 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งส่งผลกระทบให้ค่า Ft ที่เรียกเก็บลดลง จ านวน 
10.04 สตางค์ ถือเป็นการปรับลดค่า Ft ที่มากที่สุดในรอบ 14 ปี ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาผลการค านวณค่าเอฟทีในงวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558  
โดยมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เห็นชอบให้ปรับลดค่าเอฟทีจากเดิม 58.96 สตางค์ต่อหน่วย 
เป็น 49.61 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่า Ft ที่เรียกเก็บลดลงจ านวน 9.35 สตางค์ เพ่ือสะท้อนราคาค่า
เชื้อเพลิงและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 

นอกจากนั้น กระทรวงพลังงานได้สนับสนุนส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) ในการด าเนินการปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า ซึ่ง สกพ. ได้ด าเนินโครงการศึกษา
การพิจารณาแผนการลงทุนต้นทุนค่าใช้จ่ายและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าหนดอัตราค่าบริการ
ไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรม (ระยะที่ 2) และได้น าผลการศึกษาดังกล่าวไปจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยส าหรับปี 
2558 - 2560 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และ สกพ. อยู่ระหว่างพิจารณาจัดท าข้อเสนอการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขึ้นใหม่ ส าหรับปี 2558-2560 ภายใต้สมมติฐานค่าพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าการลงทุนตามแผน PDP 2015 และแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานของการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าหรับการ
ประกาศใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ภายในปี 2558 นี้ต่อไป 

๖.๙.๘ การปรับโครงสร้างกิจการพลังงาน 

• การเพ่ิมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน มีนโยบายส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันในการใช้บริการ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดหาพลังงาน จึงมีนโยบายในการเปิดให้บุคคลที่สามสามารถใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และสถานีแอลเอ็นจี (Third Party Access:TPA) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Shippers) รายใหม่สามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของกิจการก๊าซธรรมชาติได้  
ซึ่งช่วยลดการผูกขาด และสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของผู้ประกอบการ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ก ากับดูแลให้ผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA 
Code) ภายใต้กรอบข้อบังคับว่าด้วยการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime) ให้
ประกาศใช้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2558 เพ่ือให้เป็นไปตามที่ กพช. มอบหมายข้างต้น กกพ. ได้มีมติ
เห็นชอบข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม ของ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม 
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และการเชื่อมต่อส าหรับสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด ของ บริษัท พีทีท ีแอลเอ็นจี จ ากัด แล้วเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2558 และบริษัททั้งสองได้มีการประกาศใช้ข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว 

• การลดการผูกขาดในกิจการโรงกลั่นน้ ามัน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันและลดการผูกขาดในกิจการโรงกลั่นน้ ามัน 

กระทรวงพลังงาน ได้มีนโยบายในการลดการถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโรงกลั่น SPRC 
และโรงกลั่นบางจาก ดังนี้ 

 - กรณีโรงกลั่น SPRC โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน (นายณรงค์ชัย อัครเศรณี) ได้เป็นประธานลงนามสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
สัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม ระหว่างกระทรวงพลังงาน กับ บริษัท สตาร์ 
ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) (SPRC) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาช่วงที่เหมาะสมเพ่ือน า 
SPRC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจ าหน่ายหุ้นให้กับประชาชน  เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงกลั่นน้ ามัน 

- กรณีโรงกลั่นบางจาก โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่า ปตท. ได้ขายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมด (คิด
เป็น 27.21% ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดของบางจาก) ให้แก่ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และ
ส านักงานประกันสังคมแล้ว โดยเป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

๖.๙.๙ การส่งเสริมพลังงานทดแทน 

• การผลักดันมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน 
รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนโดยออก

มาตรการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) การเปลี่ยนระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff (FiT) เพ่ือ

ส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ได้ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยประกาศหยุดรับค าร้องขอขายไฟฟ้าในระบบ  Adder 
และเปลี่ยนเป็นระบบ Feed-in Tariff (FiT) ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้อัตรา FiT ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายเล็กมาก (VSPP) ใน 5 ประเภท 
ประกอบด้วย เชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม และพลังงานน้ า โดย FiT ได้มีการปรับให้
สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภท ไม่ให้เกิดเป็นภาระค่าไฟฟ้า
ของประชาชนมากเกินไป นอกจากนี้ การมีระยะเวลาสนับสนุนที่ยาวนานกว่ารูปแบบ Adder ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา ท าให้ภาครัฐสามารถวางแผนการ
จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็จะมีผลตอบแทนการ
ลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต ท าให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ประกอบการและ
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้บริโภคในที่สุด 
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2) การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขันด้านราคา 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบใหม่จากผู้ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการ
แข่งขันด้านราคาซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff ที่มีการแข่งขันราคา(ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ณ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลเป้าหมายการรับซื้อ และการก าหนด Zoning จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการออก
ประกาศหลักเกณฑ์การรับซื้อ ต่อไป 

3) การพัฒนาไปสู่การเป็น One Stop Service ด้านการอ านวยความ
สะดวกในการออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กระทรวง
พลังงานมีนโยบายส่งเสริมการออกใบอนุญาตพัฒนาไปสู่การเป็นOne Stop Service โดย กกพ. และ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมลงนามMOU เรื่อง แนวทางการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิต
พลังงานไฟฟ้าและการอื่น โดยมีผลให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 

• ความก้าวหน้าการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน 
ในช่วงตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการ

บริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 
ได้อนุมัติให้ตอบรับซื้อไฟฟ้า จ านวนทั้งสิ้น 160 โครงการ ปริมาณรวม 918.33 เมกะวัตต์ ตามชนิด
เชื้อเพลิง ดังนี้ (1) แสงอาทิตย ์(โครงการค้างท่อ) จ านวน 80 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 507.00 เมกะวัตต์ 
(2) ขยะ จ านวน 13 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 161.45 เมกะวัตต์ (3) ชีวมวล จ านวน 41 โครงการ 
ปริมาณเสนอขาย 197.77 เมกะวัตต์ (4) ก๊าซชีวภาพ จ านวน 26 โครงการ ปริมาณเสนอขาย 
52.11 เมกะวัตต์  

นอกจากจะมีการอนุมัติโครงการดังกล่าว กระทรวงพลังงานได้มีการสนับสนุน
พลังงานทดแทนที่เป็นนโยบายส าคัญรัฐบาล เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการก าหนดการ
ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ 3 รูปแบบ คือ 

• การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พ้ืนดิน (Solar Farm) รัฐบาลมีมติให้รับซื้อเพ่ิมส าหรับโครงการค้างท่อในรูปแบบ FiT ท่ี 5.66 บาท/
หน่วย ระยะเวลา 25 ปี COD ภายในธันวาคม 2558 โครงการล้างท่อที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณามี
จ านวน 178 โครงการ โดยได้ด าเนินการในการเจรจาและเปลี่ยนที่ตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงการที่ผ่านการตอบรับซื้อได้จากคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแล้ว 172 โครงการ รวมก าลังการผลิตติดตั้ง 989.675 เมกะวัตต์สูงสุด พร้อมให้ไป
ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าต่อไป (2) โครงการ 6 โครงการ รวม 23.7 เมกะวัตต์สูงสุด ไม่เสนอ
ให้ตอบรับซื้อ เนื่องจาก 3 โครงการยื่นเสนอขายไฟฟ้าหลังจากที่ กฟภ. ประกาศชะลอรับซื้อไฟฟ้าเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2553 และอีก 3 โครงการติดปัญหาสายส่งและผังเมือง แต่ไม่มายื่นเปลี่ยนที่ตั้งใน
ก าหนดวันที่ 31 มีนาคม 2558  
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• การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) โดยรัฐบาลมีนโยบายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้รับซื้อไฟฟ้าฯ 
ส าหรับที่พักอาศัยขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ เพ่ิมอีก 69.36 เมกะวัตต์ ให้เต็มเป้าหมาย 100 เมกะ
วัตต์ ซึ่ง กกพ. ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าส่วนนี้และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 9 มกราคม 
2558 และออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้าจะต้องยื่น
ค าขอตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่รับซื้อได้เต็มตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 ณ ที่ท าการ การไฟฟานครหลวง หรือ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

• การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบน
พ้ืนดิน (Solar Farm) ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ ต่อ
แห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ซึ่ง กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2558 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

2) การส่งเสริมการผลิตพลังงานขยะและการผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ 
รัฐบาลได้ก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับ

ไฟฟ้าจากขยะส าหรับขยะชุมชนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และ FiT ขยะอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2558 ตลอดจนได้จัดท าแผนด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ปี 2558-2562 ของกระทรวงพลังงาน ส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยโครงการ
ส าคัญ ได้แก่ โครงการน าร่องการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ โครงการศึกษา
ออกแบบระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงานทดแทนระดับจังหวัด เป็นต้น 

• ความร่วมมือทางด้านพลงังานทดแทนในเวทีระหว่างประเทศ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ไทยเข้า

ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable 
Energy Agency : IRENA) ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทบวงการฯ 
เช่น การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้แก่บุคลากรด้านพลังงานของไทย การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพ่ือพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ตลอดจน ถือเป็นการสร้างโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายและกระตุ้นภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 
2558 กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดส่งหนังสือและ
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกไปยัง IRENA เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา  
ซึ่งคาดว่าจะตอบกลับประมาณเดือนสิงหาคม 2558 

๖.๙.๑๐  การอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการประหยัดและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ครอบคลุมทั้งภาคที่อยู่อาศัย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาครัฐ โดยได้ผลักดันการด าเนินงานโครงการต่างๆ อาทิ 
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โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ โครงการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โครงการแข่งขันปรับปรุงแบบ
บ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น โดยได้ผลักดันให้เกิดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

• การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 - 2579) 

กระทรวงพลังงานได้จัดท าร่างมาตรการและร่างเป้าหมายของแผนอนุรักษ์
พลังงาน ที่ก าหนดให้ลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 
2579 เมื่อเทียบกับ ป ีพ.ศ. 2553 หรือ ประมาณ 52,148 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

• โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน ได้ผลักดันร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องจักรอุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โดยร่างกฎกระทรวงฯ ได้ผ่านการพิจารณา
จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้ว จ านวน 20 ฉบับ (19 ผลิตภัณฑ์) และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน 10 ฉบับ ซึ่งจะได้มีการประสานติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้ด าเนินการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPs) โดยในปี 2557-
2558 ได้ด าเนินการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 8 ประเภท มียอดการ
ติดฉลากแล้ว จ านวน 5,156,317 ใบ ประกอบด้วย เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ กระจกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ฉนวนใยแก้วแผ่นเรียบมอเตอร์
เหนี่ยวน าสามเฟส เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ าเครื่องยนต์เบนซินขนาด
เล็กสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ และเตาก๊าซความดันสูง 

นอกจากนี้ ยังได้น าส่งร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า (MEPS) 
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ไปยังส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการประกาศมาตรฐานฯ แล้ว จ านวน 42 ผลิตภัณฑ์ และ 
สมอ. ออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานแล้ว 18 
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะน าเสนอร่างมาตรฐานฯ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์และ
ปั๊มความร้อน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน  และจะ
น าส่ง สมอ. ในช่วงกลางปี 2558 

• โครงการ Thailand Energy Awards 2014 
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัด

พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือกระตุ้นให้สถานประกอบการ โรงงาน อาคาร และผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานรวมถึงการด าเนินการพัฒนา
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พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควบคู่กันไป และเป็นการยกระดับมาตรฐานพลังงานไทยใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) โดยประเทศไทยได้ 13 รางวัลเกียรติยศจาก ASEAN 
Energy Awards 2014 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมประกวด
ในโครงการนี้ฯ รวมทั้งสิ้น 2,064 โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรวม 603 รางวัล คิด
เป็นมูลค่าพลังงานที่สามารถลดได้ประมาณ 4,396 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซต์ให้กับโลกได้ถึง 881,000 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 1 ล้านไร่ หรือ 100 ล้านต้น 
ส าหรับโครงการ Thailand Energy Awards 2015 ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 
โดยในเดือนเมษายน 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด Thailand Energy Awards 2015  
ได้เริ่มประชุมพิจารณาผลงานแล้ว 

๖.๙.๑๑  บทบาทของกระทรวงพลังงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กระทรวงพลังงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในช่วงปี 2555 – 2563 (ค.ศ 2012- 2020) ประเทศก าลังพัฒนาถูกเรียกร้องให้
แสดงเจตจ านง แผนด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions: NAMAs) ซึ่งจะต้องสามารถตรวจวัด รายงานและทวนสอบผลการลดก๊าซเรือน
กระจก (Measurement, Reporting and Verification: MRV) ได้อย่างโปร่งใส แผนงานของกระทรวง
พลังงานในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2564) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ได้ถูกน าไปประกอบการ
ประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับแผนแม่บทการขนส่งที่ยั่งยืน พบว่าประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ 20) 
ภายในปี ค.ศ. 2020 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  และ
คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแสดงเจตจ านง NAMAs ในตัวเลขศักยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยในช่วงระหว่างร้อยละ 7-20 ภายใน ปี 2563 โดยประเทศไทยได้
ประกาศค่าเป้าหมายดังกล่าวในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที ่20 ณ เมืองลิมา สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
กระทรวงการคลังมีแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและ

วางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ในประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เพ่ิมการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน และเพ่ือรักษาเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง  
แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บ 
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ได้แก่ การปฏิรูปภาษีสรรพากร การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และการปฏิรูปภาษีศุลกากร รวมทั้งการ
ปฏริูปภาษีท่ีจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการด าเนินการดังนี้  

๑) จัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เช่น (1) การจัดเก็บภาษีมรดก
และภาษีการให้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) รวม ๒ 
ฉบับ ของกระทรวงการคลัง  โดยกระทรวงการคลังจะจัดท าร่างอนุบัญญัติที่จ าเป็นแก่การใช้บังคับ
พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ต่อไป  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (2) การน าระบบ Negative Income Tax มาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน 

๒) ขยายฐานภาษีประเภทใหม่ เช่น การน าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับ
ใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดของร่าง
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๓) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 
เช่น (1) การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 9 และ 23 ธันวาคม 2557 (2) มาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
(International Headquarters: IHQ) และมาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Center: ITC) โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ครม. มีมติเห็นชอบ
มาตรการดังกล่าวแล้ว และมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ครม. ได้อนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ)  (3) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 

๔) ปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติของสินค้าที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี เช่น 
การแก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงฐานการค านวณภาษีสรรพสามิต  การปฏิรูปการจัดเก็บ
ภาษีสุรา ยาสูบ 

๕) ทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสีย
ภาษีในการรับภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

๖) ปรับปรุงระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
๗) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล  

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มาตรการการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนบุคคลและคณะ
บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 

๘) ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีส าหรับกิจการโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชา 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
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ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการ
โรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา) โดยเมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 
กรมสรรพากรได้จัดการสัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมรอบรู้ระบบบัญชีและภาษีอากรส าหรับกิจการโรงเรียน
กวดวิชา” ให้กับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาคือผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชาทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
การสัมมนาในลักษณะของการเตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา 
ที่ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคม ได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งระบบบัญชี
และการปฏิบัติด้านภาษีอากรโดยจะสามารถลงรายการบัญชีได้ถูกต้อง  

๙) ส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี 

๖.๑๑ มาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

กระทรวงการคลังได้ด าเนินมาตรการท่ีส าคัญ ๆ ประกอบด้วย มาตรการระยะสั้น 
ที่ช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาวที่ช่วยเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ลดภาระหนี้และค่าครองชีพของประชาชน 
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ดังนี้  

1) มาตรการภาษี เ พ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนา
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้  ให้แก่  
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
และยกเว้นรัษฎากรให้แก่บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธรุกจิน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมส าหรับเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้จ านวนร้อยละ 100 ของ
รายจ่ายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ (3) ผู้เสียภาษีจากการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  
ซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  

2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2558 อนุมัติให้ด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายใต้กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการจัดหาเงินกู้และบริหารเงินกู้ โดยคณะท างานฯ ได้พิจารณาสภาวะ
ของตลาดการเงินและสภาพคล่องทั้งต่างประเทศและในประเทศ ต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาล และ
รูปแบบการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว เห็นควรกู้เงินบาทจากสถาบันการเงินในประเทศแทนการกู้เงินตรา
ต่างประเทศส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2558 (เมษายน - 
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มิถุนายน 2558) โดยมีวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ส าหรับวงเงินกู้ส าหรับไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน 2558) จะพิจารณาในโอกาสต่อไปเมื่อทราบผลการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผูกพันสัญญาได้ครบถ้วนทุกโครงการไม่เกินเดือน
มิถุนายน 2558 

นอกจากนี้ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการภายใต้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการและการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่ง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้เพ่ือให้มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาลโดยส านักงบประมาณจะเร่งจัดสรรเงินกู้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ผ่านระบบ e-Budgeting และหน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ทันทีตามงวดการ
เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ติดตามการด าเนินโครงการและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ ต่อไป 

3) การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) 
เพ่ือสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs  ผ่านกองทุนร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ใน
วงเงินลงทุน 10,000 - 25,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ซึ่งแต่ละกองทุนมี
นโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีค าสั่งกระทรวงการคลังที่ 181/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจที่จะให้กองทุนนี้เข้าร่วมลงทุนในกิจการ SMEs จ านวน 
15 ราย แบ่งเป็น SMEs ที่เป็นลูกค้าของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) จ านวน 7 ราย หน่วยงานพันธมิตรของ ธพว. แนะน าจ านวน 6 ราย และติดต่อ
โดยตรงมายัง ธพว. จ านวน 2 ราย รวมเป็นจ านวนเงินร่วมลงทุน 71 ล้านบาท 

4) มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 
(สินเชื่อ Nano-Finance) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการเปิดโอกาสให้นิติบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ส าหรับบุคคลธรรมดา
ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ตามมติ ครม. เมื่อวันที ่
9 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ มีผู้สนใจยื่นขอจดทะเบียนแล้ว 15 ราย โดยจัดส่งเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์แล้ว จ านวน 4 ราย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการปล่อยสินเชื่อได้ในไตรมาสที่ 2 ป ี2558 
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5) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2558 
ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้ (1) โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน (2) โครงการปรับโครงสร้างหนี้ (3) 
โครงการขยายเวลาช าระหนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินรายละไม่เกิน 
500,000 บาท ประมาณ 818,000 ราย หนี้สินประมาณ 116,000 ล้านบาท มีระยะเวลา
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 โดยใช้ข้อมูลลูกหนี้ที่ ธ.ก.ส. ส ารวจ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 

6) มาตรการภาษีเ พ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  โดยสาระส าคัญของร่างกฤษฎีกาฯ 
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้มีการก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนส าหรับกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษก าหนด โดยก าหนดให้มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 
ของก าไรสุทธิเป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการช่วยกระจายความเจริญและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ท้องถิ่น และลดปัญหาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเคลื่อนย้ายเข้าสู่พ้ืนที่ส่วนกลาง 

7) มาตรการเพ่ือสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการ
สนับสนุนเงินทุนต่อยอดแก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดีมาก (A) หรือระดับดี (B) 
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่59,874 แห่ง โดยให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม 40,000 
ล้านบาท หรือธนาคารละ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาการสนับสนุน 2 ปี เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านฯ 
กู้ยืมเป็นเงินทุนต่อยอดส าหรับให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือการลงทุน การสร้างรายได้ การใช้จ่ายในยามจ าเป็น
ฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และมีระยะเวลาการกู้ยืม
ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ วงเงินการกู้ยืมส าหรับกองทุนหมู่บ้านฯ แต่ละแห่งให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทุน
หมู่บ้านฯ แต่ไม่เกินข้อก าหนดของสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอมาตรการเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติพิจารณาและน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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๖.๑๒ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 
6.12.1 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการออกพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจ าน าข้าว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจ าน าข้าวในช่วง
ที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการคลังร่วมกับ ธ.ก.ส. ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จึงได้ประชุมหารือร่วมกันก าหนดแผนการออกพันธบัตรของ  ธ.ก.ส. โดยมี
กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยตลอดอายุพันธบัตร และรัฐบาลรับภาระในการช าระคืน
ต้นเงินและดอกเบี้ย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรในครั้งนี้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการรับจ าน าให้สอดคล้องกับภาระทางการคลังและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป การออกพันธบัตรของ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒๐ (Re-open ครั้งที่ ๒) 
อายุคงเหลือ ๓ ป ี๑๐ เดือน ในอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี และ 

2) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ อายุ ๗ ปี ในอัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ ๓.๐๑ ต่อปี ซึ่งจากการท าการส ารวจความต้องการลงทุนของนักลงทุน (Book 
building) ปรากฏว่ามีนักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในพันธบัตรทั้ง ๒ รุ่น เป็นวงเงินรวมมากถึง 
๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรรุ่นอายุคงเหลือ ๓ ปี ๑๐ เดือน วงเงิน ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท และ
พันธบัตรรุ่นอายุ ๗ ปี จ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรในรุ่นดังกล่าวมีสัดส่วนของนัก
ลงทุนต่างๆ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (Non-bank) รายใหม่โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมให้ความสนใจลงทุนเป็นจ านวนมาก 

6.12.2 พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” กระทรวงการคลัง
ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "สุขกันเถอะเรา" วงเงิน 100,000 ล้านบาท วงเงินซื้อพันธบัตร
ขั้นต่ าเริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งจะเริ่มจ าหน่ายระหว่างวันที่ 12 - 23 
มกราคม 2558 ดังนี้ 

1) พันธบัตรออมทรัพย์ พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของ
กระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได ปีที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และ ปีที่ 8 – 10 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 
ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 มีผลการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 12,141.468  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
24.28 ของวงเงินจ าหน่าย 

2) พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของ ธ.ก.ส. อายุ 
5 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ปี ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 มี
ผลการจ าหน่ายรวมทั้งสิ้น 37,908.283  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.817 ของวงเงินจ าหน่าย 
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๖.๑๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๖.๑๓.๑ โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 

โครงการ 

ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ขั้นตอน
ประกวด
ราคา 

อยู่
ระหว่าง

เสนอครม.
อนุมัติ

โครงการ 

ออกแบบ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

อยู่ระหว่าง
ลงนามใน
สัญญาจ้าง
ที่ปรึกษา 

ลงนามใน
สัญญาจ้างที่
ปรึกษาแล้ว 

๑. ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า- 
แก่งคอย 

          

๒. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น          
๓. ช่วงประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร          
๔. ช่วงลพบุร-ีปากน้ าโพ           
๕. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ           
๖. ช่วงนครปฐม - หัวหิน           
๗. ช่วงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ์          
๘. ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย          
๙. ช่วงชุมทางถนนจิระ -อุบลราชธานี          
๑๐. ชว่งขอนแก่น - หนองคาย          
๑๑.ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธานี          
๑๒. ชว่งสุราษฎร์ธานี –หาดใหญ่ – 
สงขลา (อยู่ระหว่างเสนอ ครม. ขอ
เปลี่ยนชื่อจาก ช่วงสุราษฎร์ธานี -  
ปาดังเบซาร์) 

         

๑๓. ชว่งหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร ์          
๑๔. ชว่งเด่นชัย - เชียงใหม ่          
๑๕. ชว่งนครราชสมีา – แหลมฉบัง-
มาบตาพุด 

         

๑๖. ชว่งแก่งคอย –บ้านภาชี – บางซื่อ          

๖.๑๓.๒ โครงการพัฒนารถไฟฟ้า 
โครงการ ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ
รายละเอียด 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง
เสนอครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

๑. สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต    
งานก่อสร้าง สัญญาที ่

1 (20.93%) , 
งานก่อสร้าง สัญญาที ่

2 (36.83%) 

    

๒. สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ    
98.98% 

    

๓. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ –ท่าพระ 
และหัวล าโพง-บางแค 

   
61.82% 

    

๔. สายสีเขยีว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ    
53.68% 

    

5. สายสีเขยีว ช่วงหมอชิต –สะพานใหม่ –คูคต    
ลงนาม 

3 เม.ย. 58 
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โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ
รายละเอียด 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่าง
เสนอครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

6. สายสีชมพ ูช่วงแคราย – มีนบุรี         
7. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มนีบุรี         
8. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง         
9. ระบบเชื่อมต่อ ทสภ.ส่วนต่อขยาย ช่วง 
พญาไท- ท่าอากาศยานดอนเมือง 

       

๖.๑๓.๓ โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน 
โครงการ ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ลงนามใน 
สัญญาจ้าง 

ประเมินราคากลาง/
ขออนุมัติราคากลาง 

เวนคืน
ที่ดิน 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา ศึกษา

ผลกระทบ 
๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุรี-อ.วังน้ าเขียว ตอน ๓ จ.
นครราชสีมา ปราจีนบุรี 

     
(เสนอ คค. อนุมัติรับราคา) 

  

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืน
ป่า) จ.ปราจีนบุรี 

     
(เสนอ คค. อนุมัติรับราคา) 

  

๓. ทางหลวงหมายเลข ๔ กระบ่ี – อ.
ห้วยยอด จ.กระบ่ี 

      

๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ.
บ้ า น บึ ง  – บ ร ร จ บ ท า ง ห ล ว ง
หมายเลข๓๓๑ – อ.บ้านค่าย ตอน ๓ 
จ.ระยอง 

     
(เตรียมลงนามในสัญญา) 

  

๕. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ.บาง
ปะกง – ฉะเชิ ง เทรา ตอน ๒ จ .
ฉะเชิงเทรา 

      

๖. โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ – 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ-ใต้ 

       

๗. โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ 
(ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ – 
คลองมหาสวัสดิ ์

       

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.
ชุมพร 

       

๙. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 
สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท 

       

๑๐. โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบท สาย ง๑ ง๒ ง๔ และ ง๕ ผัง
เ มื อ ง ร ว ม เ มื อ ง เ พ ช ร บู ร ณ์  จ .
เพชรบูรณ์ 

       

๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบทสาย ก (ตอนที่ ๒) ผังเมืองรวม
เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎร์ธานี 

       

๑๒. โครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนของกรมทางหลวงชนบท 

       

๑๓. โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบ
ตาพุด 

       
(แล้วเสร็จ) 
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๖.๑๓.๔ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
เพื่อน ามาทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล จ านวน 489 คัน ได้ด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อ
รถโดยสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอ
ราคาได้ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขสมก. เจรจากับผู้เสนอราคาค่ารถต่ าสุดเพ่ือให้เป็นไปตาม TOR ท่ี
ก าหนดไว้ให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอค่าซ่อมบ ารุงรักษา ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ด้วย หลังจากนั้นจะได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. เพื่ออนุมัติวงเงินการซื้อรถโดยสารและค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาปีที่ 1 
ถึงปีที่ 10 ก่อนลงนามในสัญญาจัดซื้อรถโดยสารต่อไป และ ขสมก. คาดว่าจะได้รับมอบรถโดยสาร
ภายในเดือนสิงหาคม 2558 

๖.๑๓.๕ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ ๒ บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ด าเนินการทบทวนและปรับรายละเอียดของโครงการฯ 
โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหลักให้สอดคล้องกับข้อมูลการคาดการณ์
จ านวนผู้โดยสารปริมาณทางจราจรทางอากาศและขีดความสามารถในการให้บริการของ ทสภ. และได้
น าเสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  
ซึ่งปัจจุบัน ทอท. ได้เสนอการด าเนินงานทบทวนรูปแบบและการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาด าเนินการ 

2)  โครงการก่อสร้างทางวิ่ งส ารอง มีประมาณการเงินลงทุน 
20,243.106 ล้านบาท ไม่รวมงบการจ้างที่ปรึกษา EHIA จ านวน 31.458 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
สนข. พิจารณาด าเนินการ 

3) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือ
ของอาคารเทียบเครื่องบิน A ประกอบด้วย งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 งาน
ออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสาร งานออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ งานออกแบบ 
และก่อสร้างระบบถนนภายในท่าอากาศยาน งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและงาน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประมาณการเงินลงทุนจ านวน 27,684.392 ล้านบาท ไม่รวมงบจ้างที่ปรึกษา 
EHIA จ านวน 13.910 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง สนข. พิจารณาด าเนินการ 

4) งานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ระหว่างการด าเนินการ
พัฒนาอาคารผู้โดยสารอาคาร ๒ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ และอาคารเชื่อมต่อด้านทิศใต้ 
(South corridor) วงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันอาคารอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง 
ประกอบด้วย 6 งาน (งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสิ่งอ านวยความสะดวก งาน
ระบบสื่อสารและ IT งานระบบสุขาภิบาล และงานด้านสถาปัตยกรรมตกแต่ง) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผู้รับจ้าง
ด าเนินงานแล้ว และจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปี 2558 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๙๕ 

 
 

5) การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 
(สนย. สปค.) ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง คค. กับกองทัพเรือ (ทร.) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่า
อากาศยานอู่ตะเภาในอนาคต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา สรุปได้ ดังนี้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. จึงเห็นควรด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่า
อากาศยานพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งความเป็นท่าอากาศยานทหารที่มีความมั่งคงและความ
ปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น ต้องมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาอย่างจริงจัง ต้องน าข้อมูลใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ในภาพรวมของทั้งโลก เพ่ือน ามาซึ่งการลงทุนในอนาคต โดยในระยะแรก (พ.ศ. 
2558) ยังคงใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่มีอยู่เดิม โดย ทร . ยังคงเป็น
ผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภาเหมือนเดิม และอาจมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ 
บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) มาช่วยอ านวยความสะดวกด้าน Ground Service หากมีปริมาณ
ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คค. และ ทร. ได้หารือเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2558 ณ คค. โดยได้เห็นชอบร่วมกันในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ระหว่าง
กองทัพเรือกับ คค. และการตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ คาดว่าจะสามารถลงนามใน (MOC) ได้
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2558 

6) โครงการพัฒนาทางอากาศยานภูเก็ต เพ่ือเพิ่มความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 54.08 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างปรับแผนด าเนินงานก่อสร้าง คาดว่าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (หลังใหม่) จะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2559 และปรับปรุงอาคารผู้ โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู้ โดยสาร
ภายในประเทศแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 

7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ปัจจุบันส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ได้จัดให้มีการประชุมเลือกพื้นที่ ประกอบด้วย สนข. กรมการบินพลเรือน บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกพ้ืนที่และได้มีการลงส ารวจพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และสนามบินอู่ตะเภาในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 
13 – 14 มกราคม 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับฯ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2558 มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report I) และประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 แล้ว 
รวมทั้งได้มีการจัดท าการประชุมสัมมนาทดสอบตลาด  (Market Sounding) แล้วเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2558 เพื่อทบทวนแนวคิดเบื้องต้นรูปแบบการลงทุนและพัฒนา และความต้องการของ
ภาคเอกชนในการผลักดันโครงการ ซึ่งจากผลการสัมมนาได้ข้อเสนอว่าพื้นที่ ทย . อู่ตะเภามีความ
เหมาะสมเป็นล าดับแรก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ารายงานขั้นกลาง (Interim report) 
โดยมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

 

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๙๖ 

 
 

๖.๑๓.๖ การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า 

๑) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด  
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) วงเงิน 1,295 ล้านบาท งบประมาณปี 58 จ านวน 350.3356 ล้านบาท 
เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 82.28 ณ เดือนเมษายน 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕๘ 
(ขยายสัญญาจากเดิม 28 กรกฎาคม 2558) 

๒) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยกรม
เจ้าท่ามีแผนปรับปรุงท่าเรือจ านวน ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนใจโดยได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาโดยสารทางน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือ
โดยสาร รถไฟฟ้า รถประจ าทาง โดยจะยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือ
เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ 
โดยภาคเอกชนขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ ส าหรับท่าเทียบเรือที่จะพัฒนามี ๑๙ แห่ง โดยใน
ระยะแรกจะพัฒนาก่อนจ านวน ๙ แห่ง ในส่วนของภาครัฐกรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 
๒๕๕๘ แล้ว เพ่ือด าเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา และในส่วนการพัฒนาของ
ภาคเอกชน อยู่ระหว่างการประสานกรมธนารักษ์ในการขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ ขณะนี้
ประกวดราคาได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมลงนามต่อไป ส่วนการพัฒนาของภาคเอกชน ได้เสนอ
กรมธนารักษ์เพื่อพิจารณาในการบริหารพัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น กั้นพื้นที่ ติดตั้งป้ายบอก
สถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และจัดหาเครื่องจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แล้ว รอผลการพิจารณาจาก
กรมธนารักษ์ ซึ่งจะด าเนินการน าร่อง ๓ แห่ง คือ ท่าเรือปิ่นเกล้า ท่าเรือสาทร และท่าเรือนนทบุรี  
ซึ่งเมื่อกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบการใช้พ้ืนที่แล้ว จะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ๑๓๕ วัน และ 
๑๘๐ วัน ตามล าดับ 

๓) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส ารวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการเดินเรือ (ปี ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา ผลงานคิดเป็นร้อยละ 42 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 คาดว่า จะแล้ว
เสร็จเดือนสิงหาคม 2558 

๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสักเพ่ือ
เชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมายังท่าเรือต่าง ๆ ในเขตท่าเรือศรีราชา และ
ท่าเรือแหลมฉบัง ขณะนี้เบื้องต้นการคัดเลือกได้ที่ปรึกษาแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา 
และประกวดราคาได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมลงนามต่อไป 

5) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือเสนอส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เพื่อเสนอ ครม. ขออนุมัติด าเนินโครงการ ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอการพิจารณาของ ครม. 
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6) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
วงเงิน ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท กทท. ได้เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ต่อ ครม. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง สลค. ได้มีหนังสือแจ้งว่า จะน าเรื่องขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบังที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง ให้ ครม. ในคราวเดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาตัดสินใจของ ครม. เกี่ยวกับทั้ง ๒ โครงการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นภาพรวมของการขนส่งสินค้าในส่วนของท่าเทียบเรือชายฝั่ง และ
การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของ กทท. 

๖.๑๓.๗ การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง  

กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร  (สนข.) และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างร่วมกับ
ด าเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 แจ้งตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ได้แก่ การจัดท าข้อมูลค าขอพร้อม
ค าชี้แจง ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบค าชี้แจงประกอบการขอจดัตัง้สว่น
ราชการ (Check List เสนอส านักงาน ก.พ.ร. 10 ข้อ) ขณะนี้ก าลังด าเนินการในข้อ 3 ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ ข้อ 5 ปริมาณงาน ข้อ 7 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และ ข้อ 8 ร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการก่อนส่งข้อมูลค าขอดังกล่าวเสนอต่อไปที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณาต่อไป 

๖.๑๔ การปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ 

6.14.1  การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้มีการประชุม คนร. แล้ว 
จ านวน 4 ครั้ง  

6.14.2 การให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรั ฐ  ได้ มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง โดยมีการประชุมฯ 
ครั้งที่ 3/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติในเรื่องที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(แผนยุทธศาสตร์ฯ) ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้ว ซึ่งมี 20 กิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ และมีเงินลงทุนรวม 1.35 ล้านล้านบาท เพ่ือเป็นกรอบ
นโยบายในการให้เอกชนร่วมลงทุนในช่วง 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2558 – 2562) ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาพัฒนาโครงการในลักษณะ PPP รวมทั้ง ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดยคาดว่าจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือน
เมษายน 2558  

๒) เห็นชอบรายการโครงการ (Project Pipeline) ภายใต้ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ จากการหารือร่วมกับกระทรวงต่างๆ จ านวน 65 โครงการ มูลค่ารวม 1.35 ล้านล้าน
บาท เพ่ือใช้ในการติดตามโครงการ PPP ต่อไป ซึ่งจะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและใช้
ประกอบการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป  
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๓) เห็นชอบการเพ่ิมมูลค่าโครงการที่ต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์
ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เป็น 5,000 ล้านบาท แทน 1,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การร่วมลงทุนมากขึ้น รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าระหว่าง 1,000 – 5,000 
ล้านบาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมมูลค่าดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่าจะน าเสนอร่างกฎกระทรวงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน 2558 และประกาศใช้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

๔)  เห็ นชอบร่ างค าสั่ งคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ   

6.14.3 การด าเนินการทางด้านกฎหมายเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวม
ภาครัฐและเอกชน ได้ก าหนดให้มีการจัดท ากฎหมายล าดับรอง ทั้งสิ้น 16 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ
จัดท ากฎหมายล าดับรองแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน ๑๓ ฉบับ และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๒๓ แห่ง พระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนกิจการของรัฐ ปี ๒๕๕๖ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

๖.๑๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

๖.๑๕.๑ อนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ข้อมูลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 
2557 – 30 เมษายน 2558) ค าขอรวมทั้งสิ้น 4,852 ค าขอ อนุญาตแล้วเสร็จทั้งสิ้น 3,981 ค าขอ เงินลงทุน 
397,426.08 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 159,961 คน ประกอบด้วย (1) การประกอบกิจการใหม่ ค าขอรวม 
3,869 ค าขอ อนุญาตแล้วเสร็จ 3,345 ค าขอ เงินลงทุน 256,193.42 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 86,305 คน 
และ (2) การขยายโรงงาน ค าขอรวม 983 ค าขอ อนุญาตแล้วเสร็จ 636 ค าขอ เงินลงทุน 141,232.66 ล้าน
บาท เกิดการจ้างงาน 73,656 คน   

๖.๑๕.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการอนุญาตประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
เพ่ือก่อให้เกิดการลงทุน โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรและ
อาชญาบัตรให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เหลือเพียง 45 วัน ซึ่งสอดคล้องกับค าสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/หัวหน้า คสช. โดยที่ผ่านมามีการอนุญาตประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตร อาชญาบัตร 
ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 195 แปลง มูลค่าแหล่งแร่ประมาณ 2.4 แสนล้านบาท มูลค่าการลงทุนท าเหมือง  
ประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท 

๖.๑๕.๓ การพิจารณาอนุญาตเหมืองแร่ ตามที่ คสช. ได้มอบหมาย โดยมีการ
ประชุมผู้บริหารเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบค าขอฯ ทั่วประเทศ และเร่งรัดให้มีการด าเนินการ
เป็นข้อยุติทุกสัปดาห์ โดยหากมีกรณีที่ผู้ขอไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง เช่น จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน 
และไม่เร่งรัดแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด จะด าเนินการยกค าขอฯ ต่อไป โดย กพร. มีการออกใบอนุญาต
ประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตร อาชญาบัตร อาชญาบัตรพิเศษ และโอนประทานบัตร จ านวน 200 แปลง 
ซึ่งมูลค่าแหล่งแร่ของประทานบัตรรวม 240,060 ล้านบาท มูลค่าการลงทุนรวม (อาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจแร่/อาชญาบัตรพิเศษ/การลงทุนท าเหมือง) 4,196 ล้านบาท มูลค่าการลงทุน (โพแทช) 40,000 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๑๙๙ 

 
 

ล้านบาท มูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 544,340 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอน
ประทานบัตร ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และฉบับที่ 8 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2558 เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกระบวนการอนุญาต โดยก าหนดให้การยื่นค าขอฯ ต้องมีเอกสารที่
ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนจึงส่งให้ กพร. 

๖.๑๕.๔ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของผู้ผลิตชุมชน มีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นหลักประกันคุณภาพเพ่ิมความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้บริโภค รวมทั้ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้ชุมชนมี
ศักยภาพอย่างยั่งยืน ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชน
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ผลิตสามารถ
ด าเนินการผลิตอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1)  รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 4,511 ฉบับ 
2)  ตรวจติดตามเพ่ือรักษาคุณภาพ 1,074 ผลิตภัณฑ์ 
3)  พัฒนาผู้ผลิตสินค้าชุมชน ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ตลาดและค าสั่งซื้อด้วยคุณภาพที่สม่ าเสมอและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ณ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดหนองคาย
, จังหวัดสุโขทัย จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสงขลา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  2,678 คน 

4)  จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การผลิต บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการส าหรับผู้ผลิตชุมชนมุ่งสู่สากลและเพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้ผลิตชุมชนรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น  540 คน 

5) จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่อยู่ระหว่างการ
ขอรับการรับรองและผู้ได้รับการรับรองแล้วได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบของ
กฎระเบียบข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและข้อก าหนด มผช. ที่มีการแก้ไขปรับปรุง ณ  
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 467 คน 

6) จัดสัมมนาบูรณาการเพ่ือพิจารณาจัดท าร่างมาตรฐาน จ านวน 3 ครั้ง 
76 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 356 คน 

7) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็น จ านวน 1 ครั้ง 
25 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 136 คน 

8)  จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานด้าน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้เข้าร่วมจ านวน  245 คน 

๖.๑๕.๕ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการ เร่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ดังนี้ 
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1)  ส ร้ า ง อ งค์ คว ามรู้ ก า รประกอบธุ ร กิ จอย่ า งครบว งจร 
(Entrepreneurship) รวม 2,137 ราย ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโดยให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจ รวม 5 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 211 ราย 
(2) การบริหารจัดการธุรกิจบริการภายใต้ข้อตกลงอาเซียน โดยให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบริการ 3 
กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ และธุรกิจบริหารทรัพย์สิน มีผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้ 880 ราย รวมทั้งน าผู้ประกอบธุรกิจศึกษาดูงานรวม 50 ราย (3) การบริหารจัดการธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีกไทย โดยจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก รวม 4 ครั้ง 
มีผู้ได้รับความรู้ 178 ราย และ (4) พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์  โดยให้ความรู้แก่ธุรกิจ
ก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ มีผู้ได้รับความรู้รวม 579 ราย และอบรมเชิงลึก 30 ชั่วโมง มีผู้ประกอบ
ธุรกิจในส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น และสงขลา) มีผู้ได้รับความรู้ รวม 159 ราย พร้อมน าผู้ประกอบธุรกิจที่
ผ่านการคัดเลือกศึกษาดูงาน รวม 80 ราย 

2) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เทียบเท่าระดับสากล 
(Standard and Governance) รวม 481 ราย ประกอบด้วย (1) ธุรกิจแฟรนไชส์เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ โดยอบรมให้ความรู้ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” 180 ชั่วโมง มีผู้ประกอบธุรกิจได้รับ
ความรู้ 160 ราย มีการน าเสนอแผนธุรกิจ 126 ธุรกิจ และผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงลึก 108 
ธุรกิจ มีผู้ผ่านการน าเสนอแผนธุรกิจ 93 ธุรกิจ และจัดสัมมนาให้ค าแนะน าเชิงลึก 55 ราย และ (2)  
ธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO โดย จัดสัมมนา “การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิ
สติกส์สู่มาตรฐานสากล ประจ าปี 2558” รวม 4 ครั้ง  มีผู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้ 155 ราย  และ
คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาเชิงลึก รวม 3 ครั้ง จ านวน 78 ราย 

3) เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and 
Networking) มีผู้ได้รับความรู้ รวม 1,101 ราย อาทิ (1) จัดงาน“ค้าส่งร่วมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” 
ร่วมกับสมาคมการค้าส่งปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ จ าหน่าย
สินค้าราคาพิเศษ มีร้านค้าส่งเข้าร่วม 56 ราย ร้านค้าปลีก เครือข่าย 4,200 ราย มีมูลค่าการซื้อขาย
รวมกว่า 285 ล้านบาท (2) จัดงาน Franchise Day 2015  เพ่ือขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์   
มีร้านค้าเข้าร่วม 167 คูหา มูลค่าจ าหน่ายรวม 3.7 ล้านบาท และมีผู้สนใจเจรจาธุรกิจ 593 ราย  
(3) จัดการและส่งเสริมภาพลักษณ์ OTOP โดยจัดอบรมให้ความรู้เพื่อปรับภาพลักษณ์ร้านค้า และศึกษา
ดูงานร้านค้าส่งปลีกต้นแบบ รวม 8 ครั้ง ใน 58 จังหวัด มีผู้ประกอบธุรกิจ OTOP เข้าร่วม 103 ราย 
และ (4) ส ารวจเส้นทางสภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยน าผู้ประกอบ
ธุรกิจส ารวจเส้นทาง R3A : ไทย ลาว จีน จ านวน 15 ราย และเส้นทาง R10 : ไทย กัมพูชา เวียดนาม 
จ านวน 17 ราย เป็นต้น  

๖.๑๕.๖ การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  คณะกรรมการการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเร่งด่วน
ภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร จ านวน ๘ โครงการ วงเงิน ๖๗๗ ล้านบาท  
(ตามมติ คสช. วันที่ ๒๖ สิงหาคม 25๕๗) โดยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานไปแล้ว จ านวน 
๒ ครั้ง (๑๙ - ๒๐ ตลุาคม 25๕๗ และ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน 25๕๗)  
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๖.๑๖ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 

6.16.1  การขับเคลื่อน Digital Economy  

๑) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย  
 กลุ่มกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ กฎหมาย

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ผ่านการพิจารณาของส านักงานกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว กฎหมายการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งได้รวมกฎหมาย ๓  ฉบับไว้ในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมายการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกฎหมายกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘   

 กลุ่มกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ 
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการแยก พ.ร.บ. เป็น ๒ ฉบับ คือ  กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ กฎหมายจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส าหรับกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน  ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคง ได้แก่  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  กฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และกฎหมายการกระท าความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์  อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ได้มีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการฯ ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีการพัฒนาแนวนโยบายการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน ๕ ด้าน คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ (Hard 
Infrastructure) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure)  ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy 
Promotion) และด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างาน ๕ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะท างานบรอดแบรนด์แห่งชาติ (National Broadband)  
(๒) คณะท างานศูนยข์้อมูลในประเทศ (Data Center) (๓) คณะท างานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล 
(Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล 
(Digital Content) (๔) คณะท างานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ (๕) คณะท างานติดตาม
กฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๓) การเตรียมด าเนินการโครงการน าร่อง ภายใต้นโยบายการพัฒนาดจิทิลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เช่น (1) โครงการ National Broadband ซึ่งจะให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง
ตั้งแต่ ๑๕ – ๑๐๐ Mbps ผ่านสื่อ Fiber Optic เพ่ือการศึกษา โดยให้บริการแก่โรงเรียนจ านวน ๕,๐๐๐ แห่ง 
และจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและหนองคาย (2) การจัดท า
แผนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) (3) การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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(Lifelong Learning) ส าหรับโรงเรียนชายขอบ การพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเขียนส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และ (4) การส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล 
โดยการผลักดันให้ธุรกิจใช้ e-Invoice และเพ่ิมช่องทางการค้าด้วย e-Commerce นอกจากนี้ยังส่งเสริมการ
พัฒนาระบบ e-Supply Chain และ สนับสนุนให้เกิดธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) เป็นต้น 

6.16.2  การใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่น ๆ 

๑) ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)  
เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security 
Monitoring) เพ่ือป้องกันเหตุให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี เข้ามาท าให้เกิดเหตุขัดข้องกับระบบงานไปจนถึงการ
จารกรรมข้อมูล โดยได้ด าเนินการดังนี้ (๑) ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข กฎหมาย/กฎหมาย
ล าดับรอง/กฎ ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเปน็ประจ าทกุวนัเสาร์
ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๑๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๔๐๐ คน (๒) ด าเนินการเผยแพร่สาระส าคัญ
ของร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Digital Economy ๑๐ ฉบับแรกที่เสนอ สนช. และจัดท าสรุปสาระส าคัญจาก
การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากงาน ETDA Open Forum บนเว็บไซต์ ICT Law Center 
เช่น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... เป็นต้น (3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกฎหมาย ICT และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด าเนินการตรวจสอบการท างานของเว็บไซต์คู่ขนานกันไป หลังจากที่เผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ICT Law Center (http://ictlawcenter.etda.or.th/)  
โดยปัจจุบันมีการ Review แล้วไม่ต่ ากว่า ๙๔,๐๓๗ ครั้ง และ (๔) ด าเนินการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ICT แล้วเสร็จ ๑ เรื่อง คือ “สัญญาต้องเป็นสัญญา” อยู่ระหว่างจัดส่งเพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอก  

๒) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย 
(ThaiCERT) ปีที่ ๔ เป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมส่วนราชการทั้งหมดอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
มีด าเนินการจัดการอบรมให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงปลอดภัย และด าเนินการวิเคราะห์ภัยคุกคาม โดยได้รับแจ้งเหตุภัยคุกคามทั้งหมด ๑,๕๖๐ เรื่อง 
โดยภัยคุกคามทั้งหมด สามารถให้บริการภายใต้ SLA ๒ วัน ได้ ๑,๕๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔ 
และมีภัยคุกคามประเภท Phishing 391 เรื่อง โดยสามารถให้บริการภายใต้ SLA ๒ วัน ได้ ๓๙๑ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

๓) การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เป็นการส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐใช้บริการ Cloud Service เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการของบประมาณด้าน ICT  
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการเป็นจ านวน ๒๓๙ หน่วยงานและมีระบบที่ ใช้งานจ านวน ๖๐๕ 
ระบบ  ตัวอย่างระบบส าคัญ เช่น ระบบบูรณาการและติดตามข้อมูลการรับจ าน าข้าว และระบบบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบบเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ๓ 
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จังหวัดชายแดนใต้ ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านสาธารณภัยในภาวะวิกฤตของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และระบบตรวจสอบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแนวทางการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) ภายใต้
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ให้กับส่วนงานที่ เกี่ ยวข้องตามขอบเขตของการ Upgrade 
Version และ Surveillance เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบให้เป็น Secure Cloud มีความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๑๐ จากเป้าหมาย ๕๕๐ ระบบ 

๔) ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand 
Online Shopping Gateway) โดยด าเนินการหารือสร้างความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย เพ่ือระดมความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการผลักดัน e-Commerce อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการเปิดตัวเว็บไซต์ Thaiemarket.com มีการประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ผ่านสื่อต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักและเข้ามาใช้ช่องทางนี้ในการประกอบธุรกิจทางออนไลน์ไปแล้ว โดยปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว ๑๓๑ กิจการ และเตรียมความพร้อมเพ่ือผลิตหนังสือ ๒ เรื่อง ได้แก่  
e-commerce pocket series ตอน M-Commerce และฉลาดรู้เน็ต ๓ ตอน Trust on Mobile 
Internet โดยจะเริ่มต้นจัดท าหนังสือในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

๕) พัฒนาระบบ Interoperability Transactions ID Management 
System (ITIMS) (e-Standard) โดยท าระบบจัดเก็บข้อมูล Messaging Repository เป็นระบบที่จะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเพื่อให้การสืบค้นหามาตรฐานท าได้
โดยง่าย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการออกแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม จัดซื้อจัดจ้างและ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ พร้อมพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคลังข้อมูล “ระบบ Interoperability Transactions 
ID Management System (ITIMS)” อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ส าหรับมาตรฐานกลุ่ม Finance ปัจจุบันอยู่
ระหว่างพัฒนาข้อเสนอแนะของมาตรฐาน e-invoice เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงในระบบ ITIMS ซึ่งมี
หน่วยงานน าร่องภายใต้กลุ่มเป้าหมายใน ๔ กลุ่มอุตสาหกรรมน าไปใช้/ทดลองใช้แล้ว  

๖) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึ งข้อมูลและบริการภาครัฐ 
(Government Access Channel) เพ่ือให้มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเพ่ิม 
ช่องทางการให้บริการผ่าน Government Application Center (GAC) สนับสนุนการให้บริการ 
Mobile Application และพัฒนาการให้บริการ SaaS (Software as a Service) โดยส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบัน  
ได้ด าเนินการจะให้บริการในรูปแบบ SaaS จ านวน ๖ บริการ ได้แก่ ระบบ Saraban ระบบ SMS ระบบ 
GIN Conference ระบบ Personal Storage ระบบ Website และ Government Chat นอกจากนี้ 
ยังมีการวิเคราะห์บริการใหม่ๆ และให้ความส าคัญกับการพัฒนา e-Service ภาครัฐ โดยรวบรวม 
Mobile Applications ไว้บน Government Application Center (GAC) จ านวน ๘๑ แอปพลิเคชัน 
(๑๒ หมวด) รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาอีกจ านวน ๑๑ แอปพลิเคชัน  

http://oc.ega.or.th/StrategicSubDataDetailNew.aspx?strID=1122&budgetYear=2558
http://oc.ega.or.th/StrategicSubDataDetailNew.aspx?strID=1122&budgetYear=2558
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ซึ่ง Mobile Applications ที่เปิดให้บริการแล้วจ านวน ๒ แอปพลิเคชัน ได้แก่ แอปพลิเคชันประมวล
พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท “สุขพอที่พ่อสอน” แอปพลิเคชัน “OHM Books Shelf” ของ
ส านักราชเลขาธิการ และแอปพลิเคชันสื่อสารอาการผู้ป่วยด้วยภาษาพม่า “Doctor Ask Myanmar” 
ส าหรับ Android ส่วนแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างด าเนินการอีกจ านวน ๘ แอปพลิเคชัน ได้แก่  
แอปพลิเคชันสื่อสารอาการผู้ป่วยด้วยภาษาพม่า “Doctor Ask Myanmar” ส าหรับ iOS ระบบ 
นัดหมายแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RAMA Appointment) แอปพลิเคชันข้อมูลภาพแผนที่แปลง
ที่ดินของกรมที่ดิน แอปพลิเคชันข้อมูลสิทธิคนพิการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
แอปพลิเคชัน  “Lost Car” ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แอปพลิเคชันค้นหาต าแหน่งร้านขายยาของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้ แอปพลิเคชัน
สอบถามเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ เป็นต้น 

๗) การสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้สื่อสังคม ออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์” เป็นการจัดสัมมนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท าเฟชบุ๊กเพจชื่อว่า “Thailand Creative 
Society” เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ใช้ที่จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การใช้งานโซเซียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ การสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามไซเบอร์อีกช่องทางหนึ่ง 
โดยน าเสนอในรูปแบบของเนื้อหาประกอบกราฟฟิก หรือ Info graphic เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจ
ตระหนักถึงความเสี่ยงและสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ โดยการสัมมนานี้จะจัดขึ้น ๔ ครั้ง
ใน ๔ ภาค 

๘) การสัมมนา “e-Gov Day 2015 by EGA : Digital Government : 
The Road to Digital Economy หรือรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจแห่งอนาคต” เป็นการจัดสัมมนา
เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการเข้าสู่ Digital Government ในภาพรวมของประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลและจัดงานนิทรรศการในรูปแบบ Interactive นอกจากนี้ได้น าเสนอ 
Mobile Application และ ให้บริการ e-Service แก่ประชาชนด้วย 

 
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซยีนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง
ท่ี ๒๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี มาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ประชาชนของเรา ประชาคม
ของเรา วิสัยทัศน์ของเรา” (Our people, Our community, Our vision) 
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 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ ซึ่งจัดในรูปแบบ 
การประชุมเต็มคณะ (Plenary) และไม่เป็นทางการ (Retreat) นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมการประชุม
ระหว่างผู้น าอาเซียนกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๙ แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 
IMT-GT) 
 ส าหรับการหารือระดับผู้น าอาเซียน ที่ประชุมเน้นการหารือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดท า
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ เพ่ือก าหนดอนาคตของอาเซียนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า การ
ร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับเขตเวลาเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ตรงกัน การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกต่าง 
ๆ ของอาเซียน รวมทั้งประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

   นายกรัฐมนตรีได้เน้นความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่ภาคการเกษตร การ
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน การส่งเสริมแนวคิด ๑+๑ เพื่อดึงดูดการลงทุนและขยายฐาน
การผลิตในภูมิภาค การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี
ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า การเสริมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติ การบริหารจัดการภั ยพิบัติและการ
บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  นอกจากนี้ 
นายกรัฐมนตรียังได้แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการของไทยในฐานะประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ภูมิภาคและประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็ง 
สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความกินดีอยู่ดีและมีความสุข 
 การประชุมครั้งนี้ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ ๓ ฉบับ ได้แก่  
 (๑) ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Kuala Lumpur 
Declaration on People-Centred ASEAN) ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาคมตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของ
ประชาชนอาเซียนเป็นส าคัญ โดยไทยสามารถผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ให้ปรากฏอยู่ในปฏิญญา
ดังกล่าว อาทิ การส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการเร่ง
สร้างความเข้มแข็งให้แก่อาเซียนในด้านต่างๆ  
 (๒) ปฏิญญาลังกาวีว่าด้วยขบวนการผู้ยึดถือทางสายกลางระดับโลก (Langkawi 
Declaration on Global Movement of Moderates) เพ่ือส่งเสริมแนวคิดสายกลางและการยอมรับ
ความแตกต่าง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค 
 (๓) ปฏิญญาว่าด้วยการสร้างประชาคมและประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง รู้รับ 
ปรับตัว ฟื้นกลับจากภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ (Declaration on 
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Institutionalising the Resilience of ASEAN and Its Communities and Peoples to Disasters 
and Climate Change) ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของผู้น าอาเซียนที่จะร่วมมือกันในการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติต่างๆ 

๒. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(๑) ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ตามแผนงานส าหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านัก
เลขาธิการอาเซียนและกลไกต่าง ๆ ของอาเซียน เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่อาจ
กระทบภูมิภาคและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งย้ าความจ าเป็นในการปรับปรุงการท างาน
ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพิจารณาปรับรูปแบบหรือลดจ านวนการประชุมต่าง ๆ ให้
เหมาะสม 

(๒) ที่ประชุมหารือเกี่ ยวกับการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนใน
สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาค บนพ้ืนฐานของเอกสารที่ไทยยกร่าง โดยย้ าความจ าเป็นที่
อาเซียนต้องเสริมสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภมูภิาค 
รักษาเอกภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค 
ความจ าเป็นที่จะต้องแสดงท่าทีร่วมกันในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
น าข้อตัดสินใจไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(๓) ที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของมาเลเซียที่จะให้ปรับเวลาเมือง
หลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเขตเวลาเดียวกัน โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการศึกษาใน
รายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ไทยได้เสนอว่าแนวทางหนึ่งที่อาจพิจารณาด าเนินการได้ คือ การก าหนดเวลา
ท างานของภาคธุรกิจ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งมาเลเซียสนับสนุนแนวทางที่ไทยเสนอ 

(๔) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ าความจ าเป็นที่จะ
ให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎ กติกา และยึดมั่นในหลักการพ้ืนฐานร่วมกัน เช่น การ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของ
ประชาชน นอกจากนี้ จ าเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือรับมือกับ
ปัญหาท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ 

(๕) รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในภูมิภาค
และประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาการล่าสุดในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ ที่ประชุมชื่นชมบทบาท
ของไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และย้ าความส าคัญของการผลักดันการปฏิบัติ
ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ควบคู่กับการเร่งรัดการจัดท าแนวปฏิบัติในทะเล
จีนใต้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนที่ได้มีการตกลงกันไว้ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในพื้นที่ขยายตัวลุกลาม อาทิ การตั้งสายด่วนระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
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และระหว่างหน่วยงานด้านค้นหาและกู้ภัยของประเทศอาเซียนและจีน และการฝึกซ้อมวางแผนรว่มดา้น
การค้นหาและกู้ภัยร่วมกัน เป็นต้น 

๓. การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+๓ โดย
ได้มีการลงนามในร่างความตกลงร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ แต่ยัง
ไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการให้สัตยาบันของกลุ่มประเทศ+๓ และกลุ่มประเทศอาเซียน ๕ ประเทศ 
ส าหรับประเทศไทยจะสามารถให้สัตยาบันความตกลงฯ ได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ด าเนินงานและให้อ านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซยีน+๓ มผีล
บังคับใช้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว และอยู่
ระหว่างให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในล าดับถัดไป 

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 รัฐบาล โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม รวมถึงการออก
มาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาทิ 

๑. สานต่อโครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมแร่และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้
ผูป้ระกอบการไปลงทุนท าเหมืองแร่หรือจัดหาวัตถุดิบแร่จากอาเซียน โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) เป็นวิทยากรในเสวนาเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการก้าวสู่ AEC” และ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในการลงทุนด้านเหมืองแร่ระหว่างไทย-เมียนมาร์ ณ โรงแรม
ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนที่
อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการใช้ประโยชน์จาก AEC/FTAS ขยายโอกาสการค้าการลงทุน
ในตลาดอาเซียน และได้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการไทยที่สนใจไปท าการค้าและ
การลงทุนด้านแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศเป้าหมาย 

 ส าหรับแผนงานในระยะต่อไป ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย เรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ใน
กลุ่มประเทศ CLMV” ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) 
เตรียมแผนการเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านแร่แบบจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศเป้าหมายที่เหลือ (๒) 
เตรียมน าผู้ประกอบการน าร่องไปหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แบบจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) และ (๓) จัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแร่ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า ๒ ประเทศ 

๒. ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดหาและสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบัน
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เครือข่าย ๔ สถาบันได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบัน
อาหาร และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้า ในการจัดซื้อเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ในสาขาที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้ความส าคัญ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรบังาน
ด้านการตรวจสอบและรับรอง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และรองรับกฎระเบียบของ
ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาแล ะ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย  

๓. ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมให้แก่เกษตรกรตามความ
ต้องการด้วยหลักสูตรเข้มข้น เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหม มกษ. ๘,๐๐๐ จ านวน ๑๑๒ ราย 
โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้แก่เกษตรกร จ านวน ๕๐ ราย การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดท ามาตรฐานเส้นไหมอาเซียน จ านวน ๑๑๒ ราย รวมถึงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ด้านมาตรฐานเส้นไหม จ านวน ๒๑ ราย เป็นต้น 

๔. สานต่อโครงการเพื่อเพ่ิมศักยภาพของภาคเกษตรและภาคประมงเพ่ือเตรียมพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ โครงการพัฒนาภาคประมงสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ชาวประมงและเกษตรกรเพ่ิมเป็นจ านวน ๑,๑๑๗ ราย โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขต
การใช้ที่ดินพืช โดยจัดอบรมบุคลากรเพ่ิมเป็นจ านวน ๑,๗๒๕ ราย โครงการรองรับผลกระทบสู่
ประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ โดยได้ตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๑,๗๑๘ 
ตัวอย่าง เป็นต้น 

๕. สานต่อโครงการที่ได้ริเริ่มไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการส่งออก เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนและ/หรือหลังการส่งออก โครงการ
สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ โครงการบริการประกันการ
ส่งออกระยะสั้น การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการประกันความเสี่ยง
การลงทุน เป็นต้น  

๖. จัดประชุมสัมมนาหรือการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น การประชุมสัมมนาเรื่องคู่มือ  
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (จ านวน ๓๑๐ คน) การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ 
ถั่วฝักยาว มะม่วง มะละกอ (จ านวน ๒๖๐ คน) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักปฏิบัติส าหรับ
กระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (จ านวน ๑๕๐ คน) การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ
บูรณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการประกาศใช้มาตรฐานบังคับ (จ านวน ๓๐๐ คน) 
เป็นต้น 

๗. จัดการเสวนาและด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า 
การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Agriculture Sector 
Value Chain Analysis and Promotion” การเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ
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การพัฒนาที่ยั่งยืน ในเวียดนาม (Cooperation Dialogue on Trade, Investment and 
Sustainable Development in Vietnam) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Goods and 
Services for Sustainable Development in Lao PDR” เป็นต้น 

๘. จัดฝึกอบรมให้แก่ภาคเอกชนที่สนใจ อาทิ โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐและ
เอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาทักษะการเจรจา
ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดงานเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนา เช่น 
“มาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน” “เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย : 
โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน” “เปิดประตูการค้าการลงทุน : เขตเศรษฐกิจ
พิเศษปี ๕๙” “ยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยใน
ตลาดโลก” “เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC” เป็นต้น 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 รัฐบาลโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มี
ทักษะ กล่าวคือ 

๑. สานต่อการเตรียมพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการจัด
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมาย 
จ านวน ๖๐๐ กิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมาย โดยการพัฒนา
ความรู้ด้านการบริหารการผลิตและการตลาดเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มเป็น ๓๓๒ โครงการ 

(๒) การพัฒนาผู้ประกอบการสาขาเป้าหมายเพ่ือให้พร้อมรับการเปิดประชาคม
อาเซียน มีเป้าหมาย จ านวน ๓,๕๐๐ คน ขณะนี้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาในด้านการ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการขยายตลาดแล้ว จ านวน 
๑,๑๙๕ คน และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา จ านวน ๓๐๐ คน 

(๓) การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมาย 
จ านวน ๒,๑๐๐ คน ขณะนี้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้รับการพัฒนาในด้านทักษะฝีมือ การ
บริหารการผลิต และความรู้ที่จ าเป็นแล้ว เพิ่มเป็นจ านวน ๑,๖๑๕ คน และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา 
จ านวน ๒๓๑ คน 

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทน 
เป้าหมาย ๒๕ กิจการ ๑๐๐ คน ซึ่งขณะนี้มีบุคลากรในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับการพัฒนาแล้ว 
จ านวน ๑๐ คน 

๒. จัดท าโครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย สถาบันยานยนต์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือส่งผลให้บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีความรู้ 
ความสามารถ และผลิตภาพ (Productivity) เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างมีระบบ และท าให้
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย มีขีด
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ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ได้อย่างยั่งยืนโดยการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาบุคลากรระดับวิทยากร ๗๘ คน/วิชา และ
พัฒนาบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน ๒,๔๗๖ คน/วิชา 

๓. ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เช่น 
การตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล (จ านวน ๗๙๖ ราย) การรับรองระบบการ
จัดการตามมาตรฐานสากล (จ านวน ๔๑๙ ราย) การตรวจ (Inspect) ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (จ านวน ๖๖ ราย) และการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรอง
ตามมาตรฐานสากล (จ านวน ๘ ราย) เป็นต้น 

๔. สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ริเริ่มไว้แล้วเพ่ือให้เกิดผลต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาทักษะภาษา
ให้แก่แรงงานไทย โดยเน้นภาษาอังกฤษ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเป็น ๑๗,๖๙๕ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๘๒.๓๗ จากเป้าหมาย ๒๑,๔๘๐ คน) การอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาหารไทย เพ่ือผลิตผู้ประกอบ
อาหารไทยให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยม
ในต่างประเทศ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเป็น ๔,๙๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ จากเป้าหมาย 
๖,๘๐๐ คน) การก ากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐาน
แรงงาน จ านวนเพ่ิมเป็น ๗๑๑ แห่ง (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๗๐๐ แห่ง) มีแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตน จ านวนเพ่ิมเป็น ๖,๓๙๒ คน (เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปี ๕,๙๕๐ คน) มี
แรงงานได้รับการเสริมสร้างวินัยการท างานในภาคอุตสาหกรรม จ านวนเพ่ิมเป็น ๔,๖๑๙ คน (เป็นไป
ตามเป้าหมายทั้งปี ๔,๓๐๐ คน) และการเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง จ านวนเพ่ิมเป็น ๗๘,๙๓๔ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๘๓.๙๓ จากเป้าหมายทั้งปี ๙๔,๐๔๙ คน)  

๕. ให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างชาติ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยได้ด าเนินการจัดประชุม
ชี้แจงแก่กลุ่มเป้าหมายใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.เชียงใหม่ และ จ.นนทบุรี มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๕๐ ราย 

๖. ด าเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยขณะนี้ได้มีการลงนามว่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการฯ ไปเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันและวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาในภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาในภาคอุตสาหกรรม และลดปัญหาการขาดแคลนและความไม่สอดคล้อง 
(Mismatch) ของก าลังคนอาชีวศึกษาและลักษณะของงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับภาพรวมและ
สาขาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
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๗. อบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหาร ครู และข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๒๕ คน ได้แก่  

 (๑) หลักสูตรความรู้เรื่องกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(Common European Framework of Reference for Language : CEFR) และภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (English for Communication in Education : ECE) มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๖๑ คน 

 (๒) หลักสูตรความรู้เรื่องกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(Common European Framework of Reference for Language : CEFR) ในรูปแบบที่มุ่งเน้นการ
โต้ตอบในชั้นเรียน (Communicative Language Teaching : CLT) มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๖๔ คน 

๘. อบรมภาษาเพ่ือนบ้าน (ภาษาเวียดนาม พม่า และบาฮาซา) เชิงปฏิบัติการส าหรับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน โดยได้จัดฝึกอบรม ๓ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ คน  

๙. ด าเนินโครงการเพ่ือยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการสู่สากลเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เช่น การตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล 
จ านวน ๖๙๒ ราย การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล จ านวน ๓๙๖ ราย การตรวจ 
(Inspect) ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๖๖ ราย การจัดท า/ พัฒนา
ร่างมาตรฐานของหน่วยงาน และการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล ๘ ราย 

๑๐. สานต่อความร่วมมือระหว่างส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่สากลยอมรับให้บริการได้ทันความต้องการ และเป็นไปตามนโยบายการถ่ายโอนภารกิจของ
ภาครัฐ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้มีการ
ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพ่ือให้เกิดการรับรองระบบงาน
หน่วยรับรองภาคเอกชนที่ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่
สามารถด าเนินการตรวจและรับรองแทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศสาขาการรับรองหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) เมื่อ
วันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจัดฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันระหว่างส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับค าขอรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
และมีหน่วยรับรองได้รับการรับรองระบบงานส าหรับมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว ๑ ราย คือ บริษัทเอสจี
เอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน 

 รัฐบาล โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้สานต่อการด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคม
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๑๒ 

 
 

๑. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่าง ๆ เพ่ือให้ความตก
ลงมีผลใช้บังคับ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 
 พิธีสาร ๒ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการหาข้อยุติในการจัดท าร่างพิธีสาร 
 พิธีสาร ๗ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการลงนาม
พิธีสาร 
 พิธีสาร ๙ สินค้าอันตราย กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้เสนอ
กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนซึ่งใช้รองรับการให้สัตยาบันเพ่ือ
การมีผลใช้บังคับของพิธีสาร ๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา 
และจะมีผลบังคับใช้ภายหลังการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๖๐ วัน 

๒. การด าเนินงานโครงการภายใต้กรอบ IMT-GT มีความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เช่น  
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม

ส่ง Draft Final Report ของงานศึกษาความเหมาะสม  
- โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-บ้านประกอบ/ ชายแดนไทยมาเลเซีย ขณะนี้

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่) จ.ตรัง ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ

อยู่ระหว่างสรรหาหน่วยงานเข้ามาบริหารท่าเรือชั่วคราว 
- โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณา

แผนงานและการอนุญาตต่อสัมปทาน  
- โครงการศึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามแม่น้ าโกลก อ.ตากใบ  

จ.นราธิวาส – เปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน ขณะนี้อยู่ระหว่างส ารวจและออกแบบรายละเอียด 
- การเปิดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลเส้นทาง เบลาวัน 

- ปีนัง - ตรัง (อินโดนีเซีย/ มาเลเซีย/ ไทย) ขณะนี้ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank หรือ ADB) ได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าการเดินเรือ 
RoRo ไม่มีความเหมาะสม โดยการเดินเรือ lift-on lift-off มีความคุ้มทุนมากกว่า  

๓. การด าเนินการในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Sub-
region หรือGMS) โดยประเทศสมาชิก GMS ได้จัดท าความตกลงขนส่งข้ามพรมแดน (GMS Cross-
Border Transport Agreement หรือ GMS CBTA) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างกัน 
ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายจ านวน ๒๐ ฉบับ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
ภาคผนวกและพิธีสารฯ ครบทั้ง ๒๐ ฉบับ แล้ว  
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๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  

 ๑. รัฐบาล โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการสานต่อโครงการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังนี้ 
  (๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑ จ. หนองคาย ระยะทาง 
๓๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบการอนุมัติจ้าง 
  (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก - แม่สอด ตอน ๓ จ.ตาก ระยะทาง ๒๕.๕ กม. วงเงิน 
ค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบการอนุมัติจ้าง 
  (๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ กาฬสินธุ์ - อ. สมเด็จ ตอน ๒ จ. กาฬสินธุ์ ระยะทาง ๑๑ 
กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๗๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่
ระหว่างเตรียมลงนามในสัญญา 
  (๔) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอน ๒ จ.ตราด ระยะทาง ๓๕ กม. วงเงินค่า
ก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอส านัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา 
 ๒. สานต่อโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือ 
ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.) ได้จัดสรรวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชยนาวีจ านวน ๑๒,๗๙๙ ล้านบาท และมี
ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจ านวน ๑๑,๔๐๓ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาในช่วงเดือน 
กันยายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘๓ ล้านบาท 
 ๓. สานต่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบคมนาคม อาทิ 
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง – นครหลวงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๔.๔๔ จากแผนงานร้อยละ ๑๐๐ (เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘.๔๔ 
ของวงเงินโครงการทั้งหมด) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อปรับปรุงสนามบินปากเซ ระยะที่ 
๒ สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ภายใต้
โครงการ (เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๒.๑๖ ของวงเงินโครงการทั้งหมด) โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก จ.พะเยา – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – 
บ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ ๒๒.๕๕ จากแผนงานร้อยละ ๓๐ 
(เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๘.๑๔ ของวงเงินโครงการทั้งหมด) 
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๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และ
การลงทุนข้ามแดน 

๑. สานต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน โดยคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านรถไฟ ไทย – จีน ได้เร่งรัดโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน  โดยได้จัดประชุมหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือ แนวทางด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานและแผนก าหนดการ ตลอดจน
รูปแบบการลงทุนและการเงินแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ ได้ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๔ 
ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่  ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณา
ความก้าวหน้าในงาน การหารือ กรอบทางการเงิน และรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นต้น 

๒. ลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงว่าด้วยการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง
และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญ คือ กระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวจะช่วยท าการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) ในการนี้ 
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว และกระทรวงคมนาคม จะส ารวจความเป็นไป
ได้ส าหรับความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการถ่ายโอนความรู้ทางวิชาการด้านการขนส่งระบบรางรวมทั้งจะ
ร่วมมือในการศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาการขนส่งระบบราง ตามเส้นทาง กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – 
อรัญประเทศ – แหลมฉบัง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทาง แม่สอด-มุกดาหาร และทั้งสองฝ่ายจะ
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานตามบันทึกแสดงเจตจ านงนี้ 

 ในการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองปลัดกระทรวงที่ดิน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงคมนาคม 
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจเพ่ือด าเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาระบบราง
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยฝ่ายญี่ปุ่นจะส่งคณะศึกษาเข้ามาส ารวจเส้นทาง ๓ เส้นทาง คือ เส้นทาง กาญจนบุรี–
กรุงเทพฯ–อรัญประเทศ–แหลมฉบัง เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทาง แม่สอด-มุกดาหาร ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายจะพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพ่ือให้มีการลงนามร่วมกันในการประชุม
คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีฯซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๓. สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่มไว้แล้วให้เกิดผลรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบบริการของ
ส านักงานที่ดินในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบบรกิาร
ในส านักงานที่ดินในพ้ืนที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ ๒๕ แห่ง (จ.กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย 
อุบลราชธานี สระแก้ว และสงขลา) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในหลาย ๆ 
ด้าน ได้แก่  การพัฒนาโปรแกรมระบบงานภายใต้ โครงการสารสนเทศ การทดแทนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ให้ส านักงานที่ดิน รวมทั้งปรับปรุงส านักงานที่ดินด้านสถานที่และอาคาร โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การวางผังเฉพาะและผังเมืองรวมพื้นที่ชุมชนชายแดน จ านวน ๓ แห่ง ซึ่ง
อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา รวมถึงการด าเนินโครงการพัฒนาเมืองชายแดนต่าง ๆ และโครงการ
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พัฒนาด่านพรมแดน เช่น การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า ด่านพุน้ าร้อน อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี การขยายระยะเวลามาตรการส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรแม่สอด โครงการ
ปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เป็นต้น 

๔. สานต่อโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการแบบ National Single 
Window (NSW) โดยบริษัท ยิปอินซอย จ ากัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ 
๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ตรวจรับ  

 นอกจากนี้ ได้ด าเนินการจัดท าพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (Harmonized System Code) 
จ านวน ๓ มอก. ได้แก่ (๑) มอก. ๒๓-๒๕๒๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์ส าหรับหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ (๒) มอก. ๖๘๕-๒๕๓๐ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น และ (๓) มอก.
๑๙๕๕-๒๕๕๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจ ากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ 

 ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดตั้ง NSW ให้ได้ตามเป้าหมาย 
ได้แก่ คณะท างานเพ่ือก าหนดพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) และคณะท างานเพ่ือก าหนดระเบียบปฏิบัติ
และขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกับระบบ NSW (ตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘) และอยู่ระหว่าง
การจัดท าขอบเขตของงานและเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบงานต่อไป 

 ส าหรับแผนงานด้านการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW นั้น มีความก้าวหน้าและ
ด าเนินการติดตั้งระบบครอบคลุมหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ิมขึ้นหลายหน่วยงาน 
อย่างไรก็ดี ยังพบว่าขาดแคลนงบประมาณเพ่ือบูรณาการภาพรวมระบบ NSW ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
เช่น การจัดหาระบบ ICT และขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW การจัดท ากฎระเบียบของทางราชการ เนื่องจากบางหน่วยงานยังไม่
รองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การเสริมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 
เป็นต้น 

๕. ด าเนินการพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานปกติเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติ และแจ้งเตือนผลการตรวจสอบระบบพบสาร
ตกค้างและโรคระบาดทั้งพืชและสัตว์ ในระยะแรกได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีพัฒนาด่านสินค้า
เกษตรชายแดนในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน ๖ แห่ง คือ (๑) อ าเภอแม่สอด จ.ตาก (๒) 
อ าเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว (๓) อ าเภอคลองใหญ่ จ.ตราด (๔) ชายแดน จ.มุกดาหาร (๕) อ าเภอ
สะเดา (ด่านสะเดา) จ.สงขลา และ (๖) อ าเภอสะเดา (ด่านปาดังเบซาร์) จ.สงขลา 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๑๖ 

 
 

๖. สานต่อการด าเนินโครงการพัฒนาด่านพรมแดนต่าง ๆ เช่น 
(๑)  โครงการพัฒนาด่านศุลกากรแม่สอด โดยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยวิธีตกลงโดยไม่เกินอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกรมศุลกากรได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ ในวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท ระยะเวลาจ้าง ๖ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนิน
การศึกษาฯ และมีก าหนดสัญญาแล้วเสร็จ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

(๒) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน) โดย
กรมศุลกากรได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กับสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๙ ล้านบาท ระยะเวลาจ้าง ๖ งวดงาน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษา และมีก าหนดสัญญาแล้วเสร็จ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน ด่านศุลกากรคลองใหญ่ (บริเวณจุดผ่านแดนบ้าน
มหาดเล็ก) โดยเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อยุติเกี่ยวกับเขตแดนและการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อกอ่สรา้งดา่น
พรมแดนด่านศุลกากรคลองใหญ่ (บริเวณจุดผ่านแดนบ้านมหาดเล็ก)  

(๔) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณใกล้เคียง อยู่ระหว่างรอการ
จัดท าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities : B.O.Q) จากบริษัทที่ประกอบราคาได้ 
เพื่อน าเสนอกรมฯ ต่อไป 

(๕) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) โดยในระยะที่ ๑ เป็นการ
ขยายพ้ืนที่ด่านพรมแดนสะเดาด้านขาออก เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา โดยบริษัท ฟอร์ คอน 
จ ากัด เป็นผู้รับจ้าง ก าหนดเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผล
การด าเนินการก่อสร้าง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็น ๘๙.๗๒% 
คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๔๓ วัน คิดเป็น ๑๑.๙๔% ในการนี้ แผนการปรับปรุงในระยะที่ ๒ ซึ่ง
เป็นการขยายพ้ืนที่ด่านพรมแดนสะเดาด้านขาเข้า อยู่ระหว่างการก าหนดราคากลางใหม่ เพ่ือท าการจัด
ประกวดราคาครั้งที่ ๒ เนื่องจากเกินก าหนด ๓๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ก าหนดมาตรการการด าเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  

 เกี่ยวกับการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) นั้น เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงถนนกาญจนวิชตามโครงการของกรมทางหลวงช่วงบริเวณตั้งแต่ทางเข้า – ออก ด่านพรมแดน
สะเดา เป็นต้นไป ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ เมตร (เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน) ซึ่งเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดมาก ท าให้การขนย้าย
เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์การก่อสร้างที่จะน าเข้าพ้ืนที่โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่าน
พรมแดนสะเดา) เกิดความไม่สะดวกและล่าช้า 

๗. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามแนว
ชายแดนและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) ที่พิจารณาเห็นชอบ
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พ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนที่ชายแดนและเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการด าเนินการ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรให้สอด
รับกับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินการผ่านการพัฒนาสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกินความต้องการและ
ราคาตกต่ า โดยการน ามาเก็บรักษา ปรับปรุงสภาพ และแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าด าเนินการใน ๒ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ คือ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณ 
๒๐,๐๐๐ ตัน โดยสหกรณ์ ๔ แห่ง และ (๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว น าเข้ามัน
ส าปะหลัง จ านวน ๒๔,๐๐๐ ตัน ข้าว ๑๐,๐๐๐ ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕,๐๐๐ ตัน และถั่วเหลือง ๕,๐๐๐ 
ตัน โดยสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด และสหกรณ์เครือข่ายอีก ๑๒ แห่ง และได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้
สหกรณก์ู้ยืมในลักษณะกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ทบทวนโครงการ โดยให้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ทุกชนิด ก าหนดโควตา จุดที่จะน าเข้า วิธีการที่จะน าเข้า การเก็บรักษา และจัดจ าหน่าย ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และส าหรับแผนในระยะยาวอาจพิจารณาตั้งโรงงานแปรรปูในประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและส่งออก โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสาน
ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการด าเนินการมีดังนี้  

(๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ได้ด าเนินการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
ประเทศพม่า เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน ๑,๖๐๓ ตัน โดยเครือข่ายสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
คือ สหกรณ์นิคมแม่สอด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด และสหกรณ์การเกษตร
พบพระ 

(๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว น าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศ
กัมพูชา จ านวน ๕,๐๐๐ ตัน 

(๓) ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก ๓ แห่ง คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นด้านสินค้าเกษตรที่ลักลอบน าเข้าและความพร้อมของสหกรณ์ที่จะ
ด าเนินการแล้ว 

๘. ด าเนินการเจรจาจัดท าร่างสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) ของโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) สัญญาสัมปทานนิคมอุตสาหกรรมเริ่มต้น 
(๒) สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้า 
(๓) สัญญาสัมปทานถนน ๒ เส้นทางจราจร 
(๔) สัญญาสัมปทานท่าเรือขนาดเล็ก 
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(๕) สัญญาสัมปทานแห่งเก็บน้ า 
(๖) สัญญาสัมปทานโทรคมนาคม 
(๗) สัญญาสัมปทานที่พักอาศัย 
(๘) สัญญาสัมปทานสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) และ 

(๙) สัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าชั่วคราว 
๗.๗ การด าเนินการอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาในส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ แห่ง เพ่ือประสานและ
ขับเคลื่อนความเข้าใจ ส่งเสริมต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงด้านภาษา ด าเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม
หลัก คือ (๑) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (๒) การส่งเสริม สร้าง พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้  และ 
(๓) การขยายผลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาภาค 
เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาภาค ๑ – ๑๓ และจัดกิจกรรมเพื่อจัดหา รวบรวม และคัดเลือกผลงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็น Best Practice 
 ขณะนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาภาค ๑ – ๑๓ ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

(๑) อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลาง
อาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ไปสู่การปฏิบัติ จ านวนศูนย์ละ ๑๕๐ คน ทั้ง ๑๓ 
แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๐คน ทั่วประเทศซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให้
แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วอาเซียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ ก.ค. ๕๕ เพ่ือเป็นแม่บทให้กับครูทั่วอาเซียน
ในการให้การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนแก่เยาวชนในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี จากผลการส ารวจพบว่าครู
ที่รับผิดชอบการสอนอาเซียนศึกษามีอุปสรรคในการน าหลักสูตรดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ  

(๒) รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ด้านอาเซียนศึกษา เพ่ือให้ศูนย์อาเซียนศึกษาภาค ๑ – ๑๓ 
เป็น Resource Centre ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านอาชีวะ ทั้งในระดับ ปวช . และ ปวส. เพ่ือให้การผลิต
อัตราก าลังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ประจ าศูนย์ จะเป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมตามบริบทพ้ืนที่ 

(๓) ได้จัดประชุมผู้แทนของแต่ละส านักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๓ เมื่อวันที่ ๕ – ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทดสอบทักษะ
การใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการชี้แจงรูปแบบ ขั้นตอน และก าหนด
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน โดยแบ่งระดับการทดสอบภาษา  

๒. ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศภายใต้กรอบ 
University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาไทยไปศึกษาใน
ต่างประเทศระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือระดับรัฐบาลหรือระดับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าบ้าน (Home University) และสถาบันอุดมศึกษา
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เจ้าภาพ (Host University) ก าหนดให้ถ่ายโอนหน่วยกิตอย่างน้อย 6 หน่วยกิตกลับมายัง
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยเปิดให้แลกเปลี่ยนได้กับทุกประเทศในโลก ยกเว้นกลุ่มประเทศสมาชิก 
EU และกลุ่มประเทศในอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๖ คน  

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมบทบาทของคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจังหวัด และการขับเคลื่อนทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน” (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประจ าจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค งของมนุษย์
จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๖ คน โดยที่ประชุมมุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการ
ท างานด้านคนพิการตามกรอบทศวรรษแห่งอาเซียนในระดับภูมิภาค 

๔. จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้น าเสนอประเด็นของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ต้องการผลักดัน
และเพ่ือใช้พิจารณาประกอบการจัดท าค ากล่าวของนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้น าเสนอความคืบหน้าของ Post Vision 2015 และ ASCC Attendant 
Document รวมถึงความร่วมมือในประเด็นด้านการค้ามนุษย์ 

๕. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการ ASEAN Leaders’ Interface ส าหรับผู้แทนเยาวชน เมื่อวันที่  
๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๐๑ KL Convention Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพ่ือร่างค ากล่าวในการ
การเข้าร่วมการประชุมข้างต้น โดยมีสารัตถะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผู้แทนเยาวชนอาเซียนต้องการ
ผลักดันร่วมกัน รวมทั้งชี้แจงก าหนดการในการเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ พิธีเปิด และการประชุม ASEAN 
Leaders’ Interface และในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ASEAN 
Leaders’ Interface ส าหรับผู้แทนเยาวชน ณ KL Convention Center โดยมีผู้แทนเยาวชนจาก
ประเทศมาเลเซียเป็นผู้แทนกล่าวประเด็นที่เยาวชนต้องการผลักดันให้กับผู้น าอาเซียนได้รับทราบ เช่น 
ประเด็นด้านการศึกษา สิทธิของผู้ย้ายถิ่นฐานและแรงงานต่างชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 

๖. ผู้แทนจากไทยได้เข้าร่วมการประชุมส าหรับคู่สมรสของผู้น าอาเซียน (Forum for Spouse 
of ASEAN Heads of State/Government) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ KL Convention กรุง
กัวลาลัมเปอร์ โดยในที่ประชุมคู่สมรสของผู้น าอาเซียนต้องการผลักดันให้ตระหนักถึงธุรกิจเพ่ือสังคม 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายในแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสังคมในหลายประเด็น เช่น ทฤษฎีและการลงมือท าธุรกิจเพื่อสังคม บทบาทของรัฐบาลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อสังคม เป็นต้น 

๗. เตรียมโครงการรวมพลังงานเยาวชนไทยเพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมกีลุม่เปา้หมาย
จ านวน ๑๒๐ คน วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการท ากิจกรรมโดยการใช้
ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายการท างานในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วยกิจกรรมการอภิปราย 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมจิตอาสา 

๘. จัดการอบรมและเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียส าหรับ
เสาสังคมและวัฒนธรรม เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและดูแลเว็บไซต์ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย (๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘) การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโส ๓ เสา
หลัก (Joint Preparatory Meeting : JPM) ภายใต้การประชุมคณะท างานเสาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพ่ือพิจารณายกร่างเอกสารวิสัยทัศน์
และเอกสารประกอบซึ่งจะมีการพัฒนาไปเป็น Blueprint ฉบับใหม่ของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘) การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพ่ือเตรียมการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) และการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เป็นต้น 

๙. เตรียมการจัดค่ายเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสู่อาเซียน ภายใต้โครงการรวมพลังเยาวชนไทย
เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และสามารถ
น าประสบการณ์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายการท างานในกลุ่มเยาวชน  

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดการสัมมนาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังอาเซียน ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

๑๑. เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการไทยผ่านโครงการและการสัมมนาต่าง ๆ อาทิ โครงการ
พัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ 
“Exchange views on Post-2015 Priorities of ASEAN Civil Service Matters” ตลอดจนการ
ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ เช่น การอบรมหลักสูตร “ความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Legal)” “การสื่อสารและ
น าเสนอเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Communication)” “การสื่อสารและน าเสนออย่างมีชั้นเชิงทางการทูต เพ่ือสร้างความร่วมมือและ
เอกภาพในภูมิภาคอาเซียน (APSC Communication)” เป็นต้น 

 

บทวิเคราะห์ผลส าเร็จและความก้าวหน้า 

 รัฐบาล โดยส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในเสาการเมืองและความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรม
บุคคลากรภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพให้มีความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
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อาเซียน  นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนภายในประเทศ
ได้รับทราบถึงประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับจากประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้
ประชาชนในทุกภาคส่วนได้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในประชาคม ทั้ งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 26 รัฐบาลได้ผลักดันประเด็นที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทย และการยึด ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และมีความสุข 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งความเชื่อมโยงในภูมิภาค และกับภายนอกภูมิภาค 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ซึ่ง
จะช่วยลดความยากจน ความเหลื่อมล้ า และช่องว่างด้านการพัฒนา 

 
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 ๘.๑ การสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
            ๘.๑.๑ การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา  อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท ากรอบการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย (Promotion Center for the Development of Company R&D Centers in 
Thailand) ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา ให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาคิดเป็น 
1% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2559 และ 2% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีสัดส่วนการลงทุน 
เอกชน:รัฐบาล คือ 70:30  โดยสร้างกลไกการให้บริการ (one stop service)  และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท าร่าง” ข้อเสนอมาตรการสนับสนุนศูนย์วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทเอกชน เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป  รวมทั้งได้สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วม
ลงทุนและพัฒนาด้านวิจัยและพัฒนา ได้แก่ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการ
ผลักดันการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ  บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
สาขานครราชสีมา  วางแผนสร้างกลุ่มคลัสเตอร์และจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของ
ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 
  ๘.๑.๒  การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  ได้ให้การ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial 
Technology Assistance Program: iTAP) จ านวน ๘9๙ โครงการ (โครงการต่อเนื่อง ๖๔๕ โครงการ 
และโครงการใหม่ ๒54 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 353 โครงการ) ตัวอย่างผลงาน เช่น  
เครื่องวัดความเผ็ด   “blueAmp”ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม เป็นต้น 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๒๒ 

 
 

  ๘.๑.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค ได้บูรณาการ 
การท างานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่
ตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  โดยได้จัดท าแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้มีการจัดประชุมเพ่ือบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถ
ของจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยด าเนินการไปแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่  
อุดรธานี  ล าปาง  สตูล  กระบี่  นราธิวาส  เชียงราย ร้อยเอ็ด พะเยา นครพนม และล าพูน ทั้งนี้            
มีผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ได้รับการให้บริการค าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภาพด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ านวน ๓๓๐ ราย  นอกจากนี้  ได้ด าเนินการพัฒนาสินค้า 
OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน 120 ผลิตภัณฑ์  โดยมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,951  ราย  ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิภาคเพ่ือการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ จ านวน 80 ห้อง  
  8.1.4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา   

         - การแปรรูปยางธรรมชาติเพ่ือน าไปสร้างพ้ืนลู่ - ลานกรีฑา และ
ลานอเนกประสงค์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้จัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ  
และได้จัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความ
พร้อม ระหว่างวันที่ 9 - 27 กุมภาพันธ์ 2558  โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม  คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้างเทคโนโลยีการสร้างพ้ืนลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  จ านวน 90 ราย /53 
หน่วยงาน  และกลุ่มอุตสาหกรรมยางเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยาง เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างพ้ืนลู่ -ลาน
กรีฑา  จ านวน 88 ราย /58 หน่วยงาน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าโครงการสร้างพ้ืนลาน
อเนกประสงค์ส าหรับเป็นพ้ืนที่สาธิตในกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เขตบางพลัด    
ขนาดประมาณ 989 ตารางเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสอืตอบรับอนญุาตให้ใชพ้ื้นที่โรงเรียนบาง        
ยี่ขันวิทยาคมจากส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

          - การใช้เตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน   โดยมีกลุ่มเอกชน
ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาอบรมควันยางแผ่นดังกล่าวแล้ว 24 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสหกรณ์ 21 
ราย และบริษัทเอกชนรายย่อ 3 ราย  ซึ่งการใช้เตาอบยางในสหกรณ์จ านวน 24 ราย ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ คือ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (ที่ใช้ไม้ยางพารา) ถึง 40% และลดระยะเวลาในการอบยางลง 
25% คุณภาพยางแผ่นดีขึ้น สามารถเพ่ิมรายได้ถึง 12,000 บาท/วัน รวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท/ปี       
มีความปลอดภัยในการใช้งาน  ลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้  จึงช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ชาวเกษตรกร
สวนยางได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการขยายผลการใช้งานเตาอบยางแผ่นรมควันประหยัด
พลังงาน ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง จ านวน 5 สหกรณ์ 

- การผลิตยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน  เป็นงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุการวิจัยแห่งชาติ    โดยได้ขยายผลองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี       
กักเก็บกลิ่นหอมส าหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม  ในผลิตภัณฑ์         
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ที่นอน หมอนยางพารา  ยางรองพ้ืนรองเท้า และผลิตภัณฑ์ถุงมือยางชนิดต่างๆ รวมทั้งเจรจาเพ่ือการ
อนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท 4 ราย  ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย  โดย
คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 1,000 ล้านบาท  และเป็นอีกแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ าได้ 

-  เปิดตัวแอพพลิเคชัน่  
    1) แอพพลิเคชั่น FoodiEat  หวังให้คนไทยใช้เป็นเครื่องมือที่

สามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกายที่ถูกต้อง ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่น "FoodiEat" ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย บนมือถือทั้ง
ระบบ iOS และ Android  โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และค านวณค่าพลังงาน
ที่เผาผลาญจากการออกก าลังกาย  รวมถึงให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเรียนรู้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกก าลังกายของผู้ใช้ด้วย 

    2) แอพพลิเคชั่น TVIS (Traffic Voice Information System) 
โดยแอปพลิเคชั่น TVIS จะรายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบออนไลน์ทันที (Real-time) ผู้ใช้
สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ือวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อหลายวัน  ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้  โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ http//www.tvis.in.th โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  

    3) แอพพลิเคชั่น SafeMate โดยแอพพลิเคชั่น SafeMate เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เน้นความสะดวกในการใช้งานและเข้าถึงง่าย 
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟน โดยสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบทันที 
(Real-time) เช่น การเบรก การเร่งเครื่อง การเปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นได้ที่ Google Play และ App Store  
         -  สรปุผลการด าเนนิงาน ณ สิ้นเดอืนเมษายน 2558  ของกระทรวง  
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

1) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต 
เกษตร บริการ และภาคสังคม/ชุมชน จ านวน 110 เรื่อง    

2) มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ จ านวน 157 ราย   

3) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการน าเข้าที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ จ านวน 23 เรื่อง   

4) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจด
สิทธิบัตร จ านวน ๒3 เรื่อง  

5) มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ จ านวน ๙๐ เรื่อง    
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 ๘.๒ การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   
            ๘.๒.๑ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ (Talent Mobility)  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยู่ใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจ านวนมาก มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาน
ประกอบการภาคเอกชน ท าให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืนระยะยาว  ผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

๑) เกดิการเคลื่อนย้ายนักวิจยัจากภาครฐัไปท างานในภาคเอกชน  
จ านวน ๘๘ คน และนักศึกษา ๔๓ คน ไปยัง 4 บริษัทใหญ่ และ ๓๔ บริษัท SMEs 

๒) มีบริษัท SMEs ได้รับการวินิจฉัยปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ
สนับสนุนด้าน วทน. จ านวน 326 บริษัท 

3) มีศูนย์อ านวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House)    
จ านวน ๔ แห่ งกระจายทั่ วประเทศ  ได้แก่  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการกับหน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุนการ
จัดท า/ปรับปรุงกฎระเบียบหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมนักวิจัยไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยได้มีการน าร่อง Talent Mobility ในส่วนกลาง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
และส านั ก ง าน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี แห่ งชาติ  และในส่ วนภูมิ ภาค  ได้ แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบ
นโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)  ซึ่ง
นโยบาย Talent Mobility จะเป็นกลไกส าคัญที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดย ๑ ใน
นโยบายรัฐบาล คือ มาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมาย ๑% ของ GDP คิด
เป็นสัดส่วนลงทุนของภาคเอกชนกับภาครัฐ ๗๐:๓๐ ทั้งนี้  ผู้ไปปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย Talent 
Mobility ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา  โดยให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้น
สังกัด  และส าหรับผู้ที่มีข้อผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุน  ให้นับเป็นเวลาใช้ทุนตามสัญญาด้วย  อีกทั้งยังให้
บุคลากรดังกล่าวสามารถใช้ผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชน เป็นผลงานในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
หรือต าแหน่งงานอื่นๆ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจะจัดท าขึ้น  

5) ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการจับคู่ จ านวน ๑๓๔ 
โครงการ และมีความต้องการนักวิจัยกว่า 3๐๐ คน        
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6) พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ เพื่อใช้สืบค้นและจับคู่ (Talent Mobility Database) และสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐในเครือข่าย รวม ๑๓ แห่ง   

7) จัดงาน Talent Mobilityr ๒๐๑๕  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 2558  
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ า กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการบทเรียนและโครงการ
ที่ประสบความส าเร็จจากการจับคู่ความร่วมมือ และโครงการที่มาจากการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการผลิต การบริการและการตลาดที่ประสบความส าเร็จแล้ว ๒๐ โครงการ      
   ๘.๒.๒ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทาง
นวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ได้ร่วมบูรณาการท างานร่วมกั บกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาของ
ประเทศ           โดยด าเนินการ ดังนี้  

         ๑. STEM Workforce โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับ
กระทรวงแรงงาน ดังนี้ 

         ๑.๑) จัดท านโยบาย National STEM Policy for Competitiveness 
หรือการพัฒนานโยบายเพ่ิมผลิตภาพของ STEM Workforce ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้กับการศึกษาด้าน STEM ของไทย 

   ๑.๒) พัฒนามาตรการยกระดับการศึกษา STEM ในระบบการศึกษา 
โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy โดยน าร่องไปแล้ว (การเรียนเพื่อ
การมีงานท า) ใน ๔ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ ๑) โรงเรียน 
แม่อายวิทยาคม ๒) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ๓) โรงเรียนสันก าแพง และ ๔) โรงเรียนเทพศิรินทร์
เชียงใหม่  และอยู่ระหว่างการศึกษาการขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

        ๒. STEM Education โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมการ
ด าเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

   ๒.๑) สนับสนุนการท าวิจัยด้าน STEM เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการ
สอน STEM เช่น โครงการพัฒนาโมดูล STEM : เทคโนโลยีรถไฟฟ้าและโลจิสติกส์ โดยน าร่องใน ๕ 
โรงเรียนระดับมัธยมปลายในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา ๒) โรงเรียนแจงร้อนวิทยาคม 
๓) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ๔) โรงเรียนวัดราชโอรส และ ๕) โรงเรียนราชประชาสมาสัย  

   ๒.๒) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีอยู่  เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยการยกระดับทักษะ
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และความรู้ด้าน STEM  ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรวัยท างาน เพ่ือประเมินผลและวาง
แนวทางการจัดท ารูปแบบการเรียนรู้ STEM ในเด็กแต่ละช่วงชั้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร        
               ๘.๒.๓  การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) ได้ด าเนินการน า
ร่องโครงการ WiL ร่วมกับ ๕ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ  และ ๑ วิทยาลัยเทคนิค คือ วิทยาลัยเทคนิคสัต
หีบ โดยมีนักศึกษารวม ๒๐๐ คน  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่ ไปกับการฝึกทักษะ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  โดยมีครู อาจารย์ ๓๐ คน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ STEM เข้ากับการเรียนการสอนในโรงเรียนร่วมกับสถานประกอบการใน 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย  1) เกษตรและอาหาร  2) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  และ 3) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน   

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าร่างกรอบแนวคิดโครงการศึกษาวิจัยและผลักดันนโยบาย
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานด้วยกลไกสมาพันธ์ WiL แห่งประเทศไทย 
(WiL Alliance) ภายใต้รูปแบบการท างานรัฐร่วมเอกชน PPP (Public Private Partnership)   

นอกจากนี้  ได้มีการหารือกับ BOI  เกี่ยวกับการส่งเสริมแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี   โดย BOI อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอให้มีแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ส าหรับบริษัทหรือ
สถานประกอบการใดที่มีการด าเนินกิจกรรม Work-integrated Learning : WiL) ภายใต้ความร่วมมือ
ในรูปแบบของรัฐร่วมเอกชน (Public Private Partnership : PPP)  และหากเป็นโครงการที่มีความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  บริษัทหรือสถานประกอบการนั้นๆ จะได้รับการพิจารณาเรื่องการขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive) 
  ๘.๒.๔ การพัฒนาก าลังคนในสาขาขาดแคลน  ได้ด าเนินการสนับสนุน
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ
ที่ ๓  และโครงการฯ ระยะที่ ๓+ เพ่ือไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก           
ในสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน  สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโน
เทคโนโลยี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มีเป้าหมายรวมจ านวน ๑,๔๘๐ คน (ต่างประเทศ 
๑,๓๒๐ คน และในประเทศ ๑๖๐ คน)  โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนต่อเนื่องแล้ว 
๑,๒๒๐ คน ซึ่งเป็นทุนต่างประเทศ ๑,๐๗๐ คน และทุนภายในประเทศ ๑๕๐ คน  และได้จัดสรรทุน
ใหม่ 50 ทุน  (ทุนต่างประเทศ)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดสรรทุนใหม่  ๒1๐ ทุน  ทั้งนี้  มีผู้รับทุนไปแล้ว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๓ คน  ส าเร็จการศึกษาแล้ว ๒,๕๙๐ คน โดยไปปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ๑,๔๕๐ คน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ๗๖๙ คน และหน่วยงานอื่นๆ 
๓๗๑ คน 
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   ๘.๒.๕ การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินโครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับสู่
มาตรฐานสากล  โดยทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.)  ได้มีการประกาศผลผู้ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4)  จ านวน 100 
คน  และอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับทุนระดับปริญญาตรี   และทุนพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเยาวชนได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 4,430 คน  รวมทั้งได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน  1,687  
ทุน   ตลอดจนอยู่ระหว่างการเตรียมงานการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ปี ๒๕๕๘ (The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 
2015) ระหว่างวันที่ 4–16 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

นอกจากนี้  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยได้สนับสนุนทุน สควค. จ านวน 1,116 ทุน  ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการรับสมัครผู้เข้ารับทุน ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 355 ทุน  ด าเนินโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพ่ือผลิตอาจารย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยรับนักศึกษาทุนระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง รุ่นปีการศึกษา 2557  เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 167 คน   
   ๘.๒.๖ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                         
                                   - จัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์น า
ชาติยั่งยืน  โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 
17  ธันวาคม 2557  - 10  มกราคม 2558  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 19 แห่ง  ประกอบด้วย  1) 
จัดแสดงนิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ”  และกิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน   มีผู้
เข้า ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  270,605  คน  จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘” 
ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม 25๕๘ ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และถนนพระรามที่ ๖  
และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘  นอกจากนี้  ได้มอบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่ ๑๙ โรงเรียน ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกจิกรรมดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
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                                        - ด าเนินโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ "๗๗ จังหวัด เปิด
ฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"  โดยในปี 2558 จะมีการมอบกล้องโทรทรรศน์ 60 
ตัว พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียนให้แก่
โรงเรียนใน 36 จังหวัด (60 โรงเรียน)  และจะขยายผลให้ครบ ๗๗ จังหวัด (300 โรงเรียน) ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

- จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ าชัยพัฒนา” และเป็นการสร้าง 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคม/ชุมชน และเศรษฐกิจ  ในงานมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ จ านวน ๖๐๐ ผลงาน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การสัมมนาและการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้  และกิจกรรมถ่ายทอดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  โดยมีผู้เข้าร่วมงานในภาค
นิทรรศการกว่า ๑๒๐,๐๐๐ คน  และผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้กว่า ๗๐๐ คน 

- จัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพ่ือ SMEs และ
เกษตรกร" ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สถานพักฟ้ืนและพักผ่อนกองทัพบก สวนสน
ประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี 
ประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ SMEs ประชนทั่วไป และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดใกล้เคียง และสื่อมวลชน มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สามารถพัฒนาและ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ทั้งนี้  มีการจ าแนกชิ้นงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) เกษตรและชุมชน                
2) นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ า  3) SMEs และการส่งเสริมการส่งออก  4) การแพทย์และสมุนไพร            
5) ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม  6) ท่องเที่ยววิถีไทย  และ 7) ระบบขนส่งทางราง  ตัวอย่าง
ผลงาน  อาทิ เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุระดับอุตสาหกรรม  เครื่องเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูง 
หุ่นยนต์หยอดข้าวอัจฉริยะ  เก้าอี้ท าฟันส าหรับผู้พิการ  เครื่องตัดอ้อยฝีมือคนไทย  ยางพารา : ถนน
ยางพารา/ยางรองพ้ืนคอกสัตว์/บล็อกปูพ้ืนท าจากยางพารา  อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก  เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารออมสิน  
ที่เป็นกลไกส่งเสริม SMEs เพื่อรับขึ้นทะเบียน รวมถึงการบริการต่างๆ เช่น สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมด้วย 

  -  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติน าทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์
ไทยจาก 17 หน่วยงาน จ านวน 69 ผลงาน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในงาน “43rd 
International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 15 - 19 เมษายน 2558             
ณ กรุง เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพ่ือส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ โดยมี
ผลงานของไทยได้รับรางวัล ๑๐๒ รางวัล  ประกอบด้วย  รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ๘ รางวัล  เหรียญ
ทอง ๒๑ รางวัล  เหรียญเงิน ๒๐ รางวัล  เหรียญทองแดง ๑๕ รางวัล  และรางวัลพิเศษจากประเทศ
ต่างๆ  ๓๘ รางวัล 
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 ๘.๓ การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
น างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและ
พัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
  8.3.1  การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐๐%    
      - คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2557  เห็นชอบใน
หลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเพ่ิมจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐%  มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี 
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 2558 - ๓๑ ธันวาคม 2562  ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีความส าคัญต่อ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย โดยนอกจากจะท าให้ผลงานวิจัยในภาครัฐ
รองรับความต้องการเชิงพาณิชย์ท่ีแท้จริงแล้ว  ยังเชื่อมโยงการวิจัยกับภาคเอกชนเพ่ือให้มีนวัตกรรมใน
การลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ    

         - คณะกรรมการพัฒนาระบบนวตักรรมของประเทศไดม้ีมติเมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ ์2558 เหน็ชอบนโยบายและมาตรการส าคญัเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมของประเทศ ดังนี้ 
                             1) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา         
ในภาคเอกชน  ให้ก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ภาคเอกชนสามารถน ารายจ่าย
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาขอลดหย่อนภาษีได้ ๓ เท่าของรายจ่ายจริง  โดยให้ก าหนดเพดานเป็น 3 ขั้น 
คือ 1) บริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของรายได้         
2) รายได้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท  หักรายจ่ายเพ่ิมเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ 9 
ของรายได้  และ 3) รายได้ส่วนที่เกิน 200 ล้านบาท หักรายจ่ายเพ่ิมเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของ
รายได้ ในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว และเห็นชอบให้ใช้รูปแบบ Self-Declaration ได้ ส าหรับบริษัทที่
เข้าเงื่อนไข ดังนี้ 1) เป็นบริษัทที่ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง หรือด าเนินการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ 2) เป็นบริษัทที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ จากส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาแล้ว  เมื่อบริษัทที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการตรวจรบัรอง
ระบบงานวิจัยโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้ว บริษัทสามารถรับรอง
โครงการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยตนเอง และยื่นเอกสารประกอบการช าระภาษีประจ าปี
ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ pre-approve 

 2) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา  โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่า โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอ
การพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (ยงยุทธฯ) เป็นประธานไปด าเนินการเสนอแนว
ทางการด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 
                                           3) การสนับสนุนเชิงนโยบายในการใช้นวัตกรรมไทยกับตลาด
ภาครัฐ เพ่ือลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   โดยให้มีการปรับปรุง
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ
ตามรายการบัญชีนวัตกรรมของไทยผ่านวิธีพิเศษได้   
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแนวทางและขั้นตอนการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี (R&D Tax Self-Declaration)  นอกจากนี้  ได้มีการหารือกับ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับการลดหย่อน  โดยก าหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนแยก
ตามขนาดของบริษัท  และอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม   และร่างกฎหมายกองทุนเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์  โดยคาดว่าจะจัดส่งร่างกฎหมายให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘    
 ในส่วนของมาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาส าหรับเงิน
บริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ 
เท่า นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได้พิจารณาเห็นว่า กองทุนที่มีภารกิจเพื่อการ
วิจัยฯ ที่ชัดเจน และไม่มีแหล่งเงินกองทุนหลักอื่นๆ นอกจากเงินงบประมาณ จ านวน ๔ กองทุน คือ  

(๑) กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(๒) กองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(๓) กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
(๔) กองทุนเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข  

โดยหากกองทุนที่มีภารกิจเพื่อการวิจัยฯ มีความต้องการได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม สามารถน าเสนอ
ต่อกรมสรรพากรเพื่อด าเนินการประกาศได้    
  8.3.2 ผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิรูปประเทศ  โดย 
            - มีร่างกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนการพิจาณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘    
    -  อยู่ระหว่างรอบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  1 ฉบับ คือ 
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....    
    -  คาดว่ าจะส่ ง ให้ ส านักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี เ พ่ือน า เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  จ านวน 2 ฉบับ  คือ  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. ....  
           8.3.3 การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดย 
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท าหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์
จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์
เด้น กรุงเทพฯ  เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและก าหนดกรอบแนวทางการผลักดันแผนงานด้าน 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง 2 กระทรวง  
 ๘.๔ การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย  และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้า
อื่นๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง 
  ๘.๔.๑ การพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ภายในประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง  รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพ่ือลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
โดยได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจ าประเทศไทย  ด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยที่จะ
น ามาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่อง  ปัจจุบันได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแล้ว 4 รุ่น        
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 131 คน  และส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร High - Speed Railway 
(HSR) ที่ประเทศจีน รุ่นที่ ๓ - ๕  รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับช่าง
เทคนิค ระดับวิศวกร โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 272 คน ประกอบด้วยบุคลากรระดับ
ช่างเทคนิค จ านวน 174 คน และบุคลากรระดับวิศวกร จ านวน 89 คน   
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะก าลังคนเพ่ือรองรับการ
พัฒนาระบบขนส่งทางรางโดยอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอน wheel-rail 
interaction ชั้นสูงส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์และการทดสอบเรื่องล้อ-ราง และสื่อการเรียนการ
สอนทางด้านระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ  รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบระบบ 
Rail Fastening System ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  นอกจากนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่ง
มอบผลงานวิจัย “เครื่อง Train Driving Simulator” ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นการ
จ าลองวิธีการขับรถไฟเสมือนอยู่ในห้องขับจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถจักรของพนักงานขับรถจักรเพ่ือ
พัฒนาให้มีทักษะและความช านาญในการขับรถจักร  
            8.4.2 การจัดท าทะเบียนผลงานนวัตกรรมไทย  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ จัดท าทะเบียนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้งรวบรวม
ผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการวิจัยและพัฒนา
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป   

ปัจจุบันได้ด าเนินการยกร่างรายการสินค้าหรือบริการ และความต้องการของภาครัฐ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยเบื้องต้นมีรายการสินค้าหรือบริการนวัตกรรม จ านวน ๗๐๐ รายการ และความ
ต้องการที่จับคู่ตรงกันกับนวัตกรรมที่เสนอมาที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
รวม ๑๗ รายการ  ขณะนี้คณะท างานพิจารณาและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่
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หน่วยงานต่างๆ ยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และพิจารณารายการสินค้าหรือบริการที่จะ
บรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยเบื้องต้นจะเริ่มพิจารณาจาก ๘ รายการ ประกอบด้วย 

๑) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Box  
 ๒) เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกส์น้ าหนักเบา 
 ๓) เครื่องช่วยฟังดิจิตัล PO2 ช่วยในการฟังของผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 ๔) นาฬิกาเพ่ือสุขภาพ Wellograph 
 ๕) รถพยาบาลนาโน 
 ๖) เก้าอี้ท าฟันส าหรับผู้พิการ 
 ๗) รถตัดอ้อย 
๘) เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุ 

 ๘.๕ การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  
  ๘.๕.๑ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การ
มหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability and Elderly Persons(Public 
Organization)) เพื่อเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน (Inclusive Society) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรียมการน าเสนอการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคน
พิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) ต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และจะได้
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ๘.๕.๒ การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 
MSTQ (Metrology Standardization Testing Quality)  โดยเป้าหมายการด าเนินงานในปี 
๒๕๕๘  คือ  มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลบริการทดสอบ สอบเทียบในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
และให้บริการในรูปแบบ Single Window  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลและ
ระบบการรับ/ส่งตัวอย่าง  และผลการทดสอบระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  คาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

8.5.3  เปิดศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research 
Center หรือ TBRC) โดยศูนย์ฯ TBRC เป็นศูนย์บริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบการ
บริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัย และประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการจัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการ
ฐานข้อมูลชีววัสดุและการด าเนินการที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ 

 8.5.4  เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ หรือ Microsoft Innovation 
Center (MIC)  ซึ่งนับเป็น ๑ ใน ๑๑๓  ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก  มีเป้าหมายเพ่ือให้
บริการทรัพยากรและความช่วยเหลือด้านไอทีระดับโลก  ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการและ
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สตาร์ทอัพ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  การอบรมทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่นให้กับนักศึกษา  การจับ 
คู่ธุรกิจ และให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

8.5.5 เปิดศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ     
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการพัฒนา
ในภูมิภาคให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.5.6 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัย  ได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย (TNRR และ DRIC)  ดังนี้ 1) คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(WWW.TNRR.IN.TH)  โดยเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จเพ่ือให้บริการสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ 
TNRR  รวมทั้งสิ้น ๓๐3,๐๐๐ รายการ และมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 1,398,047 คน 2) ศูนย์ข้อมูลงานวิจัย
ดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (WWW.DRIC.NRCT.GO.TH) ได้น าเข้าไฟล์เอกสารดิจิทัล
ของผลงานวิจัยฉบับเต็มขึ้นให้บริการ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๕๐๐ ไฟล์ รวมทั้งด าเนินโครงการห้องสมุดวิจัย
สาธารณะ โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ http://www.thai-explore.net  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยแก่
สาธารณชนให้เข้าใจงานวิจัยแต่ละเรื่องได้ง่ายในเวลาสั้น และให้นักวิจัยมีเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลงานวิจัยได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด  โดยรูปแบบข้อมูลที่น าเสนอประกอบด้วย รูปภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหว และสรุปผลงานวิจัยแต่ละเรื่องความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึง  
ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการ และประโยชน์ของการวิจัย  

  ๘.5.7 การบริหารจัดการน้ า   
                                       - ได้มีการเปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน้ าเคลื่อนที่ ในภาวะฉุกเฉิน         
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่บัญชาการและ
ประมวลผลได้ทุกสถานการณ์  สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงให้บริการข้อมูลน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน  และได้ด าเนินการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลน้ าราย
สัปดาห์  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  www.thaiwater.net     
                                       -  จัดท าร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการน้ าของรัฐบาล โดยบูรณาการท างานข้ามกระทรวง
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กว่า ๓๐ หน่วยงาน   
   -  ด าเนินโครงการพัฒนาระบบน ้ าอุปโภค -บริ โภคในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง "ส่งน้ าสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง"  ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (รวม 
17 หมู่บ้าน) ดังนี้ 
                1) จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอชุมพวง ต าบลตลาดไทร จ านวน 
8 หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 2,195 ครัวเรือน (9,086 คน) 
                2) จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอนางรอง ต าบลชุมแสง จ านวน 3 
หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 663 ครัวเรือน (2,268 คน) 

http://www.tnrr.in.th/
http://www.dric.nrct.go.th/
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                3) จังหวัดชัยภูมิ  อ าเภอคอนสวรรค์ ต าบลหนองขาม จ านวน 
5 หมู่บ้าน  โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 856 ครัวเรือน (3,701 คน) 
                  4) จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ ต าบลคอโค จ านวน 1 
หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 185 ครัวเรือน (800 คน) 
        - จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นมี
ระบบข้อมูลส าหรับติดตามสถานการณ์น้ า ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ สนับสนุนการ
แจ้งเตือนภัยน้ าท่วม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลาง ให้ทุกหน่วยงานมีระบบ
ข้อมูลพร้อมส าหรับปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ า ทั้งในสภาวะปกติ และ
สภาวะวิกฤติ  โดยเริ่มต้นน าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พะเยา และพิจิตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาเรื่องน้ ามาโดยตลอด   
                                               - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแบบจ าลองและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเพ่ือคาดการณ์น้ าท่วมและบริหารจัดการน้ าร่วมกับหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การติดตาม เฝ้าระวังภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)  ติดตามสถานการณ์น้ าในพ้ืนที่และวิเคราะห์สมดุลน้ าเพ่ือวาง
แผนการเพาะปลูกร่วมกับชุมชนทุกเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

8.5.8 แนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกล
ทางอากาศและดาวเทียม   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เห็นชอบแนวทางการใช้
ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  และมอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบูรณาการร่วมกัน         
โดยให้มีแผนแม่บท (Road Map) ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพถ่าย 
แผนที่ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการจัดประชุมหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 20 หน่วยงาน  เพ่ือยกร่างแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ภาพถ่าย แผนที่
จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  และได้น าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและแผนแม่บทดังกล่าว (Road Map) และให้ความเห็นชอบเพ่ือจะได้
น าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการต่อไปแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการจัดท า Road Map 
การบูรณาการการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2558   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านระบบภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ ให้สอดคล้องกับ Road Map การบูรณาการการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่
จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  

ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียมนั้น  จะใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการไฟป่า
และหมอกควัน โดยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th   ติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้ง โดยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://drought.gistda.or.th   
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่เพาะปลูก  วันที่ ปลูก และวันที่เก็บเกี่ยวของพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง เพ่ือใช้ประกอบการติดตามพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงเป็นฐานข้อมูลส าหรับการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 

http://fire.gistda.or.th/
http://drought.gistda.or.th/
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และเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน  ตามชนิดและอายุของการเพาะปลูก เพ่ือให้การเยียวยาได้ถูกต้อง
และเหมาะสม  โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 2 สัปดาห์ เป็นรายต าบล อ าเภอ และจังหวัด  และ
ให้บริการผ่านเว็บไซด์ http://rice.gistda.or.th/ricefield และ http://rice.gistda.or.th/ecoplant.jsp  
รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานส าหรับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการตรวจสอบและติดตามการ
เพาะปลูก 
   ๘.๕.9 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ www.aseantalent.net เพ่ือเป็นที่รวบรวมข้อมูล
ส าคัญ และรายงานผลการศึกษา โครงการ ASEAN Talent Mobility  ปัจจุบันได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ขับเคลื่อนการสร้างกลไกการท างานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ 
(Science for Diplomacy)  บูรณาการร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์  โดยเน้นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์   
การต่างประเทศของชาติ  ตามยุทธศาสตร์การต่างประเทศของชาติ 6 สาขาส าคัญ  ได้แก่ เกษตร 
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ , การแพทย์ สุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ , พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสีเขียว , โลจิสติกส์และระบบราง , เศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในเวทีโลก 

2) จับคู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  รวมทั้งขยายความร่วมมือ       
ไปสู่หน่วยงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของต่างประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

3) ด าเนินการหารือภายในประเทศและร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซยีน
ในการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการจัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร                 
ผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับอาเซียน   

4) จัดการประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะของ UNCTAD ใน
รายงานทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (National 
Consultation Workshop for the First Draft of the Science Technology and Innovation 
Policy Review of Thailand)  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)   

5) ได้รับมอบหมายในการเป็นประธาน (Chair) ของคณะที่ปรึกษา
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน (Advisory Body on ASEAN Plan of 
Action on Science and Technology : ABAPAST) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม  
2560 รวมระยะวาระ 3 ปี ท าหน้าที่ก ากับและติดตามการด าเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ (Vision) และ
เป้าหมาย (Goals) ของแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (APASTI 
2015-2020) 
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                            8.5.10  การเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน  อยู่ระหว่างเตรียมการ
จัดประชุม ASEAN Committee on Science and Technology หรือ ASEAN  COST  ครั้งที่ ๖๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมโมเวนพิค รีสอรท์แอนด์สปา กะรนบีช จังหวดั
ภูเก็ต                              

8.5.11 ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ต่างประเทศ   อาทิ   

        -  ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
ไทย-ลาว  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ครอบคลุม ๑๔ สาขา ได้แก่  (๑) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) พลังงาน
ทดแทน (๓) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (๔) ดาราศาสตร์ (๕) เทคโนโลยีแสง        
ซินโครตรอน (๖) เทคโนโลยีอวกาศการส ารวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (๗) มาตรวิทยา 
มาตรฐานทดสอบคุณภาพ (๘) สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
(๙) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๑๐) การส่งเสริมนวัตกรรมส าหรับ SMEs           
(๑๑) อุทยานวิทยาศาสตร์ (๑๒) การจัดการทรัพยากรน้ า (๑๓) เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยและ
ความมั่นคง และ (๑๔) สาขาเทคโนโลยีชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสนับสนุนข้อมูลและความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญของไทยทั้งด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรมและองค์ความรู้อื่นๆ ให้แก่ สปป.ลาว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพให้ชุมชนลาว โดยใช้
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    -  ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนยกระดับความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ใน ๘ เรื่องหลัก 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาบุคลากรวิจัย การร่วมวิจัย และการสนับสนุนให้นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐของ
ไทยไปท าวิจัยร่วมกับฮอนด้า (๒) การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดส่งเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ของไทยเข้าร่วมโครงการ 
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรือ SAKURA Exchange Program in Science  
(๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๔) แนวทางร่วมกันในการพัฒนาด้าน
โครงข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (๕) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
(๖) การสร้างความร่วมมือผ่านกลไกการทูตทางวิทยาศาสตร์ (Science diplomacy) (๗) การสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ของไทย (๘) การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
ของบริษัท Nidec Corporation Japan ในประเทศไทย    รวมทั้งได้ร่วมมือกับสถาบัน Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น ในการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทน (Biomass และ Biodiesel)     
    -  ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
ไทย-จีน  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามบันทึกความตกลงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผลักดันการด าเนินงานใน ๔ โครงการ ความคืบหน้าสรุปได้ดังนี้  
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     (๑) โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน (Thailand-China Joint Research 
Center) – มแีผนจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) พิธีเปิดส านักงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-
จีน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี (๒) การจัดค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-จีน  ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และ (๓)   
การประชุม Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation  และร่วมจัด
แสดงนิทรรศการในงาน China-ASEAN Expo ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งไทยได้บรรจุกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าวไว้ในแผนงานเฉลิมฉลองของรัฐบาลไทยด้วย 

(๒) โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูลการส ารวจดาวเทียมระยะไกล 
(Remote Sensing Satellite Data Service Platform) - จีนได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจน
ด าเนินการติดตั้ง Data Service Platform ณ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศของบุคลากรไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน    
ให้พัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับจีนได้  โดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลดาวเทียมของจีน (CBERS-04) โดยไม่
คิดมูลค่า และไทยมีแผนที่จะร่วมพัฒนาระบบ data service terminal (Cloud Service Platform 
for Remote Sensing) ให้สามารถรองรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตส าหรับให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนใช้ประโยชน์ต่อไป 

(๓) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทย-จีน (Thailand-China 
Technology Transfer Center-TCTTC) – มีแผนการเปิดส านักงานโครงการศูนย์วิจัยร่วม 
(Preparation Office) ณ ประเทศไทย  

(๔) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young 
Scientist Visiting Program-TYSP) - สนับสนุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ท าวิจัย/ร่วมท าวิจัย 

- ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่าง
ไทย-อินเดีย  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานใน
สาธารณรัฐอินเดีย จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

(๑)  โครงการ India - ASEAN Archaeological Atlas From Satellite 
Data-Connectivity of Regional Culture ร่วมกับ NATMO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  

(๒) โครงการ Indo-Thai Geo Spatial Cooperation ร่วมกับ 
Survey of India (SOI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแผนที่มาตรส่วนใหญ่ในรูปแบบ 
๒ มิติและ ๓ มิติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งข้อมูล optical และ radar 
เพ่ือจัดท าสมุดแผนที่ในรูปของหนังสือ และฐานข้อมูลดิจิตอลด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม โดยเน้น
ประเด็นการเผยแพร่ของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียนด้วยการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูล
ดาวเทียม  ทั้งนี้ หน่วยงานของฝ่ายอินเดียจะจัดท าแผนที่และเนื้อหาของพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ทั้งหมด และฝ่ายไทยจะจัดท าแผนที่และเนื้อหาในส่วนการขยายตัวของพุทธศาสนาออกมาจากประเทศ
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อินเดียสู่อาเซียน  ซึ่งจะเป็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย 
สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย) รวมทั้งเอเชียใต้ (ศรีลังกาและเนปาล) 
 
 
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

๙.๑ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และได้ก าหนดเป้าหมายในการ
เพิ่มพ้ืนที่ป่าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ภายใน 10 ปี โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๙.๑.๑ การหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
(๑) ด าเนินการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการลักลอบตัดไม้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง
และไม้มีค่า ซึ่งมี 7 มาตรการ ดังนี้  

มาตรการที่ 1 ด้านการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้  
มาตรการที่ 2 ด้านการสกัดกั้นไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกลักลอบตัด 
มาตรการที่ 3 ด้านการด าเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด 
มาตรการที่ 4 ด้านการข่าวและการปฏิบัติการข่าวสาร 
มาตรการที่ 5 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มาตรการที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
มาตรการที่ 7 ด้านการเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์เร่งด่วน 

มีผลคด ี(ข้อมูล ณ วนัที่ ๑ ตุลาคม 2557 – 1 พฤษภาคม 2558) ดังนี ้
- การบุกรุกพ้ืนที่ป่า จ านวน 1,363 คดี  ผู้ต้องหา 283 ราย พ้ืนที่  

44,681-0-34.8 ไร ่
- การลักลอบตัดไม้ จ านวน 1,540 คดี ผู้ต้องหา 607 ราย ปริมาตรไม้ 

6,955.11 ลูกบาศก์เมตร 
- การด าเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และอุทยานแห่งชาติกว่า 1,110 คดี คิดเป็น

เนื้อที่ป่าที่กลับคืนมาได้กว่า 26,604 ไร ่
- การลาดตระเวนเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

รับแจ้งเบาะแสการบุกรุก 
(2) ก าหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุก

พ้ืนที่ป่า โดยก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแลป่าเชิงพ้ืนที่ คือ การแบ่งพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 
๑๓๓,๔๒๓,๒๑๖ ไร่ แบ่งเป็น 
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- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ 1 (AO1) พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการด าเนินคดีกับผู้ที่
บุกรุกและคดีได้ถึงที่สุดแล้วจ านวน ๔๖,๓๔๕ ไร ่

- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่  2 (AO2) พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกและได้แจ้งความ
ด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วจ านวน ๔๒๙,๒๘๔ ไร ่

- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ 3 (AO3) พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบแต่อยู่ระหว่างขั้นตอน
การพิสูจน์สิทธิจ านวน ๓๒,๐๒๓,๖๓๙ ไร ่

- พ้ืนที่ปฏิบัติการที่ 4 (AO4) พ้ืนที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษาจ านวน 
๑๐๐,๙๒๓,๙๔๘ ไร ่

โดยจะเร่งด าเนินการในพื้นที่ AO1 โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นของนายทุนและที่ศาล
ตัดสินแล้ว และจะเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก AO โดยจะเชื่อมโยงการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ AO ใน ๔ พ้ืนที่  ระหว่างวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - 1 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 41,810,123 ไร ่แบ่งเป็น 

- พ้ืนที่ AO1 ด าเนินการแล้ว 14,๘77 ไร่ 
- พ้ืนที่ AO2 ด าเนินการแล้ว 20,263 ไร่ 
- พ้ืนที่ AO3 ด าเนินการแล้ว 450,960 ไร่ 
-พ้ืนที่ AO4 ได้ด าเนินการป้องปรามโดยใช้มาตรการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่

เดินเท้า การลาดตระเวนทางอากาศ และการเฝ้าติดตามโดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า จ านวน 41,324,022 ไร ่

9.1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
มีเป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ รวม 21,850 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ปัจจุบัน 
ได้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว รวมทั้งสิ้น 9,322 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 3.9 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่  
30 เมษายน 2558) โดยมีการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ ชุมชนจะตั้ง
กฎกติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้ และเป็นการดูแลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ประชาชนได้ประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และ
การอยู่อาศัยในสภาพป่าที่คงความสมบูรณ์ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหน จากการ  
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พัฒนา และรักษาพื้นที่ป่าในความดูแลของตนเอง 

๙.๑.3 การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลน และพ้ืนที่สาธารณะ 
(1) จัดท าข้อมูลแนวเขตลงบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และมาตราส่วน  

1 : 50,000 และปรับปรุงแนวเขตป่าชายเลนเพ่ือจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ในพ้ืนที่  
24 จังหวัด 

(2) ตรวจสอบพ้ืนที่ ข้อเท็จจริง สิทธิครอบครอง และสภาพการใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน ตามข้อมูลแผนที่แสดงพ้ืนที่สวนปาล์มและพื้นที่สวนยางพาราที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๔๐ 

 
 

(3) การรังวัดและจัดท าแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครอง
ที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง) โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๐๐๐ แปลง
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด คือ ชัยภูมิ บึงกาฬ เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร และ
หนองบัวล าภู ด าเนินการแล้ว 529 แปลง นอกจากนั้น ได้จัดท าแผนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการทับซ้อน 
แนวเขตที่ดินของรัฐ โดยมีเป้าหมายในปี 2558 จ านวน 5,000 ระวาง ด าเนินการแล้ว 2,760 ระวาง 

(4) การน าเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ ระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในปี 
2558 จ านวน 30,000 แปลง ปัจจุบัน น าเข้าข้อมูลแล้ว 15,680 แปลง 

9.1.4 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(1) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 

รวม 247 กิโลเมตร และมีแนวเขตฝั่งทะเลที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 408 กิโลเมตร ปัจจุบัน  
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชนในพ้ืนที่ที่เป็นหาดเลนและหาดเลนปนทรายซึ่งประสบปัญหา 
กัดเซาะระดับวิกฤต ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบกลางรายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนิน
โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของตะกอน 
ความหลากหลายของสัตว์น้ าป่าชายเลน การเพ่ิมขึ้นของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการมีส่วนร่วม  
ของชุมชน 

(2) จัดท าเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ า โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 50,000 ไร่ 
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการส ารวจคัดเลือกเพ่ือเตรียมการจัดท าเขตพิทักษ์ฯ 

๙.๒ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน  

9.2.1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ าลงในแหล่งน้ าธรรมชาติแล้วกว่า 655.77 ล้านตัว 

9.2.2 การจัดท าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. 2558 – 2564 เพ่ือแก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยก
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งลดแรงกดดัน
โดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างยั่งยืน โดยได้จัดท า (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ร่าง) เป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ .ศ. 2558–2559 เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้จัดท าแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน
เพ่ิมเติม โดยให้มีรายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเตรียมการแจ้ง
เวียนแผนแม่บทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่อไป 
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๙.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด 
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

๙.๓.๑ การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลแปลงที่ดินและฐานข้อมูลราษฎร  ด าเนินการ
ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลแปลงที่ดินและฐานข้อมูลราษฎรที่อยู่อาศัยหรือท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยแบ่ง
ประเภทและระบุที่ตั้ง รวมทั้งขนาดพ้ืนที่ ดังนี้ 

(๑) พ้ืนที่ป่าที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรแล้ว 
(๒) พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่มีความพร้อมที่จะให้จัดสรร 
(๓) พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มเติม 

ซึ่งปัจจุบัน ได้จัดท าข้อมูลพ้ืนที่ป่าเสื่อมสภาพในป่าสงวนแห่งชาติ ระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ครบ 
ทั่วประเทศแล้ว นอกจากนั้น ได้น้อมน าพระราชด ารัสและแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
มาปรับใช้ เช่น โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด ารัส โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นต้น  
ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อขยายป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

๙.๓.๒ การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน  
(1) เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินโดยการส ารวจโฉนดที่ดินและจัดท าแผนที่รูปแปลง

โฉนดที่ดินซึ่งในปี ๒๕๕๘ มีเป้าหมายด าเนินการในพื้นที่ ๔๘ จังหวัด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง ปัจจุบัน
ส ารวจโฉนดที่ดินแล้ว 52,839 แปลง 

(2) จัดท าและให้บริการระวางแผนที่ส าหรับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งในปี 2558  
มีเป้าหมายด าเนินการ 10,000 แปลง ปัจจุบัน ด าเนินการไปแล้ว 5,776 ระวาง 

๙.๓.๓ การบริหารจัดการที่ดิน ด าเนินการจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (คทช.) และ
คณะอนุกรรมการภายใต้ระ เบียบฯ ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิ น 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

(1) ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 - 2559 และ ปี พ.ศ. 
2560 - 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายดังนี้ 
 

พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน (ไร่) 

1. การส่งมอบทีด่ิน 160,327 
2. การจดัที่ดนิ 105,626 
3. การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 53,697 

 

(๒) ส่งข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่จะน าไปจัดเป็นที่ดินท ากินให้ชุมชนของแต่ละ
หน่วยงานที่จัดท าค าของบประมาณ โดยส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว จ านวน 53,697 ไร่ 
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ และชุมพร 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๔๒ 

 
 

(๓) ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ที่จะจัดที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 จังหวัดดังกล่าว 

(๔) จัดท าข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็น 3 กรณี 
ได้แก่ 1) พ้ืนที่รูปแปลงต าแหน่งที่ดินและรายชื่อราษฎร 2) พ้ืนที่ที่มีราษฎรรายใหม่ และ 3) พ้ืนที่
โครงการนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

(๕) อยู่ระหว่างการจัดท าร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ 

(๖) ได้มีการประชุมติดตามการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะอนุกรรมการ 
3 คณะ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางด าเนินงานดังนี้ 

- ให้จัดท าก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจสอบความชัดเจนของพ้ืนที่ที่จะมอบ 
ให้ประชาชน ณ อ าเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ และให้ คทช.จังหวัด ตรวจสอบในพื้นที่อื่น ๆ 

- ให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินต่อประชาชนในพ้ืนที่
เป้าหมายที่มีการครอบครองพ้ืนที่ก่อนมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางด าเนินการ/เงื่อนไข ในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการบุกรุก แล้วน าเสนอ คทช. พิจารณาต่อไป 

- ให้พิจารณาจัดประชุมชี้แจงนโยบายการจัดที่ดินของรัฐบาล ให้ คทช.จังหวัด 
ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของ คทช. 

(๗) การประชุม คทช. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุม 
ได้พิจารณา 3 เรื่อง ดังนี้ 

(๗.1) ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
การจัดที่ดินท ากิน 

- คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน 
- เกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลการถือครองและแนวทางการด าเนินงาน

จัดที่ดิน 
- คทช.จังหวัด ร่วมกับกรมป่าไม้ เร่งรัดส ารวจข้อมูลการถือครอง

ที่ดินภายในวงรอบแปลงที่ดินที่มีการปรับขอบเขตใหม่ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจัดที่ดินให้ชุมชน 
- เร่งรัดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแต่ละประเภทตามความเหมาะสม

ของพ้ืนที่ 
(๗.2) พ้ืนที่ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี พ.ศ. 

๒๕๕๘  
- พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนที่เป้าหมาย 

การด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๘ พ้ืนที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี 
ราชบุรี ล าปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย พังงา ยโสธร และอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ ๕๑,๙๒๙ ไร ่
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- ให้กรมที่ดินด าเนินโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

- พ้ืนที่ ส.ป.ก. จ านวน ๔ จังหวัด ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ อุทัยธานี ชุมพร 
กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 5,585 ไร ่

(๗.3) ขอใช้เงินงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและการไปราชการของ คทช. คณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ และ คทช.จังหวัด 
จ านวน ๔๘.๓๕๒๓ ล้านบาท 

(๗.4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดลงพ้ืนที่ที่จะ
จัดที่ดินแก่ผู้ไร้ที่ดินเป็นพ้ืนที่แรก ณ อ าเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 เมษายน 2558 จ านวน 
7,282 ไร่ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 1,235 ครัวเรือน 

(8) ด าเนินการมอบ “หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ (สทช.)” ภายใต้โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ้ืนที่จ านวน 
7,282 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 1,235 ราย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ โรงเรียน 
วัดห้วยทราย ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เตรียมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อปลูกสร้างสวนป่า (ป่าเศรษฐกิจชุมชน) ให้ชุมชนในพ้ืนที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย 

(9) กรมป่าไม้ได้รายงานผลการตรวจติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ 
จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ้ืนที่ต าบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ในที่ประชุมติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
ห้อง ๔๐๑ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการรายงานดังนี้ 

(9.1) ราษฎรในพื้นที่มีขอ้เสนอ 3 ข้อ ได้แก่ ให้จดัท าขอบเขตแปลงรายย่อย 
ให้ปักหมุดแปลงที่ดนิให้ชดัเจน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ใหร้่วมด าเนินการ 

(9.2) กรมป่าไม้เตรียมด าเนินการ 4 ข้อ ได้แก่ ขยายผลการปลูกป่าครอบครัว 
ส ารวจรายชื่อราษฎรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สนับสนุนพันธุ์ไม้เพ่ือน าไปปลูกป่าครอบครัว  
และเสนอโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 

(10) ในระยะต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะ เร่งรัด
ด าเนินการดังนี้ 

(10.1) จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะที่ 1 
(เชียงใหม่ นครพนม มุกดาหาร และชุมพร) ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

(10.2) ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่จะด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายดังนี้ 
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- ป่าสงวนแห่งชาติ 8 พ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี 
ล าปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา ยโสธร และอุบลราชธานี 

- พ้ืนที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) จ านวน 4 พ้ืนที่ 
4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร อุทัยธานี กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา 

(10.3) ส่งข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่จะน าไปจัดเป็นที่ดินท ากินให้คณะอนุกรรมการ
จัดที่ดินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๙.๓.๔ การจัดต้ังและก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน เพ่ือเป็นกลไกในการ 
น าทรัพยากรดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ระหว่างการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) (บจธ.) ซึ่งจะต้องสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงนามในระเบียบ บจธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ บจธ.ทั้งนี้ คาดว่า
จะเสนอชื่อต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการ บจธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บจธ. เพ่ือจัดท าร่าง 
พ.ร.บ.จัดตั้งธนาคารที่ดิน พ.ศ.... ซึ่งคาดว่าคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะจัดท าร่าง พ.ร.บ. แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  

๙.๓.๕ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐ โดยมีเป้าหมายในการจัดท าข้อมูลรวมทั้งสิ้น 9.7 ล้านแปลง 

๙.๓.6 โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท เป้าหมายการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 5,000 แปลง 
ปัจจุบัน อนุมัติโครงการแล้ว 1,368 แปลง ในพ้ืนที่  10 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก ตรัง 
พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวล าภู ขอนแก่น นครสวรรค์ และอุดรธานี 

๙.๓.7 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เรื่อง การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ ดินท ากิน ได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การ รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีวงเงินประมาณ 
8,900 ล้านบาท  

๙.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

9.4.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ า) ร่วมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) ได้ร่วม
จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ภัยแล้ง และคุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค น้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ือรักษา
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ระบบนิเวศ น้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแผนงานงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

(2) ปรับแก้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามความเห็น 
ของคณะอนุกรรมการฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการก าหนดนโยบาย 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแล้ว และเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และให้ฝ่ายเลขานุการ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
- ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการผลิต (เกษตรและ

อุตสาหกรรม) 
- ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
- ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ า 
- ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย 

ของดิน 
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า 

(3) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง  
แจ้งเวียนขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) เตรียมการจัด Road Show ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ แล้ว 

9.4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
(1) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ได้จัดท า

แผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งสูง ๒๖ จังหวัด และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ๒๔ จังหวัดโดยจะด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ า และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนรองรับปัญหาได้เพ่ิมขึ้น 
๔๑๔.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ๗๙๖,๖๕๒ ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้ า
ถาวร ๖,๑๖๑ แห่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถจ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่) ในช่วงวิกฤต
ภัยแล้ง (๒ เดือน) ได้ ๑๑๙,๒๓๗ คน 

(2) การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(กรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 
โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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- เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย ชุดเจาะบ่อ 
น้ าบาดาล 86 ชุด ชุดเป่าล้างท าความสะอาดบ่อน้ าบาดาล 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ าเคลื่อนที่  
18 ชุด รถบรรทุกน้ า 93 คัน จุดจ่ายน้ าถาวร 87 แห่ง และระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียนทั่วประเทศ 
2,631 ระบบ 

- สูบน้ าเติมในแหล่งน้ า 103 แห่ง ใน 28 จังหวัด ได้น้ าปริมาณ 35,465,272 
ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 34,097 ครัวเรือน และการใช้รถแจกจ่ายน้ า ได้น้ าปริมาณ 
6,098,197 ลิตร 

- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล (พ้ืนที่ 31 จังหวัด) โดยมีผลการด าเนินงาน
รวม 1,๒60 แห่ง (เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 1,321 แห่ง) แบ่งเป็น น้ าโรงเรียน 313 แห่ง (เป้าหมาย 323 
แห่ง) น้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 289 แห่ง (เป้าหมาย 305 แห่ง) และน้ าเพื่อการเกษตร 658 แห่ง 
(เป้าหมาย 693 แห่ง) ปริมาณน้ ารวมทั้งสิ้น 53,242,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 252,000 
ครัวเรือน 

(3) การจัดท าโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจรู้ภัยแล้ง” ณ จังหวัด
ขอนแก่น โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง  
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- จัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน แบ่งเป็น ชุดเจาะบ่อบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด และชุดผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่  
18 ชุด 

- ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 726 แห่ง แบ่งเป็น  
น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 227 แห่ง น้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 174 แห่ง น้ าบาดาล 
เพ่ือการเกษตร 325 แห่ง นอกจากนั้น ได้ช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยปล่อย
คาราวานรถเจาะน้ าบาดาล ชุดเป่าล้าง พร้อมรถผลิตน้ าสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน 
ที่คาดว่าจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง จ านวน 6 สาย (จังหวัดขอนแก่น ล าปาง สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร
อุดรธานี และราชบุรี) 

- ช่วยเหลือด้านน้ ากินน้ าใช้ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ า รวมปริมาตร 347,500 
ลิตร เป่าล้างและซ่อมแซมบ่อบาดาล จ านวน 43 บ่อ 

(4) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ าน้อยในช่วง
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ได้แต่งตั้งคณะท างาน ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะท างานวางแผน
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (ด้านอ านวยการ) คณะท างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ า
เจ้าพระยาใหญ่และภาคตะวันออก และคณะท างานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกลุ่มน้ า
เจ้าพระยาใหญ่และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ รวมทั้งได้ประเมินสถานการณ์และจัดท า
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการดังกล่าว วงเงิน 2,377.79 ล้านบาท โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
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- งดส่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ า 
แม่กลอง 

- ช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีมาตรการหลักคือ การจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลอง  
ในฤดูแล้ง จ านวน ๔.๘๙ ล้านคน มาตรการเสริมคือ การอบรม ฝึกอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เป็นต้น มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ คือ การแจ้งเตือนภัย การก าหนดแผนปฏิบัติการฝนหลวง  
การสนับสนุนเครื่องสูบน้ า รถบรรทุกน้ า การขุดลอกคูคลองระบายน้ า การส ารองเมล็ดพันธุ์พืช  
และการสนับสนุนเสบียงสัตว์ เป็นต้น 

- ให้จังหวัดก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รณรงค์ให้งดเลี้ยงปลา 
ในกระชังในเขตลุ่มน้ าปิงและน่าน 

- เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทันต่อ
ฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีการจ้างแรงงานแล้ว 44,464 ราย 
(เป้าหมาย 44,388 ราย) ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 13,361 ราย (เป้าหมาย 13,389 ราย) และส่งเสริม
อาชีพประมง 2,950 ราย (เป้าหมาย 3,574 ราย) 

นอกจากนั้น ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ปี 2557/2558 จ านวน 3,05๑ ต าบล ในพ้ืนที่ 58 จังหวัด จึงได้ด าเนินโครงการสร้างรายได้และ
พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว ซึ่งได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทั้งในระดับกระทรวง จังหวัด และระดับอ าเภอ เพ่ือกลั่นกรอง 
อนุมัติ ตรวจสอบ และก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการในระดับชุมชน ให้เป็นโครงการที่เน้นการ
พัฒนาการเกษตรโดยมุ่งให้เกิดการใช้แรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปัจจุบัน ชุมชนได้จัดท าโครงการ
เสนอคณะกรรมการระดับอ าเภอครบทั้ง 3,051 ต าบลแล้ว และมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับกระทรวงทั้งสิ้น 6,598 โครงการ วงเงิน 3,004.51 ล้านบาท ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 2.61 ล้านครัวเรือน โดยโครงการดังกล่าวแบ่งได้ดังนี้ 

- โครงการด้านการจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ 50.44 
- โครงการด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือการ

เพิ่มรายได้ ร้อยละ 6.96 
- โครงการด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ร้อยละ 40.84 
- โครงการด้านการจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร ร้อยละ 1.73 

ขณะนี้ ส านักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว 6,372 โครงการ วงเงิน 3,004.42 ล้านบาท 
และได้โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดแล้ว 

(5) การใช้เทคโนโลยีนาโนในการผลิตเครื่องกรองน้ าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้
เทคโนโลยีไส้กรองนาโนในการผลิตน้ าสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตอุทกภัยและภัยพิบัติ
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ต่าง ๆ ซึ่งไส้กรองดังกล่าวมีก าลังการผลิตประมาณ 200 ลิตร/ชั่วโมง เพียงพอต่อการบริโภคน้ าของ
ประชาชน 1,000 คน   

9.4.3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ
โดยมีผลการด าเนินโครงการส าคัญดังนี้ 

(1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ า  
- โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ า ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา 

เป้าหมาย ๓๐ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒9 โครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ 900 ครัวเรือน 
- โครงการคืนคลองให้น้ าไหล คืนความใสให้แม่น้ าทั่วประเทศเป้าหมาย  

76 จังหวัด ด าเนินการแล้วเสร็จ 59 จังหวัด ประชาชนได้รับประโยชน์ 12,737 ครัวเรือน 
- อยู่ระหว่างด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ในพ้ืนที่ห้วยหลวง -

หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พ้ืนที่ล าน้ าอิง จังหวัดพะเยา พ้ืนที่หนองบัวลอย จังหวัดแพร่  
และพ้ืนที่บางระก า จังหวัดพิษณุโลก เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๓๕,๙๑๓ 
ครัวเรือน 

- การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการพัฒนา
แหล่งน้ าต่าง ๆ ปัจจุบัน มีผลการด าเนินงานร้อยละ 56.40 

- การบริหารจัดการน้ าชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
ให้เกษตรกรได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปัจจุบัน มีผลการด าเนินงานร้อยละ 59.28 

- การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน โดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดกลาง ๖๐ โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบท 
๑๘๑ โครงการ ปัจจุบัน มีผลการด าเนินงานร้อยละ 54.60 

- การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้าหมาย 50,000 บ่อ 
ปัจจุบัน ด าเนินการได้ 33,330 บ่อ 

- การพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน เป้าหมาย 8 แห่ง ปัจจุบัน ด าเนินการก่อสร้างได้
ร้อยละ 79.46 

- การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า เป้าหมาย 150 แห่ง ปัจจุบัน 
ด าเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ 31.31 

- การจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 
และกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 59 แห่ง ในพื้นที่ 20 จังหวัด 

- การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบินจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 13 หน่วย ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น ระยอง 
สงขลา และบินปฏิบัติการฝนหลวง ท าให้มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 142.67 ล้านไร่ 

- การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
จ านวน ๐.๙๑ ล้านไร่ ด้วยการก่อสร้างทางระบายน้ าหลาก (Flood way) ก่อสร้างแนวระบายน้ าหลาก
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ าที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลด  
การสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยปัจจุบัน มีผลการด าเนินงานร้อยละ 55.16 
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(2) การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล (พ้ืนที่นอกเขตภัยแล้ง) ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวมทั้งสิ้น 871 แห่ง (เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๗ แห่ง) ดังนี้ 

- โครงการน้ าโรงเรียน เป้าหมาย 377 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓22 แห่ง 
- โครงการน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค เป้าหมาย 378 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 

234 แห่ง 
- โครงการน้ าเพ่ือการเกษตร เป้าหมาย 592 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 315 แห่ง 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากผลิตและบริโภค  
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๙.๕.๑ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 และก าหนดให้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
เป็นวาระแห่งชาติ สาระส าคัญของ Roadmap ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 (1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเก่า) ในระยะเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี และสมุทรปราการ 
   (2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม่) 
   (3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
   (4) การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
   โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี)  
และระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป) และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน 10 จังหวัด ระยะปานกลาง 20 
จังหวัด และระยะยาว 47 จังหวัด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มาตรการลดขยะมูลฝอย 
1.1 ด าเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บ
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัด และท าความสะอาดสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  
ทุกจังหวัด 

1.2 ผลักดันการออกนโยบายให้สถานที่ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัด 
เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และผลักดันการออกนโยบายให้โรงเรียนและสถาบัน 
การศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และด าเนินการตามมาตรการลดการใช้โฟม บรรจุภัณฑ์ 
ที่ก าจัดยาก และให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 1) ออกนโยบายให้สถานที่
ราชการทั้งส่วนกลางและจังหวัด เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 2) ออกนโยบายให้โรงเรียน
และสถาบันการศึกษามีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
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2. มาตรการจัดการขยะมูลฝอย  
2.1 คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง)  

- จังหวัดมีการด าเนินงานเรื่องพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่เหมาะสม จ านวน 97 แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานแล้ว 96 แห่ง มีการด าเนิน
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 73 แห่ง มีการด าเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอย 
แบบแยกประเภท 26 แห่ง และมีการด าเนินกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องแล้วให้กับพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63 แห่ง 

- กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก 
เก็บขนแบบแยกประเภท และก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558 เร่งรัดการออก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บขน และก าจัดมูลฝอยแบบถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การก าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอย 
ติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจากแหล่งก าเนิดทุกประเภท และการบูรณาการระหว่างเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... 

2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง)  
- จังหวัดมีการด าเนินงานเรื่องศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 

ของจังหวัด จ านวน 82 แห่ง มีการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวม 
ของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จ านวน 80 แห่ง และมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว  
35 แห่ง รวมประมาณ 40.04 ตัน 

- กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว (น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2558) 

- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการออกกฎระเบียบการติดตาม
ตรวจสอบการเก็บขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

- กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดอัตราค่าบริการ
ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอย (น าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558) 
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2.3 ก าจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง)  
1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ได้ก าจัดขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสมใน ๖ จังหวัดวิกฤตแล้ว ๙.3 ล้านตัน จากจ านวน ๑๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.5 ดังนี้ 
- พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และลพบุรี ก าจัดแล้ว 0.5 ล้านตัน  
- ปทุมธานี และสมุทรปราการ ก าจัดแล้ว ๘.8 ล้านตัน 
- ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด จ านวน 20 

ล้านตัน สนับสนุนเอกชนแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น าส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ 
หรือส่งไปเตาเผา ขนย้ายหรือรื้อร่อนไปก าจัดอย่างถูกต้องในพื้นที่อื่น สามารถก าจัดได้ 4.7 ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 

- รวมก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศได้ 14 ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ 45.5 

2) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมส่วนที่เหลือและขยะมูลฝอยใหม่ 
โดยด าเนินการดังนี้  

- ท้องถิ่นมีการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การเก็บขนแบบแยกประเภท 
และการก าจัดอย่างถูกต้อง โดยมีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จ านวน ๙๘ แห่ง 

- คัดเลือกพ้ืนที่เป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด 
จ านวน ๘๓ แห่ง มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว ๓๕ แห่ง รวมประมาณ ๔๐-50 ตัน 

- ปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ 

- ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster)  
ในแต่ละจังหวัด ทั้งหมด ๒๔๖ กลุ่มพ้ืนที่ ขนาดใหญ่ ๓๑ กลุ่ม ขนาดกลาง ๑๔๒ กลุ่ม ขนาดเล็ก ๗๓ กลุ่ม 
และสถานีขนถ่าย ๖๐ แห่ง และสนับสนุนการการจัดท าโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ 

- ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน 
จ านวน ๕๓ แห่ง  

- เปิดด าเนินการแล้ว ๒ แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
และเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ๒๕.๗ เมกกะวัตต์ 

- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน ๓ แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลต าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้ ๑๐.๙ เมกกะวัตต์ 

- อีก ๔๘ แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจร่วมกับเอกชนแล้ว เช่น เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 
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3) ก าหนดพ้ืนที่ที่จะเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจ านวน 246 กลุ่ม 
แบ่งเป็น 

- ขนาดเล็ก (S) 73 แห่ง  
- ขนาดกลาง (M) 142 แห่ง  
- ขนาดใหญ่ (L) 31 แห่ง  
- พร้อมทั้งสถานีขนถ่าย ๖๐ แห่ง และสนับสนุนการจัดท าโครงการ

เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ 
4) พ้ืนที่ก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า จ านวน 53 แห่ง 

แบ่งเป็น  
- เปิดด าเนินการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา 
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง กทม. ขอนแก่น และพัทลุง 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ

เอกชนแล้ว จ านวน 48 แห่ง 
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง  
77 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดท าแผน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ป ี

3.2 จังหวัดได้จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จัดส่งให้ 
กรมควบคุมมลพิษเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

3.3 ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 

๓.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ให้ความเห็นชอบในการ
ขยายระยะเวลาการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

3.5 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2558  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๕๓ 

 
 

3.6 กระทรวงพลังงานได้ก าหนดอัตราส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in 
tariff) จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติแล้ว 

3.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

3.8 กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ .ศ. .... และร่างกฎกระทรวงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย และก าลังด าเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เพ่ือก ากับดูแลการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ครอบคลุมทุกท้องที่ราชการส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

3.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อยู่ระหว่างยกร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. ....  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
จากภาคส่วนต่าง ๆ คาดว่าจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

4. มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

ด าเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัด และท าความสะอาดสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดด าเนินการ  

4.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้ง 
ขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านเรือน/ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา สถานที่ราชการ/ที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่สาธารณะ/แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการ/
ห้างสรรพสินค้า และมีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ 

4.3 รณรงค์การงดใช้โฟมและพลาสติกเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ  
5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และจัดท ารายงานพิเศษเปรียบเทียบการย่อยสลายของโฟม 
และพลาสติกกับวัสดุธรรมชาติ 

4.4 รณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง และการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องการลด คัดแยก จัดการ และน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 24 – 28 
กุมภาพันธ์ 2558 

ปัจจุบัน ได้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,507.0793 ล้านบาท 
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ประกอบด้วย (1) การจัดการขยะ วงเงิน 28,732.4212 ล้านบาท (2) การจัดการน้ าเสีย วงเงิน 
1,392.7818 ล้านบาท และ (3) การจัดการมลพิษทางอากาศ วงเงิน 381.8763 ล้านบาท 

นอกจากนั้น ในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการหาแนวทางในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ (เช่น พ้ืนที่ 
ในการดูแลของทหาร ป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ราชพัสดุ เป็นต้น) แล้วพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยใน
เบื้องต้นได้คัดเลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่น าร่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้  
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 

๙.๕.๒ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพ่ือการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการส าคัญดังนี้ 

(1) โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบการ และเพ่ือให้มีมาตรการ  
ด้านกฎหมายที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้น ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมากขึ้น  

(2) โครงการเร่งรัดการน ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ ได้จัดท าแผนแม่บทระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ปัจจุบัน มีโรงงาน  
รวมทั้งสิ้น 81,144 ราย เข้าสู่ระบบแล้ว 28,798 ราย (ร้อยละ 35.49) ปัจจุบัน สามารถน ากากเข้า
สู่ระบบแล้วประมาณ 210,000 ตัน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานจ านวน 1.2 ล้านตัน  

(3) โครงการแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพ่ือจัดการ
สภาพแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด 
แนวทางการบริหารการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก ปัจจุบัน ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิล 
และไม่รีไซเคิล ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้านการผลิต การบริโภค 
และการน ากลับมาใช้ใหม่ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการแยกขยะเพ่ือน ากลับมา  
ใช้ประโยชน์ใหม่หรือน าไปแปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 

นอกจากนั้น ได้ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานมุ่งสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและ  
ในอนาคตจะจัดอันดับสถานประกอบการมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อไป 

๙.๕.๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
(1) การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ด าเนินการ และ ๒) อนุมัติวงเงิน ๘๘.๕๐๒๕ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้จังหวัดเพ่ือด าเนินงาน  
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ตามแผนปฏิบัติการฯ และให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนว่ยงาน
เจ้าภาพขอท าความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณตามขั้นตอนกับส านักงบประมาณแทนจังหวัด
ดังกล่าวต่อไป 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 1) รับทราบรายงานสถานการณ์
หมอกควันในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรายงาน 2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งด าเนินการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่
ดังกล่าวให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ิมเติมด้วย 
นอกจากนี้ ให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันที่
เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการท า
การเกษตร โดยไม่ให้มีการเผาท าลายป่า รวมทั้งให้มีมาตรการการลงโทษผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดไฟป่าด้วย 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558) โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายและ
ผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือการด าเนินการดังกล่าว ทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ โดยให้ประสาน  
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการดังนี้ 
- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม 

กองอ านวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร กองบัญชาการต ารวจแห่งชาติ  กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ) เพ่ือเป็น 
ศูนย์บัญชาการ ก าหนดนโยบาย แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

- จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ)
โดยใช้ห้องเมขลา กรมทรัพยากรน้ า เป็น War room ปฏิบัติการเป็นศูนย์กลางบัญชาการระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ฯ คือ 1) ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.กฟป.ชาติ) 2) ส่วนบังคับบัญชา 3) ส่วนอ านวยการ 4) ส่วนติดตาม
สถานการณ์ (War Room) 5) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาค 3 
(ศปก.กฟป.ภาค 3)9 จังหวัดภาคเหนือ และ 6) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด 
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(ศปก.กฟป.จว.) จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน และตาก 

- ศอ.กฟป.ชาติ ได้ก าหนดให้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วม
ระหว่าง ศปก.กฟป.ภาค 3 เป็นประจ าทุกวัน ในเวลา 09.30 น. และให้มีการประชุมทางไกลร่วม
ระหว่าง ศอ.กฟป.ชาติ/ศปก.กฟป.ภาค 3 และ ศปก.กฟป.จว. 9 จังหวัด ทุกวันจันทร์ ในเวลา 10.00 น. 
เพ่ือรายงานสถานการณ์ และรายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  
9 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและหมอกควัน  
เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป 

- การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ดังนี้ 1) การใช้
ดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟป่าทั่วประเทศ 2) การจัดท าข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภัยพิบัติ 3) การสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมในพ้ืนที่ที่เกิดความร้อนสูงบริเวณจุด Hot Spot ซึ่งเป็นที่
ก าเนิดของไฟป่า 4) การพัฒนาระบบแผนที่ความเสื่ยงของการเกิดไฟป่า เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่ 
ใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ การจัดท าแนวกันไฟ และการท าความเข้าใจกับประชาชนใน
พ้ืนที่ล่วงหน้า และ 5) การให้บริการแผนที่แบบออนไลน์และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า
และหมอกควัน และการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผ่านทาง 
http://air4thai.pcd.go.th http://fire.gistsa.or.th เฟสบุ๊คแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจรู้ทัน (หมอก) ควัน 

(2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
- จัดท าแผนปฏิบัติการในการก ากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพ่ือมิให้องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปล่อยรถโดยสารและรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันด า
เกินมาตรฐาน โดยได้ร่วมกับกองบังคับการต ารวจจราจรและกรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถโดยสาร 
ที่ปล่อยควันด าเกินมาตรฐานและแจ้งให้ ขสมก. ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดมิให้น ารถออกวิ่งให้บริการ
จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงรถให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย ขสมก. ได้หยุดเดินรถโดยสารที่มีสภาพเก่า 
ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย และปล่อยควันด าเกินมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 232 คัน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขอ
ปลดระวางรถโดยสาร 

- จัดท ามาตรการลดและควบคุมฝุ่นละอองจากแหล่งก าเนิดหลักของฝุ่นละออง
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ ต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และจัดท ามาตรการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกล่าว โดยได้ก าหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าการควบคุมและแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละออง เดือนละ 2 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์ปัญหาจะคลี่คลาย นอกจากนี้ ได้ด าเนินโครงการ  
“ไม่คลุม ไม่ปิด ไม่มิดชิด ไม่ขาย” เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่มีการปิดคลุมไม่มิดชิดและไม่ปิดคลุม 

- เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่เขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง 

๙.๕.๔ การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ า 
(1) การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าประเทศไทย อยู่ระหว่างการจัดท า

มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และ Roadmap การจัดการคุณภาพน้ าตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

http://air4thai.pcd.go.th/
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(2) การแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชน อยู่ระหว่างการยกร่างแนวทางการด าเนินงาน
ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 และอยู่ระหว่างเตรียมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกรณีการเก็บค่าน้ าเสียรวมกับค่าน้ าประปา นอกจากนั้น อยู่ระหว่างการบรรจุโครงการเตรียม
ความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสร้าง/ซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่มี
ประสิทธิภาพลงในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 

(3) การแก้ไขปัญหาน้ าเสียอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการจัดท าทางเลือกขั้นตอนการ
ให้ใบอนุญาตระบายมลพิษ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม 

(4) การแก้ไขปัญหาน้ าเสียเกษตรกรรม อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ 
การจัดการฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนข้อมูลในการแก้ไขร่างประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(5) การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤต/พ้ืนที่เสี่ยง 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ท่าจีนและแผนปฏิบัติการฯ พื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขอันตราย 

อันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษทางน้ าจากกิจกรรมเหมืองแร่  
- ชี้แจงผลการศึกษาและร่างแนวทางการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน  

สารตะกั่ว ต่อคณะกรรมการหมู่บ้านคลิตี้ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านคลิตี้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2557 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ จ านวน 4 ครั้ง 

๙.๕.5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Tax) 
ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้

ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล และออกประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 130 ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 

 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีการจัดท าแผนที่ในอดีตไม่สามารถก าหนดรายละเอียด
ขอบเขตของพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างชัดเจน จึงเกิดความสับสนในการน าไปใช้และท าให้เกิดปัญหามาโดยตลอด 
อีกทั้งยังพบข้อผิดพลาดที่มิได้กันพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่อยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้
ออกจากพ้ืนที่ป่าไม้ที่สงวนคุ้มครอง ท าให้ประชาชนที่ควรเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเหล่านี้แปรสภาพเป็นผู้บุกรุก
มาเป็นระยะเวลามากกว่า 70 ปี และในขณะเดียวกัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและรุนแรง
มากขึ้นตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยช่องว่างที่เกิดจากแนวเขตป่าไม้ในแผนที่ไม่ชัดเจน 

2. ที่ผ่านมา ได้พยายามจะน าผืนป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้กับประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ปฏิรูปเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เป็นต้น ท าให้
เกิดความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหล่านั้นและแนวเขตป่า
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ไม้ทับซ้อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแต่ละหน่วยงานไม่ได้จัดท าบนพ้ืนฐานและมาตราส่วนเดียวกัน 
จึงท าให้เกิดความสับสน ยากต่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้อย่างมีประสิทธิผล 

3. ปัญหาหลักของขยะตกค้างสะสมมาจากการทิ้งโดยไม่มีการคัดแยกและมีการน ามาใช้
ใหม่น้อย นอกจากนั้น ยังมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องเป็นจ านวนมาก ขณะที่ปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อมีจ านวนเพ่ิมขึ้น แต่ระบบก าจัดขยะที่มีอยู่  
ไม่สามารถรองรับกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ 

4. น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ น้ าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน) น้ าผิวดิน 
และน้ าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้ นมาหรือลดปริมาณที่มีอยู่ 
ในธรรมชาติได้เองตามต้องการ บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อยจนไม่สามารถ
แบ่งปันได้ทั่วถึง บางทีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหาย เนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สินและพ้ืนที่ชุมชน 
ตลอดจนการมีน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย น้ าจึงเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ า ควรต้องร่วมกันทบทวน  
และปรับปรุงระบบการจัดการน้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ด้วยแนวคิดของนโยบาย 
ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูลความรอบรู้และสติปัญญา  
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ าในปัจจุบันควรมีกลไกส าคัญ คือ 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าในมิติต่าง ๆ จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม 

 
บทวิเคราะห์ 

จากการลดลงของพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ  
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด ซึ่งบางชนิดได้สูญพันธุ์  
ไปแล้วและบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หายาก และถูกคุกคาม โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร  
ของภาคเหนือที่ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มและอุทกภัยซึ่งส ร้าง
ความเสียหายให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมี
แนวโน้มที่จะมีการบุกรุกเพื่อลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่ามาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร การบุกรุกครอบครองของนายทุน การออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การขาดจิตส านึกสาธารณะ และการบริหารจัดการของหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ขาดประสิทธิภาพ โดยผู้กระท าได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าอดีต
ที่ผ่านมา การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้จะใช้รูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้ งประเภทยืนต้นและล้มลุก 
การลักลอบตัดไม้มีการท าเป็นขบวนการใหญ่ ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมือง และเงินทุนสนับสนุน
การกระท าผิดเพ่ือส่งไปขายยังต่างประเทศ จึงถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
ประเทศรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลให้การท าลายทรัพยากรป่าไม้
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เพ่ิมขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมดุลธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัญหาภาวะมลพิษ 
โดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

 

นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๐.๑ การปรับปรุงระบบราชการ 
  ๑๐.๑.๑ การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 
   ๑) การปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดท าโครงการ
การปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ผลักดัน ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุง ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบบริหาร ให้มีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และการด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพ มีการบริหาร
จัดการภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพและขีดสมรรถนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือในการท างานแบบกลไกเครือข่าย การให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบงานหลักเกี่ยวกับการพัฒนาะบบราชการของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กับส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือทบทวนบทบาทภารกิจและความจ าเป็นในการคงอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง ๓๘ 
แห่ง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมมาตรการรองรับส าหรับกรณี
ท่ีมีการเสนอยุบเลิกองค์การมหาชน  ทั้งนี้ ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณา
แล้ว จ านวน ๑๕ แห่ง ส าหรับองค์การมหาชนที่เหลือ จะน าเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ๒) การทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระ
ราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการด าเนินการ
วิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอนงาน
ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากภาครัฐ และการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพื่อให้สามารถท าการถ่ายโอนงานให้ส าเร็จโดยเร็ว 
  ๑๐.๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   ๑) ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเ พ่ือยกระดับ
สมรรถนะการให้บริการภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และปรับปรุง
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ระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการเพ่ือ
มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเสนอผลงานเพ่ือรับรางวัล United Nations Public Service 
Awards ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป  
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยครอบคลุมใน ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระยะเวลาที่
ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ ๒) ขั้นตอนการให้บริการ ๓) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการ
ให้บริการ ๔) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ ๕) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ ๖) ค่าใช้จ่ายในการ
บริการ ซึ่งการจัดท า SLA จะลดความไม่ชัดเจน และเพ่ิมความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการของรัฐ  
ในเบื้องต้นได้น าร่องใน ๔๐ ส่วนราชการ จ านวน ๔๓ กระบวนงาน ซึ่งทุกส่วนราชการได้มีการประกาศ
ข้อตกลงฯ ดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ  ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดคลีนิคให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงงานบริการได้ตามมาตรฐานการจัดท าข้อตกลงระดั บการ
ให้บริการ ทั้งนี้ ก าหนดให้ส่วนราชการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ให้ประชาชนทราบ ณ จุด
ให้บริการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   ๓) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และจะมีผล
ใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘)  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และ
ประกาศอย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ โดยคู่มือส าหรับประชาชนดังกล่าวจะระบุถึงวิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ จาก
หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวจะช่วยขจัดความล่าช้า ท าให้การด าเนินการเร็วขึ้น (faster) ลดความสิ้นเปลือง 
(cheaper) และท าให้เรียบง่าย (easier) ประชาชนไม่ยุ่งยากหรือล าบากเวลาไปติดต่อราชการ  และเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้จัดท าแนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และแจ้งให้ส่วนราชการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามแนวทางดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกหน่วยงานน าร่อง จ านวน ๒๑ หน่วยงาน ท่ี
จะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป ซึ่ง
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของ
หน่วยงานน าร่องอย่างใกล้ชิด  และส านักงาน ก.พ.ร. จะรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป  นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ยังด าเนินการร่วมกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดท าเว็บไซต์คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐส่งคู่มือส าหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบคู่มือฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้หน่วยงานตัวอย่างได้ส่งคู่มือฯ ผ่านเว็บไซต์มา
บางส่วนแล้ว ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จะรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๖๑ 

 
 

ก่อนจะน าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์กลางเผยแพร่ “คู่มือส าหรับประชาชน” เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สืบค้นได้  ในด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจนั้น ได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ  และเตรียมความพร้อมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว  นอกจากนี้จะมีการแปลพระราชบัญญัติฯ เป็นภาษาอังกฤษ 
เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวต่างชาติ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพ่ือแปลพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
   ๔) ส านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท าแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้สถิติเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ 
คือ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการสถิติ คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานสถิติ และคณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่าง ๆ รวม 
๒๑ คณะ ซึ่งมีปลัดกระทรวงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจในการ
จัดท าแผนพัฒนาสถิติรายสาขาและก ากับการด าเนินงานพัฒนาสถิติรายสาขาให้เป็นไปตามแผนฯ 
  ๑๐.๑.๓ การจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐัตาม
แนวทางการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุก
ระดับหรือทุกอันดับ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ๓ ขั้น ส าหรับบัญชี
เงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณร้อยละ ๑๐ ส าหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง รวมทั้งปรับปรุงบัญชีเงิน
ดือนข้าราชการ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
   ๒) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนภาครัฐ เพ่ือ
รองรับบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่จะกระทบต่อ
ก าลังคนในภาครัฐ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ๘ สาขาอาชีพ 
คือ วิศวกรรม การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การบริการ/ท่องเที่ยว  
นอกจากนี้ ได้ศึกษาและจัดท าข้อเสนอการปรับค่าตอบแทนของข้าราชการการเมืองและข้าราชการ
ระดับสูงอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาและจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือพิจารณา
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย 
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  ๑๐.๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลกรภาครัฐ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจูงใจ
และรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ ดังนี้ 
   ๑) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   ๑.๑) การฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส. นบส.) รุ่นที่ ๗ 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี จ านวน ๖๘ คน  
   ๑.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรม นบส. ๑ รุ่นที่ ๘๑ จ านวน ๑๑๐ คน 
   ๑.๓) การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) อยู่ระหว่างด าเนินการฝึกอบรม นบส. ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ 
รองหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓๖ คน 
   ๑.๔) การสัมมนาเครือข่ายก าลังคนคุณภาพ รุ่น ๑ - ๑๐ (HIPPS 
Camp) โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ - ๑๐ จ านวน ๒๔๐ คน 
   ๑.๕) การจัดหลักสูตรทุนพัฒนาข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่  
   ๑.๖) การจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ใน
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่น ๑๐ จ านวน ๗๕ คน  
   ๒) ทุนการศึกษา/ ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และทุนอื่น ๆ 
   ๒.๑) ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leader’s Program (YLP) 
(School of Government) 
   ๒.๒) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) 
   ๒.๓) ทุนเพ่ือไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin; 
UCD ไอร์แลนด์  ส าหรับนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี ๒๕๕๘  
   ๒.๔) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน/หรือต่างประเทศ ประจ าปี 
๒๕๕๘ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   ๒.๕) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 
๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)  
   ๒.๖) ทุน Talent Network ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ๑๐.๒ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ได้
จัดท างาน/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ โครงการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) และร่าง
แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก 
และมีมาตรฐาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณา เพ่ือด าเนินการทบทวน (ร่าง) แผนการกระจาย
อ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓)  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว จะรายงานต่อรัฐสภา และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา จากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนโดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อไป 
  ๑๐.๒.๒ การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. และเพ่ือเพ่ิมยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายได้แก่ 
เทศบาล และ อบต. ขณะนี้ได้แจ้งเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
และ อบต. รอบที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
มีมติเห็นชอบแล้ว แจ้งให้เทศบาลและ อบต. ใช้ในการประเมินตนเองต่อไป และอยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการจัดท าระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. 
  ๑๐.๒.๓ โครงการการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าประกาศ ก.ก.ถ. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป โดย
ประกาศดังกล่าวเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
และก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒ ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการ
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
  ๑๐.๒.๔ โครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย” (Smart Job 
Center) เพ่ือให้บริการประชาชนแบบครบวงจรด้านแรงงาน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job 
Center) ขึ้นแล้ว ๓ แห่ง ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา และ
ได้ด าเนินการขยายเครือข่ายไปยัง ๔ 
 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล รวมทั้งส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ ๓, ๕ 
และ ๘ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปยัง
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ ตามล าดับ    ส าหรับผลการด าเนินงานที่
ส าคัญของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มีดังนี้  
   ๑) นายจ้าง/สถานประกอบกิจการลงทะเบียนรับสมัครงาน จ านวน 
๑,๐๑๙ แห่ง มีต าแหน่งงานว่าง จ านวน ๒,๒๕๔ ต าแหน่ง ๑๘,๗๙๖ อัตรา   
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   ๒) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป จ านวน ๔,๖๔๐ คน 
   ๓) มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ จ านวน ๗,๔๐๕ คน ใน
จ านวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุงาน จ านวน ๒,๙๘๓ คน  
   ๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 
๗,๙๐๐ คน  
  ๑๐.๒.๕ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงบริการได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  โดย
กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการร่วมกันเป็นเขตบริการสุขภาพ ๑๒ เขต และ ๑ 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) โดยด าเนินการระยะที่ 
๑ ในพ้ืนที่น าร่อง ๒๕๐ อ าเภอ ท าให้สามารถลดผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องกลับเข้ารักษา ตลอดจนลดความ
แออัดในโรงพยาบาล ลดภาระบุคลากรการแพทย์  ทั้งนี้ ได้เตรียมพร้อมขยายทีมหมอครอบครัว 
(Family Care Term) ระยะที่ ๒ ให้ครอบคลุมในทุกอ าเภอ 
 ๑๐.๓ การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓.๑ การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในฐานะศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
   ด าเนินการกิจกรรมในการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานรับเรื่องร้อง
ทุกข์ของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ระหว่างส่วนราชการ  สามารถส่งต่อและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง 
การร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ , 
เว็บไซต์ www.1111.go.th , ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๘  รวมทั้งที่แจ้งเรื่องผ่านทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๗,๒๓๘ ครั้ง 

 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
มีเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์บริการประชาชนส่งให้ศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๑๘,๔๔๒ เรื่อง 

 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีการรับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  จ านวน ๕๗,๕๕๒ เรื่อง  
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓๔,๖๘๐ เรื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒๒,๘๔๒ เรื่อง  

 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๓๑๙ เรื่อง  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ๒,๕๒๒ เรื่อง  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๗๕ เรื่อง  
   นอกจากนี้ ในหลายส่วนราชการยังจัดให้มีช่องทาง/ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของส่วนราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
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กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
  ๑๐.๓.๒ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)  
   การจัดตั้ งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ  รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความ
เป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ขอรับบริการในลักษณะ One Stop Service และเป็นการส่งเสริมและยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน
ในภูมิภาค   
  ๑๐.๓.๓ การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘  ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  และ รุ่นที่ ๙ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังนี้ 
   ๑๐.๓.๓.๑ นปร. รุ่นที่ ๗  อยู่ระหว่างปฏิบัติงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ระหว่างรอการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการต่าง ๆ 
   ๑๐.๓.๓.๒ นปร. รุ่นที่ ๘  อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
   ๑๐.๓.๓.๓ นปร. รุ่นที่ ๙  การคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะเริ่มการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ๑๐.๓.๔ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า  (Government 
Service Point : G-Point) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐ  มุ่งเน้น
การตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เข้าถึงง่าย แบบทุกที่ทุกเวลาที่ประชาชนเดินทางได้สะดวก  
รวมทั้งยกระดับระบบการบริหารงานของรัฐให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยรวมงานบริ การของรัฐมา
ให้บริการ ณ จุดเดียว  ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประสาน
ความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้พ้ืนที่ในศูนย์การค้าของเครือเซ็นทรัล จัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม รวมทั้งหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน างานบริการมาให้บริการในศูนย์บริการร่วม
ดังกล่าว  และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใน
ศูนย์การค้า ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ส านักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท าเนียบรัฐบาล  โดยมี  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน  และเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าแห่ง
แรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น ๑ โซลจิวเวลรี่ นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์บริการร่วมใน
ห้างสรรพสินค้าเพ่ิมอีกจุดหนึ่ง ณ ห้างสรรพสินค้า Zen ชั้น ๗  โดยศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า
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ทั้ง ๒ แห่งดังกล่าว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ทั้งนี้ 
จะขยายผลการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ไปยังศูนย์การค้าอื่นในเครือเซ็นทรัล ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต่อไป รวมทั้งเพ่ิมงานบริการให้มีงานบริการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มากขึ้น  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานขอความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อน างานบริการเข้าร่วมให้บริการในศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าที่จะขยายไป
ในภูมิภาค โดยก าหนดเปิดให้บริการประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘   
 ๑๐.๔ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
  จัดท าร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....  
ตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และจัดท าร่างหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่างกฎ ก.พ.  ดังกล่าว   
 ๑๐.๕ การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึก ในการรักษาศักดิศศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑๐.๕.๑ โครงการรณรงค์ปลุกจิตส านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้าน
ทุจริต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเป้าหมายรอง ประกอบด้วยประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการก าหนด
กลยุทธ์ในการรณรงค์ปลูกจิตส านึก โดยประเมินผลจากการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในส่วนของการด าเนินการกิจกรรมต่าง  ๆ ได้เร่งสื่อสาร
สร้างความเข้าใจกับข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะท าให้การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และลดความเสี่ยงและโอกาสใน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป จะมีการเผยแพร่ในสื่ออื่น ๆ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต ก่อให้เกิดความตระหนักรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป 
  ๑๐.๕.๒ การส่งเสริมให้ส่วนราชการรับรู้และเข้าใจสาระส าคัญของวินัย
และการด าเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจง
ให้กับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่องต่าง ๆ เช่น “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖” “การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ กระบวนการ และวิธีพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์”   
   นอกจากนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ยังได้จัดท าโครงการเพ่ือรณรงค์และ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน อาทิ โครงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของกระทรวงมหาดไทย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงแรงงาน โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึก ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ
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ไทยไร้ทุจริต” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมและปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การปลุกจิตส านึกสร้างค่านิยม ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 
  ๑๐.๕.๓ การตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส่วนราชการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า การตอบข้อหารือ ดังนี้ 
   -  ตอบรับทราบรายงานการด าเนินการทางวินัย ๓๕๖ เรื่อง 
   -  ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ ๓,๕๙๙ เรื่อง 
   -  ตอบข้อหารือด้วยหนังสือเป็นทางการ ๒๖ เรื่อง 
   - ขอทราบข้อเท็จจริง ๑๑ เรื่อง 
   -  จัดท าความเห็นให้แก่ผู้แทน ก.พ. ในการประชุม อ.ก.พ.สามัญของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ๗๖๔ เรื่อง 
  ๑๐.๕.๔ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ดังนี้  
   - การตรวจสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม 
๑,๑๓๓ เรื่อง  
   - การไต่สวนข้อเท็จจริง ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวม ๓๔๐ เรื่อง  
  ๑๐.๕.๕ การวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการส าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน (วางระบบและประสานความร่วมมือ) โดยการก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวนาที่จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
ทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพ่ือ
ใช้ประกอบการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรง ทั่วถึง และไม่มีการทุจริต
ในกระบวนการจ่ายเงิน ซึ่งได้มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าว และจัดท าร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้ง
ได้ลงสุ่มพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับการช่วยเหลือ 
   นอกจากนี้ยังมีการป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณและตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(โครงการโซลาเซลล์)  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕  การตรวจสอบ
กรณีข้าวหายจากคลังสินค้าองค์การตลาดเพ่ือการเกษตร จังหวัดปทุมธานี   การตรวจสอบกรณีการ
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จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายของกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว  การตรวจสอบการบริหารงานโดย
ทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
 ๑๐.๖ การปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการสร้าง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือองค์การต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และ
บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
  นอกจากนี้ ส่วนราชการยังได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนราชการระดับ
กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวมทั้งสิ้น ๓๕ แห่ง โดยเป็นแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ซึ่งจัดท าขึ้นโดยใช้แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)  
 ๑๐.๗ การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการจากภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะท าให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ส่วนราชการต่าง ๆ ยังมีการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับชุมชน 
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นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด าเนินการดังนี้ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
๑. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (สคก.) เล่ม ๑๓๑ ตอนท่ี ๘๗ ก ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี๓๘)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓) 
๕. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ก.ศป.) 
๖. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔  
     พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙. พระราชบัญญัตริถยนต์ (ฉบับท่ี ๑๗)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงน้ าหนกัของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) 
๑๐. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรงุนิยามการขนส่งส่วนบุคคล) 
๑๑. พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒. พระราชบัญญัตเิวนคืนอสังหารมิทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเช่ือมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ   

สายบางพล-ีสุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๓. พระราชบัญญัติศลุกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง

ข้ามพรมแดนภายในอนุภมูิภาคลุม่แม่น้ าโขงตอนบน) 
๑๔. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้    

ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) 
๑๕. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖. พระราชบัญญัตสิถานพยาบาลสตัว์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเว้นภาษีประจ าปีของหน่วยงานภาครฐั) 
๑๘. พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๙. พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒๐. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) 
๒๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๗ (สัญญาณจราจร และข้อสันนิษฐานการขับรถขณะเมาสรุา) 
๒๒. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) 
๒๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕. พระราชบัญญัติความลับทางการคา้ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบญัญัติการชลประทานราษฏ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค้ าประกนั) 
๒๘. พระราชบัญญัตริาชบัณฑติยส์ภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๙. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (นิยาม “เจ้าพนักงาน”) 
๓๐. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ความผดิเกี่ยวกับเพศ) 
๓๑. พระราชบัญญัติธรุกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๒. พระราชบัญญัติการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

บางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๗๐ 

 
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
๓๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๔. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๕. พระราชบัญญัติศลุกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักเกณฑ์การน าของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือถ่ายล าออกนอก

ราชอาณาจักร) 
๓๖. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๗. พระราชบัญญัติควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. .... 
๓๘. พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๙. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๐. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๑. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ของมนุษย)์ 
๔๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๓. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๔. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๕. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพือ่การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๖. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๗. พระราชบัญญัตมิาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๘. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๙. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐. พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูลการบรหิารสทิธิ) 
๕๑. พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การท าซ้ าในโรงภาพยนตร์) 
๕๒. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓. พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕. พระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวม ๕๘ ฉบับ 
 

เสนอส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
๑.  ร่างพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการนครแมส่อด พ.ศ. .... (สปน./มท.)  
๒.  ร่างพระราชบัญญัติธรรมนญูศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กห.)  
๓.  ร่างพระราชบัญญัตเิหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กห.)  
๔.  ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... (กค.) 
๕.  ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จ าน า จ านอง) (กค.)  
๖.  ร่างพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก และภาษีการรับการให้ พ.ศ. .... (กค.)  
๗.  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. .... (พม.)  
๘.  ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (กษ.) 
๙.  ร่างพระราชบัญญัตสิภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ทก.) 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๗๑ 

 
 

เสนอส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (สธ.) 
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... (สตช.)  
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สตช.)  
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... (พม.) 
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท.) 
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... (รง.) 
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัตเิครื่องส าอาง พ.ศ. .... (สธ.) 
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วิธีการอุทธรณ์ฎีกา) (ศย)  
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (ตช.) 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัตสิ่งเสริมสินค้าขาออกพ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติป้องกันการกระท า

บางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. .... (พณ.)  
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กพร.)  
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมป์และคุม้ครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... (พส.)  
๒๒.  ร่างพระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค) 
๒๓.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... (ทส.)  
๒๔.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง.)  
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง.)  
๒๖.  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปปง.)  
๒๗.  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พม.)  
๒๘.  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... (สธ.) 
๒๙.  ร่างพระราชบัญญัตเิวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
       ในท้องที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... (คค.) 
๓๐.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคณุภาพการเรยีนรู้ พ.ศ. .... (ศธ) 
๓๑.  ร่างพระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ) 
๓๒.  ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... (กค) 
๓๓.  ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... (พณ) 
๓๔.  ร่างพระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ. .... (สธ) 
๓๕.  ร่างพระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. .... (สธ) 
๓๖.  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรอืซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (สลก.) 
๓๗.  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (กค.) 
๓๘.  ร่างพระราชบัญญัตมิาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. (อก.) 
๓๙.  ร่างพระราชบัญญัติจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คค)    
๔๐.  ร่างพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
๔๑.  ร่างพระราชบัญญัตมิาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (ยธ.) 
๔๒. ร่างพระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในช้ันการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ พ.ศ. .... (ตช.) 
๔๓.  ร่างพระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค.) 

รวม 43 ฉบับ 
 

สนง.คกก. กฤษฎีกา ตรวจพิจารณา 
๑. ร่างพระราชบญัญัติการปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (สคก.)  
๒. ร่างพระราชบญัญัตยิกเลิกพระราชบัญญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... (สคก.)  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๗๒ 

 
 

สนง.คกก. กฤษฎีกา ตรวจพิจารณา 
๓. ร่างพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัตเิกี่ยวกับ        

การรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) (สคก.)  
๔. ร่างพระราชบญัญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... (กษ.) 
๕. ร่างพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พิธีสารแมดรดิ) (พณ.)  
๖. ร่างพระราชบญัญัตเิครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ขยายขอบเขตระยะเวลา การคุม้ครอง) (พณ.)  
๗. ร่างพระราชบญัญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ)  
๘. ร่างพระราชบญัญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบดิ ดอกไมเ้พลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มท.)  
๙.  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง.)  
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... (สตช.) 
๑๑.  ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... (ทส.) 
๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... (ยธ.) 
๑๓.  ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) (ยธ.)  
๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคด ี
      ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) (ยธ.)  
๑๕.  ร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... (ยธ.)  
๑๖.  ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
๑๗.  ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 
๑๘.  ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ... 
๑๙.  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไมไ่ด้ พ.ศ. ....  
๒๐.  ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (มท.)  
๒๑.  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆา่สัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... (กษ.)  
๒๒.  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สคก.) 
๒๓.  ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ศย) 
๒๔.  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยธ) 
๒๕.  ร่างพระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... (สธ.) 

รวม ๒5 ฉบับ 
 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน 
๑. ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สปน.)  
๒. ร่างพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กค.)  
๓. ร่างพระราชบญัญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงคณุสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตและด าเนินการหน่วย

ซ่อมอากาศยาน) (คค.)  
๔. ร่างพระราชบญัญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พณ.) 
๕. ร่างพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รง.)  
๖. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (ศธ.) 
๗. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... (ศธ.) 
๘. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... (ศธ.) 
๙. ร่างพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... (ศธ.) 
๑๐.  ร่างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... (ศธ.) 

รวม ๑0 ฉบับ 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๗๓ 

 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
  - ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ 
  - ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑๑.๔ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมีระบบ
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๔.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรม โดยด าเนินการตรวจพิสูจน์และ
จัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑71 ครั้ง ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินคดี ๑42 เรื่อง ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชนโดยการเพ่ิม
ชื่อในทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย ๕๙๖ ราย รายงานการตรวจแล้วเสร็จ ๔๑๐ ราย ตรวจ
พิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือให้เข้าถึงการตรวจพิสูจน์สัญชาติของรัฐ อ าเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิตตรวจ
ร่างกายประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค า อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๗๙๘ ราย รวมทั้งรับแจ้งบุคคลสูญหายเพ่ือ
ด าเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 25 ราย ซึ่งสามารถสร้างความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ 
  ๑๑.๔.๒ น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ ๒๕๗ ราย ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขและเป็นการลด
ความแออัดของเรือนจ า 
 ๑๑.๕ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ 
  ๑๑.๕.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๕.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด
จากประชาชน ๑2,931 เรื่อง ยุติ ๔,859 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 8,072 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายนอก 204 เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน 512 เรื่อง ด าเนินการเอง ๕,๔๓5 เรื่อง เรื่องอ่ืนๆ ๒๔ เรื่อง 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน 1,897 เรื่อง ซึ่งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
เข้าถึงการให้บริการจากภาครัฐ 
   ๑๑.๕.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด าเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๕,704 ราย รวมเป็นเงิน 308.๓๘ ล้านบาท ประชาชน 
ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ๒,262 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ 87.579 ล้านบาท และให้ค าปรึกษา
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ทางกฎหมายแก่ประชาชน ๑3,659 ราย ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และมี
ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดกฎหมาย 
   11.5.1.3 จัดตั้ง “คลินิกให้ค าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” เพ่ือ
บริการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก ปัญหาครอบครัวและปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 95 
แห่ง มีผู้ขอรับบริการ จ านวน 559 ราย แบ่งเป็นขอรับบริการด้วยตนเองที่คลินิก จ านวน 506 ราย และขอรับ
บริการทางโทรศัพท์ จ านวน 53 ราย 
  ๑๑.๕.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก  โดยด าเนินการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วม ๗๘๐ คน 
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ระดับหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วม ๕๔๕ คน บันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย
การขับเคลื่อนนโยบายการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ระหว่างกระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทยฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยและ
ระงับข้อพิพาทในชุมชน ผู้เข้าร่วม ๑๕๔ คน ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
  ๑๑.๕.๓ การคุ้มครองพยาน ยื่นค าร้อง 176 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 36 ราย 
ยกค าร้อง 47 ราย ด าเนินการคุ้มครองพยาน 9๔ ราย  
  ๑๑.๕.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ 
   ๑๑.๕.๔.๑ ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด ๒,343 
เรื่อง ทุนทรัพย์ 989.266 ล้านบาท ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ จ านวน ๔9,576.846 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพ่ิมปริมาณเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
   ๑๑.๕.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่  โดยฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่
ประชาชน (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จ านวน ๗,๔๓๕ ราย ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย 
๔๔๒ คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย ๑๑๗ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างยั่งยืน) ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านการบังคับคดี ผู้เข้าร่วม 
๕๙๑ คน จัดท าคู่มือประชาชนเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ๗,๗๙๐ เล่ม และแผ่นพับ 
๖,๔๐๐ แผ่น เผยแพร่รายงานการวิจัยพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนา
นโยบายการยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ๑๔๓ เล่ม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวีเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ๑๐ ครั้ง ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาขนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
  ๑๑.๕.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๕.๕.๑ การป้องกันการกระท าผิด ด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือ
ป้องกันพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในหัวข้อบทบาทพ่อแม่กับการเข้าใจวัยรุ่น และ
การ์ตูนแอนนิเมชันส าหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อการใช้เวลาว่างและข้อกฎหมายที่เด็กควรรู้  
   ๑๑.๕.๕.๒ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า  โดยด าเนินการจัด
ระเบียบเรือนจ า/ทัณฑสถานให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท 8 แห่ง ใช้โปรแกรมบ าบัดยา
เสพติดกับผู้ต้องขัง ๘,๑๕๕ ราย จัดระบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
๑๔๓ แห่ง ผู้ต้องขังรายส าคัญที่ผ่านการจ าแนกทั่วประเทศ ๕,๙๐๕ ราย ย้ายผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าชาย
ไปทัณฑสถานหญิง ๒,๕๒๖ ราย เกลี่ยผู้ต้องขังจากเรือนจ าแออัดมากไปสู่เรือนจ าแออัดน้อย ๕,๑๒๐ ราย 
ด าเนินการตามมาตรฐานด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัยเรือนจ า /ทัณฑสถาน ๑๓๑ แห่ง จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสายอาชีพและอุดมศึกษา 72,835 ราย ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา 
๓๓๐,๘๘๙ ราย จัดกิจกรรมชุมชนบ าบัด (Care Model) ให้กับผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด เพ่ือปรับเปลี่ยน
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ๘๖ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม ๘,๑๕๕ คน จัดโปรแกรมปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๓ รุ่น ๑๓๗ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วม ๑๒,๓๓๐ คน จัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 
(กลุ่มเรือนจ าความม่ันคงสูง) ๒ รุ่น ๑๓๖ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วม ๑,๒๐๐ คน จัดโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง 
๒ รุ่น ๕๒ แห่ง มีผู้ต้องขังเข้าร่วม ๓,๑๒๐ คน บริหารโทษ พักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ 18,806 ราย 
พัฒนาเรือนจ าความม่ันคงต่ าให้รองรับผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังที่มี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดไปยังทัณฑสถานเปิดหรือเรือนจ าชั่วคราวที่ตั้งอยู่เรือนจ า
นั้นๆ หรือใกล้เคียงให้เต็มอัตราความจุ มีผู้ต้องขังท่ีได้รับการคัดเลือก จ านวน ๑,938 คน  
   ๑๑.๕.๕.๓ การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยพัฒนากระบวนงาน
บ าบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม ๑๒ ประการ/จัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และสถานแรกรับฯ ๓๔ แห่ง/
สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา 16,392 ราย/สืบเสาะและจัดท ารายงาน
ข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว 4,647 ราย จัดท าแนวทางและยุทธวิธีการลดจ านวนเด็กและ
เยาวชนในศูนย์ผึก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคมที่มี
ผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 
   ๑๑.๕.๕.๔ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชน โดยการคุมประพฤติ  
๑56,603 ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ 42,423 ราย/การควบคุมและสอดส่อง 114,180 ราย) 
ส ารวจแหล่งงานในพ้ืนที่ของส านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ประสงค์รับผู้กระท าผิดของกรมคุมประพฤติ  
เข้าท างาน จ านวน 1,352 แห่ง และด าเนินการส ารวจความพร้อมและความถนัดของผู้รับบริการและท าแผน
บูรณาการ จ านวน 29,768 ราย มีการน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุม
ประพฤติ มีผู้กระท าผิดติดเครื่องมือ 1,165 ราย และถอดเครื่องมือออกแล้ว 614 ราย 
   ๑๑.๕.๕.๕ การป้องกันการกระท าผิดซ้ า โดยช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้
กลับไปกระท าผิดซ้ าด้วยการสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ จ านวน ๙๗๖ ราย และจ้างงานผู้พ้นโทษ 
620 ราย รวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาพฤตินิสัยโดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้พ้นโทษ และการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน ๒ รุ่น จ านวน ๑๙๘ ราย (ค่ายคืนคนดี  
สู่สังคม) และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ โดยบูรณาการร่วมกับกรมการจัดหางาน 
สโมสรโรตารีประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรมอาชีพ ๓๕๐ ราย เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai 
Rotary Day) ๒๘๙ ราย ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการช่าง 6,110 ราย สนับสนุนการศึกษาต่อระดับประถมและ
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มัธยม ๗๘๐ ราย พัฒนาและยกระดับทักษะด้านการประกอบอาชีพ 1,113 ราย จัดท าแนวทางการฝึกวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประชุมจัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับเด็กและ
เยาวชนโดยผู้เข้าร่วม ๔๐ คน ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า 
  ๑๑.๕.๖ การแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แก่ ๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ๒) ระเบียบ
คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้ง เบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ๓) เสนอร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๓๐๙ จัตวา 
๔) เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง และ ๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... กฎหมายที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ๑) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และกฎกระทรวง ๒) ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ๓) ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรม
ชุมชน พ.ศ. .... ๔) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ๕) เสนอแก้ไขเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๖) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงว่า
ด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและบริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๗) ปรับปรุง
กฎกระทรวงเรื่องก าหนดอัตราจ านวนหลักประกันในการเข้าสู้ราคาที่เหมาะสม ก าหนดราคาขายขั้นต่ าเพ่ือจูงใจ 
ผู้ซื้อทรัพย์ ก าหนดระยะเวลาการขาย ๘) ยกร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่ ๙) แก้กฎกระทรวงว่าด้วย
การก าหนดเครื่องพันธนาการรูปแบบใหม่หลักเกณฑ์การพักการลงโทษ หลักเกณฑ์การออกท างานสาธารณะ 
และ ๑๐) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 ๑๑.๖ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๖.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 507.42 ล้านบาท  
  ๑๑.๖.๒ สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สิน โดยตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 915 คดี มูลค่า ๒83.5๖ ล้านบาท รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 828 คดี มูลค่า    
๑46.518 ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๐ จ านวน ๕46 คดี มูลค่า ๑๕5.891 ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน ๕๙๗ 
รายการ มูลค่า ๑9,483 ล้านบาท ด าเนินการบังคับโทษปรับเพ่ือยึดอายัด ๑50 คดี มูลค่า ๑๒.569 ล้านบาท 
  ๑๑.๖.๓ สนับสนุนและด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด
มูลฐานยาเสพติด โดยด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมเบื้องต้น 5 ค าสั่ง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
   ๑๑.๖.๓.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) 125 ค าสั่ง 
   ๑๑.๖.๓.๒ ค าสั่ งยึดหรืออายัดทรัพย์สิ น  (ค าสั่ ง  ย . )  53 ค าสั่ ง  
มูลค่า ๑๒8,738,941.63 ล้านบาท 
   ๑๑.๖.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล ๔2 เรื่อง  
มูลค่า ๑72,169,643.12 ล้านบาท 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๗๗ 

 
 

   ๑๑.๖.๓.๔ พนักงานอัยการพิจารณายื่นค าร้องต่อศาล ๕8 คดี  
มูลค่า ๒๔๗,580,590.56 ล้านบาท  
   ๑๑.๖.๓.๕ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 5๒ คดี 
มูลค่า 34,257,301.40 ล้านบาท 
  ๑๑.๖.๔ ด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยด าเนินการ 
   ๑๑.๖.๔.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) 10 ค าสั่ง 
   ๑๑.๖.๔.๒ ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณา       
ยื่นค าร้องต่อศาล 3 คดี มูลค่าทรัพย์สิน จ านวน 419,898,561.75 บาท 

 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2557 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)  ๒๗๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ส ำนักงบประมำณ

30 เมษำยน ๒๕๕๘

รำยงำนงบประมำณและผลกำรเบิกจ่ำย
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล 11 ด้ำน



2

การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ



3PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ.2558 จ าแนกตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ 
(เปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. รายสัปดาห์)

ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เม.ย. 2558

หน่วยงาน ผลผลติ/ พรบ. เป้าตามมติ ครม.

โครงการ ณ 30 เม.ย. 2558 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

รวมทัง้สิน้ 2,069 2,575,000.0000 1,618,824.5522 1,503,024.8279 58.37% 92.85% 114,876.3535 1,617,901.1814 99.94%

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 25 17,268.2562 10,856.0299 8,672.5625 50.22% 79.89% 737.9934 9,410.5559 86.69%

2. การรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ 73 121 248,766.1731 156,391.7626 123,408.2835 49.61% 78.91% 14,172.0201 137,580.3036 87.97%

3. การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ

22 64 104,924.3468 65,962.7607 70,191.4326 66.90% 106.41% 433.8441 70,625.2766 107.07%

4. การเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 116 516 512,716.6395 322,329.4308 307,149.0868 59.91% 95.29% 16,367.7050 323,516.7918 100.37%

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

40 75 333,146.1378 209,438.8922 223,120.3112 66.97% 106.53% 7,737.0853 230,857.3964 110.23%

6. การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิประเทศ 147 366 348,734.2356 219,238.6574 213,144.1868 61.12% 97.22% 47,463.9764 260,608.1633 118.87%

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 146 151 4,502.3752 2,830.5070 1,620.8520 36.00% 57.26% 570.1504 2,191.0024 77.41%

8. การพฒันาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพฒันา และนวัตกรรม

133 196 26,033.4553 16,366.4453 18,636.4305 71.59% 113.87% 498.4757 19,134.9062 116.92%

9. การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

29 69 96,565.4312 60,707.7635 44,341.4579 45.92% 73.04% 13,489.2431 57,830.7010 95.26%

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมธีรรมาภิบาล
และการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบใน
ภาครัฐ

125 414 229,994.1972 144,590.3896 158,205.0103 68.79% 109.42% 7,228.4085 165,433.4188 114.42%

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 27 46 124,704.7350 78,398.0920 77,198.8676 61.91% 98.47% 6,166.6025 83,365.4701 106.34%

12. รายการค่าใช้จ่ายด้าเนินการภาครัฐ 6 26 527,644.0171 331,713.8212 257,336.3462 48.77% 77.58% 10.8489 257,347.1951 77.58%

นโยบายรฐับาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

ณ วันที ่30 เม.ย. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

4
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 17,268.2562 10,856.0299 8,672.5625 50.22% 79.89% 737.9934 9,410.5559 86.69%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5,329.7108 3,350.6278 3,343.8025 62.74% 99.80% 234.6549 3,578.4574 106.80%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 5,697.7849 3,582.0249 3,429.9258 60.20% 95.75% 312.2113 3,742.1371 104.47%
กระทรวงกลาโหม 1,958.3135 1,231.1324 1,007.2549 51.43% 81.82% 42.9479 1,050.2028 85.30%
กระทรวงแรงงาน 46.9842 29.5375 19.2511 40.97% 65.17% 0.7909 20.0420 67.85%
กระทรวงมหาดไทย 935.4628 588.0971 127.9077 13.67% 21.75% 104.8154 232.7231 39.57%
งบกลาง 3,300.0000 2,074.6101 744.4205 22.56% 35.88% 42.5730 786.9935 37.93%
2. การรกัษาความมั่นคงของรฐัและการต่างประเทศ 248,766.1731 156,391.7626 123,408.2835 49.61% 78.91% 14,172.0201 137,580.3036 87.97%
กระทรวงการคลัง 656.0723 412.4528 656.0723 100.00% 159.07% - 656.0723 159.07%
หน่วยงานของศาล 60.7500 38.1917 60.7500 100.00% 159.07% - 60.7500 159.07%
รัฐวิสาหกจิ 19.4488 12.2269 16.4944 84.81% 134.90% - 16.4944 134.90%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 9,802.8677 6,162.7662 6,829.4225 69.67% 110.82% 562.1258 7,391.5484 119.94%
กระทรวงแรงงาน 367.6097 231.1051 260.6448 70.90% 112.78% 5.7545 266.3992 115.27%
กระทรวงวัฒนธรรม 94.1000 59.1578 33.9855 36.12% 57.45% 32.6629 66.6484 112.66%
กระทรวงอตุสาหกรรม 48.0995 30.2387 19.0114 39.53% 62.87% 14.4938 33.5052 110.80%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 400.6757 251.8927 225.4455 56.27% 89.50% 45.3712 270.8167 107.51%
กระทรวงคมนาคม 562.1956 353.4354 264.2334 47.00% 74.76% 85.0114 349.2448 98.81%
กระทรวงพาณิชย์ 21.9000 13.7679 13.4589 61.46% 97.76% - 13.4589 97.76%
กระทรวงการต่างประเทศ 8,567.4082 5,386.0702 5,123.9148 59.81% 95.13% 109.5802 5,233.4950 97.17%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 41.7000 26.2155 25.0603 60.10% 95.59% - 25.0603 95.59%
กระทรวงมหาดไทย 9,902.9434 6,225.6807 5,142.6313 51.93% 82.60% 753.4936 5,896.1249 94.71%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 17,226.0070 10,829.4692 9,243.0915 53.66% 85.35% 825.8627 10,068.9542 92.98%
กระทรวงยุติธรรม 4,141.2090 2,603.4527 2,061.4097 49.78% 79.18% 303.9448 2,365.3545 90.85%
กระทรวงศึกษาธิการ 3,502.7351 2,202.0635 1,338.9617 38.23% 60.80% 560.9609 1,899.9226 86.28%
กระทรวงกลาโหม 190,936.1090 120,035.7519 91,264.7933 47.80% 76.03% 10,477.0690 101,741.8624 84.76%
กระทรวงสาธารณสุข 2,100.2788 1,320.3817 732.2067 34.86% 55.45% 380.0293 1,112.2360 84.24%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 314.0633 197.4421 96.6954 30.79% 48.97% 15.6600 112.3554 56.91%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558

นโยบายรฐับาล



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

5
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
3. การลดความเหลือ่มล้า้ของสงัคม และการสรา้งโอกาสการ
เข้าถึงบรกิารของรฐั

104,924.3468 65,962.7607 70,191.4326 66.90% 106.41% 433.8441 70,625.2766 107.07%

กระทรวงแรงงาน 20,532.2056 12,907.9761 17,967.7718 87.51% 139.20% 201.1074 18,168.8793 140.76%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 660.5000 415.2364 584.2500 88.46% 140.70% - 584.2500 140.70%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 1,755.4769 1,103.6152 1,140.8057 64.99% 103.37% 42.8065 1,183.6122 107.25%
กระทรวงมหาดไทย 71,617.1323 45,023.5232 45,234.9832 63.16% 100.47% 1.5138 45,236.4970 100.47%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 9,109.9293 5,727.1368 4,865.9300 53.41% 84.96% 187.1063 5,053.0363 88.23%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 72.4143 45.5247 36.0710 49.81% 79.23% - 36.0710 79.23%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 6.0000 3.7720 1.2735 21.23% 33.76% 1.2735 2.5470 67.52%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11.5818 7.2811 4.1532 35.86% 57.04% 0.0366 4.1899 57.54%
รัฐวิสาหกจิ 882.5430 554.8281 308.5219 34.96% 55.61% - 308.5219 55.61%
สภากาชาดไทย 276.5636 173.8672 47.6721 17.24% 27.42% - 47.6721 27.42%
4. การเรยีนรู ้การทะนุบ้ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 512,716.6395 322,329.4308 307,149.0868 59.91% 95.29% 16,367.7050 323,516.7918 100.37%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 17,578.9863 11,051.3766 17,570.8763 99.95% 158.99% - 17,570.8763 158.99%
กระทรวงมหาดไทย 5,065.8970 3,184.7761 4,706.6765 92.91% 147.79% 0.4271 4,707.1036 147.80%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 1,637.3591 1,029.3581 1,452.3591 88.70% 141.09% - 1,452.3591 141.09%
กระทรวงวัฒนธรรม 5,539.3727 3,482.4359 2,748.1363 49.61% 78.91% 980.4634 3,728.5997 107.07%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5,023.3343 3,158.0182 3,309.2057 65.88% 104.79% 69.0402 3,378.2459 106.97%
กระทรวงศึกษาธิการ 477,817.0224 300,389.0980 277,342.0045 58.04% 92.33% 15,315.8320 292,657.8365 97.43%
กระทรวงกลาโหม 54.6677 34.3679 19.8285 36.27% 57.69% 1.9423 21.7708 63.35%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

6
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

5. การยกระดับคุณภาพบรกิารด้านสาธารณสขุ และสขุภาพ
ของประชาชน

333,146.1378 209,438.8922 223,120.3112 66.97% 106.53% 7,737.0853 230,857.3964 110.23%

ส้านักนายกรัฐมนตรี 227.6305 143.1044 227.6305 100.00% 159.07% - 227.6305 159.07%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 116,397.9240 73,175.8513 101,113.8050 86.87% 138.18% - 101,113.8050 138.18%
กระทรวงศึกษาธิการ 10,893.5482 6,848.4440 8,488.5144 77.92% 123.95% 312.9478 8,801.4622 128.52%
รัฐวิสาหกจิ 3,764.6684 2,366.7331 2,732.0483 72.57% 115.44% - 2,732.0483 115.44%
งบกลาง 60,000.0000 37,720.1837 36,878.6153 61.46% 97.77% - 36,878.6153 97.77%
กระทรวงสาธารณสุข 107,034.8545 67,289.5730 58,982.6399 55.11% 87.65% 6,628.7804 65,611.4204 97.51%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 4,049.8592 2,546.0239 1,877.0005 46.35% 73.72% 443.5089 2,320.5094 91.14%
สภากาชาดไทย 5,566.2543 3,499.3356 3,109.5244 55.86% 88.86% - 3,109.5244 88.86%
กระทรวงมหาดไทย 7,652.1600 4,810.6814 3,853.0800 50.35% 80.09% - 3,853.0800 80.09%
กระทรวงแรงงาน 12,000.0000 7,544.0367 4,722.0870 39.35% 62.59% - 4,722.0870 62.59%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5,559.2387 3,494.9251 1,135.3659 20.42% 32.49% 351.8481 1,487.2140 42.55%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558
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7
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจประเทศ 348,734.2356 219,238.6574 213,144.1868 61.12% 97.22% 47,463.9764 260,608.1633 118.87%
หน่วยงานของศาล 280.9456 176.6220 260.6487 92.78% 147.57% - 260.6487 147.57%
รัฐวิสาหกจิ 114,806.9718 72,175.6678 101,396.9026 88.32% 140.49% - 101,396.9026 140.49%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 4,932.3307 3,100.8070 3,732.1092 75.67% 120.36% 217.1084 3,949.2175 127.36%
กระทรวงวัฒนธรรม 1,281.1287 805.4068 498.1890 38.89% 61.86% 519.5245 1,017.7135 126.36%
กระทรวงคมนาคม 110,058.8359 69,190.6585 53,623.0817 48.72% 77.50% 33,281.5257 86,904.6074 125.60%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 217.9877 137.0423 141.8777 65.09% 103.53% 27.2259 169.1036 123.40%
สภากาชาดไทย 138.5274 87.0880 105.9854 76.51% 121.70% - 105.9854 121.70%
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5,590.5855 3,514.6319 3,615.1864 64.67% 102.86% 392.8526 4,008.0390 114.04%
กระทรวงพลังงาน 1,975.0984 1,241.6846 1,014.4118 51.36% 81.70% 358.9516 1,373.3633 110.60%
กระทรวงพาณิชย์ 6,871.1620 4,319.6916 3,990.6615 58.08% 92.38% 615.0601 4,605.7216 106.62%
กระทรวงการคลัง 23,253.4601 14,618.7465 13,097.5896 56.33% 89.59% 2,485.0859 15,582.6754 106.59%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 514.7829 323.6284 199.1760 38.69% 61.54% 130.3974 329.5734 101.84%
กระทรวงอตุสาหกรรม 5,339.3877 3,356.7114 2,417.6652 45.28% 72.02% 855.4349 3,273.1002 97.51%
กระทรวงมหาดไทย 28,063.3639 17,642.5874 10,186.8825 36.30% 57.74% 6,769.6726 16,956.5551 96.11%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30,115.1200 18,932.4643 16,245.9413 53.95% 85.81% 1,508.3692 17,754.3105 93.78%
กระทรวงศึกษาธิการ 190.1928 119.5685 107.7442 56.65% 90.11% 0.8371 108.5812 90.81%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 1,254.8794 788.9047 684.2399 54.53% 86.73% - 684.2399 86.73%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 3,434.6102 2,159.2355 941.6801 27.42% 43.61% 269.9691 1,211.6491 56.11%
หน่วยงานของรัฐสภา 189.8499 119.3529 31.4020 16.54% 26.31% 31.2841 62.6861 52.52%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 225.0150 141.4601 61.1665 27.18% 43.24% 0.6775 61.8440 43.72%
งบกลาง 10,000.0000 6,286.6973 791.6455 7.92% 12.59% - 791.6455 12.59%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558
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8
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

7. การสง่เสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 4,502.3752 2,830.5070 1,620.8520 36.00% 57.26% 570.1504 2,191.0024 77.41%
หน่วยงานของศาล 9.4360 5.9321 9.4360 100.00% 159.07% - 9.4360 159.07%
กระทรวงคมนาคม 36.0000 22.6321 2.9850 8.29% 13.19% 32.8750 35.8600 158.45%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13.3132 8.3696 11.3295 85.10% 135.36% - 11.3295 135.36%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 273.9838 172.2453 143.7606 52.47% 83.46% 48.6100 192.3705 111.68%
กระทรวงพาณิชย์ 346.9564 218.1210 133.9736 38.61% 61.42% 99.2400 233.2136 106.92%
กระทรวงวัฒนธรรม 107.3148 67.4656 35.3143 32.91% 52.34% 33.0425 68.3568 101.32%
กระทรวงศึกษาธิการ 638.2693 401.2606 371.8512 58.26% 92.67% 8.9524 380.8037 94.90%
กระทรวงอตุสาหกรรม 361.9000 227.5156 73.9341 20.43% 32.50% 135.0045 208.9386 91.83%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 467.1414 293.6777 236.8371 50.70% 80.65% 11.6222 248.4594 84.60%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 75.9471 47.7456 29.1247 38.35% 61.00% 4.2540 33.3787 69.91%
กระทรวงสาธารณสุข 486.6650 305.9516 135.1733 27.78% 44.18% 75.5487 210.7221 68.87%
กระทรวงแรงงาน 679.1809 426.9805 268.5948 39.55% 62.91% 12.2736 280.8684 65.78%
รัฐวิสาหกจิ 116.2370 73.0747 44.7478 38.50% 61.24% - 44.7478 61.24%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 242.2934 152.3225 75.1014 31.00% 49.30% 17.0944 92.1958 60.53%
กระทรวงยุติธรรม 34.0000 21.3748 7.4878 22.02% 35.03% 3.3469 10.8347 50.69%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 327.2923 205.7588 35.1535 10.74% 17.08% 58.3167 93.4702 45.43%
กระทรวงการคลัง 286.4446 180.0790 6.0472 2.11% 3.36% 29.9696 36.0168 20.00%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558
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9
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
8. การพัฒนาและสง่เสรมิการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

26,033.4553 16,366.4453 18,636.4305 71.59% 113.87% 498.4757 19,134.9062 116.92%

หน่วยงานอสิระของรัฐ 11.6930 7.3510 11.6930 100.00% 159.07% - 11.6930 159.07%
หน่วยงานของรัฐสภา 31.7057 19.9324 31.7057 100.00% 159.07% - 31.7057 159.07%
กระทรวงพาณิชย์ 7.1360 4.4862 7.1360 100.00% 159.07% - 7.1360 159.07%
กระทรวงยุติธรรม 47.1375 29.6339 42.8404 90.88% 144.57% 4.2971 47.1375 159.07%
กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 220.0000 138.3073 220.0000 100.00% 159.07% - 220.0000 159.07%
กระทรวงแรงงาน 2.2000 1.3831 0.1979 9.00% 14.31% 1.7811 1.9790 143.09%
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,883.1887 5,584.5918 7,163.3770 80.64% 128.27% 94.0640 7,257.4411 129.95%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 1,567.8473 985.6581 1,278.8975 81.57% 129.75% - 1,278.8975 129.75%
กระทรวงวัฒนธรรม 25.5000 16.0311 20.4661 80.26% 127.66% - 20.4661 127.66%
กระทรวงศึกษาธิการ 8,046.3689 5,058.5086 6,152.0426 76.46% 121.62% 219.7585 6,371.8012 125.96%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 1,739.7127 1,093.7047 1,250.3500 71.87% 114.32% 19.5951 1,269.9452 116.11%
กระทรวงคมนาคม 65.5020 41.1791 7.6023 11.61% 18.46% 37.8732 45.4756 110.43%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,470.0447 1,552.8423 1,335.0020 54.05% 85.97% 77.7825 1,412.7845 90.98%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 363.0764 228.2551 176.9567 48.74% 77.53% 25.3545 202.3112 88.63%
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 72.3636 45.4928 25.3062 34.97% 55.63% 10.2283 35.5345 78.11%
รัฐวิสาหกจิ 2,273.0350 1,428.9883 895.9160 39.41% 62.70% - 895.9160 62.70%
กระทรวงการคลัง 9.8854 6.2147 1.6027 16.21% 25.79% - 1.6027 25.79%
กระทรวงมหาดไทย 195.5584 122.9416 15.3383 7.84% 12.48% 7.7413 23.0796 18.77%
หน่วยงานของศาล 1.5000 0.9430 - 0.00% 0.00% - - 0.00%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558
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10
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ
9. การรกัษาความมั่นคงของฐานทรพัยากร และสรา้งสมดุล
ระหว่างการอนุรกัษ์กับการใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื

96,565.4312 60,707.7635 44,341.4579 45.92% 73.04% 13,489.2431 57,830.7010 95.26%

กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 270.0000 169.7408 270.0000 100.00% 159.07% - 270.0000 159.07%
กระทรวงอตุสาหกรรม 107.1147 67.3398 39.8584 37.21% 59.19% 59.0712 98.9296 146.91%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 34.7902 21.8715 22.7600 65.42% 104.06% 2.9950 25.7550 117.76%
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 47,759.8260 30,025.1569 24,978.9098 52.30% 83.19% 6,412.4780 31,391.3878 104.55%
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 29,093.5775 18,290.2515 14,082.1171 48.40% 76.99% 4,513.1070 18,595.2241 101.67%
กระทรวงมหาดไทย 15,352.0548 9,651.3721 3,870.8154 25.21% 40.11% 2,501.5918 6,372.4072 66.03%
รัฐวิสาหกจิ 3,948.0680 2,482.0308 1,076.9973 27.28% 43.39% - 1,076.9973 43.39%
10. การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบใน
ภาครฐั

229,994.1972 144,590.3896 158,205.0103 68.79% 109.42% 7,228.4085 165,433.4188 114.42%

กระทรวงสาธารณสุข 36.4568 22.9193 28.8932 79.25% 126.07% 0.0950 28.9882 126.48%
กระทรวงแรงงาน 10.1514 6.3819 7.4818 73.70% 117.24% 0.1976 7.6794 120.33%
กระทรวงมหาดไทย 201,387.0537 126,605.9445 145,952.8912 72.47% 115.28% 2,024.2555 147,977.1467 116.88%
กระทรวงยุติธรรม 280.7506 176.4994 137.9200 49.13% 78.14% 51.0511 188.9711 107.07%
กระทรวงพลังงาน 1.0000 0.6287 0.6629 66.29% 105.45% - 0.6629 105.45%
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,782.2438 11,179.1584 6,999.0670 39.36% 62.61% 4,330.2060 11,329.2730 101.34%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 15.3080 9.6237 9.2317 60.31% 95.93% 0.1307 9.3623 97.28%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 8,613.3060 5,414.9247 4,163.2115 48.33% 76.88% 817.5174 4,980.7289 91.98%
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 11.8832 7.4706 6.7564 56.86% 90.44% - 6.7564 90.44%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 1,483.9587 932.9199 842.4608 56.77% 90.30% - 842.4608 90.30%
กระทรวงศึกษาธิการ 238.0150 149.6328 56.4338 23.71% 37.71% 4.9554 61.3891 41.03%
รัฐวิสาหกจิ 134.0700 84.2858 - 0.00% 0.00% - - 0.00%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558



การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ จ าแนกตามกระทรวง

11
PO+เบิกจ่ายเปรียบเทียบเป้าหมายตามมติ ครม. :          100% ขึ้นไป             ระหว่าง 80%-100%             ระหว่าง 50%-80% ต ่ากว่า 50%

ณ
พรบ. เป้ามติ ครม. (เฉลีย่)

ณ 30 เม.ย. 58 เบิกจ่าย % พรบ % เป้าฯ PO คงเหลอื PO+เบิกจ่าย % เป้าฯ

11. การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 124,704.7350 78,398.0920 77,198.8676 61.91% 98.47% 6,166.6025 83,365.4701 106.34%

กองทุนและเงินทุนหมนุเวียน 540.8000 339.9846 540.8000 100.00% 159.07% - 540.8000 159.07%
หน่วยงานของศาล 19,669.7760 12,365.7927 17,849.5943 90.75% 144.35% - 17,849.5943 144.35%
หน่วยงานอสิระของรัฐ 11,673.9320 7,339.0477 7,801.5967 66.83% 106.30% 192.1037 7,993.7004 108.92%
กระทรวงยุติธรรม 17,518.4020 11,013.2890 10,065.1502 57.45% 91.39% 1,682.5197 11,747.6699 106.67%
ส่วนราชการไมสั่งกดัส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 68,545.8847 43,092.7228 38,923.5406 56.78% 90.33% 3,948.2479 42,871.7885 99.49%
ส้านักนายกรัฐมนตรี 364.1016 228.8997 188.0616 51.65% 82.16% 9.6972 197.7588 86.40%
หน่วยงานของรัฐสภา 6,391.8387 4,018.3555 1,830.1242 28.63% 45.54% 334.0340 2,164.1582 53.86%

12. รายการค่าใช้จ่ายด้าเนินการภาครฐั 527,644.0171 331,713.8212 257,336.3462 48.77% 77.58% 10.8489 257,347.1951 77.58%
รายจ่ายเพือ่ชดใช้เงินคงคลัง 41,965.3402 26,382.3391 41,965.3402 100.00% 159.07% - 41,965.3402 159.07%
กระทรวงการคลัง 161,646.3606 101,622.1737 77,750.7007 48.10% 76.51% - 77,750.7007 76.51%
รัฐวิสาหกจิ 21,624.2199 13,594.4925 9,567.9769 44.25% 70.38% - 9,567.9769 70.38%
งบกลาง 302,408.0964 190,114.8160 128,052.3284 42.34% 67.36% 10.8489 128,063.1773 67.36%

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

นโยบายรฐับาล
ณ วันที ่30 เม.ย. 2558




