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สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑ 

 

 

สรุปรายงาน 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
---------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
                    ช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่างๆ ขาดความรักความสามัคคีของคนในชาติ 
และมีทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อกัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาการเมืองการปกครองชะงักงัน 
กระทบต่อการใช้อ านาจทางนิต ิบ ัญญัต ิ บร ิหารและตุลาการ การบังค ับใช ้กฎหมายไม่ไ ด้ผล  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้เข้าควบคุมอ านาจการปกครอง น าความสงบเรียบร้อย ความรู้รัก
สามัคคีและความเป็นธรรมกลับคืนมา สร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองให้เกิดขึ้น น าไปสู่การ
พบปะ พูดคุย เสวนาเพ่ือหาทางออกประเทศ  
                    นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอ านาจในการบริหาร
ประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  และได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ท่ี 2/2557 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป (ศปป.) เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับกระทรวง กรม จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นองค์กรหลักในการประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสลายความขัดแย้ง  
สร้างบรรยากาศ ความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง รวมทั้งการจัดเสวนาทุกภาคส่วน ใน 5 กลุ่ม
เสวนาหลัก 11 ประเด็นปฏิรูป เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ แล้วน าส่งให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยต่อไป 
    เมื่อรัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศ และได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ           
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  กระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.กอ.รมน.) 
อย่างใกล้ชิดใน 2 ระดับ 

            1. ระดับส่วนกลาง มีหน่วยงานที่ท างานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป               
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) ที่ส าคัญ จ านวน 3 กรม ได้แก่ 
กรมการปกครอง การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย ยังได้
สั่งการให้รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนการท างาน
ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป (ศปป.) ในส่วนภูมิภาคด้วย 
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                   2. ระดับส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือเป็นพิเศษจาก ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ ในการประสานการปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
กับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.กอ.รมน.) ภาค/จังหวัด 
และจังหวัดทหารบกในระดับพ้ืนที่ และจากระยะเวลาที่ผ่านมามีการประเมินผลการปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับท่ี
น่าพอใจมาก 
                 นอกจากนี้ ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยตรง แต่สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้          
โดยอาศัยการบูรณาการงบประมาณ ใน 3 ส่วน ดังนี้ 
                1. งบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวง เช่น การ
ฝึกอบรมปลัดอ าเภอทั่วประเทศได้มีการมอบหมายภารกิจเพื่อให้สนับสนุนการท างานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) ด้วย 
                2 .  งบประมาณที่ จั ดกิ จกรรมในระดับ พ้ืนที่  โดยเฉพาะในระดับหมู่ บ้ าน ที่
กระทรวงมหาดไทย  ได้สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศ เพ่ือน าไปจัดกิจกรรม
การสร้างบรรยากาศ สร้างกิจกรรม รู้รักสามัคคีในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

                  3. งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป       
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค (ศปป.กอ.รมน.ภาค) ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป                
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด (ศปป.กอ.รมน. จังหวัด) เข้าไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์              
ตาม 6 แผนหลัก 9 กิจกรรม ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ความร่วมมือกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป                
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.กอ.รมน.) ทุกระดับ 
                ส าหรับผลการด าเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยด าเนินการร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์          
เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปสรุปได้ ดังนี้ 
                1. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
ระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  
                  กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  ด าเนินการ ดังนี้ 
                  1.1 การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จ านวน 51,460 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 4,233,399 คน 
                  1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี
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สมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี  การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  
จ านวน 32,188 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 5,594,918 คน 
                   1.3 เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรับทัศนคติปรึกษาหารือ 481 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 26,643 คน มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 132 เรื่อง แก้ไขได้จ านวน 111 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.09 
                2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)  
                    กระทรวงมหาดไทยได้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการบริหารการ
พัฒนาระดับหมู ่บ้าน เพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนอันจะน าไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้อ าเภอ
ก าหนดหลักสูตรหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ของโรงเรียนกรรมการหมู่บ้านระดับอ า เภอ และด าเนิน
กิจกรรมจ านวน 1 หลักสูตร เมื่อผ่านการอบรมจะต้องไปขยายแนวคิดการปลูกฝังความรักสามัคคี 
และปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในเชิงสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในหมู่บ้าน เช่น การ
ส่งเสริมสนับสนุนการน าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาใช้ในชีวิตประจ าวันของคนใน
หมู่บ้าน การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี การจัดกิจกรรมบ าเ พ็ญประโยชน์  
เป็นแกนน าในการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย โดยก าหนดเป้าหมายให้ 877 อ าเภอก าหนดเป็น
หลักสูตรในการอบรม กม. ขณะนี้มีอ าเภอที่ก าหนดหลักสูตรแล้ว 501 อ าเภอ มีการน าแกนน า กม.
เข้ารับการอบรม จ านวน 199,091 คน มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน 11,011 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 574,894 คน 

                    3. โครงการส่งเสริมวิถชีีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์   
                   กระทรวงมหาดไทยได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความปรองดองเพื่อลด
ความเผชิญหน้า โดยมีเป้าหมายการอบรมแกนน าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย อ าเภอละ 1 คน 
รวม 878 คนและผู้ช่วยจ่าจังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน รวมทั้งสิ้น 954 คน ได้อบรมครบแล้ว 4 รุ่น 
โดยมอบหมายภารกิจให้อ าเภอร่วมกับวิทยากรแกนน าระดับอ าเภอ ขยายผลการด าเนินการไปยังแกน
น าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย อ าเภอละ 10 คน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย 
หมู่บ้านละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 87,800 คน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) 2,471 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 148,795 คน 
                    4. การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวทีปฏิรูป ตั้งแต่วันที่   
22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557  
                       กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด อ าเภอ ทบทวนและแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนที่เกิดจากเวทีปฏิรูปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งจังหวัด
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๔ 

 
 

 

 

สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ โดยมีสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งสิ้น 10,324 เรื่อง และได้แก้ไขแล้ว 
3,916 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.93 และจะแก้ไขให้ได้ร้อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 255๘ 
                    5. การสร้างความรู ้ ความเข้าใจข่าวสารที ่ถ ูกต้อง  เป็นนโยบายส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องจัดหาเวลาในการประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งได้มีการเก็บรวบรวมประเด็นจากรายการคืนความสุขให้กับประชาชนทุกคืน
วันศุกร์ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้งจังหวัด เพ่ือน าไป
ท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในระดับพ้ืนที่  
                   6. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยศูนย์ด ารงธรรมระดับ ซึ่งขณะนี้ได้
ด าเนินการใน 3 ระดับ คือ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีประชาชนรับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ จ านวน ๔๗๖,๙๓๔ เรื่อง ดังนี้ 
 ๖.๑ ร้องเรียน ร้องทุกข์ จ านวน ๔๐,๗๗๗ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๑๔,๘๑๗ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๔ 
 ๖.๒ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ จ านวน ๓๐๔,๒๙๒ เรื่อง แล้วเสร็จทุกเรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ส าหรับในส่วนของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครม.    
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ด าเนินการ ๖ แผนงานหรือ ๖ ยุทธศาสตร์ รวม ๙ 
โครงการ งบประมาณ ๓๒๐,๕๓๑,๕๐๐ บาท ดังนี้ 

๑. โครงการเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ประชาชน งบประมาณ ๑,๖๑๓,๕๐๐ บาท 
 ๒. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๒๐,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณ ๑๒,๕๙๖,๘๐๐ บาท 
 ๔. โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม งบประมาณ ๑๔,๘๔๗,๕๖๐ บาท 
 ๕. โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน งบประมาณ ๑๙๔,๘๑๖,๑๒๐ บาท 
 ๖. โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค งบประมาณ ๔๓,๘๓๙,๘๔๐ บาท 
 ๗. โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ งบประมาณ ๑๘,๓๗๗,๖๐๐ บาท 
 ๘. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ ๑๐,๓๓๖,๖๐๐ บาท 
 ๙. โครงการฝึกอบรมทดสอบ อส., อปพร., เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐ
และมูลนิธิต่างๆ ของภาคเอกชน งบประมาณ ๓,๘๖๓,๔๘๐ บาท 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕ 

 
 

 

 

 โดยในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมามีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. แผนงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ได้เปิดเวทีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อบต. เทศบาล 
มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน ๔,๒๖๘ แห่งทั่วประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ ศปป.กอ.รมน.ภาค ๑ ได้เปิดเวทีจ านวน ๖ เวที ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และกาญจนบุรี 
กลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วย อบต. และสถาบันการศึกษาในพื้นที ่ มีผู้ เข้าร่วม ๖๐๐ คน ผลการ
ด าเนินงานได้ข้อมูลจากการเปิดเวทีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูป การทุจริตคอร์รัปชั่น การศึกษา ความเหลื่อมล้ า
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงได้ รับทราบความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง ศปป. จะได้วิเคราะห์ รวบรวมเพ่ือเสนอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ในส่วน
ของ ศปป.กอ.รมน.ภาค ๒ – ๔ จะเริ่มด าเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
 ๒. แผนงานสร้างค่านิยม การสร้างจิตส านึกพอเพียง และความสามัคคี  ได้จัด
กิจกรรมตามโครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๒ 
มกราคม ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ปลูกฝังค่านิยม และ
จิตส านึกแก่ประชาชนให้รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งผลการจัดงานได้รับความสนใจ
และการตอบรับจากประชาชนในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
 ๓. แผนงานติดตาม และประเมินผล ได้จัดผู้แทน ศปป. และคณะที่ปรึกษาลงพ้ืนที่
เข้าสังเกตการณ์ในการจัดงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค ของ ศปป. กอ.รมน. ภาค ๑ – ๔ 
เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 บทสรุปวิเคราะห์ 
 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การลดความเกลียดชัง 
แตกแยก และสร้างความไว้วางใจ เพื่อคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้ง การยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ้น การเมตตาให้อภัย ซึ่งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในห้วงที่ผ่านมา มุ่งเน้น
กิจกรรมสร้างบรรยากาศการปรองดองและลดความขัดแย้ง สร้างความสุข ความรักสามัคคีของคนใน
ชาติ รวบรวมข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน าไป
แก้ไข มิให้เป็นเงื่อนไขไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ความ
ต้องการในการปฏิรูป ซึ่งผลการด าเนินการท าให้สถานการณ์ความขัดแย้ง แตกแยกของคนในชาติ   
ลดความรุนแรงลง ส าหรับในห้วงเวลาต่อไปได้ให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศสนับสนุน
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖ 

 
 

 

 

กระบวนการปฏิรูป และการบริหารราชการแผ่นดิน ร วมทั ้งด าเนินการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ โดยให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตกผลึกแนวความคิดตามกรอบการ
ปฏิรูปประเทศไทยทั้ง ๑๑ ด้าน โดยยังคงใช้กลไกในการรวบรวมข้อมูล รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความ
ปรองดองอย่างยั่งยืน 

  
ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ 

 รัฐบาลได้มีความมุ่งมั่นและเน้นย้ าให้ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๒ ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย (Road Map) โดยได้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขึ้น     
ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ได้แก่ การเมือง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และด้านอื่นๆ ซึ่งได้แต่งตั้งสมาชิก สปช . จ านวน     
ไม่เกิน ๒๕๐ คน เรียบร้อยแล้ว เพ่ือออกแบบและวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้มีความ
มั่นคงเข้มแข็งโดยการสนับสนุนการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการ   
ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 การสนับสนุนการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)       

ในช่วงของ  คสช. ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม รวบรวมสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อ สปช.และได้มีมติในคราวประชุม คสช. เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ สั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรวบรวมประเด็นและข้อเสนอต่าง ๆ ที่เห็นควรน าเสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและจัดท าเป็น
ข้อเสนอในภาพรวมเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ก่อนน าเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ 
สศช. น าข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยไปพิจารณาจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วน และคัดเลือก
ประเด็นที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวั นที่ ๙ 
ธันวาคม 2557 ก่อนที่จะเสนอ สปช. เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ต่อไป ซึ่ง สศช. ได้เสนอ ครม.
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม ๒๕๕๘ และได้ส่งให้ สปช. ด้วยแล้ว 
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 ความคืบหน้าการด าเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
              รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการ
ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว ๘ ครั้ง น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรียน           
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการของ สปช. ซึ่งได้มีการด าเนินการ/พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ  เรื่อง  สรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประจ าสภา ๑๘ คณะ เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 ๒.รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพ่ือการยังชีพของ
ผู้สูงอายุ : การเร่งรัดด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  เสนอความ 
เห็นว่าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ( กอช.) เป็นนโยบายที่ส าคัญในการให้
ความคุ้มครองเรื่องการชราภาพ เนื่องจากสังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องมีหลักประกัน  
ด้านเศรษฐกิจ หรือมีรายได้เพ่ือใช้จ่ายในปัจจัยพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกด้านโดยที่ผ่านมามีพระราช     
บัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กอช .) แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในขณะนั้น 
และไม่ได้ให้ความส าคัญกับพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฯ จึงเป็นการเสียโอกาสของ
ประชาชนในการสร้างหลักประกันให้ตนเอง  
                   สปช. เห็นชอบให้แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีให้เร่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนการ
ออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ รับเรื่องการก ากับดูแล
กองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ านาญ สวัสดิการผู้สูงอายุ ตลอดจนการตรวจสอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไปพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน และน าเข้าที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
  ทั้งนี้  ให้เสนอเรื่องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของรัฐบาลเป็นระยะต่อไป 
   ในการนี้ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)  ได้สั่งการให้
น าเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 3. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การน าเสนอพ้ืนที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขต
มรดกโลก  ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็นให้  “การ
น าเสนอพ้ืนที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก” ให้เป็นประเด็นปฏิรูปเร็ว (Quick Win) 
เนื่องจากทะเลอันดามันเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งธรณีสัณฐานระบบนิเวศที่สมบูรณ์
สวยงามเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงที่สุดในประเทศไทยและเป็นพ้ืนที่
ท่องเที่ยวที่ท ารายได้เกือบ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่าการขึ้นทะเบียน
เป็นเขตมรดกโลกนั้นจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตลอดจนเป็นการบริหารการ
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ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และจะเป็นการจัดการดูแลพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
  สปช. เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติฯ น าประเด็นข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไขรายงานการ
พิจารณาฯ เพ่ือเสนอประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัด
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนน าเสนอเอกสารเพ่ือขอบรรจุพ้ืนที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันเพ่ือเป็นเขต
มรดกโลกทางธรรมชาติในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพ่ือยืน่ต่อศูนย์มรดกโลกต่อไป 
  ในการนี้  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) สั่งการให้น า
เรื่องดังกล่าวเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบเป็นข้อมูล
เบื้องต้น 
 
 การขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายรฐับาลเพ่ือรองรับการปฏิรปูประเทศ เชน่ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
ส่งเสริมการบรหิารทีม่ีธรรมาภบิาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ การปรบัปรงุ
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม ซึ่งอยู่ระหวา่งด าเนนิการ อาทิ กฎหมายทีด่ิน และภาษมีรดก เป็นต้น           
โดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนนิการเพื่อน าไปสู่การปฏริูปในด้านตา่ง ๆ  ดงันี้ 
       

           ๑. ความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปการศึกษา 
          1.๑ การประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค: ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศไทย  
  ได้ด าเนินงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ตามโครงการประชุมเวที
สาธารณะ  (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย ตามกรอบแนวทาง
ร่าง roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2558-2569) และประเด็น
อื่นๆ ในพ้ืนที่ภูมิภาค ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และใช้เทคนิค รูปแบบ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ด้วยความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์ และเปิดใจยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของทุกคน ซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จะน าไปใช้ประกอบการจัดท า Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558–2569)  
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  กิจกรรมเวทีสาธารณะ เริ่มจากการชี้แจงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบกรอบประเด็น Roadmap การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็นและอภิปรายโดยไม่มีการตัดสินใจ ในการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง จึงได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมเป็นกลุ่มเล็ก (Small 
group meeting) ในกรณีที่บางรายไม่สะดวกที่จะแสดงความคิดเห็นทางวาจา เนื่องจากปัญหาความ
แตกต่างทางความคิดหรือมีข้อจ ากัดบางประการในการสื่อสารและระยะเวลา ผู้ด าเนินการได้เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นโดยการเขียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเลือกรูปแบบการจัดเวทีสาธารณะ
แบบ การสื่อสารสองทาง และเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ จึงได้ก าหนดจัดเวทีสาธารณะใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม ต้อง
กระจายให้ครอบคลุมผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนภาคประชาชน 
และนักเรียนนักศึกษา 
   คณะท างานตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1421/2557 ได้
เตรียมการและด าเนินการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศไทย มีกรอบในการแสดงความคิดเห็นตาม Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558–2569) ใน 2 ประเด็น คือ ความคาดหวังหรือภาพอนาคตที่ต้องการเห็นใน
การปฏิรูปการศึกษา และวิธีการ/แนวทางที่จะต้องการให้ด าเนินการ  
  การด าเนินการ 
  การประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือปฏิรูป
ประเทศไทยได้ด าเนินการใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน 594 คน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 237 คน นอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 120 คน ภาคประชาชน จ านวน 116 คน นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
121 คน) สรุปเป็นรายภาค ได้ดังนี้ 
  1. ภาคกลาง จัดประชุมเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจัดประชุมเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2557  จ.อุดรธานี ภาคใต้ จัดประชุมเมื่อ วันที่ 
5 กันยายน 2557  จ.สงขลา และภาคเหนือ จัดประชุมเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2557 จ. เชียงใหม่ 
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  สรุปสาระส าคัญประเด็นจากการรับฟังโดยสังเขป ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1  การปฏิรูปครู 
  1. ผลิตครูใหม่ให้มีคุณภาพ ควรวางแผนการผลิตครูในด้านปริมาณ คุณภาพ และ
มาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ผลิตครู ผู้ใช้ครู และผู้ควบคุมมาตรฐานและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มีความรู้  มีทักษะการสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีคุณภาพ  
  2. การคืนครูสู่ห้องเรียน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านในโรงเรียน ให้
ครบทุกโรงเรียน 
  3. พัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิธีคิด 
เปลี่ยนวิธีสอน  จัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาครูในการพัฒนาการสอนได้จริง 
  4. จัดตั้งสถาบันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ควรมีการอบรมครูอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน มีกระบวนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูอย่างเป็น
รูปธรรม  
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและวิทยฐานะ ให้ที่เน้นผลงานเชิงประจักษ์และผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างแท้จริง มีการติดตามประเมินรักษาสภาพของวิทยฐานะ 
ทุก 3 ปี และทดสอบวัดความรู้ครูเป็นระยะ  
  6.บรรจุครูให้เพียงพอตรงตามวุฒิและสาขาที่สถานศึกษาต้องการจริง โดยกระจาย
อ านาจให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งครูได้เองโดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วม
ด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การได้มาของใบประกอบวิชาชพีครเูพ่ือเอือ้
ให้คนเก่งสาขาวิชาชีพอื่นเข้ามาเป็นครู   
  ประเด็นที่ 2  การปฏิรูปการเรียนรู้ 
  1. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ควรลดเวลาเรียนในด้านเวลาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและมีความยืดหยุ่นในการก าหนดเวลาเรียนด้านเนื้อหา เน้นการน าไปใช้ในชีวิตจริง และเนื้อหาที่
เน้นไปใช้ในชีวิตจริงให้ความส าคัญในวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ระเบียบวินัยให้มากขึ้น  
  2. การปรับกระบวนการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนา
ครูให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์  
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  3. การปรับวิธีการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกมิติตามสมรรถนะของผู้เรียน เพิ่มการวัดความสามารถ ความถนัด ในด้าน EQ และ IQ เพื่อ
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น 
  4. จัดห้องเรียนให้มีองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สามารถเอื้อต่อการเรียนได้เต็มศักยภาพ มี
คอมพิวเตอร์ สื่อและซอฟแวร์ที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้
ในและนอกสถานศึกษาที่รองรับการเรียนรู้ การค้นคว้าของนักเรียน ที่สามารถค้นคว้าด้วยตนเองได้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง  จัดแบบเรียนให้ทันหรือก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือ
เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ค้นคว้าเตรียมตัวก่อนเรียน  
  5. ควรให้การบ้านในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพ่ิมการเรียนรู้ ทบทวนบทเรียนในสถานศึกษา
แทนการกวดวิชา 
  ประเด็นที่ 3 เพ่ิม-กระจายโอกาส และคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
  1. ทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามความสามารถอย่างทั่วถึงโดยการจัด
การศึกษาควรมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอ  
  2. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาทางเลือกให้มากขึ้นและมีคุณภาพ ให้ผู้ปกครองมี
ทางเลือกในการรับบริการการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ  
  3. รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในด้านการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับค่าตอบแทนของครูภาครัฐและเอกชนให้เท่า
เทียมกัน 
  4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน  
  5. จัดตั้งองค์กรดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ ตาม พ .ร.บ.ท่ี
ก าหนดไว้ โดยมีหน้าที่ประสานงาน กลั่นกรองตามระเบียบ วิธีการกระบวนการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ 
สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน 
  ประเด็นที่  4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
  1. จัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้มีเอกภาพ การก าหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นผู้บริหารสูงสุดในกระทรวงเพื่อการก าหนดทิศทางการบริหารการศึกษาที่มีเอกภาพชัดเจน 
  2. ปรับโครงสร้ างการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพ โดยให้มีผู้ แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดอ าเภอ เพ่ือประสานการจัดการข้อมูลทางการศึกษา  
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  3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 1-13 มีหน้าที่ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาในเขตความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการและกลุ่มจังหวัด 
  4. ปรับโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาเอกชนให้เป็นเอกภาพชัดเจนโดยจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศ 
  5. จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดย จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา
โดยตรง  ให้มีความเป็นธรรมทั่วถึง และตรงเวลา มีความเท่าเทียมกันทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
  6. ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการกระจายอ านาจลงสู่สถานศึกษาและ
การปฏิบัติงาน  ควรมี พ.ร.บ.อุดมศึกษา ให้ทุกพื้นที่ด าเนินการในแนวทางเดียวกัน  
  7. ยกเลิกการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของ สมศ.  หรือถ้าหากยังคงมี    
สมศ.อยู่ ไม่ควรก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนเนื่องจากเป็นการเพ่ิมภาระให้กับครู ท าให้ครูไม่มี
เวลาสอนเด็ก 
  8. ระเบียบการจัดตั้งสถาบันปอเนาะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบจากสถาบันดังกล่าว
สามารถเปิดสถาบันปอเนาะได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจบปริญญาตรี 
  ประเด็นที่ 5 การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  
  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
ความต้องการของตลาด มีศักยภาพในการท างาน และสามารถท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้         
มีแนวทางด าเนินการ  ดังนี้   
   1) ปรับหลักสูตรการผลิตก าลังคนทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (Nation Qualifications Framework - NQF) ของประเทศ พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา
ในลักษณะทวิภาคีให้มากขึ้น โดยภาครัฐมีมาตรการส่งเสริม และจูงใจ  เช่น  การลดภาษีในสถาน
ประกอบการ  เป็นต้น  ส่งเสริมการเรียนหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ โดย
จัดสรรงบประมาณในการฝึกทักษะวิชาชีพอย่างเพียงพอ 
   2)  วางแผนและก าหนดเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ชัดเจนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้มีความสัมพันธ์และต่อเนื่อง  
   3)  จัดระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ให้มี
ค่าตอบแทนตามระดับความรู้ความสามารถ ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ปัจจุบัน
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี) และมีการเลื่อนระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพฝีมือแรงงาน ก าหนดศักยภาพหรือสมรรถนะของ
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ผู้เรียนอย่างชัดเจน ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ  พัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการท างาน และการด ารงชีวิต  
   4)  สถาบันอาชีวศึกษาควรผลิตแรงงานที่มีฝีมือเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในด้านต่างๆ ของตลาดแรงงานเช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม 
เกษตร ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว และการเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นต้น โดยสร้างความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  เป็นการแก้ปัญหาการผลิตก าลังคนที่เข้าไปศึกษาตามเมือง
ใหญ่ ๆ และไม่คืนถิ่น  โดยจัดโควตารับเข้าท างาน 
   5) จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เหมาะสม ตรงกับความ
ต้องการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษา
นั้นๆ และรัฐควรส่งเสริม  สนับสนุนทุนในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ปรับปรุงการ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้มีความรู้ ในสาขาที่ขาดแคลนมาเป็นครูมากยิ่งขึ้น เน้นการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ให้ผู้เรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสาร  และประกอบ
อาชีพได้ 
   6)  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเรียนสายอาชีพมากขึ้น และ
สามารถต่อยอดถึงระดับปริญญาตรีได้ โดยสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
   7)  มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น 
  2. ทัศนคติ ค่านิยมของผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
แนวทางด าเนินการ เช่น สถาบันอาชีวศึกษาควรเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ และสร้างอัตลักษณ์สุภาพบุรุษ 
สร้างมุมมองให้เห็นความส าคัญของสายอาชีพ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบอย่างผู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนสายอาชีพให้เห็นเป็นแบบอย่างในเชิงประจักษ์ 
  ประเด็นที่ 6 การปรับระบบการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา  
  1. สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษามีครุภัณฑ์ ICT ที่มีคุณภาพและทันสมัย และมี
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น LAN หรือ WIFI ในสถานศึกษา ให้ครูเห็น
ความส าคัญในการน า ICT มาจัดการเรียนการสอน แสวงหาและสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีบุคลากร ICT ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและดูแลระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพ 
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  2. กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดหา
ครุภัณฑ์ ICT ที่มีคุณภาพและทันสมัยให้สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ปรับแก้
กฎหมาย ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการจัดซื้อ ICT และเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 
  3. จัดท าหลักสูตรด้าน ICT โดยก าหนดมาตรฐานความรู้และทักษะด้าน ICT ในแต่ละ
ระดับการศึกษา  มีการพิจารณาคุณภาพเนื้อหาสื่อ ICT ให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีระบบติดตาม 
ป้องกันการใช้ ICT ด้านการศึกษา ให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน มีสื่อการเรียนการสอน ICT ทั้งแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย  ในทุกระดับชั้น และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเรียกดูผลการเรียนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ได ้
  4. ส่งเสริมโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ให้มีหลายช่อง เข้าถึงง่าย และน่าสนใจ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุน ICT ให้ทั่วถึงยังผู้เรียนและผู้ปกครองด้วย 
  5. สร้างสถานศึกษาต้นแบบ ICT และขยายเครือข่ายที่เอื้อต่อการสร้างคุณภาพ และ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทั้งสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษาเครือข่าย ICT  
  6. จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน ส าหรับการสืบค้นข้อมูลได้ทันที และจัด
ให้มีเว็บไซต์ ด้านการศึกษาที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถน าไปอ้างอิงได้ 
  7. ให้มีสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแห่งชาติ โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้าน ICT 
ทางการศึกษาให้ชัดเจน การผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีมาตรการควบคุมการใช้ 
ICT ด้านการศึกษา จัดทดสอบทางการศึกษาแบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาวิชาเบื้องต้นได้ โดยการยกฐานะศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของส านักงาน กศน. หรือการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ“สถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแห่งชาติ” และการจัดตั้งศูนย์ ICT ทุกระดับ
ตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
         ๑.2 การแต่งต้ังคณะอ านวยการปฏิรูปการศึกษา 
         เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามในค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกศ. 725/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  2.1 คณะที่ปรึกษา ประกอบดว้ย 
   -  นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์   
   -  นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์   
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   -  นายตวง อนัทะไชย   
   -  นางทิชา ณ นคร 
   -  นายมีชัย วีระไวทยะ 
  2.2 คณะกรรมการ  โดยมีพลเรือเอก ณรงค์  พิ พัฒนาศัย รัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ นายกฤษณพงศ์  กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการอีก 21 คน 
ประกอบด้วย  
   -  พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล   
   -  นายแพทย์ธรีะเกียรต ิเจรญิเศรษฐศิลป์ 
   -  นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา   
   -  นายวิจารณ์ พานชิ   
   -  นายวิริยะ นามศริิพงศ์พันธุ์   
   -  นายสมชัย ฤชุพันธุ ์ 
   -  นางประภาภัทร นิยม 
   -  นายวรากรณ ์สามโกเศศ   
   -  นางสิรกิร มณีรนิทร ์  
   -  นายนคร ตังคะพิภพ   
   -  นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  
   -  นายอมรวิชช ์นาครทรรพ   
   -  นายสมพร ใช้บางยาง   
   -  นางสุทธศร ีวงษ์สมาน 
   -  นายแพทย์ก าจร ตติยกวี  
   -  นายกมล  รอดคลา้ย   
   -  นายชัยพฤกษ์  เสรรีักษ ์
   -  นายพินิต ิรตะนานกุูล เปน็กรรมการและเลขานกุาร   
   -  นายประวิต เอราวรรณ์  นายชาญ ตันติธรรมถาวร และนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  
เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
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   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่จัดท าแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปฏิรูปด้านการศึกษา เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2558 ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 6 คณะ  
 
 ๒. การทบทวนบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
     2.1 คสช. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้โอนย้ายสภาเกษตรกร
แห่งชาติมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าคว ร
ด าเนินการต่อหรือยุบรวมกับภารกิจของ กษ. โดย กษ.เห็นว่าควรให้สภาเกษตรกรแห่งชาติด าเนินการ
ต่อไป จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนย้ายสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 
2553  ซึ่งจะน าเสนอสรุปผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ .ศ. 
2553 ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบาทภารกิจของ กษ. เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

    2.2 ได้มีการจัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงานที่ส าคัญในระยะต่อไป โดยมีแผนส าคัญ 4 
แผนงาน คือ 1) แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถแข่งขันได้ และ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 2) แผนเพ่ิมศักยภาพสหกรณ์ในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์  3) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ า ดิน และที่ดิน และ 4) แผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกร เร่งรัดปรับปรุงหรือออกกฎหมายที่เหมาะสม การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร และการวิจัยนวัตกรรม
เพ่ืออนาคต 

บทสรุปวิเคราะห์ประเด็นปฏิรูปประเทศ 

  รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) อย่างต่อเนื่อง  
โดยได้พิจารณาจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วน และคัดเลือกประเด็นที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม จัดท าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อสปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงการ
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ด าเนินการระหว่างสภาปฏิรูปประเทศ กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้ให้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการ    
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของ สปช. ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อ
การยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554  
และเรื่องการน าเสนอพ้ืนที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก 
  ในขณะเดียวกันส่วนราชการต่าง ๆ  ได้แก่ กระทรวงการคลัง  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เร่งด าเนินการปฏิรูปในเรื่องที่เป็น
นโยบายรัฐบาลและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปรวดเร็วขึ้น โดยได้มีการด าเนินการในเรื่องส าคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี  การ
ปฏิรูประบบการคุ้มครองทางสังคม  โดยการสร้างหลักประกันรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ด้อยโอกาส การจัดบริการสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานเพื่อความมั่นคงของมนุษย์  และการปรับปรุงกลไกที่
เอื้อต่อการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิ  (เช่น การผลักดันร่างกฎหมาย ๕ ฉบับ  การส่งเสริมให้มีการลงทุน
ทางสังคม  การปฏิรูปสื่อเพ่ือสังคม  การปฏิรูประบบการเงินการคลังที่เอื้อต่อการพัฒนา) รวมถึงการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่ได้จัดการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 
รวม ๖ คณะ โดยในระยะต่อไปจะได้ด าเนินการพิจารณาและวางระบบการผลิตและพัฒนาครู  จัดท า
โครงการปฏิรูประบบการเรียนรู้สู่ผู้เรียนน าร่องใน ๒๐ เขตการศึกษา และการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

 แต่อย่างไรก็ตาม  การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
และจะต้องมีกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างกว้างขวาง  ซึ่งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องที่ได้มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเห็นของ สปช .  
เพื่อให้การด าเนินการของ สปช. และส่วนราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นการวางรากฐาน
ส าคัญของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 3 การบริหารราชการแผ่นดิน 
 
นโยบายที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รัฐบาลได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ส าคญั

อย่ างต่อเนื่ อง  เ พ่ือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว  สมเด็จ พระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้ 

- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน การจัดฉายภาพยนตร์แอนิ เมชั่นเรื่อง “พระมหาชนก”การจัดกิจกรรม
การแสดงบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนเบญจกิติ 
และการจัดแสดงคอนเสิร์ต “วนาสินธุ์” ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนนาคราภิรมย์ ถนนมหาราช
พร้อมกันนี้รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส่งผลให้
ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี มีความรู้ความเข้าใจในพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตร และ  
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

-    นิทรรศการ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation” กระทรวงการต่างประเทศและสถาน
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ –  
๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาการพัฒนาของ
มหาตมะ คานธี ซึ่งได้น าเสนอภายใต้ ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ น  าและดินกลับสู่ความสมดุล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการดินอย่างยิ่ง โดยคณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล 
“นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม” และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั งที่ ๖๘ ปี ๒๕๕๖ ได้มีข้อมติ
รับรองการก าหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) และปี ๒๕๕๘ เป็นปีดิน
สากล (International Year of Soils) (๒) การพัฒนาชนบท จะน าเสนอเกี่ยวกับการคืนความสมดุลสู่ระบบ
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นิเวศน์ และการแนะน าให้ประชาชนรู้จักการพ่ึงพาตนเองและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ยกตัวอย่างโครงการพระราชทานพันธุ์ปลานิลให้ประชาชนเพาะเลี ยง เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้แก่ชาวประมง และ 
(๓) หลักปรัชญาการพัฒนา โดยน าเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนน้อมน าทฤษฎีดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

-   การจัดงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Attribute to His Majesty the King: 
Ministry of Foreign Affairs’ Evening Concert” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือ
เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ก าหนดระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานและประชาชนประดับธงตราสัญลักษณ์ในห้วงระยะเวลาการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ นอกจากนี้
ได้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเสนอขอจัดท าโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไม่ต่ ากว่า 
๓๐๐ โครงการ/กิจกรรม ก าหนดปิดรับการเสนอโครงการและกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็น
โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติไปแล้วบางส่วน  

- การจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกครั้งแรกและการเปิดตัวปีดินสากล ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา เสด็จเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก คณะผู้แทนถาวรรัฐกาตาร์ ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และองค์การเกษตรและ
อาหารแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้ร่วมจัด โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ า
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ท าหน้าที่เป็นประธานร่วมและผู้ด าเนินรายการ 
          ๑.๒ เชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด าเนินการ
ใน ๓ ส่วนดังน้ี 

      ๑.๒.๑ การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
       ๑) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ สรุป
ได้ดังนี้ (๑) การส่งพยานหลักฐานให้ฝ่ายกฎหมาย ประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๕๐๖ URLs      
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๐ 

 
 

 

 

(๒) การระงับการท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งศาลอาญา ประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕๕๗        
มีจ านวน ๑๓ URLs 
       ๒) การด าเนินการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินการกับผู้กระท าผิด
อาญา มาตรา ๑๑๒ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมหารือของกระทรวงยุติธรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด แนวทางการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๑๒ “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” โดยในเบื้องต้นจะ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร และคณะอนุกรรมการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอีก ๓ ชุด ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
การประสานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างประเทศ (๒) คณะอนุกรรมการด าเนินการป้องกันทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๓) คณะอนุกรรมการบูรณาการการสืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิด  

      ๑.๒.๒ การใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๙๒,๔๗๑ ยูอาร์

แอล (URL) และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน/บ่อนท าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จ านวน ๖๑๑,๒๐๘ ครั้ง 

      ๑.๒.๓ การใช้มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
               โดยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
          ๑) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๕๒๘ รูป”   
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลกุศลเฉลิม        
พระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) ระหว่าง ๒๘ พ.ย. ถึง ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗          
ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และวัดในพ้ืนที่ กองทัพภาคที่ ๑ - ๔  
         ๒) โครงการแพทย์ทหารห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล 
จัดหาชุดยาสามัญประจ าบ้าน จ านวน ๑๙,๕๒๘ ชุด เพ่ือส่งมอบให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพไทย
และเหล่าทัพ น าไปตรวจรักษาและให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ตามแนวชายแดน  
         ๓) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร่วมกับ  
ทุกกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
         ๔) การจัดกิจกรรมของทหารรักษาพระองค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดยจัดก าลังทหารรักษาพระองค์ จ านวน ๑๒ กองพัน และกองพัน
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๑ 

 
 

 

 

ทหารม้ ารักษาพระองค์  จ านวน ๑ กอง พัน เดินจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผ่าน
พระบรมมหาราชวังและสิ้นสุดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

                ๕) ด าเนินพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยพันธุ์ปลา และพิธีเทศน์
มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เมื่อ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย  
         ๖) ด าเนินกิจกรรม ไมโครคาร์พาเหรด เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เมื่อ 
๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองทัพบก ร่วมกับมูลนิธิเจษฎาเทคนิค   
มิวเซียม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถโบราณ จ านวน ๑๒๐ คัน ประดับตกแต่งด้วย  
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคลื่อนย้ายตาม
เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อร่วมกิจกรรมมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
         ๗) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รักพ่อหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์
รับจ้างไปตามเส้นทางถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินใน และถนนหน้าพระธาตุ เพ่ือไปลงนาม
ถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จัดขึ้นโดยกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการต ารวจนครบาล กรุงเทพมหานคร และสมาคม    
ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก  
         ๘) จัดงาน “สืบสานงาน บวร ของพ่อหลวง” เมื่อ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ลาน       
อเนกประสงค์บึงพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส านักงานเขตห้วยขวาง ส านักระบายน้ ากรุงเทพมหานคร 
นายกสโมสรกีฬาห้วยขวาง โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง ประธานประชาคมเขต     
ห้วยขวาง โรงพยาบาลปิยะเวท คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา สถานีต ารวจนครบาลวังทองหลาง ศูนย์ฝึก
อาชีพมหาวิทยาลัยรามค าแหง และการประปานครหลวง ซึ่งภายในงานมีการจัดเต็นท์นิทรรศการต่างๆ 
ได้แก่ เต็นท์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เต็นท์ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เต็นท์ผลิตภัณฑ์ OTOP เขตห้วยขวาง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
อุปกรณ์กีฬา และพันธุ์ไม้ ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมสืบสานงานบวร ของพ่อหลวง รวมทั้งร่วมกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ และท าความสะอาดรอบบึงพระราม ๙ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๒ 

 
 

 

 

 ๙) กิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
กองทัพเรือ และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
             ๑๐) พิธีไถ่ชีวิตโค - สุกร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อ ๙ ธ.ค. 
๒๕๕๗ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 ๑๑) กิจกรรม “เก่ียวข้าววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์การฝึกทหารใหม่ กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
         ๑๒) พิธีเจริญจิตภาวนาน่ังสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เมื่อ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  
         ๑๓) พิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ          
ลานอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน  
         ๑๔) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๗ ธ.ค. 
๒๕๕๗ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช 
        ๑๕) ด าเนินการโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนและสังคม(สานสายใย
ร้อยใจชุมชน) โดยการไฟฟ้านครหลวงด าเนินการจัดกิจกรรม “จากวันแม่สู่วันพ่อการไฟฟ้านครหลวง 
เติมความสุขให้ชุมชน” โดยการออกหน่วยให้บริการชุมชนด้านไฟฟ้าและกิจกรรมสันทนาการ พร้อมกัน
ทั้ง ๑๘ การไฟฟ้านครหลวงเขต (ฟข.) เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
         ๑๖) โครงการ “เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงไทย ร่วมใจเพ่ือเยาวชนและ
ครอบครัว” ลงนามความร่วมมือร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามโครงการ “เฉลิมพระเกียรติ
พ่อหลวงไทย ร่วมใจเพ่ือเยาวชนและครอบครัว” เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง โดยจะจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ให้กับเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท า
ความผิดและอยู่ในการดูแลของศาล  
         ๑๗) ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ “รักพ่อ” ระหว่างวันที่ ๓๐ 
พ.ย. – ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมงานมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๓ 

 
 

 

 

                 ๑๘) ด าเนินการ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด "ใช้น้ าอย่าง
รู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" โดยมีการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในสังกดั 
รวมทั้งการแสดงและจ าหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชด าริ และจัดงานวันดินโลกระหว่างวันที่ ๓ – ๕ 
ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ FAO ประเทศอิตาลี และส านักงานสหประชาชาติ นิวยอร์ค 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้เสด็จเข้าร่วมงานด้วย 

                  ๑๙) จัดท าโครงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจ านวนมาก  

    ๒๐) โครงการมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ “คีตศิลป์ ถิ่นแหลม
ทอง” ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา วางแผน และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

    ๒๑) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษา วางแผน และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

    ๒๒) การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ตามแนวทางพระราชด าริ  เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการพัฒนา
พ้ืนที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

    ๒๓) โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยให้บริการท าฟันเทียม 
และรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปาก จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย มีผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟัน
เทียมแล้ว ๘๖๗ ราย 

    ๒๔) โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานคือผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม จ านวน ๓๕,๐๑๒ ราย ซึ่งขณะนี้ได้
ให้บริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากให้แก่ ผู้สู งอายุและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
จ านวน ๗,๕๔๙ ราย 
 
 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๔ 

 
 

 

 

จ านวนผู้สูงอายุที่รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปากระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗  
 

เขตสุขภาพ เป้าหมาย 
(ราย) 

ผลการด าเนินงาน 
(ราย) 

๑ ๓,๖๙๐ ๓๘๑ 
๒ ๒,๒๐๔ ๒,๔๕๔ 
๓ ๒,๒๘๖ ๒,๕๙๑ 
๔ ๓,๐๑๒ ๑๘๘ 
๕ ๓,๐๑๔ ๒๙๓ 
๖ ๓,๑๓๒ ๑๒๑ 
๗ ๒,๘๔๙ ๑๙๖ 
๘ ๒,๗๖๒ ๕๐๙ 
๙ ๔,๐๓๒ ๓๗๖ 
๑๐ ๒,๔๒๐ ๑๕๐ 
๑๑ ๒,๕๒๒ ๑๔๔ 
๑๒ ๒,๕๗๖ ๑๐๒ 

กรุงเทพมหานคร ๕๑๓ ๔๔ 
รวม ๓๕,๐๑๒ ๗,๕๔๙ 

 
๒๕) สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีผู้ป่วยตาบอด

จากต้อกระจกที่ได้รับผ่าตัดตาทั งหมด ๗๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ (จากเป้าหมายการด าเนินงาน        
ทั่วประเทศ ๖๐,๐๐๐ ราย) รายละเอียด ดังนี  ๑) ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)       
ที่ได้รับผ่าตัดตาทั งหมด ๔๕๑ ราย และ๒) ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกสายตาเลือนราง (Low Vision) จ านวน 
๒๗๗ ราย 

๒๖) โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ซึ่งจากการรณรงค์ให้
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกจังหวัดด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรค
คอตีบแก่ประชากรแล้วเสร็จตามแผนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ รูปแบบการรณรงค์ มีทั งตั งรับที่สถาน
บริการและจัดทีมออกไปให้บริการในชุมชนทั งในและนอกเวลาราชการ ประชากรเป้าหมายการรณรงค์
รวมทั งสิ น ๖,๒๕๗,๕๕๖ คน ได้รับรายงานการให้บริการจ านวน ๔,๓๐๓,๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๗ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)   

๒๗) โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนเป้าหมายในถิ่นทุรกันดาร ๖๐ แห่ง   
ซึ่งในขณะนี ได้ปรับปรุงส้วมแล้วเสร็จ ดังตาราง 

 
 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๕ 

 
 

 

 

เขตสุขภาพที่ เป้าหมาย (แห่ง) ผลการด าเนินงาน 
(แห่ง) 

๑ ๒๔ ๑๔ 
๒ ๖ - 
๕ ๗ ๗ 
๖ ๓ - 
๘ ๔ ๒ 
๙ ๓ - 
๑๐ ๔ ๒ 
๑๑ ๑๓ ๖ 
๑๒ ๑๗ - 
รวม ๘๑ ๓๑ 

 
จากการด าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคคือพื นที่เข้าถึงยาก ล าบาก ส่งผลให้ล่าช้า

ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงส้วม 
       28) จัดงาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินฯ ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธ.ค. 57 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
       29) จัดงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว “Melodies of the King” ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 57 ณ หอประชุมกองทัพเรื่อง 
กิจกรรมภายในงาน อาทิ การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระอัจริยภาพในด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงวงดนตรีไทย 
การแสดงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 
1,000 คน  

      ๓๐) สวดสดุดีท านองสรภัญญะ และจัดแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรี เฉลิมพระเกียรติ 
“๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส 
ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๐๐ คน 

      ๓๑) นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
ผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน ๑๐,๐๐๐ คน 

      ๓๒) จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "เพลงของพ่อ" เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๖ 

 
 

 

 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๙๙ คน  

      ๓๓) จัดคอนเสิร์ต“The Royal Celebration – “Jian Wang plays Dvorák 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

      ๓๔) เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งความหมาย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
รวมทั้งเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

๑.๒ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน 
       ๑) เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์ เกษตร  โดยจัดแสดง
นิทรรศการ สร้างต้นแบบ และฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และเรียนรู้ จ านวน ๒๖,๒๒๒ คน ขับเคลื่อนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกับ
เกษตรกร หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร สาธิต จ าหน่ายสินค้า ผลผลิตด้าน
การเกษตรและมีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๑๓,๗๙๐ คน จัดหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน ๙๓๒ คน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่มาเรียนรู้ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จ านวน ๕,๖๗๓ คน 
  ๒) ด าเนินการจัดงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่อง  
“พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงของชาติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือให้ ส่วนราชการของกองทัพไทยและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้
รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชด าริ 
  ๓) น าเสนอละครเรื่อง “ตามรอย พระยุคคลบาท” เป็นละครที่ถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับอัจฉริยะภาพด้าน “ฝนหลวง” ซึ่งพระราชทานสู่พสกนิกรชาวไทยให้อยู่ดีกินดี โดยออกอากาศ 
ในวันที่ ๔ และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๗ 

 
 

 

 

   ๔) จัดท าสื่อเฉลิมพระเกียรติ 
- จัดท าสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันส าคัญของพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหนึ่ง
ของความเป็นเอกลักษณ์ของชาต ิ

- พิมพ์ภาพโปสเตอร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

- การจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตสู่ความสุขอย่างยั่งยืน โดยน าเสนอ
เนื้อหาสาระ เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริในการพัฒนาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่น าความสุขความเจริญสู่
ปวงชนชาวไทย และบทสัมภาษณ์ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการตามแนวพระราชด าริด้านต่างๆ  

- โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริม “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

- จัดท าภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งเป็นบทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการถ่ายทอดค าสอนในเรื่องความเพียร และการใช้
สติปัญญาในการด ารงชีวิต โดยภาพยนตร์เป็นการ์ตูน ๓ มิติ  ความยาว ๑๑๒ นาที แบ่งเป็น  
๓ ตอน ได้แก่ ก าเนิด ความเพียร และปัญญา ก าหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้จัดท า Mobile Application รวมทั้งการผลิต DVD เพ่ือแจกจ่ายกับ
โรงเรียนต่างๆ อีกด้วย 

- จัดท า Mobile Application “สุขพอที่พ่อสอน” โดยการน าพระราชด ารัส
และพระบรมราโชวาท จ านวน ๘๘ ข้อความแบ่งออกเป็น ๙ หมวดหมู่ ประกอบด้วย หมวดการศึกษา 
หมวดความยุติธรรม หมวดรู้จักสามัคคี หมวดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมวดประโยชน์ส่วนรวม  
หมวดการพัฒนา หมวดความพอเพียง หมวดคุณธรรมจริยธรรมความสุข และหมวดความปรารถนาดี  
มาพัฒนาในรูปแบบดิจิทัล ส าหรับรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) เพ่ือเทิดพระเกียรติ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๘ 

 
 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะน า Application เข้าร่วมเผยแพร่ในกิจกรรมการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗       
ณ บริเวณท้องสนามหลวง  

 

๑.๓  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

       ๑.๓.๑ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       1) นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวง
ปนัดดา  ดิศกุล) เป็นประธานคณะกรรมการ 

       ๒) คณะกรรมการดังกล่าว ได้เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ .ศ. ๒๕๕๗  
และเห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านต่าง ๆ รวม ๘ คณะ 

        ๓) ได้น าค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการทั ง ๘ คณะ  และระเบียบคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗  ขึ นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.chumchon.go.th เพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดต่อไป 

          ๔) ขับเคลื่อนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ  
อาทิ (๑) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมปฏิบัติการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) กลุ่มธุรกิจเอกชน ติดตามความก้าวหน้าขยาย
ผลแนวการบริหารธุรกิจด้วยหลักปรัชญาฯ (๓) ใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง จัดท าจุลสารธนาคาร
สมอง ฉบับเดือนสิงหาคม และธันวาคม ๒๕๕๗ และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานโครงการน า
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง (๔) ด าเนินการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้เป็นฐานการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นต้น  

 
 
 

http://www.chumchon.go.th/
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๒๙ 

 
 

 

 

                 ๑.๓.๒ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
         ๑) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน กปร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๒,๕๐๐ ล้านบาท  โดยมีโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ ๑) โครงการที่กรมต่างๆ ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๖๔๖,๐๗๖,๙๖๖ บาท ๒) โครงการที่หน่วยงาน
ต่างๆ ขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร  และขณะนี้ได้แจ้งยืนยัน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๓๖๘,๕๘๑,๐๐๐ 
บาท ทั้งนี้ กปร. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์กลั่นกรองและพิจารณาวงเงินที่เหมาะสม   ตามโครงการที่
หน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเสนอ คณะกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติต่อไป 

               ๒) จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริโดย
ประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่และฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น ทหารก่อนปลด
ประจ าการ ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด และ ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นต้น เพ่ือเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 
จ านวน ๒,๙๐๒ คน  

              ๓) จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๔,๐๒๐ คน 

                 ๔) สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนา
พ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน ๒๒,๐๐๖ คน รวมทั้งบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งความรู้ด้านพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นสถานที่การจัด
กิจกรรมและนิทรรศการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่ส าคัญของประเทศมีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จ านวน 
๒๙๒,๙๕๘ คน 
                   ๕) โครงการตามพระราชด าริ โดยสอนแนะการท าบัญชีรับจ่าย บัญชีต้นกล้า 
บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตาม
โครงการพระราชด าริ จ านวน ๑๔,๖๓๘ ราย อบรมเกษตรกรและพัฒนาอาชีพ ๑,๑๖๙ ราย 
                   ๖) อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม ไม้ย้อมสี ผ้าไหมภูมิปัญญาและพัฒนา
ลวดลายผ้าไหม จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๓๐ 

 
 

 

 

                   ๗) โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ โดยจัดท าแผนการด าเนินงานและจัดท าแผนการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ จัดท าหนังสือแจ้งเร่งรัด
จังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จัดท าแผนพัฒนาชนบทฯ และโครงการเร่งด่วนส่ง มท. 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
                   ๘) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ ได้จัดสรรงบประมาณให้อ าเภอบ่อเกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
เรียบร้อยแล้ว ก าลังอยู่ระหว่างรอการเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
ภายใต้แผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริฯ โดยมอบให้อ าเภอร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ และภาค
ประชาชนประสานผู้ที่ได้รับมอบหมายบริหารงานศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดท าโครงการฯ   
                   ๙) โครงการจัดท าคู่มือการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ได้
แจกจ่ายหนังสือคู่มือฯ ไปยังที่ท าการปกครองจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินกิจกรรม
ขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่ 
 

๑.๔ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทรงงาน 
            ๑) ด าเนินโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” ร่วมกับ
มูลนิธิบิ๊กซี จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพ่ือสร้างทักษะอาชีพ การบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส่งโครงการเข้าร่วมประกวด
กว่า ๖๐ แห่ง และคณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาคัดเลือก เหลือ ๙ แห่ง เพ่ือรับทุนสนับสนุน
สถานศึกษาละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
             ๒) ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคใต้) โดยกรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ด าเนินการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว (Data Center) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา (Training Center) และศูนย์บริการโครงการสายใย
รักแห่งครอบครัว (Service Center) โดยยึดหลักเบญจวิถีการพัฒนา  
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๓๑ 

 
 

 

 

๑.๕ เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
                 ๑) พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดในการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๕ แห่ง ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าให้เกษตรกรขณะนี้อยู่ระหว่าง
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกร รวมทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรพ้ืนที่สูง จ านวน 
๒,๒๑๔ ไร ่
                 ๒) การด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บริการวิเคราะห์ดินและให้
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย จ านวน ๑๘๑,๖๐๗ ราย จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าและส่งเสริมการปรับปรุง
บ ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ๑๘,๕๕๔ ไร่ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดิน
อาสาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ๘๐,๙๖๖ ราย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน ๕๒ แห่ง สอนและอบรมให้ความรู้การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ านวน ๙๐,๔๓๗ ราย และสร้าง
และพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ านวน ๖,๕๑๔ ราย  คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๓๙๐ แห่ง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกรรมการ
และฝ่ายจัดการ จ านวน ๒๖๒ แห่ง ๕,๒๔๐ รายรวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๙๕ แห่ง อบรมและถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร ๙๐๐ ราย พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯเดิม จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ฯ ใหม่ ๒๘๑ ศูนย์ และขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่เกษตรกร ๑๘,๘๗๖ ราย 
                 ๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยจัดกิจกรรมสร้าง
แกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้ว จ านวน ๒,๗๐๘ คน ในหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจหลักในระดับหมู่บ้าน ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จ านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน และเพ่ิมประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
จ านวน ๔,๓๙๔ หมู่บ้าน 
                 ๔) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารงานและพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย จัดประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงาน
และพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เมื่อวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  

๑.๖ มาตรการทางนโยบายต่อการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
                 จัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการและ
มีบัญชาให้ สมช. ให้น าร่างแนวทางฯ เสนอที่ประชุมสภาความม่ันคงแห่งชาติพิจารณา ทั้งน้ีสภาความ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๓๒ 

 
 

 

 

มั่นคงแห่งชาติในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการโดยให้ สมช. รับไป
ปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุมก่อนเสนอ ครม . พิจารณาเพ่ือใช้เป็นกรอบการท างานของ         
ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพต่อไป (อยู่ระหว่างกราบเรียน นรม. พิจารณา   
เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป) 
 
บทสรุปวิเคราะห ์ 
                 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ ๑ มีประเด็นส าคัญซึ่ง
ต้องการให้เร่งรัดผลักดัน ได้แก่ การจัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกราบเรียน 
นรม. พิจารณา เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณา เพ่ือใช้เป็นกรอบการท างานของส่วนราชการและภาคส่วน     
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นของร่างแนวทางฯ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จ าเป็นต้อง
ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ 
 

นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ดังน้ี 
 

      ๒.๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน  
               เสนอร่างยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ .ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางด้านความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ พิจารณาโดยมีมติ
เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ฯ และให้น าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป              

      ๒.๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเล  
               แถลงแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) โดย สมช. 

เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับ ทร. ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ มีรอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) เป็น
ประธาน ซึ่งได้มีการชี้แจงสาระส าคัญแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ภาคเอกชนรวม ๔๕๐ คน พร้อมกับจัดเสวนากลุ่มเรื่อง แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างไร โดยหัวข้อในการเสวนาแบ่งเป็น มิติความมั่นคงทางทะล มิติความมั่งคั่งทางทะล มิติ
ความยั่งยืนทางทะเล และมิติด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล  

      ๒.๑.๓ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
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                          ด าเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยได้
จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานงานด าเนินการตามพันธกิจความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจาก
การแพร่ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูงและศึกษาการด าเนินการตรวจสอบและการขนส่งสินค้าใช้ได้
สองทางบริเวณพ้ืนที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนน าไปสู่การประสานการปฏิบัติและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในการด าเนินงานตามพันธกิจความริเริ่มเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธอานุภาพท าลายล้างสูง 
              ๒.๑.๔ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                 ๑) จัดประชุมระดับสุดยอดผู้น าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง The 5th GMS 
SUMMIT ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
                 ๒) จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ ๑๐ 
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
                 ๓) ขยายเวลาท าการจุดผ่านแดนถาวร ๒ แห่ง คือ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๑ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย    
ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ 
                 ๔) ขยายเวลาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
จากเดิม ๓ วัน (อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) เป็น ๕ วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) โดยจังหวัดตราดได้ออกประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. 
๒๕๕๗ และเริ่มปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
          ๕) การรวบรวมและจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการ
ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ  กระทรวงกลาโหม ได้ด าเนินการตามสั่งการของ 
นายกรัฐมนตรี โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๙ .ม.ค.๕๘ เพ่ือรวบรวมรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานภาพและความต้องการใช้งานแผนที่และภูมิสารสนเทศที่ได้จากการถ่ายภาพระยะไกลด้วย
ดาวเทียมและอากาศยาน และน าข้อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตามข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี
โดยมีการหารือถึงการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียมตาม
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ เช่น รูปแปลงที่ดินกรรมสิทธิ์ทั้งของเอกชนและของรัฐ ของกรมที่ดิน  แผนที่
ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร และดาวเทียมที่
หน่วยงานต่างๆ ใช้อยู่  
              ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรค ที่ผ่านมา คือ การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ
การแปลตีความภาพถ่าย และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้หน่วยปฏิบัติบางหน่วยยังไม่พร้อมที่จะน าขอ้มลูทีไ่ด้
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๓๔ 

 
 

 

 

จากการแปลตีความจากภาพถ่ายไปใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ และแนวปฏิบัติ โครงสร้างองค์กรและ
บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติยังไม่รองรับการน าข้อมูลหรือภูมิสารสนเทศที่ได้จากดาวเทียมไปใช้งาน
ทดแทนหรือแม้แต่เสริมกับระบบข้อมูลที่มีอยู่ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ  
   ๑) ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลภูมิสารสนเทศพิจารณาเปิดให้หน่วยงานเข้าถึง
และใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน โดยในปี ๒๕๕๘ ให้เริ่มจากการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานใน ๒ 
ประเด็น คือ (๑) การจัดการไฟป่าและหมอกควัน และ (๒) การจัดการที่ดินในเขตป่าไม้ 
   ๒) ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งศึกษา          
แนวทางการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ .ศ. 
๒๕๕๖ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
   ๓) ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาและเสนอแนะนวัตกรรม
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและการลงทุนในระบบส ารวจและประยุกต์ใช้งานภูมิสาร เทศของประเทศ      
ที่บูรณาการการถ่ายภาพทางอากาศ การถ่ายภาพด้วยดาวเทียมส ารวจโลก การใช้งานระบบดาวเทียม   
น าทางและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศจากการส ารวจระยะไกลในภารกิจต่างๆ และ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 

๒.๒ การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 
                  ด าเนินการโครงการการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
โดยจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะแรก ๕ พ้ืนที่ชายแดน 
ได้แก่ (๑) จังหวัดตาก (๒) อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๓) ชายแดนด่านคลองลึก ด่านหาดเล็ก 
จังหวัดตราด (๔) ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (๕) อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากรสะเดา และ
ปาดังเบซาร์)  
                  เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพ้ืนที่
เตรียมจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีแนวทางด าเนินงานเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริการ 
และคาดว่าจะด าเนินการระยะที่ ๒ จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๕ พ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ (๑) 
จังหวัดเชียงราย (๒) จังหวัดนครพนม (๓) จังหวัดหนองคาย (๔) จังหวัดกาญจนบุรี (๕) จังหวัดนราธิวาส 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๓๕ 

 
 

 

 

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเขต
เศรษฐกิจพิเศษขึ้น   

มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นและ
คณะท างานที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ดังนี้ 
(๑) คณะท างานพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (๒) คณะท างานพัฒนา
อุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (๓) คณะท างานพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
อุตสาหกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด นั้น  ยกร่างแผนพัฒนาและแผนผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนั้น  และเสนอคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  
 

๒.๓ ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การ
ก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบังคับใชก้ฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ  
                ๑) จัดคณะเดินทางไปหารือข้อราชการกับหน่วยงานประเมินด้านภัยความมั่นคงของ
ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว และบทวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย อาทิ สถานการณ์
ผู้ก่อการร้าย สถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมือง และบทบาทของจีนมหาอ านาจใหม่ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างและกระชับความร่วมมือระดับเจ้าหน้าที่ของ สมช. และประชาคมข่าวกรอง
ของออสเตรเลีย ตลอดจนสร้างช่องทางและกลไกการประสานงานด้านการข่าวของทั้งสองประเทศ 
         ๒) กองก าลังผาเมืองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตกลงแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขง
ปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา ไทย ๒๐๑๔ ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ระหว่าง ๑๑ - ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พันต ารวจโท 
Shwe Nhwe Maung ผู้บัญชาการส านักงานเมืองตองจี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่านบุนพอน 
สิริวง ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และนายหวัง ฮองหยู ผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วม
ประชุมเพื่อหารือกันถึงสถานการณ์ยาเสพติด รวมทั้งมาตรการป้องกัน และปราบปรามของประเทศตา่งๆ 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติการร่วมกัน 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๓๖ 

 
 

 

 

         ๓) ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลการจับกุม จ านวน ๑๒๓ ครั้ง      
มีผู้กระท าความผิด จ านวน ๑๕๕ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า ๓,๐๗๗,๗๗๗ เม็ด เฮโรอีน ๑๔.๕๙ 
กิโลกรัม กัญชา ๙๕๑ กิโลกรัม และ ยาไอซ์ ๖.๔ กรัม 
         ๔) ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองมีผล
การจับกุม ๑,๔๕๗ ครั้ง มีผู้กระท าความผิด จ านวน ๑๑,๗๔๕ คน แยกเป็น ชาวกัมพูชา ๑๐,๓๐๔ คน 
และ ชาวเมียนมา ๑,๔๔๑ คน 
         ๕) การแก้ไขปัญหายาเสพติด   
                    - จับกุมคดียาเสพติด ๖๔,๕๖๖ คดี ผู้ต้องหา ๖๘,๘๖๗ ราย ของกลางประกอบด้วย 
ยาบ้า ๑๕,๖๘๘,๙๓๓.๘๕ เม็ด เฮโรอีน ๒.๒๓ กิโลกรัม ยาไอซ์ ๓๘๗.๗๓ กิโลกรัม กัญชา ๕,๓๗๓.๗๐ 
กิโลกรัม 
                     - จู่โจมตรวจค้นเรือนจ าทัณฑสถานทั่วประเทศ ๑๔๓ แห่ง สกัดกั้น (นอกเรือนจ า) 
ยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์ ๑๑๗ เครื่อง ซิมการ์ด ๓๔ อัน ยาบ้า ๑,๗๔๗ เม็ด ยาไอซ์ ๑๖.๗๖ 
กรัม จู่โจมตรวจค้นในเรือนจ า ยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์ ๘๕๒ เครื่อง ซิมการ์ด ๔๗๗ อัน 
ยาบ้า ๒,๔๖๗ เม็ด ยาไอซ์ ๑๗๔.๒๓ กรัม 
                      - ด าเนินการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ ที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
โทรศัพท์ในเรือนจ าโดย สับเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน จ านวน ๒ ราย ย้าย
เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์ ๒๒ ราย ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาง
วินัยและทางอาญา ๑๖ ราย (ไล่ออก ๖ ราย/ ตั้งกรรมการสอบสวน และให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๙ 
ราย/ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ๑ ราย) 
                     - ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการน า
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการจัดการ
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้กับสถานประกอบกิจการ จ านวน ๖,๖๙๓ แห่ง มีลูกจ้าง ๖๕๒,๐๓๘ คน  
                      - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โดยสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กทุกแห่ง        
ทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ แห่งป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ชั้นประถมศึกษา 
ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกแห่ง ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ศธ . ได้จัดท าคู่มือ        
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาเป้าหมายทุกแห่งทั่วประเทศ ที่เป็น
สถานศึกษาขยายโอกาสมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน 
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                    - จัดท าแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีแผนการด าเนินงานให้การสนับสนุนเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ๙ 
เครือข่าย และจัดการประชุมสัมมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสถาบันแม่ข่าย ๙ เครือข่ายร่วมกับส านักงาน 
ปปส.ภาค/กทม. เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีองค์ความรู้ประสบการณ์ ตลอดจน การสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ภายใต้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
                    - โครงการจัดต้ังหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดย กอ.รมน. ซึ่งชุด ชพส.
ได้ท าการฝึกอบรม รสปส.แล้วชุดละ3รุ่น ชุด ชพส.ได้ท าการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน ชุด ชวกม.
ได้ท าการฝึกอบรมพัฒนาผู้น าเพื่อก่อตั้ง กองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วชุดละ 6 รุ่น (รวม 48 รุ่น) ชุด ชบข.
ได้ท าการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า ชุดละ 2 รุ่น (รวม 40 รุ่น) ชุด ชบข.ได้ท าการฝึกอบรมเยาวชน
ทางสายใหม่ ชุดละ 2 รุ่น (รวม 40 รุ่น) 
                   - ด าเนินโครงการป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด  ให้การ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด จ านวน ๗๐ คน ทั้งนี้พบปัญหา ผู้รับฯ อยู่ในวัย
ฉกรรจ์ถูกกักอยู่ในบริเวณที่ก าหนดตามค าพิพากษาของศาล และการควบคุมของส านักงานคุมประพฤติ
ให้เข้ารับการบ าบัด โดยระบบบังคับบ าบัด จึงพร้อมที่จะหลบหนีได้ทุกเมื่อ ต้องใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมาก
ในการดูแลใกล้ชิด 
      ๖) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม 
              ครม. ได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ และได้
ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไข
ประกาศ   ซึ่งเป็นกฎหมายรองภายใต้ ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการค้างาช้าง พ.ศ. .... และ ร่าง พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
                   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบค้างาช้าง โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข) (ตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และจะต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ
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ดังกล่าว ให้ส านักเลขาธิการ CITES พิจารณาภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ ตามล าดับ หากประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการ จะถูกระงับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชี 
CITES ซึ่งมีจ านวนมากกว่า ๓๕,๐๐๐ ชนิด อันอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ
ประเทศไทยมูลค่าประมาณ ๔๗,๕๐๐ ล้านบาทต่อปี ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการ CITES ตามระยะเวลาที่
ก าหนด (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗) 
                   ๗) ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างานแรงงานเมียนมาร์ ลาว 
และกัมพูชา ปี ๒๕๕๘ มีแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการ ท างานชั่วคราว 
จ านวน ๘๘,๙๐๓ คน ทั้งนี้ การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผน ในประเด็นการด าเนินการตรวจสัญชาติ
แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เนื่องจากมีหลายขั้นตอนและใช้เวลาในการ
ด าเนินงาน ท าให้จ านวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลการด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางแก้ไข คือ มีหนังสือสั่งการให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดและส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๐ ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการยื่น
แบบความต้องการเข้ารับบริการตรวจสัญชาติให้แรงงานต่างด้าว 
  ๘) ติดตามการตรวจพบอาวุธสงคราม จ านวนมาก อาทิ ลูกจรวด PG 2 ลูกระเบิด
แบบขว้าง RGD 5 และกระสุนหัวระเบิด RPG ถูกน ามาทิ้งในพ้ืนที่เขตคลองสามวา และพ้ืนที่เขตคันนายาว 
พบทั้งสองเหตุการณ์เชื่อมโยงกัน  
      ปัญหาอุปสรรค คาดว่า ผู้ครอบครองถูกกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็น
ช่วงประกาศกฎอัยการศึก จึงท าให้ผู้ครอบครองได้น ามาทิ้งในพ้ืนที่เขตดังกล่าว  คาดว่าน่าจะมีอย่าง
ต่อเนื่อง  
      ข้อเสนอแนะ  
      - สนธิสัญญาการค้าอาวุธระหว่างประเทศจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 
ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.57 นี้      
     - สนธิสัญญาฯ ดังกล่าว เป็นการสร้างมาตรการและปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การค้าอาวุธระหว่างประเทศ ป้องกันและลดจ านวนการค้าขายอาวุธที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้เกิด
สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพระหว่างประเทศ และภูมิภาค ลดสาเหตุการทุกข์ทรมานของ
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มนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อาวุธ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้างความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในการค้าขายอาวุธระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป 
 

๒.๔ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       ด าเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการการแก้ไขปัญหา จชต. ดังน้ี  
       ๒.๔.๑ การด าเนินงานในระดับนโยบาย   
                  ๑) จัดประชุมส านักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ จ.ปัตตานี วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้น าเสนอ เรื่องต่างๆ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระส าหรับการประชุม คปต . ได้แก่ (๑) 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี (๒) โครงการเพ่ิมศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์และการ
จัดท าฐานข้อมูล DNA (๓) โครงการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ประจ าปี 
๒๕๕๗ (๔) แผนการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ประจ าปี ๒๕๕๗ 
                  ๒) การบูรณาการงบประมาณแผนงานการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมช. จัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับแผน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑-๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ เพ่ือทบทวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้น า ผลการส ารวจของ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า 
เรื่องความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอที่ส าคัญในจังหวัดชายแดนใต้ 
และความส าคัญของพ้ืนที่เร่งด่วน มายึดโยงในการปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดพ้ืนที่การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ พร้อมกับได้รับฟังความเห็นเพ่ือ
น าไปปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของไตรมาส ๓ และ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ จชต. อย่างแท้จริง  
                  ๓) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่วนกลางเก่ียวกับแนวทางการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
ให้กับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ส่วนกลาง ๘๓ หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน เพ่ือให้
กระทรวงได้รับทราบแนวทางด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพ่ือที่หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแนวทางและนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต . ของ   
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รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ ไปจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานได้ตรงตามนโยบายการแก้ไขปัญหา 
จชต. อย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ 
                  ๔) ชี้แจงการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา จชต . 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพ้ืนที่ ๕ จชต. (เน้น ๓ จังหวัด ๔ อ าเภอ) โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไป เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๕๗ มีผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๓๐๐ คน ณ โรงแรมตันหยง จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการจัดท า
งบประมาณ พร้อมกับขอรับการสนับสนุนข้อมูลของพ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานที่มีแผน
จะด าเนินการ จากนั้นในวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ สมช. ได้เชิญผู้แทนกระทรวง/กรม ต่างๆ มาชี้แจงข้อเสนอ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา จชต. ต่อ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า ณ โรงแรมบีพีแกรนทาวน์เวอร์ 
หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ รอง นรม. พล.อ.ประวิตรฯ ที่ก าชับให้          
ทุกแผนงาน/โครงการจะต้องน าเสนอให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า พิจารณาก่อนเพ่ือให้การบูรณาการ     
การท างานร่วมกันของทุกๆหน่วยงาน 
                  ๕) แนวทางการพูดคุยสันติสุขเพ่ือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรี 
พร้อมด้วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะร่วมเดินทางเยือนมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. 
๒๕๕๗ โดยปรากฎความคืบหน้าระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ได้ให้ความเห็นชอบกรอบและ
แผนการพูดคุยสันติสุข ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือและประสานการด าเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป 
        2.4.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ จชต. 
                  ๑) จัดต้ังชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต าบล หมู่บ้าน ด้วย
การสนธิก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. และ ชรบ. โดยมีสมาชิก อส. ชคต. ละ ๓๖ 
นาย เป็นก าลังหลัก ปัจจุบันจัดตั้ง ชคต. แล้ว ๑๑๑ ต าบล 
                  ๒) ฝึกอบรมทบทวน ชรบ. ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก าหนดเป้าหมาย ๑๕๐ หมู่บ้าน ดังนี้ (๑) จังหวัด
ปัตตานี ฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๘ – ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ หมู่บ้าน (๒) จังหวัดยะลา ฝึกอบรม เมื่อ
วันที่ ๒๒ พ.ย. – ๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ จ านวน ๓๕ หมู่บ้าน (๓) จังหวัดนราธิวาส มีเป้าหมายฝึกอบรม จ านวน 
๔๕ หมู่บ้าน (๔) จังหวัดสงขลา (๔ อ าเภอ) มีเป้าหมายฝึกอบรม จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 
                  ๓) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ ศปก.อ. เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปตั้ง
จ่ายทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘ 
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                  ๔) โครงการจัดต้ังแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพ้ืนที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยได้จัดตั้งแหล่งข่าวเพื่อเฝ้าระวังอาชญากรรมและความมั่นคงทั่วไปในระดับหมู่บ้าน รวมจ านวน ๑๘๑ 
คน แยกเป็นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ๖๐ คน จังหวัดยะลา ๖๐ คน และจังหวัดนราธิวาส ๖๑ คน 
                  ๕) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในหมู่บ้าน และป้องกันตนเองระดับหมู่บ้าน โดย (๑) นายอ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
มอบหมายให้ชุด ชรบ. ม.๒ และ ม.๓ ต าบลตันหยง อุโละ อ าเภอเมืองปัตตานี รักษาความปลอดภัย
เส้นทางไปโรงเรียนของครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ และมอบหมายชุด ชรบ. ม.๒ และ ม.๕ 
ต าบลตะลุโบะ รักษาความปลอดภัยเส้นทางไปโรงเรียนของครูและนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
ด้วย (๒) นายอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สั่งการให้จุดตรวจ ชคต./ชรบ. ทุกหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับก าลังในพ้ืนที่ กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย และจัดชุด ชรบ. รักษาความปลอดภัยโรงเรียน ๑๒ แห่ง 
ตามแผนพิทักษ์อ าเภอแม่ลาน เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ และ (๓) นายอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
มอบหมายให้ปลัดอ าเภอร่วมกับร้อย ทพ.๔๔๐๗ ต ารวจ และผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ซ้อมแผน
เผชิญเหตุ ณ โรงเรียนบ้านมะนังคาอ า เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗  
 2.4.3 ด้านพัฒนาสังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม          
                  ๑) จัดประชุมเครือข่ายผู้น าศาสนาในการธ ารงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเขตพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ ๖ คน และเจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน นอกจากนี้ ได้ด าเนินการด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอื่นๆ อาทิ จัดค่าย
เยาวชนตามรอยอารยะอัครศิลปิน ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนราธิวาส  
                  ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างสันติภาพ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องสิทธิและกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ในการสร้างสันติภาพ สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่เพ่ือให้
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ลดลง กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเครือข่ายสตรี จากจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี 
โดยเป็นสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ประกอบด้วยสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ 
เจ้าหน้าที่ พมจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม ๘๒ คน  
 ๒.๔.๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                  ๑) ให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการน าภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่มีอาชีพและ/หรือรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ บัณฑิต
แรงงาน จ านวน ๓๘๐ คน ได้ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน จ านวน ๑๒,๘๑๙ ราย  
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                  ๒) จัดโครงการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ มีบริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร Exim Bank จ านวน ๓ ราย รายละ 
๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท  
                  ๓) ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงรวมทั้งสิ้น 
๖,๙๖๐ ราย แบ่งเป็นให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๘ ราย 
ให้การช่วยเหลือเฉพาะกรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๘ ราย มอบเงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๘ ราย มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร
ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จ านวน ๖,๑๙๒ ราย มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่   
ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ จ านวน ๖๑๓ ราย มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัว
ที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ ๒,๐๐๐ 
บาท/เดือน จ านวน ๖๐ ราย และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบฯ ๑ ราย  
                 ๔) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ต าบล จ านวน ๒๘๙ ราย คัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบ ๓๗ อ าเภอ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง ๑,๘๐๖ ราย ปรับปรุงฟ้ืนฟูนาร้าง เป้าหมาย 
๒๒,๗๐๐ ไร่ ขณะนี้ด าเนินการได้ ๓,๑๖๔ ไร่  
                 ๕) ประชุมเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพของสถาบันเกษตรกร ๖๐ คน ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ๘๕ คน และจัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตรในระดับ
จังหวัด ๓๘๖ คน สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพารา ๓ แห่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย และจัดท าแปลงต้นแบบและแปลงทดสอบ 
รวม ๑,๕๐๐ แปลง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมและเตรียมพื้นที่ด าเนินการ 
จัดตั้งตลาดน้ ายางสดระดับท้องถิ่นโดยจัดตั้งกลุ่มใหม่เพ่ือการรวบรวมน้ ายางสดขาย จ านวน ๒๔ กลุ่ม 
และดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจ านวน ๔๐๘ กลุ่ม 
                 ๖) พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทาง
การเงินการบัญชีที่ดี และเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี ได้จัดประชุม ๓ ฝ่าย (ประกอบด้วยสหกรณ์  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี) ส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๖๙ แห่ง ๒๐๗ 
ราย อบรมคณะกรรมการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๔๕ แห่ง ๑๑๑ ราย อบรมพนักงาน
บัญชี ๓๔ แห่ง ๓๕ ราย เข้าก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๘๘ 
แห่ง ๑๐๐ ราย และกลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี โดยจัดการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ๓ ฝ่าย จ านวน ๗๒ แห่ง ๑๖๙ ราย เสริมสร้างความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่ม
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เกษตรกร จ านวน ๒๙ แห่ง เข้าร่วมประชุมเตือนภัยรายไตรมาสกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 
๒๙ แห่ง ๒๙ ครั้ง 
                 ๗) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนอาหารสัตว์ การตลาด และการ
บริหารจัดการกลุ่มให้กับสมาชิกเครือข่าย ๘๐ คน และจัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเกษตรใน
ระดับจังหวัด ๑๘๒ คน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย 
และจัดท าแปลงต้นแบบและแปลงทดสอบ รวม ๑,๕๐๐ แปลง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียม
หลักสูตรการฝึกอบรมและเตรียมพ้ืนที่ด าเนินการจัดตั้งตลาดน้ ายางสดระดับท้องถิ่นโดยจัดตั้งกลุ่มใหม่
เพื่อการรวบรวมน้ ายางสดขาย จ านวน ๑๐ กลุ่ม และดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่องจ านวน ๔๐๘ กลุ่ม 
                  ๘) ด าเนินการโครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือ
เชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข 
โดย (๑) ก่อสร้างถนนและสะพานรายการผูกพัน งบประมาณปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  จ านวน ๑๘ สายทาง 
วงเงิน ๓๑๕ ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๕ สายทาง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง ๓ สายทาง (๒) 
ก่อสร้างถนนและสะพานรายการปีเดียว (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๘) จ านวน ๑๒ สาย
ทาง วงเงิน ๑๘๑.๒๓๐ ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาครบทุกสายทางแล้ว (๓) ก่อสร้างทางและ
สะพานรายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จ านวน ๑๓ สายทาง ปัจจุบันลงนามในสัญญา
ครบทุกสายทางแล้ว 
                  ๙) การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ คน ได้มีการยื่นข้อเสนอจากหน่วยงาน จ านวน ๔ หน่วยงาน 
ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท โปร .ที.ดี.จ ากัด และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ (TOR) 
                 ๑๐) จัดงานแถลงข่าวกระเป๋าผ้า "Love Thailand ๑ ใบ ให้มากกว่าที่คุณคิด" ของ 
Hand in Hand เพ่ือมอบความสุขให้กับประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับ ศอ.บต. 
จังหวัดนราธิวาส และบริษัทห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฉลองครบรอบ ๖๒ ปี ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๗        
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
                 ๑๑) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ระยะที่ ๓) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสเข้าร่วมอบรม จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๐ คน และเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๗ ได้ลงพ้ืนที่ 
ณ กลุ่มสงขลาบาติกเพื่อพบกลุ่มผู้ประกอบการ ร่วมกับนักออกแบบไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
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                 ๑๒) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี จัดสัมมนาเปิดตัวกิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และจัดอบรมเรื่องความหลากหลายของเส้นใยธรรมชาติและการ
ทดสอบคุณภาพผ้าผืน และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วม 
๒๑๒ คน 
                 ๑๓) กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล โดยวางแผนและรวบรวม
ข้อมูลสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเชิงทุติยภูมิของ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์
จัดท าห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่อง
แต่งกายมุสลิม และก าหนดกรอบ/ขอบเขตในการศึกษา และรีวิวแนวคิด/ทฤษฎีของห่วงโซ่อุปทาน ห่วง
โซ่คุณค่า และวิธีที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยได้ด าเนินการในส่วนนี้เสร็จแล้ว 
                 ๑๔) โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ จ.สงขลา โดยจัดท าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ (๑) จัดตั้งเมืองยาง (Rubber City) 
ต้นแบบในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาน าร่องที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขยายเมืองยาง
ไปสู่พ้ืนที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป (๒) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิง Cluster ส าหรับอุตสาหกรรมยางที่สร้าง
ความเชื่อมโยงผู้ประกอบอุตสาหกรรมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมรายใหญ่ (๓) มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยจากผู้ส่งออกวัตถุดิบ    
รายใหญ่ของโลกไปสู่การเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ใช้รายใหญ่ของโลก (๔) เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้าง      
อุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดกลไกผลักดันราคายางพาราดิบให้เพ่ิม
สูงขึ้นต่อไป โดยอยู่ระหว่างการด าเนินงานในเบื้องต้น คือ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการศึกษาโครงการ
ความเหมาะสมและออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้         
จ.สงขลา ประกอบด้วย ผลการศึกษาในเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจ โครงสร้างศักยภาพ โอกาส และ
ข้อจ ากัด ของอุตสาหกรรมยางพารา และการศึกษาและ วิเคราะห์ด้านการตลาดโดยก าหนดประเภทและ
บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม (Positioning) ตลอดจนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยางพารา เพ่ือระดมความคิดเห็นและ
ความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ือประกอบการด าเนินโครงการต่อไป และ การส ารวจ
สภาพพ้ืนที่ทางกายภาพและวิศวกรรมเพื่อการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และวาง Lay-Out ของ
โครงการเบื้องต้นแผนงานของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในนิคมฯ 
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยในอีก ๖ เดือนข้างหน้า (ธ.ค.๕๗-มิ.ย.๕๘) จะได้ผลงานการออกแบบ (Detail 
Design) การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
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 2.4.5 ด้านพัฒนาการศึกษา 
                    ๑) จัดต้ังศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต. ) 
หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” ณ ส านักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๒ จังหวัดยะลา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้การด าเนินงานทุกหน่วยในพ้ืนที่ให้มีเอกภาพและ
บูรณาการงานของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนางานการศึกษาในพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความสันติสุขอย่างยั่งยืน  
                   ๒) พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ จ านวน ๑๕ โรง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้ สช. 
จังหวัด ด าเนินกิจกรรม อาทิกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดยพัฒนาครูสอนภาษาไทยจัดค่าย
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดค่าย O–NET ม.๖ จ านวน ๘๐๐ คน และ ป.๖ จ านวน ๒๕๐ คน กิจกรรม
สนับสนุนการฝึกอาชีพในโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายอาเซียนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น 
                   ๓) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๔ โครงการ โดยใช้งบประมาณ ในการด าเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
๓,๔๕๗ ล้านบาท โดยบูรณาการแผนด าเนินงานให้เข้ากับจุดเน้น ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (๒) มุ่งพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (๓) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา 
อาทิ กีฬา ลูกเสือ เป็นต้น (๔) มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอาชีพ (๕) มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน (๖) 
ปรับปรุงการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
                   ๔) พัฒนาชุดนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย หลักสูตร ๓๕๐ ชั่วโมงอ่านออก
เขียนได้ จ านวน ๑ หลักสูตร เพ่ือให้เป็นหลักสูตรต้นแบบในการสอนภาษาไทย ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจะพัฒนาครูเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการสอนภาษาไทย จ านวน ๔ หลักสูตร ในช่วงปิด
ภาคเรียน 
                    ๕) จัดโครงการประชุมฝึกอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่เป็นทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ้น ๔๑ ครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อการขอรับสิทธิ
การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเพ่ือติดตามประเมินผลของการช่วยเหลือในด้านคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัว ทั้งนี้ ศธ. จะด าเนินการโครงการ ฯ ดังกล่าวให้ครบทุกภูมิภาค 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๔๖ 

 
 

 

 

 ๒.๔.๖ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
                  ๑) ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย  ในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ หลังจากนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ 
ธ.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีการพูดคุยกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้น้ าหนักหรือความส าคัญกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นพิเศษโดยรัฐบาลจะประเมินข้อมูลที่ได้จากทุกกลุ่ม ส่วนขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจะอยู่ในกรอบของ
รัฐธรรมนูญ (๒ – ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
                  ๒) น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงานทุ่งยางแดงโมเดลที่สร้างกระบวนการ          
มีส่วนรวมและการขยายโครงการครอบคลุม ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา         
(๒ – ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗)            
                  ๓) ระมัดระวังการน าเสนอข่าวการก่อเหตุรุนแรงรายวัน ซึ่งอาจเป็นผลบวกต่อผู้ก่อ
ความไม่สงบและน าเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์ สร้างก าลังใจ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี (๒ – ๒๙ 
ธ.ค. ๒๕๕๗)  
                  ๔) ติดตามการท างานของคณะกรรมการอ านวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก าหนดทิศทาง และขอบเขตการพูดคุย โดยมีพลเอก
อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย รับผิดชอบการวางแนวทางการ
พูดคุย (๙ – ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗) 

 
๒.๕ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย 

                ๒.๕.๑ เตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ (C-MEX ๑๕) 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในกรณีการเกิดสาธารณะภัยหรือวิกฤติการณ์ขนาดใหญ่  
ในระดับชาติ โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติฯ    
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗ และจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติฯ 
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๗ โดยให้มุ่งเน้นการฝึกภัยความมั่นคงทางทะเล และก าหนดการด าเนินการที่ จ.สงขลา 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
                ๒.๕.๒ การด าเนินการฝึกร่วม/ฝึกผสมกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของกองทัพ ดังนี้  
   ๑. การฝึก “Cope Tiger ๒๐๑๕”  โดยได้ประชุมวางแผนการขั้นต้น (IPC) ณ 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และฝึกในส่วนปัญหาที่บังคับการ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๔๗ 

 
 

 

 

(COMMAND POST EXERCISE, CPX) ณ Multinational Operations and Exercises Center 
(MOEC) ฐานทัพเรือ Changi ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ผบ.ทอ. 
เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๗ ณ สิงคโปร์ 
   ๒. การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๕ โดยกองการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ ๑๕ ได้ประชุม
วางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ร่วมกับชาติต่างๆ เพ่ือเตรียมการฝึกร่วม/
ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ พ.ย.๕๗ 
   ๓. การประชุมเตรียมการขั้นสุดท้ายส าหรับการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติ ARF 
DiREx ๒๐๑๕ (ARF DiREx ๒๐๑๕ Final Planning Conference : FPC) ระหว่าง ๔ – ๖ พ.ย.๕๗ โดย
ประเทศมาเลเซีย และจีน   ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม ขอเลื่อนการฝึก จากเดิม ๔ - ๖ พ.ย.๕๗ เป็น ๓ - ๕ 
ก.พ.๕๘ 
   ๔. การฝึกผสมทางบกไทย - มาเลเซีย Land Exercise Thamal ๒๐๑๕  (ทบ.) 
ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพการฝึกขอเลื่อน การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกจาก ธ .ค.๕๗ 
เป็น มี.ค.๕๘ 
  ๒.๕.๓ โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ แผนการด าเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนายานเกราะล้อยาง ผลการด าเนินงานร้อยละ ๓๐.๐๙ ประกอบด้วย  
   ๑. การพัฒนาต้นแบบยานเกราะล้อยาง คันที่ ๑ ต่อเนื่องจากปี ๕๗ อยู่ระหว่าง
การประกอบรวมต้นแบบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ ต่อระบบย่อยทั้งระบบ 
   ๒. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบยานเกราะล้อยาง คันที่ ๒ อยู่ระหว่าง
วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างโครงสร้างตัวถังรถยานเกราะพร้อมระบบ/การสร้างตัวถังจ าลอง ๘x๘ พร้อมอุปกรณ์
จับยึด 
   ๓. จัดท ามาตรฐานการทดสอบด้วยสารแทรกซึมแล้วเสร็จ 
   ๔. จัดท ารายการและวางแผนการทดสอบส่วนประกอบของระบบย่อย การ
ทดสอบการรวมระบบย่อยและการทดสอบคุณลักษณะการใช้งาน 
   ทั้งน้ี ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ กห. ที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ เนื่องจาก 
   ๑. โครงการ/งานส่วนใหญ่ไม่สามารถลงนามได้ทัน ภายในไตรมาสที่ ๑ ท าให้   
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ส าเร็จปัญหาส่วนใหญ่ของ กห. จะเกิดจากโครงการที่ต้องมีการจัดหาจาก
ต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลาจัดหานาน 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๔๘ 

 
 

 

 

   ๒. รายการที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วยังอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและด าเนินงาน
ตามงวดงานตามสัญญา 

 
๒.๖ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ

เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
      ๒.๖.๑ การเดินทางเยือนต่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ  
   - เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗ นายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ  โดยมี 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วม
คณะฯ ด้วย โดยนายกรัฐมนตรีย  าเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
มาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ นบนพื นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน และจะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ น ทั งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาพื นที่ชายแดน และการศึกษา ทั งสอง
ฝ่ายเห็นชอบกับการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพื นที่ชายแดน โดยนายกรัฐมนตรีเสนอ
ให้ทั งสองฝ่ายร่วมกันหาทางอ านวยความสะดวก การสัญจรข้ามแดนและการขนส่งสินค้า และเร่งรัดการ
พัฒนาความเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรม อาทิ (๑) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น  าโก-ลก ๒ แห่ง (๒) การสาน
ต่อโครงการ Rubber City ระหว่างจังหวัดสงขลากับรัฐเกดะห์ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง 
นายกรัฐมนตรีย  าเจตนารมณ์ของฝ่ายไทยที่จะร่วมมือกับฝ่ายมาเลเซียเพ่ือให้เกิดความสงบสันติ ความ
มั่นคง และการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขใน จชต. และฝ่ายมาเลเซียเสนอการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กลุ่ม Islamic State (IS)  

  ในช่วงการพบปะทีมประเทศไทย ตัวแทนนักธุรกิจ และชุมชนไทยในมาเลเซีย 
นายกรัฐมนตรีได้ชี แจงถึงการด าเนินการของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ 
การบังคับใช้กฎหมาย การจัดระเบียบ การปฏิรูป และการสร้างความปรองดองภายในประเทศ รวมทั ง
การเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน 

  - เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธ.ค. ๕๗ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ที่เมืองปูซาน 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยที่ 

 (๑) นรม. ได้พบหารือทวิภาคีกับนางสาว Park Geun-Hye ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีขอให้ไทยสนับสนุนภาคเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลีที่เสนอเข้าไป
ลงทุนในสาขาต่าง ๆ ในไทย ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้สาธารณรัฐเกาหลีดูแลการน าเข้าสินค้าไทย 
เช่น ผลไม้และไก่สดแช่แข็ง ที่ยังติดอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี  ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ควรใช้ประโยชน์



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๔๙ 

 
 

 

 

จากกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมาธิการร่วมมาเร่งขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ น 

 (๒) นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าสุลต่าน Haji Hassanal Bolkiah สมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
บรูไนฯ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงถวายพระพรมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณบรูไนฯ ที่เข้าใจสถานการณ์เมืองไทยและสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ และ      
ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ น โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน สินค้า
เกษตร และพลังงาน 

 (๓) นายกรัฐมนตรีได้หารือกับคณะนักธุรกิจสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีตัวแทนนักธุรกิจ
จากบริษัทต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ บริษัท K-Water, Lotte Group, Hyuandai Motor, 
Sumsung Electro-Mechanics, The Shilla Duty Free และ POSCO โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย  า
นโยบายของรัฐบาลที่จะดูแลนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมสนับสนุนการลงทุนจาก
สาธารณรัฐเกาหลีในสาขาที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง และอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ด้านกลุ่มนักธุรกิจสาธารณรัฐเกาหลีเห็นพ้องถึงความส าคัญของการค้าการลงทุนกับไทย และแสดงความ
ประสงค์ที่จะเพ่ิมปริมาณการค้าการลงทุนกับไทยในอนาคต 

 -  เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธ.ค. ๕๗ นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
การต่างประเทศเข้าร่วมด้วย โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี   

 (๑) การเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีจีน  
 -  ฝ่ายไทยเชิญประธานาธิบดีจีนเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี

ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๕๘ ทั งนี  จีนมีความตั งใจที่จะร่วมกับประเทศไทยจัด
กิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 

 -  จีนชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน และเห็นว่าการ
พัฒนาของจีนกับอาเซียนเชื่อมโยงกัน จึงต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนและประเทศในภูมิภาค 
ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนและร่วมมือ พร้อมกับขอให้จีนสนับสนุนไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาค 
รวมทั งขอให้จีนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ไทยประสบในการส่งออกไปยังจีน 

 (๒) การหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน 
 -  นายกรัฐมนตรีทั งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง ๔ ฉบับ ได้แก่ 

(๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแต่งตั งธนาคารช าระดุลเงินหยวนในประเทศไทยระหว่างธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกับธนาคารประชาชนจีน (๒) ความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท 
เพื่อต่ออายุความตกลงฯ ฉบับเดิม ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารประชาชนจีน (๓) บันทึก
ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน  าและการชลประทานระหว่างกระทรวง
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๐ 

 
 

 

 

เกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรน  าจีน และ (๔) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธนาคารแห่งประเทศจีน จ ากัด (Bank of China Limited) 

 (๓) การเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน 
 -  ทั งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั งสอง

ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้เนื อเชื่อใจระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยได้เชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี 
๒๕๕๘ ด้วย 

         - เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธ.ค. ๕๗ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น า
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong 
Subregion หรือ GMS) ครั งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “ความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล  าเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนใน GMS (Committed to Inclusive and Sustainable Development in the GMS)” 
ซึ่งไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ 
โรงแรมแชงกรีลา ที่ประชุมได้รับรองเอกสาร ดังนี   

 (๑) แผนการปฏิบัติการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขงอีก ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
(Regional Investment Framework Implementation Plan (2014-2018))  

 (๒) ร่างแผนปฏิบัติการ (Implementation Plan) ในการพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ระยะ 
๕ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ซึ่งประกอบด้วยโครงการส าคัญเร่งด่วน ๑๐ สาขา (๙๒ โครงการ) ได้แก่  

-  คมนาคมขนสง่ 
-  การอ านวยความสะดวกการค้าการลงทนุ  
-  พลังงาน 
-  เกษตร 
-  สิ่งแวดล้อม 
-  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
-  การพัฒนาชุมชนเมือง (urban development)  
-  ท่องเที่ยว 
-  โทรคมนาคม  
-  การจดัตั ง/ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขา้มแดน (Cross-Border Special Economic 
Zone: CBEZ)  

          (๓) ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดผู้น า GMS ครั งที่ ๕ มีสาระส าคัญ ได้แก่ 
พัฒนาการที่ส าคัญในโลกและภูมิภาคความคืบหน้าของการด าเนินงานในกรอบ GMS ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา 
ภายหลังการประชุมสุดยอดผู้น า GMS ครั งที่ ๔ เมื่อปี ๒๕๕๔ ประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกัน
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๑ 

 
 

 

 

ผลักดัน และเจตนารมณ์ของผู้น า ๖ ประเทศที่จะสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบ GMS 
ต่อไป 
              - เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธ.ค. ๕๗ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานร าลึกครบรอบ ๑๐ ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ณ 
อนุสรณ์สถานสึนามิเรือ ต. ๘๑๓ อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าว
เปิดงานเพื่อร าลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหาย รวมถึงสดุดีและขอบคุณบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ดั งกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 
๑,๓๐๐ คน ประกอบด้วย ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ข้าราชการระดับสูง คณะทูตานุทูต ผู้แทน
เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้แทนระดับสูงจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ที่ประสบเหตุโดยตรง ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสาธิตการเตรียมการ การให้ความช่วยเหลือและการจัดการเมื่อเกิด
เหตุภัยพิบัติประเภทต่างๆ 
         - นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะร่วมเดินทาง
เยือนมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ โดย สมช. ได้ด าเนินการในรายรายละเอียดเพ่ือจัดเตรียมกรอบ
และก าหนดท่าทีของไทยเกี่ยวกับแนวทางการพูดคุยสันติสุขเพ่ือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์หลักในการเยือนมาเลเซียครั้งนี้ เพื่อแนะน าตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้น าอาเซียนพร้อม
ติดตามความก้าวหน้า และการกระชับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับมาเลเซียในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาความเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้ง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคี
และภูมิภาค และหารือแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรากฎความคืบหน้าระหว่าง
ประเทศไทยและมาเลเซีย ได้ให้ความเห็นชอบกรอบและแผนการพูดคุยสันติสุข ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือ
และประสานการด าเนินการอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 

      ๒.๖.๒ การเดินทางเยือนต่างประเทศของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์กับนานาประเทศ 

     - เมื่อวันที่ ๓ – ๗ ธ.ค. ๕๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการ
ต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือใน
ยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe หรือ OSCE) ณ เมืองบาเซิล 
นครเจนีวา และเมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่
ส าคัญ ได้แก่ (๑) สถานการณ์ในประเทศยูเครน (๒) สถานการณ์การก่อการร้ายทั้งในและนอกภูมิภาค 
OSCE และ (๓) การแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีอุดมการณ์สุดโต่ง 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๒ 

 
 

 

 

     ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศแจ้งพัฒนาการความ
ร่วมมือของอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้าย ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศอาเซียนประเทศเดียวที่อยู่
ใน OSCE และเน้นย้ าว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอย่างจริงจัง รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวกรองให้มากขึ้น 

            - พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Sohail 
Khan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจ าประเทศไทย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมค านับ เมื่อ ๑๙ 
ธ.ค. ๒๕๕๙ โดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจ าประเทศไทย ได้ยืนยันถึง
ความสัมพันธ์ และมิตรภาพท่ีดีระหว่างกันมาอย่างยาวนาน ส าหรับความสัมพันธ์ และความร่วมมือทาง
ทหารของทั้งสองประเทศยังคงด าเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับ รวมทั้งได้หารือการเข้าร่วมการ
ฝึก Cobra Gold ของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
และเชิญฝ่ายไทยไปดูงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาส
เดียวกันนี้ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน อย่างเป็น
ทางการอีกด้วย 

           - พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน กองทัพเรือ 
เข้าร่วมประชุม International Maritime Conference Galle Dialogue 2014 ระหว่าง ๑ - ๒ ธ.ค. 
๒๕๕๗ ณ ประเทศศรีลังกา 

           - พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับกลุ่มผู้น าทาง
ศาสนา (ดาอี) เข้าพบเพ่ือรับฟังโอวาท เมื่อ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ 
พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

           - พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พันเอก 
Desmond Walton หัวหน้าจัสแมกไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมค านับผู้บัญชาการทหารเรือ เพ่ือแนะน า
ตัว เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร  

          - พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมค านับจาก นาวาเอก 
Manuel Triano ผู้ช่วยทูตทหารสเปน ประจ ากรุงเทพมหานคร เพ่ือแนะน าตัว ในโอกาสที่ผู้บัญชาการ
ทหารเรือเข้ารับต าแหน่งใหม่ เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร
กองบัญชาการกองทัพเรือ พ้ืนที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

          - พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบให้โอวาทแก่ กองก าลัง
การฝึกร่วมผสม Cope Tiger 2015 โดยมีนาวาอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นผู้อ านวยการกอง
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๓ 

 
 

 

 

อ านวยการฝึกผสม Cope Tiger 2015 เมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ ในการนี้ 
กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เตรียมการฝึกผสม Cope Tiger 2015 ซึ่งเป็น
การฝึกการปฏิบัติการทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับด้วยก าลังทางอากาศขนาดใหญ่ 
           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน    
ยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียในที่ประชุมให้การรับรอง Chairman's 
Statement ซึ่งเป็นการร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนในการบรรลุเป้าหมายอาเซียนปลอดยาเสพติด  

             - จัดการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา เรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 
ครั้งที่ ๑๗ ระดับปฏิบัติการ โดยมีคณะผู้แทนจากเมียนมา น าโดย Pol.Brig.Gen.Kyaw Win เลขาธิการ
ร่วม ป.ป.ส.เมียนมา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

             - รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ นายเหงียน เติ๊น  สุ ง 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้น า
แผนงานร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (the 5th GMS Summit) 
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ท่าอากาศยานกองทัพอากาศทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

             - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่าง
วันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นประธานการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยและสาธิตงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และได้ประชุม
หารือร่วมกับ ดร.อาเหม็ด  อะเทยา เซเดะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยซิกซ์ อ๊อกโทเบอร์ ณ มหาวิทยาลัย
ซิกซ์ อ๊อกโทเบอร์ ประเทศอียิปต์ 
  

      ๒.๖.๓ การด าเนินการอื่นๆ 
              ๑) ด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย -อินเดีย 

โดยได้ประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๙ (Thailand-
India Joint Working Group on Security Cooperation : JWG –SC) เมื่อ วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธ.ค. ๕๗ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท. พงศกรฯ (รอง เลขาฯ สมช.) เป็นประธานคณะท างานฝ่ายไทย และ 
สมช. ประเทศอินเดีย เป็นประธานคณะท างานฝ่ายอินเดีย ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบประเด็นความ
ร่วมมือต่างๆ  ได้แก่ ๑) ด้านการข่าวกรอง ๒) การทหาร ๓) การต่อต้านยาเสพติด ๔) การก่อการร้าย
และการลักลอบขนอาวุธเถื่อน ๕) การต่อต้านการฟอกเงิน ๖) การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๔ 

 
 

 

 

การค้ามนุษย์ ๗) การป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ และ ๘) ประเด็นด้าน
กฎหมาย   

              ๒) ประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการภายหลังการ
ลงนามในสนธิสัญญาการค้าอาวุธ (The Arms Trade Treaty) วันที่ ๑๖ ธ.ค ๕๗. โดยที่ประชุมได้
หารือรายละเอียดเกี่ยวกับการลงนามฯ และการประชุมเตรียมการรัฐภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ 
(Conference of State Parties: CSP) ที่ประชุมมีมติให้ จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้สัตยาบัน
สนธิสัญญา โดยให้มีคณะท างาน ๒ คณะภายใต้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ๑) คณะท างานด้านการ
แปลสนธิสัญญา ๒) คณะท างานด้านกฎหมาย เพ่ือพิจารณาผลกระทบของพันธกรณีรวมทั้งแก้ไขและ   
อนุวัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาฯ   

              ๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงทรัพยากรน้ าของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากร
น้ าและการชลประทาน  

4) การหารือทวิภาคีระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีกระทรวงปศุสัตว์ ประมงและการพัฒนาชนบทของเมียนมา เกี่ยวกับการทบทวน MOU ว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-เมียนมา เกี่ยวกับความร่วมมือด้านปศุสัตว์ การจัดตั้งเขตปลอดโรค
สัตว์บริเวณชายแดน และความช่วยเหลือด้านวิชาการปศุสัตว์และประมง 

5) การหารือทวิภาคีระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน บูรไนดารุสซาลาม เพื่อตกลงจะมีการลงนามใน 
MOU ความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างกันในรอบการเดินทางเยือนบูรไนของ นรม. ไทย เพ่ือสนับสนุน
ความร่วมมือด้านข้าว พืช ประมงและอาหารฮาลาล รวมถึงการเพ่ิมความร่วมมือด้านสหกรณ์ 

6) การหารือทวิภาคีระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (AQSIQ) เพื่อเน้นความส าคัญของ
การจัดท า MOU ด้านความร่วมมือ SPS ระหว่างกันเพ่ือเป็นกลไกในการขยายการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งมีพิธีการลงนามในพิธีสาร (Protocol) ว่าด้วยข้อก าหนดการตรวจสอบ
กักกันโรคและสุขอนามัยส าหรับผลิตภัณฑ์รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีน 

7) การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาค ียางพารา (International 
Tripartite Rebber Council :ITRC) เพื่อหารือการจดัท ามาตรการแก้ไขยางพาราราคาตกต่ าระหว่าง 3 
ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย 
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             8) เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ Thailand pavilion ในงาน ITU Telecom 
World ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพ่ือแสดงศักยภาพของ
การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

              9) ประสานความร่วมมือกับหน่วยต ารวจอิสราเอลเพ่ือสกัดก้ันการแพร่ระบาด 
ยาเสพติดของแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล  และประสานความร่วมมือกับส านักอัยการสูงสุด
อินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย โดยได้เข้าหารือกับรอง
เลขาธิการ ป.ป.ส. เกี่ยวกับความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพติด 
 

๒.๗ ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                 ๑) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงภายใต้นโยบายรัฐบาล (Action Plan) 
โดย สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบการขับเคลื่อนภาพรวมการด าเนินงานด้านความมั่นคงภายใต้นโยบาย
รัฐบาลคู่ขนานไปกับการด าเนินการของ สศช. และ สงป. โดยรายงานต่อ รอง นรม. (พล.อ.ประวิตรฯ) 
เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการอ านวยการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ 
และจะใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๙ 
                  ๒) เสนอร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ให้สภาความมั่นคง
แห่งชาติพิจารณาในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ มีมติ
เห็นชอบร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งนโยบายฯ ดังกล่าวก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการด้านความมั่นคง ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีเอกภาพและประสานสอดคล้องกัน ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา ๗ ปี รวมถึงใช้เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เพ่ือขับเคลื่อนประเทศทั้ง
ทางด้านการพัฒนาและความมั่นคงอย่างประสานสอดคล้องสมดุลกัน ทั้งนี้ สมช. จะน าร่างนโยบาย
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยเจ้าภาพต่อไป 
 
บทสรุปวิเคราะห ์
                 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ ๒ มีประเด็นส าคัญซึ่ง
ต้องการให้เร่งรัดผลักดัน ได้แก่  
                 ๑) การด าเนินงานในส่วนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงต่างๆ โดยเรื่องส าคัญซึ่งต้องการให้เร่งรัดผลักดัน ได้แก่ (๑) นโยบายความ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๖ 

 
 

 

 

มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือมีบัญชาให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและเห็นชอบการแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบต่อไป (๒) ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน (๓) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (๔) ยุทธศาสตร์ต่อ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ .ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยอยู่ระหว่างการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี (๕) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และ
แนวทางบริหารจัดการชายแดน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน (๖) นโยบายการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ ได้ด าเนินการเรื่องแนวทาง    
การพูดคุยสันติสุขเพ่ือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                 ๒) การด าเนินงานในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้ด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา 
ต้นแบบยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาต้นแบบยานเกราะล้อยาง คันที่ ๑ ต่อเนื่องจากปี ๕๗ 
อยู่ระหว่างการประกอบรวมต้นแบบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ ต่อระบบย่อยทั้งระบบ (๒) การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบยานเกราะล้อยาง คันที่ ๒ อยู่ระหว่างวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างโครงสร้างตัวถังรถยาน
เกราะพร้อมระบบ/การสร้างตัวถังจ าลอง ๘x๘ พร้อมอุปกรณ์จับยึด (๓) จัดท ามาตรฐานการทดสอบด้วย
สารแทรกซึมแล้วเสร็จ (๔) จัดท ารายการและวางแผนการทดสอบส่วนประกอบของระบบย่อย การ
ทดสอบการรวมระบบย่อยและการทดสอบคุณลักษณะการใช้งาน นอกจากนี้ ได้ด าเนินการตามสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดท ารายละเอียดเก่ียวกับความต้องการและแนวทาง      
การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรค      
ที่ผ่านมา คือ การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการแปลตีความภาพถ่าย และเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ท าให้หน่วยปฏิบัติบางหน่วยยังไม่พร้อมที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการแปลตีความจากภาพถ่ายไปใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบ และแนวปฏิบัติ โครงสร้างองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติยังไม่รองรับการน า
ข้อมูลหรือภูมิสารสนเทศที่ได้จากดาวเทียมไปใช้งานทดแทนหรือแม้แต่เสริมกับระบบข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งนี้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพิจารณาเปิดให้หน่วยงานเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๗ 

 
 

 

 

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาและเสนอแนะนวัตกรรมรวมทั้งแนวทางการพัฒนาและ
การลงทุนในระบบส ารวจและประยุกต์ใช้งานภูมิสารเทศของประเทศ ที่บูรณาการการถ่ายภาพทาง
อากาศ การถ่ายภาพด้วยดาวเทียมส ารวจโลก การใช้งานระบบดาวเทียมน าทางและเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศจากการส ารวจระยะไกลในภารกิจต่างๆ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
                ๓) การด าเนินงานในส่วนของศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างาน
แรงงานเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๘ มีแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราและพิจารณา
อนุญาตการ ท างานชั่วคราว จ านวน ๘๘,๙๐๓ คน ทั้งนี้ การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผน ในประเด็น
การด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เนื่องจากมีหลาย
ขั้นตอนและใช้เวลาในการด าเนินงาน ท าให้จ านวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนตามประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลการด าเนินการตรวจ
สัญชาติแรงงานต่างด้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางแก้ไข คือ มีหนังสือสั่งการให้ส านักงานจัดหา
งานจังหวัดและส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๐ ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดให้
นายจ้าง/สถานประกอบกิจการยื่นแบบความต้องการเข้ารับบริการตรวจสัญชาติให้แรงงานต่างด้าว 
 

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

 
๓.๑ ด้านการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคง 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 ๑)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 
๑.๑)  ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่/ชุมชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัคร

แรงงานทั่วประเทศ จ านวน ๑๙,๕๘๑ คน มีประชาชนได้รับบริการด้านแรงงาน จ านวน ๓๗,๓๙๓ ราย 
ให้บริการแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ านวน ๖๐ แห่ง ใน ๕๘ จังหวัด  
มีประชาชนมาใช้บริการด้านแรงงาน รวมทั งสิ น ๒๓๑,๓๕๔ ราย 

๑.๒) ให้ความคุ้มครองแรงงาน โดยให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหา
งานและคุ้มครองแรงงาน โดยให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๒๘๖,๕๕๕ คน 
ตรวจสอบควบคุมบริษัทจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ จ านวน ๑๖๔ ราย ร้องทุกข์กล่าวโทษและ
ด าเนินคดีทางอาญากับผู้กระท าความผิดกฎหมาย สามารถช่วยเหลือคนหางานได้ ๒๐๕ คน 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๘ 

 
 

 

 

 ๒) การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท า 
๒.๑) ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานท า จ านวน ๒๒๘,๑๘๒ คน โดยได้รับการ

บรรจุงาน จ านวน ๑๓๐,๕๕๒ คน จัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ จ านวน ๒๗,๖๐๙ คน แนะแนว
อาชีพให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท า และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน จ านวน 
๑๕๑,๐๙๑ คน รวมทั งอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการธุรกิจสู่การเป็นเจ้าของ
กิจการ การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสตรี จ านวน ๒๐๐ คน และอบรมอาชีพระยะสั นแก่เด็ก
และเยาวชนในวัยเรียน หลักสูตร ๕ วัน เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เด็กและ
เยาวชนมีรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จ านวน ๑,๐๕๐ คน 
นอกจากนั นได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการมีงานท า ให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ านวน ๒,๐๖๕,๑๖๖ คน 

๒.๒) ให้สินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก   ซึ่งธนาคารประกาศระเบียบ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก SSME โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)       
ค  าประกัน โครงการสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์และเริ่มมีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการฯ กับธนาคาร 

 ๓)  การพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผลการด าเนินงานได้ฝึกอบรมแรงงานไทยให้มีศักยภาพได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูงขึ น 
จ านวน ๕๔๑,๓๒๖ คน และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน ๘,๕๔๗ คน  

   
๓.๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
 ๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้ามนุษย์ 

๑.๑)  การประชุมทวิภาคีไทย – เมียนมา เพ่ือพิจารณาเอกสารภาคผนวก SOP 
(Bilateral workshop to finalize the SOP annexes) ท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มาตรฐาน
ระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจัดการรายกรณีการ
ส่งกลับคืนภูมิล าเนาและการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาคืนสู่สังคม โดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

  ๑.๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ในส่วนของประเทศไทย) เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๑) 
เพื่อเป็นการเตรียมการส าหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๑๐ และระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ 
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่จะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ 
ประเทศกัมพูชา และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิก 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๕๙ 

 
 

 

 

 ๒)  การประชุมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

๒.๑)  ประชุมคณะท างาน 5P เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือติดตามความ
คืบหน้าการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๗ และเตรียมการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ TIP Office ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้การจัดท า
รายงานฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีเอกภาพ 

๒.๒)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้จัดประชุมจ านวน ๒ 
ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๒ เรื่อง คือ การปรับลดระดับของประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของ
สหรัฐฯ และการแก้ไขปัญหาขอทาน และขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือรับผิดชอบทั้ง ๒ เรื่องเป็น
การเฉพาะ 

๒.๓)  คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการขอทาน  ได้จัดประชุมเมื่อวันที่  ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการด าเนินงานให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน ภายใต้กระบวนงาน 3p ประกอบด้วย 
การบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองและช่วยเหลือ และการป้องกัน 

๒.๔)  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการถูกลดระดับในรายงานการค้า
มนุษย์ของสหรัฐฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือทบทวนเหตุผลที่
สหรัฐฯ จัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ ๓ ประเด็นที่ถูกกล่าวหา และข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ น าไปสู่
การจัดท าข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเร่งด่วน และมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการถูกปรับลดระดับดังกล่าว 

๒.๕)  การประชุมวงเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพ่ือ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมาย และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ ฝ่าย เพ่ือ
พิจารณาในรายละเอียดและจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ประกอบด้วย (๑) คณะด้านการปราบปราม มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน (๒) คณะด้านแรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าว แรงงานบังคับ มีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็น
ประธาน  (๓) คณะด้านสตรี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็น
ประธาน (๔) คณะด้านประมง และไอยูยู มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
(๕) คณะด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม คดีความต่างๆ มีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัติถ์  วินัย) เป็นประธาน 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๐ 

 
 

 

 

 ๓)    แผนงานและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๓.๑)  ด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและ

ต่อต้านการค้ามนุษย์ ด าเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ตามแนวทางการ
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)  โดยบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมงจ านวน ๙  
ครั้ง และการใช้เครื่องมือท าการประมงโดยไม่มีใบอนุญาต (อาชญาบัตร) สัมมนาชี้แจงให้ความรู้
เกษตรกรในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ๑๕๐ ราย อบรมให้
ความรู้การปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีส าหรับเรือประมง ๘๐ ราย ส ารวจและเก็บข้อมูลแรงงานประมงใน
เรือประมงทะเลเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ ๘,๐๐๐ ล า  ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้น าเข้า/ผู้บริโภคสินค้าประมงและแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงไทย ๑ ครั้ง ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม 

๓.๒)  ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เรือประมง อาชญาบัตรท าการ
ประมง และแรงงานประมง ร่วมกันระหว่าง ๗ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กรมประมง กรมเจ้าท่า 
กรมการปกครองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กองบังคับการต ารวจน้ า  และ
กองทัพเรือ โดยการพัฒนาฐานข้อมูล CIUU ในส่วนของฐานข้อมูลแรงงานประมงต่างด้าวจากการขึ้น
ทะเบียน ณ ศูนย์ One Stop Service ซึ่งจะน าไปใช้ในการบูรณาการตรวจตราเรือและแรงงานประมง
ร่วมกัน ซึ่งคาดว่าในปลายปี ๒๕๕๗ จะสามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๓)  การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้ด าเนิน IUU มี
การด าเนินการ  Cross-checking เอกสารก ากับการน าเข้าสัตว์น้ าเพ่ือแปรรูปส่งออกสหภาพยุโรป โดย 
มีแนวทางแก้ไขในประเด็นความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลใน  Catch Certificate ที่ EU พบกว่า ๕๐๐ 
ฉบับ คือ  แจ้งผู้น าเข้าให้น าใบรับรองการจับสัตว์น้ าให้ด่านตรวจสัตว์น้ าประทับตราจับคู่กับหนังสือก ากับ
การจ าหน่ายสัตว์น้ าน าเข้า ภายใน ๖ เดือน และให้ด่านตรวจสัตว์น้ าตรวจสอบเอกสารประกอบการ
น าเข้าสัตว์น้ าทั้งปริมาณ น้ าหนัก และรายการของสินค้า และการเตรียมการเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุดิบ
สัตว์น้ าน าเข้าประมงทาง VDO Conference กับสหภาพยุโรป  มีการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการ
ควบคุมวัตถุดิบสัตว์น้ า คือ ก าหนดให้ใช้น้ าหนักปลาที่ระบุใน C/O เป็นน้ าหนักตั้งต้น  การยื่นใบรับรอง
การจับสัตว์น้ าเพ่ือการขอ Annex IV ต้องไม่เกิน ๑๕ เดือน  จัดท าหนังสือแจ้งต่างประเทศไม่รับสัตว์น้ า
ที่มาจากการท าประมงแบบ IUU    

๔)   ด้านการด าเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองช่วยเหลือ 
 ๔.๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

ผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ลงพื นที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือรับฟังข้อเท็จจริง
เรื่องการจับกุมชาวโรฮีนจาและบังคลาเทศลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ที่อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และ
ได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยขอให้จังหวัดระนองจัดตั งศูนย์
อ านวยการร่วมเพ่ือช่วยเหลือผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน )  และให้
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ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง หากพบว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ขอให้ส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั งนี  จังหวัดระนองได้คัดแยกผู้หลบหนีเข้า
เมือง จ านวน ๒๕๒ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปัตตานี และพังงา เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามคดีค้ามนุษย์ และการ
หลบหนีเข้าเมืองที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ที่อยู่ความสนใจของสื่อมวลชนและสังคม เมื่อวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย  

    (๑)   คดีลูกเรือประมงจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานีได้ให้การช่วยเหลือลูกเรือ
ประมงคนไทย จ านวน ๓ ครั้ง รวม ๕ คน จากการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พบว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ๒ คน ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๓ คน และจับกุมหัวหน้าคนงานได้  ๑ คน  
    (๒)  คดีผู้หลบหนีเข้าเมืองจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาได้จับกุมและช่วยเหลือ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง จ านวน ๓ ครั้ง มีผู้หลบหนีเข้าเมืองรวม ๒๒๐ คน คัดแยกแล้วไม่พบว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์    
   ๔.๒)  ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 
จ านวน ๙ แห่ง รวม ๓๐๓ คน จ าแนกเป็น คนไทย ๖๗ คน คนต่างด้าว ๒๓๖ คน ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศเมียนมา บังกลาเทศ ลาว กัมพูชา และโรฮีนจา โดยช่วงอายุของผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองที่
มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป มีจ านวนมากที่สุด คือ ๑๖๕ คน อายุ ๑๕ -๑๘ ปี  มี ๘๘ คน และอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 
มี ๕๐ คน ส าหรับรูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน ๑๘๘ คน 
รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จ านวน ๑๐๘ คน และรูปแบบการบังคับให้ขอทาน ๗ คน  

   ๔.๓) จัดให้ผู้เสียหายออกไปท างานนอกสถานคุ้มครอง จ านวน ๕๗ คน โดย
ประเภทงานที่ผู้เสียหายท า ได้แก่ งานก่อสร้าง จัดสวน ท างานบ้าน เป็นต้น ซึ่งรายได้รวมที่ผู้เสียหายได้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๘๐๐ บาท รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จ านวน ๔๖๓ คน เป็นเงิน ๓,๗๔๘,๐๓๑.๕๗ บาท 
 ๕)  การให้ความรู้แก่นายจ้างลูกจ้าง และการตรวจคุ้มครองแรงงาน ได้ด าเนินการให้
ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 
๑,๕๔๑ คน โดยมีนายจ้างและลูกจ้างมาใช้บริการศูนย์ประสานแรงงานประมงทะเล จ านวน ๗,๕๙๕ คน 
รวมทั้งด าเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จ านวน ๑๘๓ 
แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๘,๐๒๖ คน รวมถึงการประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบ
กิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน จ านวน ๔๕๒ คน     
 

 ๓.๓ ด้านการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
 ๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๒ 

 
 

 

 

๑.๑)  การคุ้มครองแรงงาน 
 (๑)  ให้ความคุ ้มครองแก่ผู ้ขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้ประกันตนตามกฎหมาย

ประกันสังคม (มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙) จ านวน ๑๑.๑๕ ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุไม่เนื่องจาก
การท างาน (จากกองทุนประกันสังคม) จ านวน ๖,๖๘๕,๙๔๒ ราย คิดเป็นเงิน ๘,๔๒๒ ล้านบาท และให้
ความคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ มีแรงงานนอก
ระบบขึ้นทะเบียนจ านวน ๒.๔๖ ล้านคนมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ านวน ๑๙,๗๕๘ 
ราย คิดเป็นเงิน ๔๔.๔๐ ล้านบาท 

 (๒)  ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน 
จ านวน ๙.๑๓ ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์จากเหตุเนื่องจากการท างาน (จากกองทุนเงินทดแทน) จ านวน 
๒๕,๔๐๔ ราย คิดเป็นเงิน ๒๓๔.๓๖๗ ล้านบาท  

 (๓) สนับสนุน/ด าเนินการให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
แรงงาน โดยตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๖,๙๒๘ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๒๒๘,๓๘๐ คน ตรวจสอบแรงงานนอกระบบ จ านวน ๔,๘๒๖ คน และมีผู้รับความรู้ด้านการ
คุ้มครองแรงงาน จ านวน ๑๖๖,๘๘๙ คน 

 (๔)  การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยตรวจสอบการ
ท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จ านวน ๙,๑๖๗ แห่ง มี
ลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๕๗,๘๓๕ คน พบคนต่างด้าวกระท าผิดกฎหมาย จ านวน ๒๘,๗๑๕ คน จาก
สถานประกอบกิจการ จ านวน ๓,๒๙๗ แห่ง และได้พิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตท างาน จ านวน ๒๒๓,๐๔๕ คน 

 (๕)  การเร่งด าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานได้
ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เพ่ือเร่งด าเนินการพิสูจน์
สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้ทันก าหนด ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้นายจ้างยื่นบัญชี
รายชื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ือเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ มีแรงงานต่างด้าว  ๓ สัญชาติ ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตท างานแล้ว จ านวน ๘๘,๙๐๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘) 

 (๖)  การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยให้ความรู ้และตรวจก ากับสถานประกอบกิจการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือ
เป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๓,๐๑๗ แห่ง มีลูกจ้าง
เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๘๖,๒๓๘ คน 

 (๗) ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์
ในวงการแรงงาน ด าเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๓,๐๑๒ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๓ 

 
 

 

 

๑๙๓,๘๗๖ คน รวมถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการอื่นที่นอกเหนือกฎหมายก าหนด
ให้แก่สถานประกอบกิจการ จ านวน ๒,๙๐๔ แห่ง และสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน จ านวน ๒,๔๙๐ แห่ง  
   

๑.๒)  การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 (๑)  การด าเนินการด้านบริการสังคมและการสงเคราะห์  

 (๑.๑) งานให้บริการโดยศูนย์บริการร่วม พม. ๘ แห่ง โดยมีรูปแบบการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ บริการข้อมูลข่าวสาร บริการรับเรื่อง-ส่งต่อรับ ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้บริการศูนยบ์รกิารรว่ม 
พม. ๘ แห่ง จ านวน ๑,๘๔๔ ราย        

 (๑.๒) งานให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ เพื่อให้เด็ก
และสตรีที่ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ซึ่งได้
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จ านวน ๙๓๕ ราย และสงเคราะห์เด็กในครอบครัว (เอดส์) 
จ านวน ๑๘๗ ราย รวมทั้งจัดบริการสวัสดิการสังคมด้านโรคเอดส์  ได้อุปการะเด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์ 
๘ แห่ง จ านวน ๒๑๙ คน และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรค
เอดส์ รายละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๙ คน 

 (๑.๓) บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถาบัน ให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กในสถานรองรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ. ๒๕๔๖ รวม ๓๐ 
แห่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม จ านวน ๕,๘๙๐ คน รวมทั้ง การ
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โดยได้ให้การช่วยเหลือเด็กยากจนเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า จ านวน ๒๘,๑๗๔ คน 

 (๑.๔) จัดฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 
จ านวน ๘ แห่ง โดยมีหลักสูตรวิชาชีพในสาขาต่างๆ ทั้งระยะสั้น ๓ เดือน ๖ เดือน และหลักสูตร ปวช. 
ปวส. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๑,๙๖๕ คน 

 (๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
(๒.๑)  การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและ
ติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เพ่ือติดตามความก้าวหน้าพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการและอนุกรรมการจังหวัด และลงพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร          
จัดประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งเด็ก ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม ส านัก
คุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบูรณาการการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างได้ผล 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๔ 

 
 

 

 

(๒.๒)  ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชนและชุมชนด้อยโอกาส โดยส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พ่ีเลี้ยง และผู้ด าเนินกิจการใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีความรู้ และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง  
สนับสนุนอาหารเสริม และสื่ออุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กที่เก็บค่าบริการ ไม่เกิน 
๑,๕๐๐ บาท/เดือน จ านวน ๒๗๗ คน  

(๒.๓)  ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่แม่วัยเยาว์
ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต จ านวน ๓,๒๒๐ คน และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยพลังเครือข่าย” เพ่ือเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้กับผู้ที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ผู้แทนองค์กรประชาชน ผู้แทนภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดที่มีปัญหา ๒๐ จังหวัด รวม ๙๔ คน  

(๒.๔) เสริมสร้างชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดล าปาง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี และได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท า
แนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็กโดยเป็นการด าเนินการตอ่เนือ่ง 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

(๒.๕) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก ได้ด าเนินการพัฒนาและผลิตสื่อการ
เรียนรู้/องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง ประสานงาน พมจ. เพื่อคดัเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่เป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใส
ใส่ใจท าดี : Teen To Be Good) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ พมจ. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน ๒๒ 
จังหวัด (จังหวัดพิษณุโลก ตาก แม่ฮ่องสอน ล าพูน ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวล าภู ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครปฐม นนทบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ พังงา ภูเก็ต 
และ ระนอง) เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  และด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการรวมพลังเสริมความรู้เครือข่ายรุ่นที่ ๑ จัดกิจกรรมตามโครงการคุณภาพเด็กให้แก่เครือข่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักการ แนวทางวิธีการด าเนินงาน การจัด
กิจกรรมวิธีการพัฒนาเด็ก ๖ มิติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อบต. เทศบาลและเครือข่ายใน
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ พังงา ระนอง ศรีสะเกษ ตราด ชลบุรี และ
ฉะเชิงเทรา) 

(๒.๖) เสริมสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ท่าชัย โฮมสเตย์ โดยมีสภาเด็กและ



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๕ 

 
 

 

 

เยาวชนแห่งประเทศไทย จ านวน ๑๑๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม และมีการคัดเลือกประธานสภาเด็กและ
เยาวชนฯ 

(๒.๕)  จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ โดยมีการเปิดโครงการฯ 
ณ ท่าเรือใต้สะพานพระราม ๔ เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้มีการ
จัดท าแผนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชนเกาะเกร็ด ตามแนวคิด Universal Design โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งได้ส ารวจท่าเรือท่าวังหลัง และท่าช้าง เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุง
พ้ืนที่ด าเนินการ เช่น บริเวณท่าเรือ ทางลาด ติดตั้งราวจับ และห้องน้ าคนพิการ และเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ า 

(๒.๖)  จัดงานวันคนพิการสากล ประจ าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗  ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ คือ การ
พัฒนาเทคโนโลยี สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : The 
Promise of Technology) ท่ีมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน และสนับสนุนการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ  

(๒.๗)  การส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ โดยได้อนุมัติเงินกู้เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ ส าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  จ านวน ๒ ,๗๒๑ ราย รวมวงเงินที่อนุมัติ 
๙๓,๗๘๔,๙๐๐ บาท (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ทั้งนี้ จ านวนคนพิการที่มีบัตรประจ าตัว
มียอดสะสมถึงวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๖๓๔,๕๖๐ คน 

(๒.๘)  การด าเนินงานด้านความเสมอภาคหญิงชายขยายสู่รัฐวิสาหกิจ 
โดยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการบริหารงานของการประปานครหลวง  ได้แก่ การ
แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender  Equality Officer -CGEO) เพ่ือ
เป็นแกนน าในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย แต่งตั้งศูนย์ประสานงาน
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point - GFP) เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก ากับดูแลและให้ค าแนะน าการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ 
รวมถึงด าเนินการจัดท าแผนแม่บท 

(๒.๙) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้ด้อยโอกาส ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ พมจ. จังหวัดๆละ ๗๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนงานด้านผู้ด้อยโอกาส และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้การขับเคลื่อน
กระบวนการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลไกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสจัดบริการสวัสดิการสังคม 

(๒.๑๐) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพ่ือป้องกันการถูก
ล่อลวงในบ้านมิตรไมตรี จ านวน ๑๐ แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 
ขอนแก่น พิษณุโลก ชลบุรี อุบลราชธานี และสงขลา และการป้องกันคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงจากการถูก

http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=vocab.detail&id=16
http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=vocab.detail&id=16
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ล่อลวงในชุมชน ด าเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาสังคม จ านวน ๓๐ จังหวัด มีผลการด าเนินงาน ช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม จ านวน ๖๒๙ คน 

(๒.๑๑) การจัดระเบียบคนขอทาน โดย พม. ด าเนินการจัดระเบียบคน
ขอทาน ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่อง ระหว่างวันที่ ๑๔–๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ
วันที่ ๑๙–๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นคนไทย ๑๙๐ คน/ร้อยละ ๔๔.๐๘ คนต่างด้าว ๒๔๑ คน/ร้อยละ 
๕๕.๙๒ โดยได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้านที่พักอาศัยและบริการปัจจัยสี่ รวมถึงส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พม. จะเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดระเบียบคนขอทานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่าง
ต่อเนื่อง และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบ
คนขอทาน ภายใต้กระบวนงาน 3 p โดยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอทาน ๓ กระบวนงาน 
ด าเนินการทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๑) การบังคับใช้กฎหมาย ๒) การคุ้มครองและช่วยเหลือ ๓) การ
ป้องกัน 

(๒.๑๒) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การช่วยเหลือหญิงไทยใน
ต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ร่วมกับส่วนราชการ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
๒) กรมการกงสุล ๓) ส านักงานอัยการสูงสุด ๔) กรมสุขภาพจิต ๕) กรมการจัดหางาน ๖) กรมการ
ปกครอง ๗) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ๘) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวแบบบูรณาการไดท้ัว่ถงึและเกดิ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้ทั้งความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ 

(๓)  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา สถิติการใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 
๑๒ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได้รับการแจ้งเหตุ ๑,๘๖๙ กรณี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับการแจ้งเหตุ ๑๐,๔๐๐ กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน จ านวน 
๙,๔๐๑ กรณ,ี Walk-in จ านวน ๑๙๔ ครั้ง และ Social media จ านวน ๘๐๕ ครั้ง  

๑.๓)  การคุ้มครองผู้บริโภค ผลการด าเนินงาน 

(๑)  จัดการอบรมสัมมนาแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดยโสธร ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ๒๗๕ คน 
โดยกลุ่มเป้าหมายสะท้อนความต้องการให้ สคบ. สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
จัดอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายสหภาพแรงงานและองค์กรนายจ้างฯ มีเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๐ คน จัดสัมมนา
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๗ 

 
 

 

 

ทบทวน พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงโดยการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท าประชาพิจารณ์และรับฟังความ
คิดเห็น จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าร่วมจังหวัดละ ๑๐๐ คน นอกจากนี้ สคบ. ด าเนินการ
ประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ของสคบ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๒ และก าหนดแนวการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 

(๒) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการตรวจสอบสินค้า
และธุรกิจบริการต่างๆ ได้แก่  การตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก หรือสินค้าที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ระหว่างวันที่ ๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้พบปัญหาอุปสรรค       
ผู้ประกอบธุรกิจบางรายยังไม่ให้ความร่วมในการตรวจสอบเท่าที่ควร รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่าควรท าความเข้าใจผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจของ สคบ. และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น 

๒)  การพัฒนา/ส่งเสริมระบบการออม  

๒.๑)  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ กระทรวงการคลัง
ได้ถอนเรื่องร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการ
เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในเรื่องการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฯ และมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในล าดับ
ต่อไป ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในฐานะที่ก ากับดูแลกฎหมายดังกล่าวด้วย 

๒.๒)  การน าระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในการกระจายรายได้โดยการประสานระบบภาษีอากรและระบบสวัสดิการเข้าด้วยกัน ซึ่งส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  (Stakeholders) ต่างๆ 
รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมและร่วมกับทางวิชาการกับ IMF เพ่ือออกแบบระบบ NIT ให้มีความรัดกุมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการวางระบบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายได้ของ
ประชากรไทย 

๒.๓) โครงการเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป โดย
ธนาคารกรุงไทยฯ ผลการด าเนินงานมียอดเงินฝากตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (สิ้นสุดโครงการ) จ านวน ๔๒,๙๕๓.๕๑ ล้านบาท 

๒.๔)  โครงการสินเชื่อบ าเหน็จตกทอด ส าหรับกลุ่มเป้าหมายข้าราชการบ านาญ
สามารถน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ที่เ ข้าร่วม
โครงการ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร 
ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วงเงินอนุมัติ ๑,๕๘๑.๘๙ ล้านบาท และมียอดหนี้ ๑,๔๘๑.๑๓ ล้านบาท 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๘ 

 
 

 

 

๒.๕ ) แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการและยั่งยืน รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการด าเนินการนั้น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างการเสนอขอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลองคก์รการเงนิชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพ่ือน ามาเป็น
ต้นแบบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขององค์กร
การเงินชุมชน โดยมีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องการพิจารณาขยายขอบเขตหนี้ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของร่าง
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี  พ.ศ. .... จึงต้องพิจารณาหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้วย 

๓) การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 

๓.๑) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
โดยส่งเสริมการจัดท าข้อมูลสถานะพ้ืนที่ต าบล ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๑๒๐ ต าบล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาใน
พ้ืนที่ จัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งด้าน
สังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการทบทวนสถานะสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสภาองค์กรชุมชน การสร้างความเข้าใจกับพ้ืนที่ต าบลเพ่ือจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชนใหม่ ในเรื่องเจตนารมย์ บทบาทหน้าที่ และกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใน
พ้ืนที่ใหม่ โดยมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ จ านวน ๔๓ ต าบล รวมทั้ง มีการประชุมสภาองค์กร
ชุมชนต าบลระดับชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย ๑๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การปฏิรูปการเมือง ๒) การปฏิรูปการแรงงาน       
๓) การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค  ๔) การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕) การปฏิรูป
เศรษฐกิจการเงินและการคลัง ๖) การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๗) การปฏิรูปพลังงาน ๘) การ
ปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ๙) การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๑๐) การปฏิรูปการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑) การปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน เด็กสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๑๒) การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และ ๑๓) การปฏิรูปการท้องถิ่น ทั้งนี้ ในส่วนการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน มีการสอบทาน
สถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้วและวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 

๓.๒)  การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง เพ่ือผู้
ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท มีการสร้างกลไกร่วมในพ้ืนที่ โดยการเชื่อมโยงขบวนชุมชนทุกขบวนมา
ท างานร่วมกัน  รวมทั้ง มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลความเดือดร้อนด้านที่ดินท ากินของต าบลในพ้ืนที่
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๖๙ 

 
 

 

 

เป้าหมาย ซึ่งได้มีการจัดท าแผนการสนับสนุนผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท จ านวน ๔๐ จังหวัด 
๒๐๐ ต าบล นอกจากนั้นพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑  มีผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๓๘ 
โครงการ จ านวน ๑๖,๑๔๖ หน่วย  

๓.๓)  การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านเอื้ออาทร 
ของการเคหะแห่งชาติ ผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ได้ด าเนินการโครงการบ้านเอื้ออาทร 
จ านวน ๒๘๑,๕๕๖ หน่วย 

๓.๔ ด้านการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาสร้าง
อาชีพ ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ  ๕ รอบผู้สู งอายุ  ในระหว่างวันที่  ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ เพ่ือรับสนองแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองในการอนุรักษ์ และ
สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาไทยไว้กับสังคมเจริญรอยตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โดยมีพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีมอบโล่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น และผู้สนับสนุนงานคลังปัญญา
ผู้สูงอายุดีเด่น 

๒) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุ  โดย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับผู้สูงอายุ รวมจ านวน  ๕๗๗,๙๖๘ คน ดังนี้  ๑)  การจัดการศึกษานอก
ระบบ มีผู้สูงอายุเข้ารับบริการจ านวนทั้งสิ้น ๓๒๑,๒๖๒ คน  ๒) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ การ
บริการห้องสมุดประชาชน การบริหารบ้านหนังสืออัจฉริยะ การบริหารวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
เป็นต้น จ านวน ๒๕๖,๘๐๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยเก็บรวบรวมจาก ๖๓ จังหวัด 
ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างการรายงานข้อมูล) 

๓) โครงการบ้านพักเพ่ือผู้สูงอายุ (Retirement Home) คณะท างานโครงการบ้านพัก
เพ่ือผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสรุปผลการลงตรวจสอบพ้ืนที่  เพ่ือเตรียมการประชุม
คณะท างานต่อไป 

๔) โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙  จ านวน ๑๐๐ หลัง ในพื้นที่  ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
เป้าหมาย ๑๕ หลัง จังหวัดสิงห์บุรี เป้าหมาย ๖ หลัง จังหวัดลพบุรี เป้าหมาย ๒๒ หลัง จังหวัด
อุบลราชธานี (เขื่องใน) เป้าหมาย ๔ หลัง จังหวัดสุรินทร์ เป้าหมาย ๑๓ หลัง จังหวัดเลย เป้าหมาย ๒๐ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๐ 

 
 

 

 

หลัง และจังหวัดจันทบุรี เป้าหมาย ๒๐ หลัง มีผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ การเคหะ
แห่งชาติอยู่ระหว่างด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปที่เป็นผู้มีรายได้น้อย และ/หรือผู้ยากไร้  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่มีรายได้ครัวเรือนต่ ากว่าเส้นความยากจน และอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การ
อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวในการดูแลที่อยู่
อาศัยของตนเองได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้      

๕) โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ ผลการด าเนินงานจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ สู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ให้ร่วมกันน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด เพ่ือเป็น แนวทางในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของทุกภาคส่วนในจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ รวม ๖๓ 
จังหวัด และ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๕ รุ่น - รุ่นที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง รุ่นที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รุ่นที่ ๓ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ รุ่นที่ ๔   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และรุ่นที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๖) โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณการให้
การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุแก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด โดย
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการเบิกจ่ายค่าจัดการศพให้แก่ครอบครัว ซึ่งมีผู้สูงอายุ
เสียชีวิตและได้ยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท ต่อผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ๑ คน รวม
ทั้งสิ้น ๘๘,๒๐๕ คน คนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงินจ านวน ๑๗๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท  (ยอดสะสมเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗) 

๓.๕ ด้านการจัดระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ผลการด าเนินงาน  

 ๑.๑)  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าไวนิลค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ติดตั้ง/ประดับที่อาคารส านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสร็จเรียบร้อย  

 ๑.๒) กรมที่ดินได้น าค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ลงเผยแพร่ในหนังสือที่ดินสัมพันธ์           
 ๑.๓)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น าค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแบนเนอร์ทางเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ติดตั้งป้าย
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๑ 

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์ และจัดท าโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายภายในกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

 ๑.๔)  การประปานครหลวง ได้น าค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จัดท าเป็นโปสเตอร์ 
เผยแพร่ตามส านักงานประปาสาขาและส านักงานใหญ่           

 ๑.๕)  การไฟฟ้านครหลวง จัดท าโครงการ Young MEA สร้างเครือข่ายและปลูกฝัง
ค่านิยมให้เยาวชนและครอบครัวด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรม Young MEA 
เกี่ยวก้อยท าดี สามัคคีสร้างสรรค์สังคม  โดยจัดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕   

๒) รณรงค์การด าเนิน “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข” อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติศีล ๕ เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

๓.๖ ด้านการจัดหาที่ดินท ากิน

 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

๑) โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัยและท ากิน โครงการ "รัฐเอื้อ
ราษฎร์ ผลการด าเนินงานปี ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ด าเนินการได้ ๑,๔๙๘ ราย          
ปี ๒๕๕๗ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบที่ก าหนด 

๒) การน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย/ที่ท ากิน ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) กรมธนารักษ์ส่ง
หนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรมป่าไม้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ให้ส่งคืนที่ดินราชพัสดุที่ครอบครองใช้ประโยชน์ไม่เต็ม
พ้ืนที่รวมจ านวน ๕๕๑ แปลง เนื้อที่ ๘,๕๘๒ ไร่เรียบร้อยแล้ว ปี ๒๕๕๘  กรมธนารักษ์เตรียมความพร้อม
การด าเนินโครงการน าที่ราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลาย
ทุกข์ คืนสุขประชาชน) โครงการน าร่องจังหวัดพิษณุโลกและประสานงานกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ 
ดูแล ผู้เดือดร้อนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓) การคืนที่ราชพัสดุตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

 ๓.๑) การคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. ๘๐๘ (บางส่วน) ต าบลหูท านบ 
อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
กรมปศุสัตว์แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะส่งคืนที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่บุรีรัมย์ด าเนินการส่ง
มอบ – รับมอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขดังกล่าวตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรับคืนที่ราชพัสดุ
และการผ่อนผันการส่งคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพ่ือกรมธนารักษ์จะได้น ามาบริหารจัดการตามความ
เหมาะสมของศักยภาพที่ดินและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป และการด าเนินการทางพัสดุ ในการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์การน าที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๒ 

 
 

 

 

ประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘ ต าบลหูท านบ อ าเภอ
ปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปจ.๒๕๙ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกระบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 ๓.๒) แผนการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือเพื่อติดตามหน่วยงานผู้ใช้ที่ยัง
ไม่ได้แจ้งส่งคืนที่ดินราชพัสดุตามเวลาที่ก าหนดและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินราชพัสดุที่ได้รับคืน
จากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น และด าเนินการทางพัสดุในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์การน า
ที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) 
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ บร.๘๐๘ ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ และแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ปจ.๒๕๙ ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกระบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
๓.๗ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม  

 ๑) พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แล้วในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๘๓ ก หน้า ๑ ซึ่งพระราชบัญญัตินี ให้ใช้
บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้การคุ้มครองให้คนไร้ที่พ่ึง
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพื นฐานในการด ารงชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  

 ๒) กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงานได้
ประสานให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นการปรับปรุง
มาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างในงานเกษตรกรรม มีสาระส าคัญ เช่น ก าหนดห้ามไม่ให้จ้างลูกจ้างอายุต่ า
กว่า ๑๕ ปีเข้าท างาน ห้ามกระท าการคุกคามทางเพศต่อลูกจ้าง  ให้สิทธิหยุดพักผ่อนและลาป่วย เป็นต้น 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

 ๓) กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงานได้
ประสานให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือก าหนดให้มีการ
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล เช่น ก าหนดห้ามรับเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีเข้าท างาน ก าหนดให้มี
ชั่วโมงพักการท างาน ก าหนดให้มีสัญญาจ้าง ให้มีการจัดสวัสดิภาพเพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัย 
เป็นต้น เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

 ๔)     ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพ่ือ
เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป  โดยมีสาระส าคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 ๕) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  พ.ศ. ....
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก าลังพิจารณา เพื่อให้มีกฎหมายก าหนดมาตรการใน



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๓ 

 
 

 

 

การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก สื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย เช่น การใช้ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือการกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก

 ๖) ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.... ขณะนี คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาวาระที่ ๑ เสร็จแล้ว ทั งนี  เพ่ือให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูก
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

 ๗) ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ .ศ. . . . .  ขณะนี อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั งนี  ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระส าคัญคือการ
แบ่งแยกหอพักชายและหญิง และจะมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเข้ามาดูแล เพื่อป้องกันปัญหา
สังคมที่จะเกิดขึ น  

 ๘) ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี  พ.ศ. .... ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการติดตามทวงหนี  

 ๙)  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ พ.ศ. ... กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
การเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอ
อนุมัติในหลักการและยืนยันร่างพระราชบัญญัติฯ 

 ๑๐) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ขณะนี กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการ
ยืนยันร่างฯ ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างขึ น
ทูลเกล้าฯ เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะมีผลใช้บังคับต่อไป 

 ๑๑) ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ ให้นายจ้างจ่าย ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. .... แก้ไขจากเดิมวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อครั ง เพ่ิมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑ ล้านบาท ต่อครั ง ขณะนี  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างกฎ
กระทรวงฯ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ต่อไป  

     ๑๒)  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ท างานให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... แก้ไขจากเดิมวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อครั ง เพ่ิมเป็นวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน ๓๕๘,๐๐๐ บาท ต่อครั ง ขณะนี  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่งร่างฯ ให้กระทรวง
แรงงานเพ่ือพิจารณาก่อนส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั นตอน
ต่อไป 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๔ 

 
 

 

 

บทวิเคราะห์   

 ในภาพรวมผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ า และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐนั้น จากสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล พบว่า กระทรวงต่างๆ ส่วนใหญ่นั้นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ การด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับแผนของกระทรวงที่ก าหนดไว้ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ปัจจุบันได้มีการทบทวน
ปรับการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน การ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ แต่อาจจะมีผลการด าเนินงานในบางส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้  โดยมีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ ซึ่งมีการด าเนินการหลายขั้นตอน
และใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนตามประกาศของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลท าให้การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
  ส าหรับประเด็นที่ควรมีการเร่งรัดขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการด าเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายจากการประชุม
ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา
การถูกลดระดับในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพ่ือจะได้จัดส่งให้สหรัฐอเมริกาภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเนื้อหาในรายงานจะ
ประกอบด้วยผลงาน ๕ ด้าน ซึ่งยึดหลักมาตรฐานสากล ที่เรียกว่า ๕P ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการ
ด าเนินคดี ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านการป้องกัน ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความ
ร่ วมมือระหว่ า งประ เทศ ซึ่ งทุกหน่ วยต้องน าผลงานที่ ไ ด้ด า เนินงานตลอดช่ วงปี  ๒๕๕๗  
มาจัดท าเป็นข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่น
และได้ยกระดับความความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด และ ๒) การจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการขอทาน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ และได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยใช้แนวทางการ
จัดระเบียบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน ๓ p โดยได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอทาน ๓ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๕ 

 
 

 

 

กระบวนงาน ซึ่งด าเนินการทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๑) การบังคับใช้กฎหมาย ๒) การคุ้มครองและ
ช่วยเหลือ  ๓) การป้องกัน 

 
นโยบายข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.๑ ด้านการศึกษาและเรยีนรู้ 
 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ

๑. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
      1.1  จัดประชุมเวทีสาธารณะส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน 4 ภูมิภาค ในประเด็นตามข้อเสนอแนะและ Roadmap การปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2569)   
       1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดท า
แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ และเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และที่ประชุมคณะกรรมการฯ           
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  มีการพิจารณากรอบการปฏิรูปการศึกษา โดยที่ประชุมเห็นพ้องในหลักการ
ว่าควรมีคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิรูปการศึกษา ทั้งระยะเร่งด่วน  (1 ปี) ระยะ
ปานกลาง   (1-3 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี)  รวมทั้งมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
ต่าง ๆ  ในคณะกรรมการชุดนี้ ๖ คณะ เพ่ือเป็นกลไกการด าเนินงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
 

๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา 
                2.1 จัดท าข้อเสนอแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  

    2.2 พัฒนาการศึกษาโดยใช้ผลประเมินเป็นโจทย์ในการพัฒนาและน าแนวทางจาก
ประเทศต้นแบบที่ดีมาปรับใช้ โดยน าแนวทางการสอบ PISA มาใช้ขับเคลื่อนระบบการวัดและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน และศึกษาความส าเร็จของฟินแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวีเดน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการ
ท างานอื่นๆ   

     2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเป้าหมายยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดย
จับคู่วางแผนยกระดับ O-NET ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกลุ่มดีมาก อยู่ใน 25 อันดับแรก 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๗๖ 

 
 

 

 

จ านวน 53 เขต กับกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า อยู่ใน 25 อันดับรั้งท้าย จ านวน 82 เขต ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป้าหมาย ทุกเขตได้จัดท าแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในเขต โดยมีเขตคู่พัฒนาที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง   

    2.4 พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
จัดท าแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง จัดท า
เอกสารและ สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง อาทิ เอกสารแนวทางจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ เพ่ือสร้างส านึกความเป็นไทย และรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง คู่มือการจัดการเรียนรู้
ประชาธิปไตยส าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิดีโอสื่อการเรียนรู้สมัยสุโขทัย           
กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น  

    2.5 ส่ ง เสริมผู้ เ รียนที่มีความสามารถพิเศษ  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือหารือ              
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ  จัดท าเอกสารการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและครูผู้สอนใน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ จัดการเรียนวิชาเพ่ิมเติมในด้านภาษา จัดสอบวัดความรู้เพ่ือ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือครูวิชาการชาวต่างประเทศ     
มาสอนนักเรียน / จัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่ให้แก่ครูของโรงเรียน เป็นต้น 

 
  ๓. การเสริมสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 

     ๓.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐาน  จัดสรรงบประมาณเ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ านวน 
๑,๒๓๓,๕๖๙,๙๙๕ บาท ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  
จ านวน ๖๘๗,๓๐๓ คน และจัดสรรงบประมาณ จ านวน 84,998,154,900 บาท ให้กับผู้เรียนใน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 
๑๑,๕๙๑,๖๒๗ คน    
      ๓.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
    คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษา โดยลงมติเห็นชอบขยายเวลาการ
ด าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศกึษาทัง้ระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม่เกิดปัญหา ความซ้ าซ้อน
ในการกู้ยืมและให้น าเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางปฏิรูป
ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป 
  ผลการด าเนินงาน 
  1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 14,394.00 
ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 22,229.32 ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 
36,623.32 ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 8,277.22 ล้านบาท  ปัจจุบันมีผู้กู้จ านวน 
729,653 ราย เป็นเงิน 29,208.53 ล้านบาท จากสถานศึกษา 4,130 แห่ง 
  2) กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 2,000.00 ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) 6,629.76 ล้านบาท รวมเป็น
เงิน ให้กู้ยืมทั้งสิ้น 8,629.76  ล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 1,072.63 ล้านบาท ปัจจุบันมี
ผู้กู้จ านวน 66,764 ราย เป็นเงิน 4,427.67 ล้านบาท จากสถานศึกษา 290 แห่ง 
  3) กองทุนได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือ
ควบรวมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. โดยน าส่วนดีของทั้งสองกองทุนมารวมกันเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่าง ที่กระทรวงการคลังด าเนินการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ... ต่อ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ปัญหาอุปสรรค : มีหนี้ค้างช าระสูง   

แนวทางการแก้ไข : ปรับปรุงมาตรการในการติดตามทุนการศึกษาคืนอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือไม่ให้กองทุนต้องเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน 

๓.๓ จัดบริการการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตรของแรงงานต่างด้าว 
เด็กในพ้ืนที่ชายแดนและเด็กที่ตกหล่น ยากจน ไร้ที่พ่ึง โดยจัดท ายุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่
บุคคล   ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติ
ไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถ เข้าศึกษาได้ ทุกระดับการศึกษาทุกประเภทและทุกพื้นที่ (ยกเว้น
กลุ่มที่หนีภัยจากการสู้รบ จัดให้เรียนในพ้ืนที่) จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนที่
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และร่วมกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานด้านความมั่นคงศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการศึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางและปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
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ชายแดนไทยที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษาให้กับเด็กที่ตกหล่น ยากจนไร้ที่พึ่ง โดย กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง  

๓.4 พัฒนาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของ
ประเทศไทย โดยจัดท ากรอบแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศ
ไทยและกรอบแนวคิดและแนวทางการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของ
ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย 

๔. กระจายอ านาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน/พ้ืนที่เป็นฐาน 
     ๔.1 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Education Reform Lab & Coaching Lab) 

เพ่ือน าร่องการกระจายอ านาจลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการ
บริหารจัดการระดับโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสาระวิชาหลักให้สูงขึ้นกว่าเดิม และ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลเมืองไทยที่ดี 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและการปฏิรูปการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งโรงเรียน โดยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารและครู  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการเพ่ือน าร่องการกระจายความรับผิดชอบ (หรือกระจาย
อ านาจ) ลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.2558-2560) ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 
เขตๆ ละ 15 โรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียน แกนน าซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ าเป็นกลุ่มเป้าหมาย
การด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 300 โรง โดยให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและตั้งโจทย์
การพัฒนาโรงเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Reform 
Lab) และปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Coaching Lab) จากนั้นจึงจะร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาส าคัญที่
ต้องการแก้ไข เพ่ือให้คณะท างาน พร้อมด้วยผู้ เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักประเมินผลติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะทุกๆ 3 เดือน และ 6 เดือนต่อไป 

๔.2 การส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยศึกษารูปแบบ                
การอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน และ                 
ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. .... 
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 ๕. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ๕.1 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการ เชื่อมโยง

ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกัน โดยมี กศน. ต าบล /แขวง ที่จัดตั้งอยู่ในวัด ทั้งสิ้น 1,102 แห่ง  ใน
พ้ืนที่ 504 อ าเภอ ใน 75 จังหวัด (ยกเว้น จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล) จัดการศึกษาและกิจกรรม 
อาทิ  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพระยะสั้น) และจัดการศึกษาให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือ
หรือผู้สนใจที่ต้องการรู้หนังสือไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นต้น 

   5.2 จัดแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 7,424 แห่ง 

   ๕.3 จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science Film 
Festival 2014) สสวท. จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science 
Film Festival - SFF 2014) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. - 14 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 18 แห่ง        
ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์ ซึ่งสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านสื่อภาพยนตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
เรื่องสนุก นอกจากนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยังเปรียบเสมือนเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายวัฒนธรรม ซึ่งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองของโลกแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนเป็นหลักมีผู้เข้าร่วมงาน 223,359 คน 

๖. การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคน           
เพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ 

    ๖.1 จัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. ....  เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและปรับแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ  
 ๖.2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดอบรมแบบเข้มด้วยหลักสูตร
เร่งรัดใน 2 เดือน ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทยที่ได้ 1 หรืออ่อนมาก 
จ านวน 1,000 คน  เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP) เป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบในทุกวิชา
ยกเว้นภาษาไทย จ านวน 6 แห่ง และหลักสูตร Mini English Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 4 วิชา 
จ านวน 141 แห่ง มีนักเรียนทั้ง 2 หลักสูตร รวมกันประมาณ 4,000 คน ผลักดันโรงเรียนอาชีวะ
เอกชนสู่มาตรฐานสากลโดยที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบร่างมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพสู่



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๘๐ 

 
 

 

 

มาตรฐานสากลส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา และด าเนินโครงการ “อาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร” โดยส่งเสริมการท าธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษา ในการสร้างองค์
ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตส านึก  ในเชิงธุรกิจ มีทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 
20 ทีม จาก 100 ทีม   
  ๖.3 ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ออกประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน          
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ากรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจัด “งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ระหว่างวันที่ 
27 - 28 พ.ย. 57 เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเชิญชวนสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

๖.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา   
   -   จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา           
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก อาทิ 
แนะวิถีทางสู่อาชีพในอนาคต การมีรายได้ระหว่างเรียน จัดการเรียนแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ และจบแล้วมี
งานท า (นิทรรศการ, Open House) เป็นต้น จุดประกายคิดบวกให้กับกลุ่มอิทธิพล โดยหาวิธีเชิญผู้ปกครอง
มาเยี่ยมสถานศึกษา ใช้เครือข่ายศิษย์เก่าของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาและก าลังเรียนในวิทยาลัยของ สอศ.  

  -  ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาจาก
วิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยกาญจนาภิเษก  
สมุทรปราการและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จ านวน 79 คน ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. -  6 ธ.ค. 57   
ผลจากการอบรม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ  ฝึก
ระเบียบวินัย พัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  

  - จัดศูนย์อาชีวะอาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2558  จ านวน 250 จุดบริการ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 57 - 5๗ 
ม.ค. 58 โดยภายในศูนย์ฯ จะให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ปรับแต่งเครื่องยนต์ 
เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ตรวจ/เติมน้ ากลั่น น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ามันครัตช์ เติมความดันลมยาง 
ท าความสะอาดไส้กรองอากาศ รวมทั้งให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว  ผลการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.๕7- 5 ม.ค.58 มีรถประเภทต่าง ๆ ที่เข้ารับบริการรวมจ านวน 
40,317 คัน โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต้องการให้จัดโครงการนี้ต่อไปและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมทั้งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามมติ
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คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 57 “เดินทางกลับบ้านปลอดภัย มอบความสุข...ทั่วทุกคน” และเป็นไป
ตามนโยบายมอบความสุขปีใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ว่า “อาชีวะ ซ่อม สร้าง 
เสริม ส่งสุข สู่ประชาชน” 

  -  จัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” มีนักเรียนจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 12,000 คน สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 85 แห่ง โดยร่วม
กิจกรรมจิตอาสา บริการชุมชนในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาค และสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 4 แห่ง
ร่วมกับแอ็ดดร้า ประเทศไทย (ADRA Thailand)  พัฒนาวิชาชีพแก่ผู้ที่พ านักในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ชายแดนไทย-พม่า  

๖.5  ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ   
   -  เพ่ิมปริมาณผู้ เรียนสายอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตั้งเป้าหมายการรับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญไว้ดังนี้ ปี 2558 คือ 41 : 59  ปี 2559 คือ 
45 : 55 และปี 2560 คือ   50 : 50  และพัฒนารูปแบบ “ชุมแพโมเดล” ในการแนะแนวการเรียนรู้
สู่อาชีพเพ่ือเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา แบบเชิงรุก โดยน านักเรียนไปรับการแนะแนว
จากสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาโดยตรง รวมทั้งแนะแนวผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาซึ่ง เป็น    
ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียน 

 -  ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการผลิตก าลังคนรองรับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ อาทิ ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย หอการค้าไทย และกลุ่มมิตรผล ผลิตก าลังคนรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการเกษตร และภาคบริการ น าร่องในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
6  แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEAFDEC) พัฒนาก าลังคนด้านการควบคุมเรือประมง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 แห่ง และ
ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  พัฒนาหลักสูตรพร้อมมอบทุนการศึกษา ในปี 2557 
จ านวน 200 ทุน ให้กับสถานศึกษา 21 แห่ง เพ่ือผลิตก าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น  
      ๖.6  การจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน มีผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ ภาคการศึกษา 1/2557 จ านวนทั้งสิ้น 16,480 คน 
ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน  มีผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ไตรมาส 1 (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 57) จ านวน 
3,982 คน/44 ชุมชน 93 หลักสูตร ยกตัวอย่างหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพ่ือการสื่อสาร 
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หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น หลักสูตรการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม
ส านักงานเบื้องต้น เป็นต้น 
      ๗. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗.1  พัฒนาระบบการผลิตครูคุณภาพ   
   -   แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57  
จัดท าข้อเสนอและแผนยุทธศาสตร์การผลิตครูคุณภาพ และท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครู ครั้งที่ 1/2558  มีมติมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท า (ร่าง) 
กรอบยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งได้ยกร่างเบื้องต้นไว้แล้วให้มีความชดัเจนยิง่ขึน้ และน าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 ต่อไป  รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติม เพื่อหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการการผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติ  

- ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 
1/2557 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา 7 คณะ โดยมี 1) คณะอนุกรรมการอ านวยการ
ปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ด้านการปฏิรูประบบการผลิตครู และ 2) คณะอนุกรรมการอ านวยการ
ปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ด้านการปฏิรูประบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความคล่องตัว มปีระสทิธภิาพ และเกดิ
ประโยชน์สูงสุด จึงให้มีการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ออกเปน็ 2 
ส่วนดังกล่าว เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป  

- ด าเนินโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ  ได้แก่ โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู  โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของระบบการ
ผลิตครูแนวใหม่ และโครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครทูัง้ระบบ 

- ด าเนินโครงการผลิตครูมืออาชีพ ในรูปแบบประกันการมีงานท า โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนิสิตนักศึกษาครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,047 คน ได้รับ
การบรรจุเป็นราชการครูในสังกัด สอศ. และ สพฐ. รวมทั้งจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1,259 ทุน  
   -  พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยจัดท าหลักสูตรเพ่ืออบรม
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครู สควค.) เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรด้านการ
วัดผลประเมินผลที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 
260 คน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนด้านการคิดวิเคราะห์ 
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จ านวน 270 คน อบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
3,317 คน ให้ได้รับความรู้เรื่องการใช้คลังความรู้ระบบ TEDET ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าที่สะดวกและ
เพียงพอในการเตรียมการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการประเมิน PISA อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
   ๗.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู   
  - รับรองคุณวุฒิและปริญญาที่เป็นสาขาขาดแคลนตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ 
โดยจัดท าประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ก าหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา           
(9 ประเภทวิชา 86 สาขาวิชา) จัดท าแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาขาดแคลน   
  -  จัดท าร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ กรณีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยที่มีเหตุพิเศษ ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน ปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย และพัฒนาระบบเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา 
  -  จัดสรรทุนปริญญาเอก เพ่ือผลิตและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๑๖ สาขา จ านวน ๕,๓๔๒ คน มีผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 
๓,๘๓๕ ราย และเตรียมยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 5 ปี  เฉพาะ 5 สาขาวิชาที่
ขาดแคลน  
  ๗.3 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   - โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในภาคเรียนที่ 2 ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จ านวน 15,369 
โรง ครอบคลุมผู้เรียน จ านวน  1,015,974 คน และได้เตรียมการขยายไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งก าหนดแผนการติดตามผลการด าเนินโครงการ โดย สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งได้ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
   - โครงการอินเทอร์ เน็ตเพ่ือการศึกษา (MoENET) ปัจจุบันหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด ศธ. จ านวน 35,022 แห่ง สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ในส่วนของโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์      
ที่ได้รับบริการ จ านวน 10,633 แห่ง  
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 ๗.4 ความคืบหน้าด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    - (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... อยู่ระหว่าง
การจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลัง พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
    - (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ... 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
กระทรวงการคลัง พิจารณาและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 
57 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งการด าเนินการและการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 
   - (ร่าง) พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.... อยู่ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของ               
สภาปฏิรูปแห่งชาติในวาระที่ 2 และ 3  
 

4.2 การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
       ผลการด าเนินงาน 
     1. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการ          
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านงาน/โครงการส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
     1.1. การจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา  
     1.2 การส่งเสริมค่านิยมหลัก และค่านิยมความเป็นไทย 
   ๑)  โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ วัด และ
หน่วยงานราชการขับเคลื่อนโครงการ โดยจัดอบรมพระวิทยากรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จัดท าคู่มือ
การด าเนินงาน  มอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  (กอ.รมน.) จังหวัด ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และความมั่นคง มอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์แล้ว จ านวน 
๑๓ จังหวัด โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา-รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางไป 
เป็นประธานในพิธี  
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๘๕ 

 
 

 

 

            สรุปผลการด าเนินงานการเข้าโครงการทั่วประเทศ รวม ๗๖ จังหวัด ๑๔,๑๔๔ 
หมู่บ้าน ๒,๕๐๐ ต าบล และประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๓,๘๘๙,๔๐๓ คน ซึ่งจากการประเมินผล
โครงการครั้งแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความปรองดอง 
สมานฉันท์ และการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติต่อตนเองและสังคม ในระดับดีมาก 
     2) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ในด าริของสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการ รวม ๗,๑๐๐ หมู่บ้าน 
(จังหวัดทั่วไป ๖๕ จังหวัด รวม ๑,๙๑๙ หมู่บ้าน และจังหวัดต้นแบบ ๑๑ จังหวัด รวม ๕,๑๘๑ หมู่บ้าน) 
     3) 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” ๕) ชุดคุณธรรมจริยธรรม 
ประเพณีโดยชุดที่ ๑-๔ ด าเนินการเผยแพร่แล้ว และจะมีการขยายผลการด าเนินการโดยการประกวด  
ร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับเยาวชนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
     4 ) จัดงานเด็กไทยกับไอที ปี 2“ค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุข”ระหว่างวันที่ 17 – 
19 ต.ค. 57 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 86,000 คน  
     5) จัดกิจกรรมการประกวดเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ค่านิยม เช่น ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน เรียงความบทละคร ภาพถ่ายมารยาทไทย 
     6) จัดท าบทเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” ขับร้องโดยศิลปินยอดนิยมทั้ง
นักร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง และมิวสิควีดิโอ กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรม จ ากัดเผยแพร่ใน
เดือน พ.ย. 57 การจัดท าเพลง “รู้รัก สามัคคี” ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ รวมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อ
อื่นๆ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ 
      7) การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นบ้าน 
     8) เผยแพร่การส่งเสริมค่านิยมผ่านสถานีโทรทัศน์ เช่น ละครสร้างสรรค์ค่านิยม
ไทย ๑๒ ประการ ในละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ละครเรื่อง สัมผัสพิศวง”และละครเรื่อง “รากแก้ว” ผลิต
รายการโทรทัศน์พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ วันจันทร์และวันศุกร์ ผลิตสารคดีสั้นพร้อมออกอากาศทางโทรทัศน์เกี่ยวกับน้ าใจ
ไมตรีและค่านิยม ออกอากาศสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๘๖ 

 
 

 

 

      9) การรณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย และรณรงค์         
กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
             10) จัดเวทีเสวนาเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในพ้ืนที่ กศน. ต าบล  
           11) จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ให้กับนักศึกษา ประชาชน 
เป้าหมายจ านวน 64,900 คน ใน 928 อ าเภอทั่วประเทศ ใน 3 ระยะ  
            1๒) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านทักษะการอ่านค ากลอน “คา่นยิมหลกัของคนไทย       
12 ประการ” ส าหรับผู้เรียนประถมศึกษา ร่วมกับ กอ.รมน. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองผ่านทักษะการอ่านค ากลอนฯ และประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้
ครู มาเรียนการอ่านค ากลอนและจัดอบรมหลักสูตรการสอนที่ถูกต้อง  ด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง"  และโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โดยจัดท าบทเรียนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ใน 4 กลุ่มวิชา 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและในสังกัด
กระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 218 สถาบัน 76 วิทยาเขต 

1๓) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระยะที่ 1 จ านวน 10 รุ่น ๆ ละ 1,000 คน รวม 
10,000 คน จัดอบรมไปแล้ว 8 รุ่น เมื่อเดือน ธ.ค. 57 มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 8,358 คน   
      1๔) เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สึก “คิดดี ท าดี              
ต่อสังคมไทย” ด้วยการส่งบทความ เรียงความ ค ากลอน หรือเนื้อเพลงเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือผลิตเป็น
ผลงานเพลงร่วมกันกับศิลปินมืออาชีพ ผลิตเป็นบทเพลงถ่ายทอดสู่สังคม โดย ๑๒ ศิลปินนักร้อง ภายใต้
แนวความคิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๑๕) ประกาศพ้ืนที่คุณธรรม ๔ จังหวัดน าร่อง ตามแผนงานการอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมตามค่านิยม 
๑๒ ประการ คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย์ และราชบุรี  
    ๑.๓ การส่งเสริมเทศกาลและประเพณี เช่น ๑) การจัดแสดงโขนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ ระหว่างวันที่ ๖ พ.ย. - ๕ ธ.ค. 
๕๗ (จ านวน ๔๓ รอบ) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย๒)การจัดงานประเพณี “ลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟ สุโขทัย ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย. ๕๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ๓) การจัดงาน
สายน้ าแห่งวัฒนธรรม (River Festival 2014) และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๑-๖ พ.ย. 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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๕๗  ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวราราม และศูนย์การค้า
เอเชียทีค  เดอะริเวอร์ฟรอนท์  

    ๑.๔ การอนุรักษ์ และพัฒนามรดกศิลปะ และวัฒนธรรม  
  ๑) จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่อง
ในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง “พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอย
พระบาทสยามบรมราชกุมารี” และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทย 
และผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จ านวน ๖๐ ราย ในวันที่ ๒ ต.ค. ๕๗   
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
    2) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 
      ๓) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน 
      ๔) การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๔ จ านวน ๒๕ เรื่อง  
    ๕) การปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการส่ง
มอบโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ Bowers กลับคืนประเทศไทย จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จ านวน ๕๕๔ ชิ้น 
    ๖) ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด เฉพาะงานจิตรกรรม
และประติมากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร  
    ๗) จัดนิทรรศการภาพสวย กวีใส โดย ๒๓ ช่างภาพ ๕ กวี สร้างสรรค์ผลงานผ่านการ
ถ่ายภาพและบทความเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการถ่ายทอดวิถีชวีติของคนในชมุชนของจงัหวดั
กระบี่และชลบุรี ซึ่งได้ผลงานภาพถ่ายทั งสิ น ๙๒๐ ภาพ และบทกวี ๒๐ บทนิทรรศการภาพสวย กวีใส จัดขึ น
ระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ย. – ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน 
๒,๕๐๐ คน 
    ๘) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การ
ออกแบบผ้าไทย) อาทิ จัดการแสดงผลงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั น ๑๖ ผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน ๘๐๐ คน จัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบ
เครื่องแต่งกายผ้าไทย ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมชมงาน
นิทรรศการ จ านวน ๓,๐๐๐ คน จัดค่ายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยต่อยอดสู่ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยระหว่าง
วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๐๐ คน 
    ๙) กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว : ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน ๘,๐๐๐ คน 
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    ๑๐) จัดกิจกรรมสนทนาวิชาการหนังสือเก่าชาวสยาม ครั งที่ ๗ เรื่อง "วรรณกรรมวัด
เกาะ ความรุ่งโรจน์และการแพร่หลายของนิทานพื นบ้าน" วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร (องค์การมหาชน) มีผูเ้ข้าร่วม จ านวน ๒๐๙ คน 
    ๑๑) จัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีในสวน (Music in the park)  ครั งที่ ๑ ในวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ (ท่าเตียน) 
    ๑๒) จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม Theme “Thai Heritage Shom” วันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงละครกลางแจ้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
    1.5 โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน 
     นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. 
๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น ๓๑ 
คน โดยมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดแนวทาง 
อ านวยการ ก ากับดูแล และด าเนินการน าไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในความครอบครอง
ดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน การก าหนดมาตรการ ควบคุม ก ากับ
ดูแลอย่างเข้มงวด มิให้มีการน าไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ และการพิจารณาด าเนินการด้านงบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ ธ.ค. ๕๗ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการบริหารจัดการไม้มีค่าฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฝ่าย
ออกแบบและก่อสร้าง คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการดูแลขนย้ายและ
ควบคุมไม้มีค่า  
      ความคืบหน้าการด าเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย     
ในการด าเนินการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘๕ ล้านบาท
นั้น อยู่ระหว่างที่กรมศิลปากรแจ้งการขอใช้งบประมาณ 
    2. การเสริมสร้างสันติสุข ความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม  
   2.1 กิจกรรม "คืนความสุขให้คนในชาติ" 
    การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ร่วมกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และรายการเวทีไท 
ในช่วงเดือนต.ค. – ธ.ค. ๕๗ จ านวน ๑๙ ครั้ง  
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    2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เครือข่ายแรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่งเสริมให้นายจ้าง
และลูกจ้างยอมรับบทบาทซึ่งกันและกัน สามารถเจรจาต่อรองเพ่ือยุติปัญหาก่อนเกิดความรุนแรง             
มีกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5,423 คน 
    2.3 จัดโครงการสร้างงาน สร้างบุญ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
     1) กระทรวงแรงงาน จัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด าเนินกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,714 คน  
     2) กระทรวงกลาโหมจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ 
เมื่อ ๖ พ.ย. ๕๗ ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จัด 
“โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๕๒๘ รูป” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๗      
ณ วัดนาคปรกเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และวัดในพ้ืนที่กองทัพภาคที่ ๑ - ๔ ระหว่าง ๒๘ พ.ย. - 
๑๒ ธ.ค. ๕๗ และมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๖ ประจ าปี 
๒๕๕๗ จ านวน ๑๐๐ ทุน   
 2.๔ ส่งเสริมการจัดศึกษาให้รูปแบบต่างๆ  อาทิ กองทัพไทยจัดโครงการ
เทิดพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ทัพฟ้าท้าตะลุย GAT-PAT เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๗  ณ ท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้นักเรียนที่ต้องการสอบ GAT-PAT เข้าร่วมกวดวิชากับอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่าง ๓ - ๔ พ.ย. ๕๗ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ และถ่ายทอดสดสัญญาณ    
ไปยังโรงเรียนต่างๆ รวม ๓๙ โรงเรียน ใน ๙ อ าเภอของจังหวัดพิษณุโลก กองทัพบกจัดประชุมชี้แจงการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส าหรับทหารกองประจ าการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อ ๓ ธ.ค. ๕๗ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และร่วมกับส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมาจัดงานมหกรรมการศึกษาและอาชีพ 
“เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๕๗  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมการศึกษา ที่สนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคี มีความส านึก และหวงแผ่นดินเกิด เทิดทูนไว้  ซึ่งชาติ ศาสนา 
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และพระมหากษัตริย์ และเพ่ือตอบสนองการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างทางเลือกใน
การศึกษา การประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
     ๒.5 การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  
      ๑) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กับสถาบัน Bali music and dance Academy โดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งครู อาจารย์และนักเรียน จ านวน 13 คน ณ เมือง
เดนพาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557 
      ๒) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ
จากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงราย 

 
บทวิเคราะห ์  

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะ ๓ เดือนแรกภายใต้นโยบายที่ ๔ เป็นการขับเคลื่อนงานที่
ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ต่อเนื่องจากการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาและ งานที่ริเริ่มใหม่ ประกอบกับการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดรับกับ
จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 ความคืบหน้าของการด าเนินการในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการส่วนใหญ่สามารถด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล แม้ว่าการใช้งบประมาณยังต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันผลักดันและเร่งรัดขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานผ่านกลไกส าคัญต่างๆ ทั้งในเชิงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของส่วนราชการและการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏให้เห็นความคืบหน้าของการด าเนินงานทั้งในลักษณะของ
กระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยหากมีการด าเนินงานต่อไปอีกระยะหนึ่ง การขับเคลื่อนนโยบายจะ
สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
      อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การด าเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ในการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ นั้น ยังไม่ได้ก าหนดผลผลิตส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่ต้องการเร่งรัด
ขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ประกอบกับในระยะแรกของการด าเนินงานมีความเกี่ยวพันกับการได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ดังนั้น การขับเคลื่อนการด าเนินงานจึงเป็นลักษณะของกระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้น
เพียงบางส่วน ท าให้มีข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ยังไม่เพียงพอต่อการตอบโจทย์ในสิ่ งที่รัฐบาล
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีการก าหนดโครงการ/
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๙๑ 

 
 

 

 

ผลผลิตส าคัญที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นภายใน ๑ ปี ภายใต้นโยบายแต่ละด้าน เพ่ือน าไปสู่การเร่งรัด
ด าเนินการของหน่วยงานให้ปรากฎเป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

 
นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

๑) สร้างความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ โดย จัดบริการการรักษาพยาบาลแก่
ผู้ประกันตน ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา 
๓๓ มาตรา ๓๘ และ มาตรา ๓๙) จ านวน ๑๑.๔๓  ล้านคน ได้จัดกิจกรรมการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่
ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพในการท างานและทุพพลภาพ ให้สามารถกลับไปด ารงชีวิตประจ าวัน
และประกอบอาชีพเลี ยงดูตนเองได้ โดยเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น” ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพรองรับการให้บริการจ านวน 
๑๐๐ เตียง ให้บริการฟ้ืนฟูด้านอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน จ านวน ๕ สาขา และหลักสูตรฝึกอาชีพ 
จ านวน ๖ สาขา การประกันสุขภาพคนต่างด้าว โดยการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั นพื นฐานด้านสาธารณสุข
กับบุคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้จัดสรรงบประมาณ ส าหรับค่าบริหารจัดการ และค่าบริการ
ทางการแพทย์ให้หน่วยบริการส าหรับจัดบริการขั นพื นฐาน จัดท าสิทธิประโยชน์ และคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  เรื่อง “การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั นพื นฐานด้าน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ” เพื่อให้หน่วยบริการได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พร้อมทั งตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระบบ
ประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและให้ค าปรึกษากับหน่วย
บริการในการลงทะเบียนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ผ่านโปรแกรมอิเลคทรอนิกส์ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั นพื นฐาน
ด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เป็นการเพิ่มเติม จ านวน ๑๗๐,๕๓๕ คน  

๒) พัฒนาโรงพยาบาลให้มีสถานภาพการรับรอง HA ผลการด าเนินงาน โรงพยาบาลที่
ผ่านการรับรอง HA จ านวน ๕๗๓ โรงพยาบาล และมีโรงพยาบาลที่หมดอายุการรับรอง HA จ านวน 
๑๑๗ โรงพยาบาล 

๓) การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื อเอชไอวีที่มีเม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ (CD๔)       
ทุกระดับการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี รักษาผู้ติดเชื อเอชไอวีทุกคนให้เร็วที่สุด และให้ฟรี โดยไม่ค านึงถึง
ปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีโฟว์ (CD๔) ทุกสิทธิ์ประกันสุขภาพทั งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ขณะนี มี
ผู้ป่วยได้รับการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแล้ว จ านวน ๓,๖๓๑ คน นอกจากนี  ได้จัดพิมพ์เนื อหาแนว
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๙๒ 

 
 

 

 

ทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื อเอชไอวีประเทศไทย จัดอบรมแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ 
เพื่อให้ความรู้แนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาเอชไอวี และการเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื อเอชไอวี
ที่มีเม็ดเลือดขาว CD๔ ทุกระดับ เผยแพร่แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื อเอชไอวีประเทศ
ไทย ไปยังหน่วยบริการสุขภาพ พร้อมทั งขับเคลื่อนให้เกิดการขยายสิทธิประโยชน์การเริ่มยาต้านไวรัสใน
ผู้ติดเชื อเอชไอวีที่มีเม็ดเลือดขาว CD๔ ทุกระดับ ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม 
และสวัสดิการข้าราชการ  ส่งหนังสือแจ้งการบริการเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื อเอชไอวีที่มีเม็ดเลือดขาว 
CD๔ ทุกระดับถึงหน่วยบริการสุขภาพ สคร. สสจ. และ รพ. และติดตาม ประสานข้อมูลกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเพ่ิมรายการยาต้านไวรัสฯ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ปัญหาอุปสรรค 
๑. การรณรงค์และให้ประชาชนเห็นประโยชน์การรู้สถานะการติดเชื อของตนเอง เพ่ือเข้าสู่

การรักษาแต่เนิ่นๆ ยังต้องท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีเจ้าภาพและงบประมาณสนับสนุน 
๒. การเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื อเอชไอวีที่มีเม็ดเลือดขาว CD๔ ทุกระดับ ขึ นกับความ

พร้อมและการตัดสินใจของผู้รับบริการรวมถึงทัศนคติของผู้ให้บริการ 
๓. การคงอยู่ในระบบบริการอย่างต่อเนื่องยังเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องมีการพัฒนาระบบ

การติดตามที่มีประสิทธิภาพทั งผู้ที่ทราบสถานการณ์ติดเชื อและยังไม่เริ่มยา รวมถึงผู้ที่เริ่มกนิยาตา้นไวรสั
แล้วให้มาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๑) สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ผลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ออกกฎกระทรวงตั งส านักงานสาธารณสุขเขต ก าหนดนโยบายการท างานของส านักงานสาธารณสุขเขต 
๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และแนวทางการท างาน การติดตามประเมินผล โดยจะท าการตรวจประเมินทุก ๖ เดือน เริ่มครั งแรก 
เมษายน ๒๕๕๘ นี  

๒) จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 

๒.๑) ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบของขวัญให้เด็กไทย 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ชิ นแรก คือ สมุดขาว – เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ ากว่า ๕ 
ขวบ เป็นครั งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มี
พัฒนาการช้า เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ชิ นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 
๒ ให้เด็กอายุ ๒ ขวบครึ่งทุกคน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการ
เจ็บป่วยได้รวม ๒๐๕ ล้านบาท 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๙๓ 

 
 

 

 

๒.๒) กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน (๑๕-๕๙ ปี) จัดท าโครงการบูรณาการระบบสุขภาพใจ
เพ่ือเด็กไทยวัยรุ่นเพ่ือพัฒนาชุดสื่อ New Media ให้ความรู้ความเป็นพ่อแม่ที่เหมาะสม (Parent 
Education) ชุดสื่อ (Training online) ส าหรับบุคลากรเครือข่ายที่ให้บริการสุขภาพจิตวัยรุ่น และ
รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทุกจังหวัดด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบแก่ประชากรแล้วเสร็จตามแผนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ รูปแบบการรณรงค์ มีทั งตั งรับ
ที่สถานบริการและจัดทีมออกไปให้บริการในชุมชนทั งในและนอกเวลาราชการ ประชากรเป้าหมายการ
รณรงค์รวมทั งสิ นจ านวน  ๖,๒๕๗,๕๕๖ คน ได้รับรายงานการให้บริการจ านวน ๔,๓๐๓,๑๐๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๘.๗๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)   

๒.๓) กลุ่มผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าคู่มือการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โอนงบประมาณสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานให้จังหวัดพื นที่เป้าหมาย ๒๒ จังหวัด รวมงบประมาณทั งสิ น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 

๔) โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้มีความ
เข้มแข็ง เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองต่อความ
จ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในทุกครอบครัว ทุกกลุ่มวัย ทั งในสถานบริการและที่บ้าน  เป้าหมาย
การให้บริการ ๒๒ ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ผลการด าเนินงาน แต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และ ทีมหมอครอบครัว  จัดท าคู่มือทีมหมอ
ครอบครัว จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม ให้หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื นที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และ 
คัดเลือกอ าเภอต้นแบบที่มีความพร้อมในการด าเนินการ โดยมีการกระจายในทุกจังหวัด จ านวน ๒๕๐ แห่ง 

๕) สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร ประชุมคณะท างานก าหนดราคากลางยาแผนไทย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม อาคาร ๓ ชั น ๔ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลที่ได้จากการประชุม 
คือ ได้ราคากลางยาสมุนไพร จ านวน ๒๕ รายการ อยู่ระหว่างเสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดราคากลางยา 

๖) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ในรอบ ๓ 
เดือนที่ผ่านมา ได้มีการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายรายใหญ่ ๆ ได้ดังนี   ผลิตภัณฑ์ยา จ านวน ๒๘ คดี 
มูลค่า ๑๐.๙๖ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน ๑๘ คดี มูลค่า ๐.๐๒ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง จ านวน ๑๒ คดี มูลค่า ๒.๐๗ ล้านบาท รวม ๕๘ คดี มูลค่า ๑๓.๐๕ ล้านบาท เร่งรัดค าขอ
ขึ นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ การรับขึ นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉลี่ยจะมีการขอขึ นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ปีละประมาณ ๕๗,๓๑๐ รายการ และผลิตภัณฑ์ยาปีละประมาณ ๗,๒๘๕ รายการ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๙๔ 

 
 

 

 

โดยมีบางส่วนเป็นรายการค าขอที่ตกค้าง ในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา ได้มีการเร่งรัดรายการขึ นทะเบียนที่
ค้าง (ที่ล่าช้าเกินก าหนด) โดยค าขอขึ นทะเบียนอาหารได้เร่งรัดรายการค้างให้แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และ
ค าขอขึ นทะเบียนยาได้เร่งรัดรายการค้างให้แล้วเสร็จในร้อยละ ๘๒ 

๗) พัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติในระดับพื นที่  ผลการ
ขับเคลื่อน ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท าธรรมนูญสุขภาพ
ระดับพื นที่กับส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๘ อุดรธานีเพ่ือน าไปสู่นโยบายสาธารณะที่น าไปสู่การ
บริหารกองทุนสุขภาพต าบล ถอดบทเรียน จัดเวทีประชาเสวนาเพ่ือการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดเวทีพัฒนาศักยภาพการถอด
บทเรียน โครงการประเมินธรรมนูญสุขภาพพื นที่ เขตพื นที่ภาคใต้ ครั งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสงขลา  ก าหนดการจัดเวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็นการจัดระบบการดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุ ครั งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร 

 
๘) สมัชชาสุขภาพ  จัดท าร่างระเบียบวาระเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

ครั งที่ ๗  พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๗ ประเด็นได้แก่ (๑) การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสนับสนุนกลไกคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง  (๒) ข้อเสนอ
การปฏิรูประบบสุขภาพ : การจัดตั งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (๓) การจัดการยาสเตียรอยด์ที่คุกคาม
สุขภาพคนไทย (๔) การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (๕)การ
ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีในประชาชน (๖) การจัดและด าเนินการแผนยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย (๗) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุข
ภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น พัฒนารูปแบบการจัดตั งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน มีความก้าวหน้า ดังนี  จัดเวทีรับฟัง
ความเห็นครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ น พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม
เป็นผู้แทนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ กว่า ๘๐ คน ซึ่งคณะท างานได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การประชุมไปพัฒนาเค้าโครงรูปแบบเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคี
เครือข่ายหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยคณะท างานได้
ประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะพัฒนาปรับ (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นครั งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ ชั น ๖ อาคารสุขภาพ
แห่งชาติ  มีหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจากทั่วประเทศ ทั งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ 
และภาคประชาสังคมทั งในส่วนกลางและต่างจังหวัด เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน ซึ่งคณะท างานได้ประมวล
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากเวที ฯ เพ่ือปรับ (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (ร่าง ๒) เพ่ือ
เตรียมการน าเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั งที่ ๗ ต่อไป จัดเวที
รับฟังความคิดเห็น ครั งที่ ๓ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชา
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๙๕ 

 
 

 

 

สุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สังเกตการณ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน         
ซึ่งคณะท างานได้ประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีฯ เพ่ือปรับ (ร่าง)รูปแบบเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน และเตรียมการวางแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป  สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื นที่
และเฉพาะประเด็น สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพพื นที่ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั งภาคประชาสังคม ภาควิชาชีพ/
วิชาการ และภาคราชการ โดยการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งได้
สนับสนุนไปแล้วระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ สนับสนุนโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) จ านวน ๕จังหวัดและอยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อตกลงสนับสนุน จ านวน ๑๒ จังหวัด รวมทั งสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง 
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ๕  โปรแกรม 

 

 ๕.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า 

๑) การป้องกันโรคติดเชื อไวรัสอีโบลา ด าเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื อไวรัสอีโบลา 
๔ ด้าน คือ  ๑) การเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค โดยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในกลุ่มผู้ที่
เดินทางมาจากพื นที่ระบาดและตรวจคัดกรอง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๓,๖๙๖ ราย ยังไม่พบ   
ผู้ติดเชื อไวรัสอีโบลา โดยพบผู้ที่อยู่ในข่ายสอบสวนโรค จ านวน ๕ ราย (คนพื นเมืองมาจากพื นที่ระบาด 
จ านวน ๑ ราย และชาวยุโรปที่ท างานในพื นที่ระบาด จ านวน ๔ ราย) โดยรายล่าสุดเป็นชายชาวยุโรป 
อาชีพวิศวกรเหมืองแร่ ท างานที่ประเทศไลบีเรีย เดินทางออกจากไลบีเรีย วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เข้ามาประเทศไทยวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผลการตรวจคัดกรองที่สนามบิน ไม่มีไข้ เริ่มมีอาการไข้เมื่อ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และส่งต่อมายังโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่พบเชื อไวรัสอีโบลา ซึ่ง
ผลการวินิจฉัยพบว่าเป็นโรคมาลาเรียขึ นสมอง และระบบการท างานของหลายอวัยวะล้มเหลว ได้ท าการ
ฟอกไต จนผู้ป่วยมีอาการดีขึ น  ๒) การดูแลรักษาป้องกันการติดเชื อในโรงพยาบาล ในประเทศไทย 
ขณะนี ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย ๓) การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ DRA โรงพยาบาลศูนย์ ๑๔ แห่ง ๔) การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์  

 ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่ การบาดเจ็บและการเสียชีวิต 

  ๑) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ มาตรการเน้นหนักในการรณรงค์ 
ตั งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ มกราคม ๒๕๕๘ มีผู้บาดเจ็บนอนรักษาในโรงพยาบาล จ านวน 
๓,๑๑๗ ราย ผลการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจทั งสิ น ๑,๑๐๙ ราย ใน ๒๙ จังหวัด 
ลงโทษผู้กระท าผิด ๓๒๕ ราย ตักเตือน ๗๘๔ ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการโฆษณา การขายโดยไม่มี
ใบอนุญาต รายละเอียดดังนี  โฆษณาสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน ๑๗๓ ราย ขายโดย
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ไม่มีใบอนุญาต ๖๘ ราย ขายในสถานที่ต้องห้ามคือปั๊มน  ามัน ศาสนสถาน ร้านขายยา สถานที่ราชการ
สวนสาธารณะ ๓๓ ราย ขายด้วยวิธีการต้องห้ามคือเร่ขาย/ลดแลกแจกแถม ๓๐ ราย ขายให้บุคคลอายุ
ต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๒๕ ราย และขายนอกเวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน ๑๗ ราย ผลการด าเนินงาน
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประชุมครั งที่ ๔/ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘  

๒) รณรงค์ “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน”ช่วงเวลาด าเนินการ
รณรงค์ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ๑) ช่วงเตรียม
ความพร้อม ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ – วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีมาตรการเน้นหนัก ๓ มาตรการ มาตรการป้องกัน ได้แก่ การ
บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ การควบคุมจ าหน่าย ดื่ม และการเข้าถึ งเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณจุดผ่านแดนและสถานที่ท่องเที่ยว มาตรการ
แก้ไข อาทิ การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง จุดตัดทางรถไฟ การปรับสภาพอันตรายข้างทาง       
มาตรการประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว่ง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เช่น จุดพักรถ จุดบริการ เส้นทาง บทลงโทษกรณี
กระท าผิดกฎหมาย และมารยาทในการใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อทุกช่องทาง 

๓) การคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย 
    ๑) พัฒนาระบบ GPS ป้องกันอุบัติเหตุรถพยาบาล 
     ๒) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมหลักสูตรขับรถพยาบาล 
     ๓) ค้นหาสุภาพบุรุษนักขับรถพยาบาลปลอดภัย (The star) 
     ๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Ambulance safety 
     ๕) การพัฒนาหลักเกณฑ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ของ

ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
     ๖) ประกวดหนังสั น Ambulance Safety 
     ๗) Rally Ambulance Safety  
ผลการด าเนินงาน ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการเพ่ือ

การเสนอข่าว สารคดีเชิงข่าว และคลังความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับช่อง ๓ และเครือข่ายเช่น 
Thai Roads จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในภาคกลาง เขตบริการ
สุขภาพที่ ๔ , ๕ , ๖ จ านวน ๔ รุ่น ณ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ประชุม บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขกับการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านความปลอดภัยทางถนน 
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานขับรถของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในภาคกลาง เขตบริการสุขภาพที่ ๕ จ.ราชบุรี ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

  ส่งเสริมการให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายโดยการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
๕ ธันวามหาราช การนี กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นสองล้อเพ่ือพ่อ เพ่ือน้อมระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน์
สุขของปวงชนชาวไทย ผลการด าเนินงาน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ โดยมีผู ้
เข้าร่วมทั งหมด ๑๘,๗๕๑ คน ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน รวม ๑๕,๕๐๗ คัน และชมรมจักรยานร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน รวม ๑๙๙ ชมรม 

 ๕.๖ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และ
จริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนเร่งรัด
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย สเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นก าเนิด) โดยระดมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเร่ง
จัดท าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นก าเนิด และท าประชาพิจารณ์ประมาณเดือน
เมษายน ๒๕๕๘  พร้อมทั งเร่งรัดด าเนินการจัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุขควบคุมการใช้สเต็มเซลล์ 
โดยบูรณาการกฎหมายที่มีใช้อยู่ เพื่อคุ้มครองประชาชน ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อการโฆษณาอวดอ้าง 

 
บทวิเคราะห์ 
 

 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล  เพ่ือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน  ได้ใช้กลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
บริการปฐมภูมิ และเครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพโดยใช้เขตสุขภาพ(Area health) ใน
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันภายในเขตพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
บริการสุขภาพของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท  
 ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยสร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต ออก
กฎกระทรวงตั้งส านักงานสาธารณสุขเขต ก าหนดนโยบายการท างานของส านักงานสาธารณสุขเขต 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และแนวทางการท างาน โดยขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต โดยแบ่งออกเป็นตามกลุม่
วัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยสูงอายุ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรค
ไม่ติดต่อ เป้าหมายในกลุ่มเด็กเล็กเน้น การสร้างสมองดี โดยการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ในกลุ่มเยาวชน 
เน้น สร้างความเข้มแข็งทางใจ โดยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ของเยาวชน ในกลุ่มวัยท างานเน้น ลีลาชีวิต โดย
การลดความเสี่ยง และในกลุ่มวัยสูงอายุ เน้น Active Aging ผ่านศูนย์ประสานงานเรียนรู้สู่ชุมชน อย่าง
เป็นรูปธรรม  และมีระบบการติดตามประเมินผล 
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 ในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนได้ด าเนินการสร้ าง
ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาหลักประกันสุขภาพของบุคคลที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทยแต่มีปัญหาทางสถานะและสิทธิ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน การด าเนินการให้สิทธิ   
(คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
 การขยายสิทธิประกันสุขภาพทั้งในคนไทยและแรงงานข้ามชาติด้วยการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ทุกคนให้เร็วที่สุดและให้ฟรี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีเม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ (CD4) ทุกระดับ  
 ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลายังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง /ออกก าลังกายโดยการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน   

 

นโยบายที่  ๖  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๖.๑  การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ  

๖.๑.๑ เร่งใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราชการ 

    หน่วย : ล้านบาท   

รายการ 

ปี ๒๕๕๘ 

งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย 

%
เบิกจ่าย 

ต่อ
จัดสรร 

%
เบิกจ่าย 
ต่อ งปม. 

เป้าหมาย* 

 รายจ่ายประจ า 
(Current 
Expenditure)  

 2,130,617.63   1,281,671.32  725,108.69  56.58   34.03  ๓๗.๒๘ 

 รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 444,382.37   363,218.49   41,262.47   11.36   9.29  ๓๒.๔๙ 

 รวม   2,575,000.00   1,644,889.82  766,371.17  46.59   29.76  ๓๖.๔๕ 

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ  
สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗   
รวบรวม : กรมบัญชีกลาง ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 
หมายเหต:ุ * เป็นเป้าหมายของเดอืนธันวาคม 2557 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๙๙ 

 
 

 

 

 จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม ๐.7664 ล้านล้านบาท จาก
งบประมาณรวม ๒.๕๗๕๐ ล้านล้านบาท และงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ๑.๖44๙ ล้านล้านบาท คิดเป็น
อัตราเบิกจ่ายร้อยละ ๒9.76 ของงบประมาณ และ ร้อยละ 46.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดย
งบประมาณรายจ่ายประจ าสามารถเบิกจ่ายได้ ๐.7251 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 
34.03 ของงบประมาณรายจ่ายประจ า และงบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ ๐.๐413 ล้านล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.29 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน  

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายที่ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้วปรากฏว่า
แผนการเบิกจ่าย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ ๓๖.๔๕ แต่ผลการเบิกจ่ายจริง
เป็นร้อยละ ๒๙.๗๖ ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดร้อยละ ๖.๖๙ โดยเฉพาะในรายจ่ายลงทุน ก าหนดแผนการ
เบิกจ่ายไว้ร้อยละ ๓๒.๔๙ แต่ผลการเบิกจ่ายจริงเป็นร้อยละ ๙.๒๙ ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดถึงร้อยละ ๒๓.๒๐  
ณ สิ้นไตรมาส ที่ ๑ แม้ว่ากระบวนการด าเนินการของรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ตาม  แต่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังอยู่ในระดับที่ต่ ามาก  
สมควรที่จะต้องเร่งรัดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖.๑.๒ การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรฐัวิสาหกิจ 

   การลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประกอบด้วยแผนและผล
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ (๑) กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๕ 
จ านวน ๔๖ แห่ง เท่ากับจ านวน ๓๗๑,๘๔๒ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒๙๓,๔๕๑ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๘.๙ (๒) กรอบงบลงทุนอนุมัติของ
รัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๔๖ แห่ง วงเงิน ๓๐๑,๕๗๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายสะสม ณ 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒๒๖,๖๘๓ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๕.๒ และ (๓) 
กรอบงบลงทุนอนุมัติของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๔๖ แห่ง วงเงิน ๓๔๒,๕๒๕ ล้านบาท 
สามารถเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๑,๘๑๓ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย
ร้อยละ ๕๐.๒  
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๐๐ 

 
 

 

 

   ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้น าระบบ Project Financial Monitoring 
System ซึ่งเป็นระบบที่ให้รัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนแยกเป็นรายสัญญาโครงการ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสากิจ 

๖.๒ การจัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติใน
คราวประชุมวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดผลสัมฤทธิ์และ
ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ส่งให้  สศช. รวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่ง สศช. ได้รวบรวม
ประเด็นแผนการปฏิบัติราชการจากทุกส่วนราชการ เพ่ือจัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารแผนการบริหารราชการแผ่นดินประจ าปี            
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติมอบหมายให้ส่วนราชการเร่ง
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

๖.๓   การดูแลเกษตรกร 

๖.๓.๑ การปรับปรุงยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการร่วมจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ 
สินค้า (Roadmap) ได้ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่างยุทธศาสตร์มันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ ร่างยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม และร่างยุทธศาสตร์อ้อยและน้ าตาลทราย โดย
ขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสิ้นสุดระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๙ และให้ค านึงถึงประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) การก าหนดเป้าหมายด้านการผลิต 
การตลาด ต้องชัดเจน และสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ๒) Zoning ต้องระบุพ้ืนที่เกษตรที่
เหมาะสมให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่พ้ืนที่ป่า หรือเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ  
๓) งานวิจัยและพัฒนา ให้เน้นการเพ่ิมมูลค่าและความต้องการของตลาด ๔) การเชื่อมโยงประเด็นการ
เปิด AEC ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบเกษตรหรือการลงทุน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

๖.๓.๒ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการด าเนินโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มาตรากรสนับสนุน
สินเชื่อ การประกันภัย และการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งผลการด าเนินในแต่ละโครงการเป็น
ดังนี้ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๐๑ 

 
 

 

 

โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการประกันภั ยข้ าวนาปี  
ปีการผลิต ๒๕๕๗ (ณ ธ.ค. ๕๗) 

๔๙๔.๙๐ ๕๕,567 ๘๓1,816 
(๕๕.58%) 

๓๖0.35 
(72.81%) 

๒) มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย (ณ ธ.ค. ๕๗) 

๔๕,๐๐๐ 3,375,339  
 

37.08  ล้านไร ่ 37,087.20 
(82.42%) 

๓) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร (ณ ธ.ค. ๕๗) 

 
๒๐,๐๐๐ 

๓.๑) ยื่นขอกู้เงิน ๓๙๒ แห่ง วงเงิน ๑๓,๗๑๔.๘๑ ล้านบาท 
๓.๒) อนุมัติวงเงินกู้แล้ว 273 แห่ง วงเงิน 11,129.95 ล้านบาท 
๓.๓) จ่ายเงินกู้แล้ว 262 แห่ง วงเงิน 7,601.06 ล้านบาท 

๔) โครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้ า ว เ ปลื อกนาปี  ปี ก า รผลิ ต 
๒๕๕๗/๕๘ (ณ ธ.ค. ๕๗) 

1,120.80 2007 ราย 
(จ่ายสินเช่ือชะลอการ
ขายข้าวเปลือก 
จ านวน 1,998 ราย 
และจ่ายสินเช่ือน าข้าว
ขึ้นยุ้งฉางจ านวน 9 
ราย) 

ปริมาณข้าว 
8,183.57 ตัน 

(สินเช่ือชะลอการขาย
ข้าวเปลือก) 

142.6 ล้านบาท 
(จ่ายสินเช่ือชะลอการ
ขายข้าวเปลือก จ านวน 
142.15 ล้านบาท

และจ่ายสินเช่ือน าข้าว
ขึ้นยุ้งฉางจ านวน 
0.45 ล้านบาท) 

๕) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือการ
ผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ (ณ ธ.ค. ๕๗) 

๒,๒๙๒.๐ - ด าเนินการปรบัปรุงและพัฒนาโปรแกรมลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลกูค้า 
เรียบร้อยแล้ว 

 
๖) จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๗/

๕๘ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
ภายในประเทศ (ณ ธ.ค. ๕๗) 

- จัดตลาดนัดข้าวเปลือก จ านวน 121 ครั้ง ใน 38 จังหวัด มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ 407 ราย และเกษตรกร 24,040 ราย ปริมาณการซื้อ
ขาย 86,106.762 ตัน มูลค่า 882.726 ล้านบาท ส่งผลให้ราคารับซื้อ
ข้าวเปลือก ณ ท่าข้าว โรงสีสูงขึ้นเฉลี่ยตันละ 100 - 800 บาท 

๗) บริหารจดัการข้าว 
(ณ ธ.ค. ๕๗) 

- ๗.๑) ระบายข้าวในสต็อกรัฐ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย 3 ครั้งแรก มีมลูคา่ 
3,577.31 ลา้นบาท (348,837.597 ตนั ) และครั้งที่ 4 โดยเปิด
ประมลูปรมิาณ 400,109 ตัน เป็น ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% 
เลศิ ปลายข้าวเอวันเลิศ และข้าวเหนียวขาว 10% 

๗.๒) จัดกิจกรรมประมลูข้าวสารที่ตลาดกลางประมูลขา้วนครสวรรค ์เมื่อ
วันที่ 4 ต.ค. 57 และวนัที่ 8 พ.ย.57  มีปรมิาณการประมลูรวมทั้งสิ้น 
600 ตนั คดิเปน็มลูคา่ 8.46 ล้านบาท 

๗.๓)  ยุทธศาสตร์ขา้วไทย ปี 2558 - 2562 จดัประชุมหารอืเพื่อพจิารณา
ข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกบัหน่วยงาน ที่เกีย่วข้อง
รวม 5 ครั้ง และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการขา้ว 
(นบข.) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอ กรอ. เพื่อทราบต่อไป 
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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 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง เพ่ือชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกยาง  
รักษาเสถียรภาพราคายาง และสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการและสถาบัน
เกษตรกร รวมถึงมาตรการควบคุมผลผลิตยางพาราทั้งในระยะเร่งด่วน และยะยาว โดยผลการ
ด าเนินการแต่ละโครงการเป็นดังนี้  

 
โครงการ กรอบวงเงิน 

(ล้านบาท) 
ผลการด าเนินงาน 

เกษตรกร 
(ราย) 

พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๑) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
(ณ ธ.ค. ๕๗) 

๘,๔๕๓.๙๙  
 

309,875  2.96 ล้านไร่  2,966.79  
(35.09%) 

๒) แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ     
๒.๑) โครงการสนับสนุนเ งินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน

เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (ณ ธ.ค. ๕๗) 
๑๐,๐๐๐ 188 แห่ง - ๑,919.65 

(19.19%) 
๒.๒) โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรแปรรูป

ยางพารา (ณ ธ.ค. ๕๗) 
๕,๐๐๐ 

 
11 แห่ง - 65.40 

(1.31%) 
๒.๓) โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 

(ณ ธ.ค. ๕๗) 
๑๕,๐๐๐ ขณะนี้มผีู้ขอลงทะเบยีน จ านวน 19 ราย 

รวมวงเงินสินเช่ือ 15,484.65 ลา้นบาท 
๓) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต โดยการลดพื้นที่ปลูกยาง ๗ 

ปีๆ ละ ๔ แสนไร่ (ปลูกแทนด้วยยาง ๓ แสนไร่ และพืชอื่น ๑ 
แสนไร่) (ณ ธ.ค. ๕๗) 

3.1) ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 111,505 ไร ่
3.2) ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน ๒๖ ไร ่
3.3) ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น 7,060 ไร ่
3.4) ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ ามัน 65,965 ไร ่

รวมพ้ืนที่สงเคราะห์ปลูกแทน 184,556 ไร่ 
๔) โครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย อ.ส.ย. 

(ณ ธ.ค. ๕๗) 
๖,๐๐๐ - - อ.ส.ย. ได้เบิก

เงินกู้จาก ธ.ก.ส. 
ไปแล้วจ านวน 
1,246.58 
ล้านบาท 
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โครงการ กรอบวงเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงาน 
เกษตรกร 

(ราย) 
พ้ืนที่  
(ไร่) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

๕) โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม (ณ ธ.ค. ๕๗) 

 

๑๐,๐๐๐ ล้าน
บาท 

(๑๐๐,๐๐๐ ราย) 

282 ราย - - 26.93  ล้าน
บาท 

๖) โ ค ร งก ารผลิ ต เพื่ อ เ ส ริ ม ร าย ได้ ในส วนยา งตามหลั ก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1) ส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยางได้แกไ้ขระเบียบในการ
ให้การสงเคราะหส์วนยาง โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสงเคราะห์  
- กรณีโค่นแล้วปลูกแทนด้วยพันธ์ุดีจะได้รับเงินสงเคราะห์ 
16,000 บาทต่อไร ่
- กรณีปลูกแทนด้วยปาลม์น้ ามันจะไดร้ับเงินสงเคราะห์ 
26,000 บาทต่อไร ่
6.2) แก้ไขระเบียบเพื่อให้เกษตรกรไดม้ีทางเลือกในการท า
อาชีพผสมผสานในสวนยาง โดยลดจ านวนต้นยางท่ีก าหนดไว้
เดิมไม่ต่ ากว่า ๖๐ ต้น/ไร่ เป็นไมต่่ ากว่า ๔๐ ต้น/ไร่ ขณะนีไ้ด้
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสมัคร เข้ากลุ่มชาวสวนยาง 
1,168 ราย ปลูกพืชแซมในสวนยาง 75,660 ไร ่และปลูกพืช
คลุมในสวนยาง 168,611 ไร ่

ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรชาวสวนยางมีพื้นที่ในหลายพ้ืนที่อาจต้องใช้เวลารอผลการ
ตรวจสอบรับรองสวนยางให้ครบถ้วนก่อน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์ 

๖.๓.๔ ตลาดเกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ผลิตได้จ าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โดยตรง ผู้บริโภคมีสินค้า
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดยระบบต่างๆ เช่น GAP GMP ฯลฯ หรือเป็นแหล่ง
เปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือที่มีคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น รวมทั้ง ให้ภาคเอกชน
ในจังหวัดได้มีโอกาสร่วมมือจัดตลาดเกษตรกร ในลักษณะ CSR กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท า
โครงการตลาดเกษตรกรขึ้นในทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขณะนี้ ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว 75 จังหวัด 81 แห่ง ทั้งนี้ ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าที่จะขายในตลาด
แต่ละแห่ง 

๖.๓.๕ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในอัตราตันอ้อยละ ๑๖๐ บาท โดยการ
จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบจริงในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 
57 จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยไปแล้วทั้งสิ้น ๑6,524,393,518.40 บาท หรือจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว  
ร้อยละ 99.63 ของปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าหีบทั้งหมด 103,665,750.460 ตัน 

๖.๓.๖ การปฏิรูปที่ดินและการพิสูจน์การใช้ที่ดิน/สิทธิ โดยการจัดที่ดินท ากิน (การ
สอบสวนสิทธิ) 2,878 ราย 32,013 ไร่ จัดที่ดินชุมชน (การสอบสวนสิทธิ) 274 ชุมชน 2,146 ราย 
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1,324 ไร่  และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน 1,301,139 ไร่ และการออกหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินท ากิน (กสน. 3) ให้กับ
สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดงความประสงค์ จ านวน 61 ราย พ้ืนที่ 970ไร่ และออกหนังสือแสดงการท า
ประโยชน์ (กสน.5) ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดจ านวน 101 ราย 
พ้ืนที่ 1,090 ไร ่

 นอกจากนี้ได้ก าหนดให้ มีการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินในด้าน
สิทธิและการท าประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ เป้าหมาย 12.33 ล้านไร่ 1,024,044 
แปลง   ขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้วทั้งที่ก าหนดไว้ตามแผนและที่ได้แจ้งเพ่ิมเติม รวม 8,433 แปลง  พบว่า 
ผิดระเบียบและไม่ยินยอมเข้ากระบวนการ 48 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตามระเบียบและ
กฎหมาย 
 ตรวจสอบการถือครองที่ดินที่ต่อเนื่องจากปี 25๕๔ - 25๕๗ ทั้งกรณี
ตรวจสอบรายแปลง และกรณีพบว่าภาพถ่ายทางอากาศผิดปกติ จ านวนที่ตรวจสอบ ๒๑๖,๖๐๐ แปลง 
พบว่าผิดระเบียบ ๑๔,๑๗๔ แปลง (กรณีผิดระเบียบมีหนังสือเรียกให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เตือนให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง สั่งให้สิ้นสิทธิ ส่งอัยการฟ้องคดี จนคดีสิ้นสุด) ขณะนี้ ส่งอัยการฟ้องศาล ๑๓๗ แปลง คดี
สิ้นสุดแล้ว ๗ แปลง ด าเนินการเป็นที่ยุติเรื่องแล้ว ๑๗๒ แปลง ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ส าหรับบุคคลภายนอกมีการฟ้องศาล ๑๗ แปลง ด าเนินการเป็นที่ยุติเรื่องแล้ว ๒๕๒ แปลง 

 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 ไร ่ 
พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินอ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดินเอกชน) ๕๒๗ ไร่  พ้ืนที่อ าเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกษตรกรกระท าผิดระเบียบ 749 ไร่  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างก าหนดแผนผัง (ปูผัง) 
รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 

๖.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 

๖.๔.๑ แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติในคราวประชุมเมื ่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังกล่าวจะให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทใน
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสมาชิกในชุมชนผ่านองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวจะสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และ
เจ้าหนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟ้ืนฟูศักยภาพลูกหนี้ 
เพ่ือให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และสามารถช าระหนี้ได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก  

 ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างยกร่างค าสั่งกระทรวงการคลังเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และในล าดับต่อไปคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณา
การออกค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบที่ก าหนดไว้ 

๖.๔.๒  สินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (Nano - 
Finance)  

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพรายย่อยจ านวนมากต้องใช้บริการหนี้นอก
ระบบ หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใด ๆ เลย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการอนุญาตให้มีนิติ
บุคคลประเภทใหม่ในระบบสถาบันการเงินไทย เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบ
อาชีพรายย่อย โดยจ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถคิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อดังกล่าว แต่ไม่สูงเท่ากับการคิดผลตอบแทนของผู้ให้บริการหนี้นอก
ระบบ และมีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดังกล่าวให้มีความเป็นธรรมและไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค  

ผลการด าเนินงาน : กระทรวงการคลังได้น าเสนอให้ ครม. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในประกาศ
กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยกร่างประกาศ ธปท. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

๖.๔.๓  การเสนอร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. .... 

     กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่าง   
เป็นธรรม พ.ศ. .... เพื่อให้มีกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ลูกหนี้และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง   ทั ้งนี ้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยได้มีการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติจากร่างพระราชบัญญัติการติดตาม
ทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้อง
และครอบคลุมสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมและการก ากับดูแลการ
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ทวงถามหนี้  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  พ.ศ. .... ต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติแล้ว  

ผลการด าเนินงาน : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 
พ.ศ. ....  ได้ผ่านการพิจารณา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือ
ลงพระปรมาภิไธย 

๖.๔.๔ การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 

   1) การช่วยเหลือหน้ีสินเกษตรกร  โดยให้มีการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้ได้แนวทาง
ในการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
ระยะแรกด าเนินการกรณีเกษตรกรที่มีหนี้ค้างช าระ กองทุนในก ากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
โครงการส่งเสริมของรัฐ ให้ได้รับการบริหารจัดการหนี้สินเพ่ือให้ประกอบอาชีพได้ตามปกติ  โดย ส ารวจ
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกร แต่ละราย วิเคราะห์ จ าแนก กลุ่มปัญหาหนี้สินเกษตรกร และก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณี อาทิ ปรับตารางช าระหนี้ ขยายเวลาช าระหนี้ 
พักช าระหนี้  งดคิดดอกเบี้ย/ เบี้ยปรับ จ าหน่ายหนี้สูญ เป็นต้น 

   2) โครงการพักช าระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้
ต่ ากว่า 500,000 บาท เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและมีปัญหาการส่งช าระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติโดยจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 จ านวน 3 ปี
และหนี้ค้างช าระ จ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 4 จ านวน 3 ปีและจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูอาชีพแก่
สมาชิก  เพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก ให้สามารถส่งช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ /กลุ่ม
เกษตรกรได้ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้
อนุมัติในหลักการการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)เพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 
จ านวน 58.72 ล้านบาท 

๖.๕ เร่งส่งเสริมการลงทุน 

จ านวนค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนค้างการพิจารณาที่ยื่นก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ลดลง
จาก 829 โครงการ เงินลงทุน 767,534.15 ล้านบาท ลดลงเหลือ 81 โครงการ เงินลงทุน 
135,217.289 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ระหว่างมิถุนายน – ธันวาคม 2557 ได้
พิจารณาโครงการที่ยื่นก่อนวันที่  22 พฤษภาคม 2557 แล้วเสร็จ 748 โครงการเงินลงทุน 
632,316.86 ล้านบาท) 
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๖.๖  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 

๖.๖.๑  การเจรจาระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศกับคู่ค้าแลคู่ภาคีระดับต่างๆ เพ่ือขยายความร่วมมือทางการค้า และลดอุปสรรคทาง
การค้า ที่ส าคัญ อาทิ 1. การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 27 - 28 พ.ย. 57 ณ จีน 2. การลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57  ณ ท าเนียบรัฐบาล 3. การประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธ.ค. 57 ณ อินเดีย 4. การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee: JTC) ไทย - ปากีสถาน (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 - 19 ธ.ค. 57 ณ เชียงใหม่  

๖.๖.๒ ขับเคลื่อนการส่งออก  เน้นการตลาดใหม่ รักษาตลาดเก่า การค้าตาม
แนวชายแดนไทย เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการค้าขายออนไลน์ รวมทั้งประชุมประเมินสถานการณ์
การส่งออกเป็นรายกลุ่มสินค้า เพื่อผลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่   

๑) ขยายตลาดการค้าตลาดศักยภาพใหม่ๆ อาทิ รัสเซีย จีน 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมขยายตลาด  4,025 ราย เกิดมูลค่าการ
สั่งซื้อ 240,365.75 ล้านบาท 

๒) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  พัฒนาตลาดออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์กลางของกระทรวง มีผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดได้ประมาณ 6,076 ราย คาดมูลค่า
การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 1,855.84 ล้านบาท และพัฒนาเสริมสร้างความรู้และให้บริการด้าน
การค้าระหว่างประเทศรวม 48,710 ราย 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และ
สร้างตรา (Brand) ให้แก่สินค้าผ่านกิจกรรมอบรมและการให้บริการต่างๆ อาทิ รางวัลผู้ประกอบการ
ธุรกิจดีเด่น (PM Award) ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นต้น  

๖.๗  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

๖.๗.๑  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท า Action Plan การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของหน่วยงานในสังกัดจ านวน 156 แห่ง และได้จัดท าแผนพัฒนาอุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ได้มาตรฐานสากลในอุทยานแห่งชาติน าร่อง ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี 
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๖.๗.๒ โครงการเที่ยวเมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมการท่องเที่ยวได้จัดงาน “เที่ยว
เมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน” ซึ่งเปิดงานเมื่อวันพุธที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ได้มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแก่
ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวไทยให้เป็นระดับสากล และเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการที่ผ่านการรบัรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ขยายตลาด และสร้างแรงจูงใจให้สถาน
ประกอบการเข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองเพ่ิมขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ 
การแสดงตระการตา บูธที่พักหลากสไตล์ บูธอาหารไทยและฮาลาล และร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก 

๖.๗.๓ โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ที่ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงานประกาศรางวัล 
Thailand Boutique Awards ๒๐๑๔-๒๐๑๕ โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและสร้างกระแสของ “โรงแรมบูติก” ให้มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็นที่นิยมกับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในครั้งนี้ก าหนดแนวทาง Think Green เป็นการตระหนัก
ถึงการอยู่ร่วมกันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖.๗.๔ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังฮอลลีวูดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางถ่ายท าภาพยนตร์ ระยะที่ 
๑ ประเดิมสองพ้ืนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี และพังงา ตามรอยหนังดัง ฮอลลีวูด“อเล็กซานเดอร์ 
มหาราชชาตินักรบ” และ “เจมส์บอนด์” เล็งสร้างการท่องเที่ยวรูปแบบเน้นความยั่งยืน โดยแหล่ง
ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ เรื่อง “อเล็กซานเดอร์ มหาราชชาตินักรบ” ถ่ายท าในประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่บริเวณผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เลือกพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะ หรือ
สภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับฉากภาพยนตร์ที่ถ่ายท า คือ บริเวณริมแม่น้ ามูล ต าบลท่ าช้าง อ าเภอ
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  และแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ เรื่อง “เจมส์บอนด์๐๐๗ 
ตอน เดอะแมน วิธ เดอะโกลเด้น กัน” หรือ “เพชฌฆาตปืนทอง” ซึ่งถ่ายท าในประเทศไทย ในปี พ.ศ.
๒๕๑๗ ที่เขาตะปูและเกาะเขาพิงกัน โดยได้เลือก พัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวที่เห็นจุดเด่นของเขาตะปู ซึ่ง
เป็นฉากของภาพยนตร์ที่ถ่ายท า ได้แก่ บริเวณท่าเรือสุระกุลต าบลกระโสม อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

๖.๗.๕ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  เมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงาน “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ า มหกรรมลอยกระทงประจ าปี 
๒๕๕๗” และขบวนเรือประดับไฟฟ้า “สุขแห่งแผ่นดิน คือความสุขขององค์ราชา” โดยมีเอกอัครราชทูต 
คณะทูตานุทูต สื่อมวลชนและแขกผู้มี เกียรติ ร่วมในพิธี ณ สวนนาคราภิรมย์ ถนนมหาราช 
กรุงเทพมหานคร  ภายในงานมีการแสดงขบวนแห่งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ า มหกรรมลอยกระทง 
การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงชุดระบ าโคมวิลาศ การแสดงโขน การแสดงทางวัฒนธรรม ๔ ภาค ซึ่ง
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๐๙ 

 
 

 

 

ล้วนสื่อถึงเอกลักษณ์แห่งวิถีไทยที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าที่สามารถเผยแพร่สู้สายตานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๖.๗.๖ โครงการรณรงค์ห้องน้ าสะอาดทั่วไทย (Thailand Clean Toilet) 

เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องน้ าในแหล่ง
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ สร้างความสุขเป็นของขวัญแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมเตรียมประกวด
ห้องน้ าสะอาด ผ่านโซเชียลมีเดีย  ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการ
จัดท ามาตรฐานห้องน้ าสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวระดับสากล มาตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Standard) หรือสัญลักษณ์ ‘ช้างเริงร่า’ ดังนั้น เพ่ือเป็นการต่อยอดโครงการ
ดังกล่าว กรมการท่องเที่ยวจึงขยายเครือข่ายความร่วมมือโดยเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ห้องน้ าสะอาดทั่ว
ไทย”(Thailand Clean Toilet) ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ 
ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ปั๊มน้ ามันทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ต 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจ ช่วยกันพัฒนาห้องน้ าให้
สะอาด ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีแล้ว ยังท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในประเทศ
ไทย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย 

๖.๗.๗ กิจกรรมการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทาง
ทะเลและพื้นที่ป่าเขาได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลและ
พ้ืนที่ป่าเขา โดยได้รับเกียรติจากพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็น
ประธานในงาน และมีเอกอัครทูตและคณะทูตานุทูต กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม ผู้แทนเหล่าทัพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง
สื่อมวลชนเข้าร่วมชมการสาธิต   โดยการสาธิตในครั้งนี้เป็นแผนการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประสบภัยทางทะเลและพ้ืนที่ป่าเขา ตลอดจนพ้ืนที่ทุรกันดาร โดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานยุทธศาสตร์,ต ารวจตระเวนชายแดน, ต ารวจสอบสวนกลาง 
โรงพยาบาลต ารวจ, กองบินต ารวจ และได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการร่วมกันมาโดยตลอด  การสาธิต
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่
ได้รับการฝึกฝนอย่างดี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานซึ่งการด าเนินการต้องเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อระงับและบรรเทาความสูญเสีย ตลอดจนการช่วยเหลือและช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัย สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย 

๖.๗.๘ พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมโดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ส าหรับการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใน ๑๒ เมือง ต้องห้ามพลาด อาทิ จังหวัดน่าน จังหวัด
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๐ 

 
 

 

 

นครศรีธรรมราช จังหวัดล าปาง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดตรัง และจังหวัดตราด/ อยู่ระหว่างด าเนินการน า
ร่อง ในจังหวัดน่าน  

๒. จัดท ามาตรฐานใหม่จ านวน ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อ
การท่องเที่ยว มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด มาตรฐานร้านอาหารรถเข็น  แผงลอย (Street Food) 
และปรับปรุงมาตรฐานเดิม จ านวน ๑ มาตรฐาน คือ มาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว 

๓. จัดกิจกรรม Road Show และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะ
ยาวในเทศกาลการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย.  – ๑ ธ.ค. ๕๗ 

๖.๗.๙ "สสส. Presents a day BIKE FEST ๒๐๑๔" ที่ สถานีรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานเปิดงานและมอบนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยมีรัฐมนตรี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมภายในงาน ส าหรับงานในครั้งนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ ๓ ด้วยทีมของ
งาน "I Ride Bicycle"วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพ่ือให้คนไทยหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น ภายในงาน
ยังมีการแบ่งโซนต่างๆไว้อย่างครบถ้วน เช่น  การแสดงโชว์จักรยาน สินค้าส าหรับจักรยานจาก
หลายหลากแบรนด์ เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๖.๗.๑๐  โครงการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จังหวัดชลบุรี ส าหรับการจัดโครงการนี้ เป็นการซ้อมแผน
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล โดยสมมุติว่า เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือโดยสาร มี
ผู้โดยสาร จ านวน 50 กว่าคน จังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ถูกต้อง
อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามหลักสากล 

๖.๗.๑๑  กิจกรรมเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน “ยิ้มทั่วไทย 
Free-Wifi  ทั่วประเทศ” โดยความร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จ านวน 3 ค่าย คือ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) อันเป็นการสนับสนุนโครงการ “ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน” ของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวงจัดหา“ของขวัญ” เพ่ือสร้าง
ความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558 อย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๗.๑๒  จัดโครงการชวนชาวจีนเที่ยวไทยไปกับ...มาริโอ" โดยเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2557 ได้มีการแถลงข่าว “ททท. ชวนจีนเที่ยวไทย ไปกับ...มาริโอ” โดยมีแขกผู้มีเกียรติและ
สื่อมวลชน ร่วมในงาน ณ อาคารททท. ส านักงานใหญ่ ถนนเพรชบุรี 

๖.๘ สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๑ 

 
 

 

 

๖.๘.๑ จัดงานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจ าเป็นในราคาประหยัด (ธงฟ้า) 
ราคาต่ ากว่าท้องตลาดร้อยละ ๒๐-๔๐ รวม 590 ครั้ง  ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ มี
มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 764.15 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
จ านวน 2,713,634 คน คิดเป็นมูลค่า 326.88 ล้านบาท 

๖.๘.๒ ดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง  โดยก าหนดสินค้าและบริการ
ควบคุม  ๔๓ รายการ ดูแลราคาต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ก าหนดสินค้าที่ต้องปิดป้ายราคา ๒๘๕ รายการ ราคารับซื้อสินค้าเกษตร ๓๐รายการ ตรึงราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคกว่า ๑,๐๐๐ รายการ     (ม.ิย.-พ.ย.๕๗) และจัดหาร้านอาหารปรุงส าเร็จในราคา ๒๕-๓๕ บาท 
รวมทั้งจัดหน่วยออกตรวจสอบมิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภครวม 81,236 ราย  และตรวจสอบเครื่องชั่ง
ตวงวัดรวม 984,790 เครื่อง/หีบห่อ  ทั้งนี้ ช่วยส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อ) ไม่เกิน
กรอบที่คาดการณ์ไว้โดยช่วง ๑๐ เดือนแรกปี ๕๗ (ม.ค.-ต.ค.๕๗) ค่าดัชนีฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐๑ (ระดับ
ที่คาดไว้ร้อยละ ๒.๐ - ๒.๘) 

๖.๘.๓ จัดหาร้านอาหารเข้าร่วมโครงการอาหารปรุงส าเร็จเพ่ือคืนความสุขทุก
จาน  ราคาไม่เกินจานละ ๒๕ - ๓๕ บาท ภายใต้สัญลักษณ์ “หนูณิชย์...พาชิม” ซึ่งได้สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์และประสานจัดหาวัตถุดิบราคาพิเศษ  ขณะนี้มีร้านค้าเข้าร่วมทั่วประเทศ รวม 2,247 
ราย ลดค่าครองชีพในการซื้ออาหารต่อวันได้ร้อยละ  ๑๐-๓๕ ของเงินค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารต่อวัน 
หรือประมาณวันละ 1.92 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 183.49 ล้านบาท 

๖.๘.๔ จัดงาน “เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน” ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 
2557 ซึ่งห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ร่วมลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ 70  

๖.๙ การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยและการเตือนภัย 

      ได้ด าเนินการป้องกัน เตือนภัย และลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยทางธรรมชาติ  เช่น 
น้ าท่วม-ดินโคลนถล่ม  แผ่นดินไหว  โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนพ้ืนดินแบบ Broadband 
(Real Time) ๑๒ แห่ง  ในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด เพ่ือเตรียมการจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนแล้ว 
๙๐ ต าบล  ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  เตรียมการเพ่ือติดตั้ง
ระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ าท่วมฉับพลัน (Early Warning System) ในหมู่บ้าน ๑,๕๘๔ หมู่บ้าน  และ
ส ารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เดิม บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์/ปรับตั้งค่าระดับเตือนภัย 

   6.10   ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน 

6.10.1 การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน
กระทรวงพลังงานจึงต้องเร่งจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยได้ด าเนินการ
ออกประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพ้ืนที่แปลงส ารวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทย 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การยื่นค าขอสิทธิส ารวจและ
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ผลิตปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจบนบกและในทะเลอ่าวไทย แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการให้ผู้สนใจยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตาม พ .ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 
๒๕๑๔ (ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีบางกลุ่ม/องค์กร คัดค้านให้เลื่อน
การออกสัมปทานครั้งนี้ออกไปก่อน ซึ่งได้ด าเนินการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและ
เข้าใจเหตุผลความจ าเป็นของการออกประกาศในครั้งนี้แล้ว 

        6.10.๒ การผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ  กระทรวงพลังงานได้
ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านการจัดการและกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรค รวมถึงติดตามปัญหาพื้นที่ที่มีโครงการ/ศักยภาพ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)   ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะนั้นมีงบประมาณจ ากัดในการด าเนินการ ขยะใน
แต่ละ อปท. มีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องมีการรวมกลุ่ม อปท. ซึ่งยังขาดเจ้าภาพในการบริหารจัดการ 
ผู้ประกอบการขาดข้อมูลศักยภาพของขยะ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหา
อุปสรรค เช่น พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ และ พ.ร.บ.การผังเมือง รวมทั้งการต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะของประชาชน
ในบางพ้ืนที่ โดยได้เร่งด าเนินการเพ่ือหาแนวทางในการขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ 

           6.10.3 การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  (Power 
Development Plan: PDP) มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

  1) กระทรวงพลังงานให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน โดยจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใน 
4 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางพลังงาน
ไทย” เพื่อน ามาทบทวนประกอบการจัดท าแผนพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 

  2) การประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบในหลักการและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 
2579 หรือแผน PDP 2015 โดย 

       2.1) ได้ผนวกผลจากการเพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน 20 ปี ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงถึง 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี พ.ศ. 2579 
ผ่านมาตรการต่างๆ ที่ลงสู่ 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และภาครัฐ 
อาทิ การทยอยลดการอุดหนุนราคาพลังงาน มาตรการทางภาษีและมาตรการด้านการเงินเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน การก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร (Building Code) 
รวมถึงเร่งรัดการรณรงค์ด้านพฤติกรรมการใช้พลังงานและการปลูกจิตส านึก  
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2.2) ได้เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้เป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ๒๐ ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้ได้เต็มตามศักยภาพที่มีในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีการ
ผลิตส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกร
และชุมชน เช่น ขยะ 500 เมกะวัตต์ และชีวมวลแบ่งเป็น 2,500 เมกะวัตต์ จากศักยภาพเชื้อเพลิงชีว
มวลที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน และ1,500 เมกะวัตต์ จากนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีต้นทุนแข่งขันกับ LNG ได้ในอนาคต  

2.3) ขยายระบบส่งและระบบจ าหน่ายของ 3 การไฟฟ้าเพ่ือรองรับการส่งเสริม
พลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและเพิ่มคุณภาพของไฟฟ้าที่ประชาชนจะได้รับ 

6.10.4 Thailand Energy Awards ๒๐๑๔ กระทรวงพลังงานได้จัดพิธีมอบ
รางวัล Thailand Energy Awards ๒๐๑๔ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๗ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ โรงงาน อาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานรวมถึงการด าเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานควบคู่กันไป และเป็นการยกระดับมาตรฐานพลังงานไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC โดยประเทศไทยได้ ๑๓ รางวัลเกียรติยศจาก ASEAN Energy Awards ๒๐๑๔ มีหน่วยงานให้
ความสนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ฯ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๖๔ โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละ
ประเภทรวม ๖๐๓ รางวัล คิดเป็นมูลค่าพลังงานที่สามารถลดได้ประมาณ ๔,๓๙๖ ล้านบาท และช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้กับโลกได้ถึง ๘๘๑,๐๐๐ ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 
๑ ล้านไร่ หรือ ๑๐๐ ล้านต้น และส าหรับโครงการในปี พ.ศ. 2558 หรือ Thailand Energy Awards 
2015 นั้นได้เปิดรับสมัครให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 

  6.10.5 โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการผลักดันการใช้
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง  (HEPs) โดยติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้แก่
ผลิตภัณฑ์ 8 ประเภท มียอดการติดฉลากแล้ว ณ ธันวาคม 2557 จ านวน 4,557,264 ใบ 
ประกอบด้วย เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (561,430 ใบ) อุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ (345,908 ใบ) กระจกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (117,100 ใบ) ฉนวนใยแก้วแผ่นเรียบ 
(3,476,816 ใบ) มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส (1,000 ใบ) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสูบเดียวระบาย
ความร้อนด้วยน้ า (23,210 ใบ) เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(23,600 ใบ) และ เตาก๊าซความดันสูง (8,200 ใบ) 

       6.10.6 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า มีการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๔ 

 
 

 

 

        1) การประชุม กพช. ครั้งที่ 147 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติ ดังนี้ 1. 
เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
VSPP ใน 5 ประเภทเชื้อเพลิง ประกอบด้วย เชื้อเพลิงขยะ (ขยะแบบผสมผสาน และขยะแบบหลุมฝัง
กลบ) ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (ประกอบด้วยก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย/ของเสีย และก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงาน) พลังงานลม และพลังงานน้ า 2. เห็นชอบการเพ่ิมอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT Premium เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนส าหรับโครงการตามนโยบายรัฐบาล เช่น ขยะ ชีวมวล และก๊ าซชีวภาพ และ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เห็นชอบการปรับปรุงรูปแบบจากการรับซื้อตามล าดับการยืน่
ข้อเสนอที่มีความพร้อมก่อน เป็นการคัดเลือกข้อเสนอโครงการโดยใช้รูปแบบการแข่งขันด้านราคา 
(Competitive Bidding) และ 4. ให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ด าเนินการออก
ประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder โดยมีผลถัดจากวันที่ กพช. มีมติ และให้ออกระเบียบรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มกราคม 
2558 และเปิดให้มีประกาศรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้าใหม่ภายในไตรมาสแรกของปี 2558 

 2) การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน โดย
มีจ านวนโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน พร้อมท าสัญญา 25 โครงการ รวม 138.35 เมกะวัตต์ และส าหรับโครงการที่อยู่ใน
บริเวณที่สายส่งรองรับไม่ได้ให้เปลี่ยนพ้ืนที่ภายใน 31 มีนาคม 2558 และต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้า (COD) 
ภายในเดือนธันวาคม 2558 จ านวน 153 โครงการ รวม 875.02 เมกะวัตต์ 

 3) การพัฒนาไปสู่การเป็น One Stop Service ด้านการอ านวยความสะดวกใน
การออกใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมลงนาม MOU เรื่อง แนวทางการอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าและการอื่น โดยมีผลให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2557 

     6.10.7 การจัดท าแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน กระทรวง
พลังงานก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าแผนต่าง ๆ ดังนี้  

๑) การจัดท าแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ 
๒) การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) 
๓) แนวทางการก าจัดโซลาเซลล์ซึ่งหมดอายุการใช้งาน : ได้ออกประกาศ

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการด้านการออกแบบ
ติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก
เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ .ศ. 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๕ 

 
 

 

 

๒๕๕๗ ซึ่งประกาศดังกล่าวก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องปฏิบัติตาม
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice :CoP) และก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าหลักเกณฑ์และแนว
ทางการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ..... 

๔) การยกร่างบันทึกความเข้าใจด้านพลังงานระหว่างไทย – เมียนมาร์ ซึ่ง
ครอบคลุมความร่วมมือใน ๓ สาขา คือ ด้านไฟฟ้า ด้านปิโตรเลียม และด้านพลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจที่กล่าวให้เมียนมาร์แล้ว 

    6.10.8 การร่วมหารือกับนานาประเทศด้านพลังงาน 
  ๑) การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วม
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่ ๓๒ (๓๒nd ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) 
และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา การประชุม AMEM+๓ ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม 
EAS EMM ครั้งที่ ๘  โดยในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งนี้ ที่ประชุมตระหนักถึงความส าคัญ
ที่จะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดพลังงานอาเซียนเข้าด้วยกัน (ASEAN Energy Market 
Integration) ผ่านการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงานภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการซื้อขายไฟฟ้าซึ่งจะมี
ส่วนช่วยให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าถูกลงและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียนในเวทีโลก  

       ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการบูรณา
การด้านไฟฟ้าระหว่างลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเห็นชอบร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนระหว่าง ๔ ประเทศ 

  2) กระทรวงพลังงานได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือด้านพลังงานกับทบวง
พลังงานระหว่างประเทศ (MOU on Energy Cooperation between Ministry of Energy of 
Thailand and International Energy Agency (IEA)) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมี
สาระส าคัญครอบคลุมสาขาความมั่นคงทางน้ ามันและก๊าซ (Energy Security) กรอบแนวทางการส ารอง
น้ ามัน (Stockpiling Regime) นโยบายและมาตรการเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Energy 
Emergency Preparedness) สถิติด้านข้อมูลพลังงาน (Energy Statistics) และความร่วมมือด้านอื่นๆ 
ซึ่งเป็นที่สนใจและตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสาขาพลังงานและเศรษฐกิจ
ของไทยอย่างยั่งยืน และน าไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของไทยต่อไป 

  3) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The ๕th Indonesia – Thailand Energy Forum 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๖ 

 
 

 

 

      ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ๕th Indonesia – Thailand 
Energy Forum (The ๕th ITEF) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอนันตรา 
กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน นโยบายและการพัฒนาด้านไฟฟ้าและถ่านหิน 
รวมทั้งความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ เพื่อบรรลุความร่วมมือด้านพลังงาน 

6.11 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

    กระทรวงการคลังมีแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวาง
ระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
ประเทศ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม เพ่ิมการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน และเพ่ือรักษาเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง  
แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บ 
ได้แก่ การปฏิรูปภาษีสรรพากร การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และการปฏิรูปภาษีศุลกากร รวมทั้งการ
ปฏิรูปภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินการ ดังนี้  

๑) การจัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เช่น การจัดเก็บภาษีมรดกและ
ภาษีการให้  การน าระบบ Negative Income Tax มาใช้ในประเทศไทย  

๒) การขยายฐานภาษีประเภทใหม่ เช่น การน าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับ
ใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ 

๓) การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ เช่น  (1) การปรับลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs ส าหรับช่วงก าไรสุทธิ ๑ - ๓ 
ล้านบาท จากอัตราปัจจุบันร้อยละ ๒๐ ลงเหลือร้อยละ ๑๕  (2) มาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้ง
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trading Center: ITC)  โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการดังกล่าวแล้ว (3) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศ  

๔) การปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติของสินค้าที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี เช่น 
การแก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงฐานการค านวณภาษีสรรพสามิต  การปฏิรูปการจัดเก็บ
ภาษีสุรา ยาสูบ 

๕) การทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสีย
ภาษีในการรับภาระภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

๖) การปรับปรุงระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๗ 

 
 

 

 

๗) การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
๘) การส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษี 

ผลการด าเนินงาน :  

๑) คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่ อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (มาตรการการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
เงินได้ห้างหุ้นส่วนบุคคลและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 

๒) คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่..) รวม ๒ ฉบับ ของ
กระทรวงการคลัง  โดยกระทรวงการคลังจะจัดท าร่างอนุบัญญัติที่จ าเป็นแก่การใช้บังคับพระราชบัญญัติทั้ง 
๒ ฉบับ ต่อไป  ท้ังนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

6.12 มาตรการเศรษฐกิจระยะปานกลาง - ระยะยาว 

กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการเศรษฐกิจระยะปานกลาง – ระยะยาว รวม 5 มาตรการ ดังนี้  

1.) จัดตั้งสถาบันการเงินเพ่ือรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์) โดยจะต้องมีการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สามารถปล่อยกู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี และจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ตามมติ 
ครม. วันที่ 9 ธ.ค. 57) 

2.) มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มีก าไรสุทธิไม่เกิน 300,000 
บาท/ปี ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีก าไรสุทธิอยู่ในช่วง 300,000 - 
3,000,000 บาท เสียอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ร้อยละ15 จากเดิมร้อยละ 20  (ตามมติ ครม. วันที่ 
9 ธ.ค. 57) 

3.) การปรับโครงสร้างภาษีศุลกากรส าหรับวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปและเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับลดอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป จากเดิมร้อยละ 1-10 
เป็นร้อยละ 0 ส่วนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร จะลดเหลือร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 20-30 (ตาม
มติ ครม. วันที่ 9 ธ.ค. 57) 

4.) การออกพันธบัตรออมทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ส าหรับประชาชนทั่วไป โดย
แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลส าหรับชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจ าปี 2558 50,000 ล้านบาท 
ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ขณะที่อีก 50,000 ล้านบาทเป็นพันธบัตร ธ.ก.ส. ส าหรับการ
ชดเชยการขาดทุนโครงการรับจ าน าข้าว ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยจะสามารถเปิดให้



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๘ 

 
 

 

 

ประชาชนจองซื้อในวันที่ 12-16 มกราคม 2558 รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท  (ตามมติ ครม. วันที่ 9 
ธ.ค. 57) 

5.) กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SME เพ่ือสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs  ผ่าน
กองทุนร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในวงเงินลงทุน 10,000-25,000 ล้านบาท โดยจะ
แบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ซึ่งแต่ละกองทุนมีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท SMEs ที่มี
ศักยภาพในการเติบโต  (ตามมติ ครม. วันที่ 16 ธ.ค. 57) 

6.13 บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 

กระทรวงการคลังได้ด าเนินการออกพันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากโครงการรับจ าน าข้าว วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้าน
บาท ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจ าน าข้าวในช่วงที่
ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงการคลังร่วมกับ ธ.ก.ส. ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จึงได้ประชุมหารือร่วมกันก าหนดแผนการออกพันธบัตรของ ธ.ก.ส. โดยมีกระทรวงการคลังค้ า
ประกันต้นเงินและดอกเบี้ยตลอดอายุพันธบัตร และรัฐบาลรับภาระในการช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรในครั้งนี้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจ าน าให้
สอดคล้องกับภาระทางการคลังและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสมต่อไป การออก
พันธบัตรของ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

๑) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒๐ (Re-open ครั้งที่ ๒) อายุคงเหลือ 
๓ ป ี๑๐ เดือน ในอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี และ 

๒) พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ อาย ุ๗ ปี ในอัตราผลตอบแทนร้อย
ละ ๓.๐๑ ต่อปี ซึ่งจากการท าการส ารวจความต้องการลงทุนของนักลงทุน (Book building) ปรากฏว่ามี
นักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนในพันธบัตรทั้ง ๒ รุ่น เป็นวงเงินรวมมากถึง ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น
พันธบัตรรุ่นอายุคงเหลือ ๓ ปี ๑๐ เดือน วงเงิน ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรรุ่นอายุ ๗ ปี จ านวน 
๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรในรุ่นดังกล่าวมีสัดส่วนของนักลงทุนต่างๆ ที่ไม่เป็นสถาบัน
การเงิน (Non-bank) รายใหม่โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้ความสนใจ
ลงทุนเป็นจ านวนมาก 

6.14  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

6.14.1 โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๑๙ 

 
 

 

 

โครงการ ก่อสรา้ง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

ขั้นตอน
ประกวด
ราคา 

อยู่ระหว่าง
เสนอครม.

อนุมัติ
โครงการ 

ออกแบบ
แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

พัฒนา
โครงขา่ยรถไฟ 
ทางคู่ ขนาดราง 

1.435 ม. 

๑. ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า- 
แก่งคอย 

  
       

๒. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น          
๓. ช่วงประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร          
๔. ช่วงลพบุร-ีปากน้ าโพ          
๕. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ          
๖. ช่วงนครปฐม - หัวหิน          
๗. ช่วงหัวหิน- ประจวบคีรีขันธ ์          
๘. ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย          
๙. ช่วงชุมทางถนนจิระ -อุบลราชธาน ี          
๑๐. ช่วงขอนแก่น - หนองคาย          
๑๑.ช่วงชุมพร -สุราษฎร์ธาน ี          
๑๒. ช่วงสุราษฎรธ์านี - สงขลา          
๑๓. ช่วงหาดใหญ ่- ปาดังเบซาร ์          
๑๔. ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม ่          
๑๕. ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา-มาบตาพุด          
๑๖. ช่วงกรุงเทพ-ระยอง          
๑๗. ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย          

 
นอกจากนี้ ขณะนี้ได้การคัดเลือกที่ปรึกษาส าหรับเพื่อศึกษาและออกแบบระบบรถไฟฟ้าทางคู่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการลงนามในสัญญา
จ้าง ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมกราคม 2558 
 

6.14.2 โครงการพัฒนารถไฟฟ้า 

โครงการ 
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ

รายละเอียด 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

อยู่
ระหว่าง
เสนอ
ครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

๑. สายสีแดง ชว่งบางซ่ือ – รังสิต         

๒. สายสีม่วง ชว่งบางใหญ่ - บางซ่ือ   
 

96.30% 
    

๓. สายสีน้ าเงิน ชว่งบางซ่ือ –ท่าพระ  
และหัวล าโพง-บางแค 

  
 

57.33% 
    

๔. สายสีเขียว ชว่งแบริ่ง – สมุทรปราการ   
 

44.42% 
    

๙. สายสีเขียว ชว่งหมอชิต –สะพานใหม่ –คูคต         
๕. สายสีชมพ ูช่วงแคราย – มีนบุรี         

๖. สายสีส้ม ชว่งตลิ่งชัน – มีนบุร ี         

๗. สายสีเหลือง ชว่งลาดพร้าว – ส าโรง         



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๒๐ 

 
 

 

 

โครงการ 
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
แก้ไขแบบ

รายละเอียด 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง 

อยู่
ระหว่าง
เสนอ
ครม. 

ประกวด
ราคา 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ออกแบบ 

๘. ระบบเชื่อมต่อ ทสภ.ส่วนต่อขยาย ชว่ง พญาไท- 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

        

 
 
6.14.3 โครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน 

โครงการ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง การจัดซ้ือจัดจา้ง ประเมินราคากลาง/ขอ

อนุมัติราคากลาง 
เวนคืน
ที่ดิน 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา ศึกษา

ผลกระทบ 
๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุรี-อ.วังน้ าเขียว ตอน ๓ จ.
นครราชสีมา ปราจีนบุร ี

  
  

   

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.
กบินทร์บุร-ีอ.ปักธงชัย (ทางเช่ือมผืน
ป่า) จ.ปราจีนบุร ี

  
  

   

๓. ทางหลวงหมายเลข ๔ กระบี ่– อ.
ห้วยยอด จ.กระบี ่

  
     

๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ.บ้าน
บึง – บรรจบทางหลวงหมายเลข๓๓๑ 
– อ.บ้านค่าย ตอน ๓ จงระยอง 

   
  

  

๕. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ.บาง
ปะกง – ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จ.
ฉะเชิงเทรา 

   
  

  

๖. โครงการถนนเช่ือมต่อถนนราช
พฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก 

    
   

๗. โครงการขยายราชพฤกษ ์ระยะที ่
๒ (ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ – 
คลองมหาสวัสดิ ์

  
  

   

๘. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.
ชุมพร 

  
  

   

๙. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 
สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท 

  
  

   

๑๐. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท 
สาย ง๑ ง๒ ง๔ และ ง๕ ผังเมืองรวม
เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

  
  

   

๑๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สาย ก (ตอนที ่๒) ผังเมืองรวมเมืองสุ
ราษฎรธานี จ.สุราษฎร์ธาน ี

  
  

   

๑๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจบริเวณ
ชายแดนของกรมทางหลวงชนบท 

  
  

   

๑๓. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด 

  
       

 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๒๑ 

 
 

 

 

๖.๑4.๔ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 

๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่  ๒ จะต้อง        
เร่งด าเนินการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน งานก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและงานก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จในปี 2560 สาหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งสารองและการก่อสร้างอาคาร
ผู้โดยสารหลังที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอรายละเอียดต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการเงิน 
การลงทุนของ ทอท. ในวันที่ 20 ม.ค. 2558 และคณะกรรมการ ทอท. ในวันที่ 21 ม.ค. 2558 

๒) งานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาอาคาร
ผู้โดยสารอาคาร ๒ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๕ และอาคารเชื่อมต่อด้านทิศใต้ (South corridor) 
คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๓) โครงการพัฒนาทางอากาศยานภูเก็ต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 49.49 คาดว่าอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศจะแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2559 และแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี ๒๕60 

4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างท าการศึกษา ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยานเพ่ือผลั กดันให้เกิดผลการ
ด าเนินงานอย่างรวดเร็ว 

๖.๑4.๕ การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า 

๑) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ .ตราด (พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๙) ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๗2.57 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยกรมเจ้าท่ามี
แผนปรับปรุงท่าเรือจ านวน ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนใจโดยได้เสนอแนวทางการพัฒนา
โดยสารทางน้ าเพ่ือแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร 
รถไฟฟ้า รถประข าทาง โดยจะยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือเพ่ือให้มี
ความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ โดย
ภาคเอกชนขอใช้สิทธิในการบริหารพ้ืนที่บนท่าเรือ ส าหรับท่าเทียบเรือที่จะพัฒนามี ๑๙ แห่ง โดยใน
ระยะแรกจะพัฒนาก่อนจ านวน ๙ แห่ง ในส่วนของภาครัฐกรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 
๒๕๕๘ แล้ว ส าหรับส่วนของภาคเอกชนอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมธนารักษ์ในการขอใช้สิทธิใน
การบริหารพื้นที่บนท่าเรือ 

๓) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส ารวจออกแบบรายละเอียด
โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่านเพ่ือการเดินเรือ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขณะนี้
อยู่ระหว่างการศึกษา 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๒๒ 

 
 

 

 

๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสักเพ่ือเชื่อมโยงการ
ขนส่งทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมายังท่าเรือต่าง ๆ ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลง
ฉบัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง         
โดย กทท. จะก่อสร้างรางรถไฟและใช้เครื่องมือยกขนชนิดปั้นจั่นเดินบนราง เพ่ือให้สามารถบรรทุก/ขนถ่ายตู้
สินค้าในแต่ละขบวนในเวลาไม่เกิน 1 ชม. (เดิม 2 ชม.) ทั้งนี้ กทท. จะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด วงเงินลงทุนรวม 2,944.93 ลบ. รวมทั้งบริหารและประกอบการเอง    
และจะจ้างเหมาบริการจากเอกชนเฉพาะกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า  ซึ่งกระทรวงคมนาคม           
ได้มีหนังสือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2557 เพ่ือเสนอ ครม. ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 

6) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง          
ของ กทท. เพ่ือให้สามารถรองรับตู้สินค้าได้สูงถึง 300,000 ทีอียูต่อปี วงเงินลงทุน 1,864.19 ล้านบาท 
กทท. ก าหนดรูปแบบการลงทุนโดยจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือยกขนหลักทั้งหมด 
และจ้างเหมาบริการจากเอกชนเฉพาะในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ซึ่งกระทรวงคมนาคม          
ได้มีหนังสือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2557  เพื่อเสนอ ครม. ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการแล้ว 

  ๖.๑4.๖ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ือ
น ามาทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ขณะนี้ ขสมก. ได้ประกาศขายซอง
ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. – 20 ม.ค. 2558 ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 27 ม.ค. 2558 
ก าหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 ก.พ. 2558 และคาดว่าจะลงนามในสัญญา
ได้ภายในเดือน ก.พ. 2558 และส่งมอบรถได้ทั้งหมด 489 คัน ภายในเดือน พ.ค. 2558 

๖.๑5 การปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ 

การประชมุคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่
17 ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มมีติดงันี้ 

1) รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  :  รับทราบการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้รวม ๒๒๒,๑๕๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕ จากเป้าหมายที่วงเงิน ๓๔๒,๕๘๓ ล้านบาท และรับทราบกรอบงบลงทุนประจ าปี ๒๕๕๘ ของ
รัฐวิสาหกิจจ านวนรวม ๓๗๓,๒๕๒ ล้านบาท โดย ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (สะสมเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ ๑๐,๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓ จาก
เป้าหมายที่วงเงิน ๑๙,๑๖๒ ล้านบาท  นอกจากนี้ คนร. ได้น าระบบ PFMS – SOEs ซึ่งเป็นการติดตามใน
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๒๓ 

 
 

 

 

ลักษณะรายสัญญาโครงการ มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจด้วย 

2) การแก้ไขปัญหาบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) : คนร. ได้เห็นชอบกรอบการด าเนินงานของโครงการโทรคมนาคมของประเทศ ส าหรับ
แผนแก้ไขปัญหาของ ทีโอที และ กสท ให้เพ่ิมเติมการลดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน และให้ก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

3) รูปแบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจภาพรวมของประเทศ : รับทราบเหตุผล
และทางเลือกในการปรับปรุงรูปแบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ก ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลฯ) เสนอ และ
เห็นชอบในหลักการให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ศึกษารูปแบบหน่วยงานที่จะก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจให้เป็นลักษณะรวมศูนย์ และน าเสนอ คนร. ต่อไป 

4) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ–รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) : เห็นชอบหลักการการแก้ไขแบบ
รายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เพ่ือให้สถานีบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทาง
รถไฟแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและสามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งเข้าสถานีบางซื่อไว้ใน
คราวเดียวกัน  

5) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) : เห็นชอบในหลักการให้ กฟภ. ด าเนินโครงการ 

6) ขอ้เสนอสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ : คนร. รับทราบข้อเสนอการปฏิรูปการ
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทยตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่อไป 

๖.๑6 การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

6.16.1 โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร 

      ๑)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก 
(Thailand Food Quality to the World) เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๒๔ 

 
 

 

 

ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม   ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก  สร้าง
ความรับรู้ให้อาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่นิยมทั่วโลก และสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค  โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ 
อาทิ  การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพ่ือการส่งออก การจัดการร้านอาหาร การก าหนดกระบวนการ
ผลิตการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่วัตถุดิบทางเกษตร และ
การแปรรูปสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ล้นตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีความปลอดภัยในระดับสากล โดยจัดสัมมนา “ครัวฮาลาล
ไทยสู่ครัวโลก” ด้วย 

๒) โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บนแนวคิด
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับของตลาด  เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล และยกระดับ
องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับบุคคลากรและผู้บรโิภคทัว่ไป โดยมี
กิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร การจัด Business matching 
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่บนแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร  

6.16.2 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ผลิตชุมชนให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันคุณภาพเพ่ิมความน่าเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค โดยมีผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองคุณภาพจ านวน  
3,385  ฉบับ ตรวจติดตามเพ่ือรักษาคุณภาพ 22 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ผลิตสินค้าชุมชน ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและค าสั่งซื้อด้วยคุณภาพที่สม่ าเสมอและเป็นไปตามที่ลูกค้า
ต้องการ ณ จังหวัดเชียงรายและหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วม  574  คน  จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ผลิตสินค้า 
OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการส าหรับผู้ผลิตชุมชนมุ่งสู่สากล
และเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ผลิตชุมชนรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ จังหวัดเชียงราย 
โดยมีผู้เข้าร่วม  ๙๘  คน 

            6.16.3 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
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๑) การจัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” โดยร่วมมือกับ
สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศรวมกว่า ๒,๔๔๓ ราย จัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายและจ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษพร้อมกันทั่วประเทศ (๙ ต.ค.-๓ พ.ย.๕๗)  มี
มูลค่าซื้อขายรวมกว่า ๒๘๕ ล้านบาท สินค้าขายดีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒) การพัฒนาสินค้าชุมชุน  โดยพัฒนาเชิงลึกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม.  โดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการเพ่ือก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความ
เหมาะสม จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์รวม ๓๑๐ ราย อบรมบ่มเพาะ
ด้านการออกแบบ ๕๐ ราย  ก าหนดกลยุทธ์และพัฒนาสู่ตลาดออนไลน์รวม ๓,๐๘๐ ราย  ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
รุ่น สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์   จัดงาน“มหกรรม OTOP ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ มอบความสุขสู่ประชาชน” ณ จังหวัดชลบุรีและตรัง  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแต่ละครั้งกว่า 
๓๐๐ คูหา มูลค่าจ าหน่ายรวมกว่า ๖๐ ล้านบาท   

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศการบริโภค ลดค่าครองชีพ สร้างความสามัคคี  อาทิ จัดงานพาณิชย์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขฯ (๒๐๐ คูหา) ครั้งที่ ๔ จังหวัดกระบี่ และครั้งที่ ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

 

๔) การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๔.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔.๒) เข้าร่วมประชุมร่วมกับสภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทยในการ
ส ารวจพ้ืนที่การค้าชายแดนไทย - ลาว และประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทย
กับลาวและเวียดนามและเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
พิจารณาแนวทางการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาร่างแนวทางการบริหารจัดการชายแดน ด้านความมั่นคง เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในภาพรวมการ
จัดการค้าชายแดน 

๔.๓) จัดคณะเดินทางลงพ้ืนที่ ณ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเพ่ือ
รับทราบข้อมูลสถานการณ์การค้าและการลงทุนในพ้ืนที่แม่สอด - เมียวดี พร้อมติดตามความคืบหน้า
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งปัจจุบันการค้าชายแดนไทย - เมียนมา มีมูลค่าการค้าชายแดนสูง
เป็นอันดับ 1 
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  ๖.๑7 การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  คณะกรรมการการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการเร่งด่วนภายใต้
แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร จ านวน ๘ โครงการ วงเงิน ๖๗๗ ล้านบาท (ตามมติ 
คสช. วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๗) โดยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานไปแล้วจ านวน ๒ ครั้ง (๑๙-๒๐ 
ต.ค. ๕๗ และ ๒๑-๒๒ พ.ย. ๕๗)  

  ๖.๑8 การขับเคลื่อน Digital Economy 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อม
เพื่อขับเคลือ่น Digital Economy ดังนี ้

  6.18.1 เตรียมการจัดท าภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) Hard Infrastructure (๒) Soft Infrastructure (๓) Service Infrastructure 
(๔) Digital Economy Promotion (๕) Digital Society และ Knowledge Resource  

6.18.2 เตรียมการจัดท าโครงการน าร่อง ๖ โครงการ ได้แก่ (๑) ระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) (๒) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) (๓) ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (๔) Application Program Interface (API) (๕) e-Market Place (๖) 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ า ส าหรับผู้พิการ  

6.18.3 เตรียมการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ปัจจุบัน  เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งสาระส าคัญ
ของร่างฯ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการจัดท าแผนระดับชาติ ว่าด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานและปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลให้
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลฯ เป็นระบบและส่งเสริมการท างานซึ่งกันและกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

6.18.4 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือศึกษาแนวทางและ
แผนธุรกิจในการปรับปรุงกิจการโดยอาจพิจารณาเป็นรายธุรกิจของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

6.18.5 เจรจากับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพ่ือให้ภาครัฐมีซอฟต์แวร์ที่เป็น
ลิขสิทธิ์ของรัฐบาล (Government License) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคาซอฟต์แวร์ส าหรับ
โปรแกรมส านักงาน (Office) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการกับผู้พัฒนา  
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6.18.6 ประชุมหารือกับภาคธุรกิจ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการลงทุนด้าน ICT 
และรับทราบข้อคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีต่อการขับเคลื่อน Digital Economy ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
บุคลากร การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ การส่งเสริมธุรกิจ การลงทุน และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ยังได้หารือกับกลุ่มสมาคมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
เพื่อก าหนดทิศทางของการพัฒนา 

6.18.7 ส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนท์  โดยน าผู้ประกอบการเข้า
ร่วมงาน BKK International Digital Content และได้รับการตกลงธุรกิจกับนักธุรกิจจีนจากปักกิ่ง 
วงเงินรวม ๒๒๐ ล้านบาท 

 

 บทวิเคราะห์ 
 ในระยะต่อไปจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เพ่ือให้มีปริมาณเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี สินภาคประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกร รวมทั งเตรียมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พร้อมส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 
 
นโยบายที่  ๗  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

  ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  ๗.๑.๑ นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
– สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN – ROK Commemorative Summit) และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี สาระส าคัญสรุป
ได้ดังนี้ 

   (๑) การประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN – 
ROK Commemorative Summit)  

  ที่ประชุมได้ “ทบทวนความร่วมมืออาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี และทิศทางใน
อนาคต (Review of ASEAN – ROK Relations and its Future Direction)” และรับรองแถลงการณ์
ร่วมว่าด้วยวิสัยทัศน์ในอนาคตของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (Joint 
Statement on our Future Vision of ASEAN – ROK Strategic Partnership) ซึ่งก าหนดทิศทาง
ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) การเมืองและความมั่นคงเพื่อสันติภาพของภูมิภาค 
(๒) เศรษฐกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรือง (๓) สังคมและวัฒนธรรมเพื่อความสุขร่วมกัน (๔) ความเชื่อมโยงใน
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๒๘ 

 
 

 

 

อาเซียน (๕) การแก้ไขปัญหาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และ (๖) การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก
ความร่วมมืออาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายใต้
หัวข้อ “สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ น ามาซึ่งความสุข (Building Trust, Bringing Happiness)” ต่อไปในอนาคต 

  ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ าศักยภาพของความร่วมมือระหว่างอาเซียน – 
สาธารณรัฐเกาหลี และไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค การยกระดับความร่วมมือด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการ
ขยายตัวของความเชื่อมโยงในภูมิภาค เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด 
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 

   (๒) การประชุม ASEAN – ROK CEO Summit 

   นายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษแก่นักธุรกิจระดับผู้บริหารจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียน โดยได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
และบทบาทของเอเชีย พร้อมกับเน้นย้ านโยบายรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้แนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศ พร้อมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจสาธารณรัฐเกาหลีให้
เข้ามาลงทุนในไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนในสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน การเกษตร และเทคโนโลยีการก าจัดขยะและ
การสร้างพลังงานจากขยะ เป็นต้น  

  ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับคณะนักธุรกิจสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
ตัวแทนนักธุรกิจจากบริษัทต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ บริษัท K-water, Lotte Group, 
Hyuandai Motor, Sumsung Electro-Mechanics, The Shilla Duty Free และ POSCO โดยได้เน้น
ย้ านโยบายรัฐบาลที่จะดูแลนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมสนับสนุนการลงทุนจาก
สาธารณรัฐเกาหลีในสาขาที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น  

 ๗.๑.๒ การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้และกรณีศึกษาว่า
ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Legal)” การ
ฝึกอบรมหัวข้อ “การบริหารห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าด้วยการคิดแบบองค์รวมเพ่ือบูรณาการสู่
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก (AEC Value Chain)”  

 ๗.๑.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการริเริ่มภายใต้กรอบความร่วมมือทางการเงิน
อาเซียน  + ๓ โดยได้มีการลงนามในร่างความตกลงร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน + ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการให้สัตยาบันของกลุ่มประเทศ + ๓ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ๕ ประเทศ  
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  ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 

   รัฐบาลโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม 
รวมถึงการออกมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและ
เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาทิ 

   ๗.๒.๑ โครงการน าร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ 

   ๗.๒.๒ โครงการรองรับผลกระทบสู่ประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์ โดยได้
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จ านวน ๕,๖๒๐ ตัวอย่าง 

   ๗.๒.๓ การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาทิ 

    (๑) การจัดสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน ๓๑๐ คน 

    (๒) การจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง 
ถั่วฝักยาว ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน ๖๐ คน 

    (๓) การจัดฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) เพ่ือการ
เฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน ๑๐๐ คน 

    (๔) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน Codex 
กับอนาคตอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทยให้แก่ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน ๕๐ คน 

    (๕) การจัดสัมมนาเพ่ือระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง 
ร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วมส าหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน 
จ านวน ๕๐ คน 

    (๖) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเรื่องข้อก าหนด
ทั่วไปตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ให้แก่เจ้าหน้าภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน ๖๐ คน รวมทั้งการเข้า
ร่วมประชุมและเจรจาเพ่ือพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร 

   ๗.๒.๔ เปิดตัวโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร ๔ ภูมิภาค 
และ กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ 

   ๗.๒.๕ สานต่อโครงการที่ได้ริเริ่มไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งออก เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนและ/ หรือหลังการ
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ส่งออก โครงการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ โครงการบริการ
ประกันการส่งออกระยะสั้น การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น  

  ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    รัฐบาลโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินโครงการและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ 
และแรงงานไม่มีทักษะ กล่าวคือ 

    ๗.๓.๑ สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ริเริ่มไว้แล้วเพ่ือให้เกิดผลต่อเนื่อง เช่น การ
พัฒนาทักษะภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
แรงงานไทย การเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและการขนส่ง และโครงการอบรม  ผู้ประกอบอาหารไทย 

    ๗.๓.๒ ก ากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิน่ฐานตาม
มาตรฐานแรงงาน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนและการเสริมสร้างวิ นัยการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

   ๗.๓.๓ จัดท าข้อมูลโครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ตามหัวข้อการเจรจาและการประชุมหารือของนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสรุปรายงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการประชุมคณะท างานประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุติ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ และจัดท าเอกสารและแผนเข้าร่วมประชุมคณะท างานกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  

    ๗.๓.๔ จัดประชุมทางวิชาการระดับอาเซียน “Teaching Profession in 
ASEAN” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการคุรุสภา องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEAMEO) และสภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการใน
เรื่องวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู 

  ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

   รัฐบาล โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้สานต่อการด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๓๑ 

 
 

 

 

   ๗.๔.๑ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับ
ต่างๆ เพ่ือให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 

  พิธีสาร ๒ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการหาข้อยุติในการจัดท าร่างพิธีสาร 

  พิธีสาร ๗ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการ    
ลงนามพิธีสาร 

  พิธีสาร ๙ กรมการขนส่งทางบกได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยใน
การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

   ๗.๔.๒ การด าเนินงานโครงการภายใต้กรอบ IMT-GT มีความคืบหน้าของ
โครงการต่าง ๆ เช่น  

  - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ – สะเดา ขณะนี้อยู่
ระหว่างเตรียมส่ง Draft Final Report ของงานศึกษาความเหมาะสม  

  - โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-บ้านประกอบ/ชายแดนไทยมาเลเซีย 
ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

  - โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่) จ.ตรัง ขณะนี ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการโอนให้หน่วยงานท้องถิ่นในพื นที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล) รับผิดชอบดูแล
เป็นการชั่วคราว 

  - โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment Report หรือ EIA)  

  - การเปิดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเล
เส้นทาง เบลาวัน - ปีนัง - ตรัง (อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ไทย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) 

   ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน 
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  

   ๗.๕.๑ รัฐบาล โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินการสานต่อ
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังนี้ 
    (๑) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน ๑             
จ. หนองคาย ระยะทาง ๓๐ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง 
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    (๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก - แม่สอด ตอน ๓ จ.ตาก ระยะทาง 
๒๕.๕ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่
ระหว่างเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง 
    (๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ กาฬสินธุ์ - อ. สมเด็จ ตอน ๒ จ. กาฬสินธุ์ 
ระยะทาง ๑๑ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๗๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้
อยู่ระหว่างประเมินราคากลาง  
    (๔) ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก ตอน ๒ จ.ตราด ระยะทาง 
๓๕ กม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๑,๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง 

   ๗.๕.๒ สานต่อโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีให้มีแหล่ง
เงินทุนในการจัดหาเรือ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยได้อนุมัติการจัดสรรวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
พาณิชยนาวี ณ เดือนพฤศจิกายน จ านวน ๑๓,๐๐๕ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญา
ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ านวน ๑๕ ล้านบาท 

  ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิต และการลงทุนข้ามแดน 

   ๗.๖.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ดังนี้ 

    (๑) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ คมนาคม ด่านชายแดน 
และนิคมอุตสาหกรรม จ านวน ๘๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๖,๕๖๕.๖๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น (๑) 
แผนงานหลัก (ระยะเร่งด่วน) และ (๒) แผนงานรอง (ระยะต่อไป) 

    (๒) แผนเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านชายแดน ได้แก่ อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ๑๑๙ อัตรา เพ่ือรองรับการเปิดด่านชายแดนเพ่ิมขึ้น และการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงขยายเวลาเปิดด่านพรมแดน  

  ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้หลักการของแผนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร โดยมอบ
คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติม แบ่งเป็นระยะเวลาด าเนินงานให้
ชัดเจนต่อไป 

   ๗.๖.๒ สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่มไว้แล้วให้เกิดผลรูปธรรม เช่น การขยาย
ระยะเวลามาตรการส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนา
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ด่านศุลกากรอรัญประเทศ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรแม่สอด โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา 
(ด่านพรมแดนสะเดา) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เป็นต้น 

   ๗.๖.๓ การจัดสัมมนาเพื่อบูรณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการ
ประกาศใช้มาตรฐานบังคับ จ านวน ๓๐๐ คน 

   ๗.๖.๔ สานต่อโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการแบบ 
National Single Window (NSW) โดยได้ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตงานและการประชาพิจารณ์    
ครั้งที่ ๑ แล้ว 

 

   ๗.๖.๕ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามแนวชายแดน
และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) ที่พิจารณาเห็นชอบพื้นที่ที่
มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ พ้ืนที่ชายแดนและเห็นชอบหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการด าเนินการ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรให้สอดรับกับ
กิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวผ่านการพัฒนาสหกรณ์ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริหารจัดการผลิตผล
การเกษตรให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่า ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกินความต้องการและราคาตกต่ า  โดยการน ามาเก็บรักษา
ปรับปรุงสภาพและแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าด าเนินการใน ๒ เขตพัฒนาพิเศษ คือ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด จ.ตาก น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน โดย ๔ สหกรณ์ และ (๒) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว น าเข้ามันส าปะหลัง จ านวน ๒๔,๐๐๐ ตัน ข้าว ๑๐,๐๐๐ ตัน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕,๐๐๐ ตัน และถั่วเหลือง ๕,๐๐๐ ตัน โดยสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด และ
สหกรณ์เครือข่ายอีก ๑๒ แห่ง และได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์กู้ยืมในลักษณะกองทุนพัฒนา
สหกรณ์และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
  ๗.๗ การด าเนินการอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือ
เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตส านึกรักชาติน าพาไทยสู่อาเซียน แก่เครือข่ายผู้สูงอายุ 
ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (รุ่นที่ ๔) ด าเนินการโดยน าผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศูนย์ ๓ วัย สาน
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ (ภาคใต้) จ านวน ๖๘ คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตส านึกรัก
ชาติน าพาไทยสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมขนอม โกลเด้น บีช รีสอร์ท 
จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือปลุกจิตส านึกที่ดีงามให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๓๔ 

 
 

 

 

บรรยายจากพระวิทยากร และการศึกษาประวัติศาสตร์จากโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ และเมืองเก่าลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากรชาวต่างชาติ และชาวไทยเป็นผู้
ด าเนินกระบวนการ ถือเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งสร้างความสนใจให้กับ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 

 ๒. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 13 และการประชุมท่ี
เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม Sedona กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ซึ่งมีหัวข้อหลักคือ“การเร่งด าเนินการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศในประชาคมอาเซียนหลังปี 
๒๕๕๘” (Accelerating Action towards Gender Equality in the ASEAN Community beyond 2015) 
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่า
ด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและ สิทธิเด็ก(ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) ซึ่ง
จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก (๒) การประชุมคณะกรรมการอาเซียน ด้านสตรี (ASEAN Committee 
on Women – ACW) ครั้งที่ ๑๓  (๓) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี + ๓ (ASEAN Committee 
on Women Plus 3 – ACW+3)  ครั้งที่ ๖ 
  ๓. จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนาและการ
ประชุมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง วันที่  ๒๓-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  -  การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา ครั้งที่ ๙ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ที่ประชุมได้จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคม 
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สู งอายุ ผู้พิการ 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๐ รวมทั้งประเด็น
การดึงผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  
  -  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๐ (๒๕ – ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ผู้แทนเด็กจากการประชุมเวทีส าหรับเด็ก (ASEAN Children’s Forum) ครั้งที่ ๓ 
ซึ่งจัดในไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ได้น าเสนอผลการประชุมและข้อเสนอแนะของเด็กที่ต้องการให้ภาครัฐได้ดึง
เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดท าข้อตกลง ปฏิญญา และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
โดยมีการใช้วีดีโอที่ผลิตในช่วงการประชุมเวทีส าหรับเด็กประกอบการน าเสนอดังกล่าว โดยที่ประชุมรับ
ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
ครั้งที่ ๙ ไปพิจารณาอาเซียนกับยูนิเซฟจะมีการลงนามในเอกสารกรอบความร่วมมือในเดือนธันวาคมนี้ 
โดยจะเน้นความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็ก  
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  ๔. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร ณ จ. มุกดาหาร 
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และจัดกิจกรรมถาม-ตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนใน จ. มุกดาหาร จ านวน 
๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 
๔๕๐ คน และโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 
๕๐๐ คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  นอกจากนี้ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ๓ แห่ง 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก จ. ตราด โรงเรียนบ้านแม่จัน จ. เชียงราย และ
โรงเรียนสา จ. น่าน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักเรียนและ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียนอย่างยั่งยืน 

 
นโยบายที่  ๘  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจยัและพัฒนา และนวัตกรรม 
 
 ๘.๑ การสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
  ๘.๑.๑ การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าร่างกรอบ
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้สิทธิพเิศษดา้นการลงทนุเพ่ิมเตมิ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นที่การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอกรอบการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ BOI ได้น าไปพิจารณาใช้ในการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา 
  ๘.๑.๒ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย  
ได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial 
Technology Assistance Program: iTAP) จ านวน ๖๐๖ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ๔๓๒ 
โครงการ และโครงการใหม่ ๙๖ โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ ๗๘ โครงการ 
  ๘.๑.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค ได้บูรณาการ 
การท างานร่วมกับจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการรายย่อยในพื นที่
ตามความต้องการของแต่ละพื นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดอุดรธานี 
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และจังหวัดล าปาง  นอกจากนี  ได้ด าเนินการพัฒนาสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอรับรอง
มาตรฐาน ๙ ผลิตภัณฑ์  โดยมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,412 ราย  
ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิภาคเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025     
 
 ๘.๒ การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   
  ๘.๒.๑ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ (Talent Mobility) ได้จัดท านโยบาย
ส่งเสริม Talent Mobility ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) แล้ว ขณะนี อยู่ในขั นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  และได้ด าเนินการ
จัดตั งศูนย์อ านวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) จ านวน ๓ แห่ง คือ ที่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทั งนี   บริษัท SMEs 
ได้รับการวินิจฉัยปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ จ านวน ๒๒๐ บริษัท  นอกจากนี   ได้พิจารณาให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จ านวน ๗ โครงการ โดยมีนักวิจัยเคลื่อนย้ายไปจ านวน ๒๗ คน และ
นักศึกษาจ านวน ๓๑ คน รวม ๕๘ คน ไปปฏิบัติงานวิจัยและช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ 
  ๘.๒.๒ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ อยู่ระหว่างการจัดท านโยบาย National STEM 
Policy for Competitiveness หรือ การพัฒนานโยบายเพ่ิมผลิตภาพของ STEM Workforce ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  และการจัดท าแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของประเทศไทย (STEM Master Plan) ซึ่งจะเน้นการด าเนินงาน 
STEM ในส่วนของบุคลากรวัยท างาน (STEM Workforce)  และ STEM Education  ทั งนี   ได้วางกรอบ
หลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน ภายใต้หลักสูตรเส้นทางอาชีพแฟชั่นสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ  
รวมทั งได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาส าหรับครูผู้สอนในระดับ ม .ปลาย เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้แก่โรงเรียนน าร่องทั ง ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา ๒) โรงเรียนแจงร้อน
วิทยาคม ๓) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ๔) โรงเรียนวัดราชโอรส  และ ๕) โรงเรียนราชประชาสมาสัย    
  ๘.๒.๓ การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) ได้ด าเนินการน าร่อง
โครงการ WiL ร่วมกับ ๕ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๓๗ 

 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ  และ ๑ วิทยาลัยเทคนิค คือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
โดยมีนักศึกษารวม ๑๐๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่การฝึกทักษะการท างานในสถาน
ประกอบการ และมีครู อาจารย์ ๓๐ คน ได้พัฒนาศักยภาพและได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ STEM เข้ากับ
การเรียนการสอนในโรงเรียน ปัจจุบันได้ด าเนินการขยายผลโครงการ WiL ระดับ ปวส. ในรูปแบบ
โรงเรียน-โรงงาน และพัฒนาหลักสูตร ปวส. เชื่อมโยงระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ  โดยมี
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการพัฒนา จ านวน ๒๒ คน  ผ่านโครงการพัฒนาก าลังคนทาง
เทคนิคระดับ ปวส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานผลิต
เส้นลวด ของบริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 
  ๘.๒.๔ การพัฒนาก าลังคนในสาขาขาดแคลน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
มีแผนการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ ระดับปริญญาโท -เอก ในสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุและ
พลังงาน  สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์
พื นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี รวมจ านวน ๑,๔๘๐ คน 
(ต่างประเทศ ๑,๓๒๐ คน และในประเทศ ๑๖๐ คน) ภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓  และโครงการฯ ระยะที่ ๓+  ปัจจุบันได้จัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนต่อเนื่องแล้ว ๑,๒๒๐ คน ซึ่งเป็นทุนต่างประเทศ ๑,๐๗๐ คน และทุน
ภายในประเทศ ๑๕๐ คน  และมีแผนจัดสรรทุนใหม่จ านวน ๒๖๐ ทุน โดยอยู่ระหว่างการสอบและ
คัดเลือกทุน 
 ๘.๒.๕ การพัฒนาและส่ ง เสริมผู้ มีความสามารถพิ เศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับสู่
มาตรฐานสากล โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จ านวน ๒,๘๐๓ ทุน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบและคัดเลือกทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และทุนโครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  และอยู่ระหว่างการเตรียมงานการเป็น
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั งที่ ๕๖ ปี ๒๕๕๘ ในประเทศไทย  
ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) โดยสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัครผู้เข้ารับทุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน 
๓๕๕ ทุน นอกจากนี  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ ๒ (ทุนเรียนดี
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๓๘ 

 
 

 

 

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพ่ือผลิตอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงเพ่ือพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  โดยรับนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗  เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๖๗ คน  
  ๘.๒.๖ โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ได้จัดแสดงนิทรรศการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ ในช่วง
ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เด็กและเยาวชนไทยได้
เรียนรู้และศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ interactive และหลังจากนั นจะขยายสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนในทุกพื นที่ของไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และท าให้
คนในสังคมเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ นจนน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 ๘.๓ การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพ่ิมจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐% มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย โดยนอกจากจะท าให้
ผลงานวิจัยในภาครัฐรองรับความต้องการเชิงพาณิชย์ที่แท้จริงแล้ว  ยังเชื่อมโยงการวิจัยกับภาคเอกชน
เพ่ือให้มีนวัตกรรมในการลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพ่ือการส่งออกและบริโภค
ภายในประเทศ  
 
 ๘.๔ การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย 
  ๘.๔.๑ การพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ภายในประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง  รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพ่ือลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
โดยได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทยด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยที่จะ
น ามาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั งด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง และได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ ๔ จ านวน  
๓๐ คน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางราง  โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอน wheel-rail interaction ชั นสูง
ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์และการทดสอบเรื่องล้อ-ราง และสื่อการเรียนการสอนทางด้านระบบ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๓๙ 

 
 

 

 

ไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ  รวมทั งด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบระบบ Rail Fastening 
System ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
  ๘.๔.๒ การบริหารจัดการน  า  ได้มีการเปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน  า
เคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  โดยศูนย์แห่งนี เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน  าและภูมิอากาศแห่งชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยัง
พื นที่บัญชาการและประมวลผลได้ทุกสถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ร วมถึง
ให้บริการข้อมูลน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน  นอกจากนี   ได้มีการจัดท า
ร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ โดยบูรณาการท างานข้ามกระทรวงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ กว่า ๓๐ หน่วยงาน   ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอให้คณะกรรมการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน  าพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
รายงานข้อมูลน  ารายสัปดาห์  รวมทั งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net  
 
 ๘.๕ การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  
  ๘.๕.๑ การจัดตั งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ 
(องค์การมหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability and Elderly 
Persons(Public Organization)) เพ่ือเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน (Inclusive Society) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการน าเสนอการจัดตั งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การ
มหาชน) ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
  ๘.๕.๒ การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรือ MSTQ (Metrology Standardization Testing Quality) ได้ขับเคลื่อนเพ่ือให้มีระบบการ
บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ (Platform MSTQ) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คาดว่าจะพร้อมใช้งานได้ภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๕๘  และระยะที่สอง เป็นการผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิเคราะห์ 
ทดสอบ สอบเทียบ MSTQ ระดับกระทรวงให้สามารถเชื่อมโยงตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการของ
ภาคการผลิต/บริการ ผู้ประกอบการ และประชาชน 
         ๘.๕.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ www.aseantalent.net เพ่ือเป็นที่รวบรวมข้อมูล
ส าคัญ และรายงานผลการศึกษา โครงการ ASEAN Talent Mobility ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท ากรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการต่างประเทศและ
แผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ของไทย 

http://www.thaiwater.net/
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๔๐ 

 
 

 

 

 สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานของหน่วยงานอยู่ในขั นตอนการด าเนินงาน 
ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ นในระยะต่อไป 

 
นโยบายที่  ๙  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 

๙.๑  เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และได้ก าหนดเป้าหมายในการ
เพิ่มพ้ืนที่ป่าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 ภายใน 10 ปี โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๙.๑.๑ การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ (ทวงคืนผืนป่า) 
(๑) ด าเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  โดยมี 

ผลคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม – 31 ธันวาคม ๒๕๕๗) ดังนี้ 
- การบุกรุกพ้ืนที่ป่า 926 ครั้ง 
- การลักลอบตัดไม้ 1,186 ครั้ง ผู้ต้องหา 526 คน ปริมาตรไม้ 2,137 

ลูกบาศก์เมตร 
- การด าเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และอุทยานแห่งชาติกว่า 1,110 คดี คิดเป็นเนื้อ

ที่ป่าที่กลับคืนมาได้กว่า 26,604 ไร ่
(2) ก าหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุก

พ้ืนที่ป่า โดยก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ (Area of Operation: AO) และมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่ โดยมีนโยบายการจัดระบบการดูแลป่าเชิงพ้ืนที่ คือ การแบ่งพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- ปฏิบัติการที่ 1 (AO1) พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการด าเนินคดีกับผู้ที่บุกรุก
และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว จ านวน 22,370.11 ไร่  

- ปฏิบัติการที่ 2 (AO2) พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก และได้แจ้งความด าเนินคดีกับ
เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว จ านวน 500,445.12 ไร่  

- ปฏิบัติการที่ 3 (AO3) พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบ แต่อยู่ระหว่างขั้นตอน 
การพิสูจน์สิทธิ จ านวน 17,337,130.48 ไร่  

- ปฏิบัติการที่  4 (AO4) พ้ืนที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา จ านวน 
127,298,937.50 ไร่  

ทั้งนี้ จะเร่งด าเนินการในพ้ืนที่ AO1 โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นของนายทุนและที่
ศาลตัดสินแล้ว และจะเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก AO โดยจะเชื่อมโยงการปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย 
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(3) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการลักลอบตัดไม้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า โดยมี 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 

9.1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  
มีเป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ รวม 21,850 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ปัจจุบัน 
ได้จัดตั้งป่าชุมชนแล้ว รวมทั้งสิ้น 9,031 หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ 3.74 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2557) โดยมีการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ ชุมชนจะตั้งกฎ
กติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้ และเป็นการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ประชาชน
ได้ประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการอยู่อาศัย
ในสภาพป่าที่คงความสมบูรณ์ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจและความหวงแหน จากการมีส่วนร่วม 
ในการฟ้ืนฟู พัฒนา และรักษาพื้นที่ป่าในความดูแลของตนเอง 

๙.๑.3 การจัดท าแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการรังวัดและจัดท าแผนที่
เพื่อการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว ๖ จังหวัด คือ 
ชัยภูมิ บึงกาฬ เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร และหนองบัวล าภู ด าเนินการรังวัดแล้ว 90 แปลง โดยมี
เป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๐๐๐ แปลง 

9.1.4 การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย รวม 247 กิโลเมตร และมีแนวเขตฝั่งทะเลที่ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม 408 กิโลเมตร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และอยู่
ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบกลางเพ่ือด าเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่  
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยจะก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของตะกอน  
ความหลากหลายของสัตว์น้ าป่าชายเลน การเพิ่มขึ้นของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

๙.๒ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน  

9.2.1 การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ าลงในแหล่งน้ าธรรมชาติแล้วกว่า 151.81 ล้านตัว 
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9.2.2 การจัดท าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. 2558 – 2564 เพ่ือแก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยก
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งลดแรงกดดัน
โดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการปรับแก้ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 ภายใต้กรอบของแผนแม่บทดังกล่าวตามความเห็น
ของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) และจะเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 

 

๙.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด 
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี้ 

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 ด าเนินการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ 
มีเป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่ ๔๘ จังหวัด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสาน
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

๙.๓.๓  การบริหารจัดการที่ดิน ด าเนินการจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ
คณะอนุกรรมการภายใต้ระ เบียบฯ ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ ดิน 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ซึ่งปัจจุบัน คทช. ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
การด าเนินงานในปี พ.ศ. 2558 - 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในปี 
พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายดังนี้ 
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พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน (ไร่) 

1. การส่งมอบทีด่ิน 160,329 
2. การจดัที่ดนิ 105,626 
3. การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 53,697 

 ในระยะต่อไป คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าว จะเร่ง
ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่น าร่อง ครั้งที่ 1 จ านวน 58,700 ไร่ ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากที่
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว เพื่อจัดที่ดินท ากินให้แก่
ประชาชนส าหรับเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

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) อยู่ระหว่างการจัดท า
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดิน 
ของรัฐ 

๙.๓.6  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เรื่อง การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน การจัดท างบประมาณบูรณาการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เรื่อง การรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน ได้ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง  การรักษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีวงเงิน
ประมาณ 8,900 ล้านบาท  

 

๙.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

9.4.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ า) ร่วมกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงกลาโหม (กรมการทหารช่าง) ได้ร่วมจัดท า (ร่าง) 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง  
และคุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภค น้ าเพ่ือการเกษตร น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนงานงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

9.4.2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
(1) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า  ได้จัดท า

แผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งสูง ๒๖ จังหวัด และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ๒๔ จังหวัด โดยจะด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตามแผนการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ า และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในพ้ืนที่เสี่ยง และแผนการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนรองรับปัญหาได้เพ่ิมขึ้น 
๔๑๔.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ๗๙๖,๖๕๒ ครัวเรือน และมีจุดจ่ายน้ า
ถาวร ๖,๑๖๑ แห่ง นอกจากนี้ คาดว่าจะสามารถจ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี) ในช่วงวิกฤต
ภัยแล้ง (๒ เดือน) ได้ ๑๑๙,๒๓๗ คน 

(2) การแก้ปัญหาภัยแล้งเชิงรุก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(กรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2557/2558 โดยได้ก าหนด
แผนการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก ดังนี้ 

- เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบด้วย 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 

- ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามเป้าหมายให้ครบ 
1,321 แห่ง แบ่งเป็น น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค 305 แห่ง น้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 323 แห่ง 
และน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 693 แห่ง 

- สูบน้ าเติมในแหล่งน้ า 7 แห่ง ได้น้ าปริมาณ 420,800 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และการใช้รถแจกจ่ายน้ า 114 แห่ง ได้น้ าปริมาณ 684,000 ลิตร 

(3) การจัดท าโครงการ “คืนความสุขให้คนไทย รวมใจรู้ภัยแล้ง” ณ จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีพลเอก ประยุทธ์   จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง  
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- จัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน แบ่งเป็น ชุดเจาะบ่อบาดาล 78 ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว 64 ชุด และชุดผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่  
18 ชุด 
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- 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 และจังหวัดราชบุรี) 

- 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 

- งดส่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ า 
แม่กลอง 

- ช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีมาตรการหลักคือ การจ้างแรงงานเพ่ือซ่อมคูคลอง 
ในฤดูแล้ง จ านวน ๔.๘๙ ล้านคน มาตรการเสริมคือ การอบรม ฝึกอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เป็นต้น 

- ให้จังหวัดก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รณรงค์ให้งดเลี้ยงปลา 
ในกระชังในเขตลุ่มน้ าปิงและน่าน 

 -  เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทันต่อ
ฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
ผลการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีการจ้างแรงงานแล้ว 23,346 ราย ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 
๑๓,๓๘๙ ราย และส่งเสริมอาชีพประมง ๓,๕๗๔ ราย 

9.4.3 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ
โดยมีผลการด าเนินโครงการส าคัญ ดังนี้ 

(1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ า  
- โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ า ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา 

เป้าหมาย ๓๐ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ  
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- โครงการคืนคลองให้น้ าไหล คืนความใสให้แม่น้ าทั่วประเทศ พ้ืนที่ 77 จังหวัด 
จ านวน ๗๗ ล าน้ า/คลอง ระยะทางรวม (อย่างน้อย) 999 กิโลเมตร 

- โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ในพ้ืนที่ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ล าน้ าอิง จังหวัดพะเยา พ้ืนที่หนองบัวลอย จังหวัดแพร่ และพื้นที่บางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

- การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยการพัฒนา
แหล่งน้ าต่าง ๆ 

- การบริหารจัดการน้ าชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
ให้เกษตรกรได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

- การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน โดยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดกลาง ๖๐ โครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/
ชนบท ๑๘๑ โครงการ 

- ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เป้าหมาย 50,000 บ่อ ขณะนี้
ด าเนินการได้ 1,514 บ่อ พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน เป้าหมาย 8 แห่ง ขณะนี้ด าเนินการก่อสร้าง 
ได้ร้อยละ 0.47 และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า เป้าหมาย 150 แห่ง ขณะนี้ด าเนินการ
ก่อสร้างได้ร้อยละ 1.91 รวมทั้งการจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า
และกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 39 แห่ง ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด 

- การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวง จ านวน 11 หน่วยฯ อาทิ จัดตั้งหน่วยฯ เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี 
ขอนแก่น ระยอง สงขลา  มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงมีฝนตก มีจ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์  
118.12  ล้านไร่ 

- การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
จ านวน ๐.๙๑ ล้านไร่ ด้วยการก่อสร้างทางระบายน้ าหลาก (Flood way) ก่อสร้างแนวระบายน้ าหลากที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ าที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรื อลดการ
สูญเสียจากการเกิดอุทกภัย 

 
(2) การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล มีผลงานดังนี้ 

- โครงการน้ าโรงเรียน เป้าหมาย 400 แห่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 217 แห่ง ได้
ปริมาณน้ า 12,480 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้ประโยชน์ 26,000 ครัวเรือน 

- โครงการน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค เป้าหมาย 683 แห่ง ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 272 แห่ง ได้ปริมาณน้ า 26,112 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้ประโยชน์ 54,400 ครัวเรือน 

- โครงการน้ าเพ่ือการเกษตร เป้าหมาย 1,285 แห่ง ด าเนินการเสร็จแล้ว 
325 แห่ง ได้ปริมาณน้ า 27,040 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้ประโยชน์ 65,000 ครัวเรือน 
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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 าเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2557) ดังนี้ 
   (1) มาตรการลดขยะมูลฝอย ได้ด าเนินโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกประชาชนด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัด และท าความสะอาด
สถานที่สาธารณะต่าง ๆ ทุกจังหวัด  
   (2) มาตรการจัดการขยะมูลฝอย 
    (2.1) คัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง) 
     -  ด าเนินงานเรื่องพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
จ านวน ๙๗ แห่ง โดยมีการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานแล้ว ๙๖ แห่ง มีการด าเนินกิจกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ๗๓ แห่ง มีการด าเนินกิจกรรมการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท  
๒๖ แห่ง และมีการด าเนินกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องแล้วให้กับพ้ืนที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ๖๓ แห่ง 
     - ยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บขนแบบแยกประเภท 
และก าจัดมูลฝอยแบบถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    (2.2) จัดเก็บขยะมูลฝอย (กลางทาง) 
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 -  ด าเนินงานเรื่องศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด 
จ านวน ๘๒ แห่ง มีการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนแล้ว จ านวน ๘๐ แห่ง และมีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน แล้ว ๓๕ แห่ง รวมประมาณ 
๔๐.๐๔ ตัน 

- ยกร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว 
อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

(2.3) ก าจัดขยะมูลฝอย (ปลายทาง) 
1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ๖ จังหวัดวิกฤต 

ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ 
- ก าจั ดขยะมูลฝอยตกค้ า งสะสมใน ๔ จั งหวั ด  (จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และจังหวัดลพบุรี) มีเป้าหมายการก าจัด จ านวนรวม ๙๐๗,๐๐๐ ตัน 
ปัจจุบันสามารถก าจัดได้แล้ว จ านวน ๖,๓๐๐ ตัน คาดว่าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

- ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน ๒ จังหวัด (จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ) มีเป้าหมายการก าจัด จ านวนรวม ๑๐,๑๔๐,๐๐๐ ตัน ปัจจุบันสามารถก าจัด
ได้แล้ว ๒,๐๑๕,๐๐๐ ตัน 

2) จังหวัดทั่วประเทศอีก ๗๑ จังหวัด ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย และน าขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก าจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งสิ้น ๑๑.๑๗๘๗ ล้านตัน 

3) สนับสนุนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิต
พลังงาน โดยมีเป้าหมาย 33 แห่ง ใน 14 พ้ืนที่ ปัจจุบันเปิดด าเนินการโครงการแปรรูปขยะมูลฝอย 
เพ่ือผลิตพลังงานแล้ว จ านวน ๒ แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ๒๕.๗ เมกกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน ๓ แห่ง 
คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลต าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง 
โดยจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ ๑๐.๙ เมกกะวัตต์ 

4) จัดท าเกณฑ์การปฏิบัติ  (Code of Practice ; COP) ส าหรับ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยกเว้นการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ที่มีขนาดก าลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

(3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
(3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง ๗๗ 

จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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ให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด ระยะ ๕ ป ี

(3.2) จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ครบทั้ง ๗๗ จังหวัดแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

นอกจากนี้ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ พ.ศ. ....  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ คาดว่า 
จะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 

(3.3) ก าหนดอัตราส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in tariff) จากการใช้ 
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว 

(4) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดท าโครงการ “เมืองสะอาด 
คนในชาติมีสุข” โดยได้เปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  
เพ่ือสร้างวินัยให้กับคนในชาติในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและการจัดการขยะตั้งแต่ ต้นทาง 
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป 

นอกจากนั้น ในเรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ด าเนินโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 
โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
กากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs รวมถึงการก าหนดนโยบายใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด (Zero Waste 
to Landfill) เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือก
ที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการผลิตพลังงานจากขยะที่ครบวงจร เพ่ือป้องกันปัญหา
เพลิงไหม้บ่อขยะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และโครงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย (เตาเผา) เพ่ือศึกษา 
ความเหมาะสมในการสร้างโรงงานก าจัดของเสียอันตราย รวมถึงความสามารถในการรองรับการก าจัด  
ของเสียในปริมาณที่เพียงพอต่อการขยายตัวทางอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ปัจจุบัน  
อยู่ระหว่างการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับของเสียอันตราย 

๙.๕.๒ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพ่ือการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก ให้มีการบริหารจัดการธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียวหรือเข้าสู่การรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่
ปรึกษา และคาดว่าภายใน ๖ เดือนนับจากนี้จะสามารถพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวเพิ่มขึ้น 
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๙.๕.๓ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
(1) การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และได้จัดประชุมหารือการบูรณาการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หมอกควัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีก าหนดการหารือร่วมระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ในเดือนมกราคม 2558 

(2) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการก ากับดูแล 
ติดตาม ควบคุม เพ่ือมิให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปล่อยรถโดยสารและรถร่วมบริการ 
ของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันด าเกินมาตรฐาน โดยได้ติดตามการตรวจจับรถโดยสารที่ปล่อยควันด า
เกินมาตรฐาน และติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ๓ แห่ง 

๙.๕.๔ การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ได้ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าประเทศไทย 
และจัดท า Roadmap การจัดการคุณภาพน้ าตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว และได้ชี้แจงผลการศึกษา
และร่างแนวทางการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ต่อคณะกรรมการหมู่บ้านคลิตี้ ผู้น า
ชุมชน และชาวบ้านคลิตี้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2557 โดยจะได้ 
มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้ วยคลิตี้  
ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ต่อไป 

 
บทวิเคราะห์ 

จากการลดลงของพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อ  
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด ซึ่งบางชนิดได้สูญพันธุ์  
ไปแล้วและบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หายาก และถูกคุกคาม โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 
ของภาคเหนือที่ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดภัยพิบัติดินโคลนถล่มและอุทกภัยซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมี
แนวโน้มที่จะมีการบุกรุกเพื่อลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่ามาจาก
หลายสาเหตุ เช่น การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร การบุกรุกครอบครองของนายทุน การออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การขาดจิตส านึกสาธารณะ และการบริหารจัดการของหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ขาดประสิทธิภาพ โดยผู้กระท าได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นกวา่อดตีที่
ผ่านมา การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จะใช้รูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งประเภทยืนต้นและล้มลุก การ
ลักลอบตัดไม้มีการท าเป็นขบวนการใหญ่ ใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมือง และเงินทุนสนับสนุนการ
กระท าผิดเพื่อสง่ไปขายยังต่างประเทศ จึงถือว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลให้การท าลายทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นจน
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมดุลธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะ
ประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดย
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สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงาน ตาม
รายงานข้างต้น 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีการจัดท าแผนที่ในอดีตไม่สามารถก าหนดรายละเอียดขอบเขต
ของพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างชัดเจน จึงเกิดความสับสนในการน าไปใช้และท าให้เกิดปัญหามาโดยตลอด อีกทั้งยัง
พบข้อผิดพลาดที่มิได้กันพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่อยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้ออกจาก
พ้ืนที่ป่าไม้ที่สงวนคุ้มครอง ท าให้ประชาชนที่ควรเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินเหล่านี้แปรสภาพเป็นผู้บุกรุกมาเป็น
ระยะเวลามากกว่า 70 ปี และในขณะเดียวกัน มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น
ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยช่องว่างที่เกิดจากแนวเขตป่าไม้ในแผนที่ไม่ชัดเจน 

2. รัฐบาลที่ผ่านมา ได้พยายามจะน าผืนป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรพ้ืนที่ท ากินให้กับ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ปฏิรูปเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
เป็นต้น ท าให้เกิดความสับสนในเรื่องของแนวเขตที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวเขตที่ดินของรัฐเหล่านั้นและ
แนวเขตป่าไม้ทับซ้อนกัน เพราะแผนที่แนวเขตของแต่ละหน่วยงานไม่ ได้จัดท าบนพ้ืนฐาน 
และมาตราส่วนเดียวกัน จึงท าให้เกิดความสับสน ยากต่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก  
และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิผล 

3. นโยบายของรัฐบางประการมีส่วนท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าอย่ างกว้างขวาง  
เริ่มจากการเข้าไปตัดไม้ถางป่าเพื่อท ากิน การซื้อขายพ้ืนที่ป่า การเปลี่ยนมือเข้าครอบครองป่า มีการออก
เอกสารสิทธิที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่า การขยายการครอบครองพ้ืนที่ของกลุ่มคนเพ่ือท าธุรกิจโรงแรม  
รีสอร์ท และท าการเกษตรแปลงใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
จนยากที่จะแก้ไขตามหลักกฎหมายได้ 

4. ปัญหาหลักของขยะตกค้างสะสมมาจากการทิ้งโดยไม่มีการคัดแยกและมีการน ามาใช้
ใหม่น้อย นอกจากนั้น ยังมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องเป็นจ านวนมาก ขณะที่ปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อมีจ านวนเพ่ิมขึ้น แต่ระบบก าจัดขยะที่มีอยู่ไม่
สามารถรองรับกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ 

5. น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ น้ าตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน) น้ าผิวดิน 
และน้ าบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมาหรือลดปริมาณที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติได้เองตามต้องการ บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อยจนไม่สามารถ
แบ่งปันได้ทั่วถึง บางทีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหาย เนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สินและพ้ืนที่ชุมชน 
ตลอดจนการมีน้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย น้ าจึงเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๕๒ 

 
 

 

 

โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ า ควรต้องร่วมกันทบทวน 
และปรับปรุงระบบการจัดการน้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ด้วยแนวคิดของนโยบาย  
ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูลความรอบรู้และสติปัญญา  
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ าในปัจจุบันควรมีกลไกส าคัญ คือ 
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบูรณาการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าในมิติต่าง ๆ จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม 
 
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 ๑๐.๑ การปรับปรุงระบบราชการ 
  ๑๐.๑.๑ การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 
   ๑) การปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดท า
โครงการการปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ผลักดัน ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุง ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างและระบบบริหาร ให้มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการด าเนินการตรวจเยี่ยมและติดตาม ประเมินผล การจัดและพัฒนา
โครงสร้างระบบบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและขีดสมรรถนะ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการท างานแบบกลไกเครือข่าย การ
ให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบงานหลัก
เกี่ยวกับการพัฒนาะบบราชการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กับส านักงาน ก.พ.ร. นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจและความจ าเป็นในการคงอยู่
ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
     ๒) การทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการถ่าย
โอนงานตรวจสอบ รับรองมาตรฐานระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากภาครัฐ และการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเพื่อให้สามารถท าการถ่ายโอนงานให้ส าเร็จโดยเร็ว 
  ๑๐.๑.๒ การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ได้จัดท าโครงการปรับปรุง
ระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเพื่อยกระดับสมรรถนะการให้บริการภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทย และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการเพ่ือมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรั ฐที่ด าเนินการพัฒนา
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๕๓ 

 
 

 

 

คุณภาพการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเสนอผลงานเพ่ือรับ
รางวัล United Nations Public Service Awards ขอองค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพ
และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญใน ๓ เรื่อง คือ 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก 
   ๒) ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐและจัดงานมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาการให้บริหารให้ต่อเนื่อง 
   ๓) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเสนอผลงานบริการสมัครขอรับ
รางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือยกระดับงานบริการ
ภาครัฐไทยให้เทียบเท่าสากล 
   นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการส่งเสริมเพ่ือจัดให้มีการด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) หรือพันธะสัญญาถึงระดับ
คุณภาพการให้บริการ (Level of Sevice) ขั้นต่ าที่ยอมรับได้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดย
ครอบคลุมใน ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ ๒) ขั้นตอนการให้บริการ 
๓) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ ๔) รูปแบบ/การเข้าถึงบริการ ๕) ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน และ ๖) ค่าใช้จ่ายในการบริการ ซึ่งการจัดท า SLA จะลดความไม่ชัดเจน ความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการให้บริการของรัฐ  ในเบื้องต้นได้ทดลองน าร่องใน ๔๐ ส่วนราชการ จ านวน ๔๓ กระบวนงาน 
ซึ่งทุกส่วนราชการได้มีการประกาศข้อตกลงฯ ดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบ  ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดคลีนิคให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงงานบริการได้ตามมาตรฐานการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ เพ่ิมเติมอีก ๘๐ หน่วยงาน  และจัดท าคู่มือแนวทางการปรับปรุงบริการ
และการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA)  โดยมีเป้าหมายที่จะขยาย
การด าเนินงานให้ครบ ๒๐ กระทรวง  นอกจากนี้ยังด าเนินการเตรียมความพร้อมโดยการจัดอบรม
ข้าราชการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  เพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการ และสร้างความเป็นเลิศในการบริการประชาชน  
  ๑๐.๑.๓ การจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑๐.๑.๓.๑ ปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามแนวทางการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของ
ทุกระดับหรือทุกอันดับของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๕๔ 

 
 

 

 

   ๑๐.๑.๓.๒ ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนภาครัฐ 
เพ่ือรองรับบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่จะกระทบ
ต่อก าลังคนในภาครัฐ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่สามารถท างานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ๘ สาขา
อาชีพ คือ วิศวกรรม การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การบริการ /
ท่องเที่ยว 
  ๑๐.๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลกรภาครัฐ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจูงใจ
และรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ ดังนี้ 
   ๑) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   ๑.๑) การฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบิรหารระดับสูง (ส. นบส.) รุ่นที่ ๗ 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีจ านวน ๖๘ คน  
   ๑.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ได้เปิดรับสมัครทางระบบ online หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที่ ๘๑ 
   ๑.๓) การสัมมนาเครือข่ายก าลังคนคุณภาพ รุ่น ๑-๑๐ (HIPPS 
Camp) โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑-๑๐ จ านวน ๒๔๐ คน 
   ๑.๔) การจัดหลักสูตรทุนพัฒนาข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ 
(Module ๑-๓) 
 
   ๒) ทุนการศึกษา/ ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุนอื่น ๆ 
   ๒.๑) ด าเนินการรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young 
Leader’s Program (YLP) (School of Government) 
   ๒.๒) ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราขการสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ (ทุนพัฒนา
ข้าราชการ) 
 ๑๐.๒ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ได้
จัดท างาน/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ โครงการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) และร่าง
แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด 
สะดวก และมีมาตรฐาน โดยจะจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อม
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๕๕ 

 
 

 

 

จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมกับ อปท. และส่วนราชการที่ถ่ายโอน ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) และร่างแผนปฏิบัติ
การฯ (ฉบับที่ ๓) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
  ๑๐.๒.๒ โครงการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และเพ่ือเพ่ิมยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่ง
เป้าหมายได้แก่ เทศบาล และ อบต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต. รอบที่ ๓ แจ้งให้เทศบาลและ 
อบต. ใช้ในการประเมินตนเองต่อไป 
  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 โครงการจัดต้ัง “ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย” (Smart Job 
Center) เพ่ือให้บริการประชาชนแบบครบวงจรด้านแรงงาน และจะเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน   
 
 ๑๐.๓ การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓.๑ การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในฐานะศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
   ด าเนินการกิจกรรมในการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานรับเรื่องร้อง
ทุกข์ของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ระหว่างส่วนราชการ  สามารถส่งต่อและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ศู น ย์ รั บ เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์  ส า นั ก ง าน ป ลั ด ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี  มีเรื่องร้องทุกข์ที่ศูนย์บริการประชาชนส่งให้ศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการ จ านวน ๙,๒๒๕ 
เรื่อง 

 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มีการรับเรื่อง
ร้องเรียน – ร้องทุกข์ จ านวน ๓๙,๘๗๐ เรื่อง  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒๕,๘๕๕ เรื่อง ด าเนินการ
แล้ว จ านวน ๑๔,๐๑๕ เรื่อง    



สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
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 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  กระทรวงมหาดไทย มีการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน จ านวน ๔,๑๙๒ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒,๓๗๒ เรื่อง   

 
  ๑๐.๓.๒ ศูนย์บริหารสาธารณะแบบครบวงจร (One Stop Service)  
   ๑) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ  
ในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่ง
จังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 ๑.๑) เพ่ือพัฒนาให้ทุกกระทรวงและทุกจังหวัดมีหน่วยงาน
ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อยกระทรวงและจังหวัดละ ๑ หน่วยงาน
ต้นแบบ โดยเฉพาะให้ส านักงานปลัดกระทรวงและส านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการเป็น
หน่วยงานต้นแบบของกระทรวงและจังหวัด 
 ๑.๒) เ พ่ื อ พัฒนา เค รื อข่ า ยคว าม ร่ ว มมื อ ในกา ร พัฒนา 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในทุกระทรวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 ๑.๓) เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานของรัฐในทุก
กระทรวงและทุกจังหวัดเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างยั่งยืน 
 ๑.๔) เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากหน่วยงานของรัฐในทุกหน่วยงาน 
ทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยนงานของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม 
   ๒) การจัด ต้ั งศูนย์บริ การร่ วมทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน        
ขอความเป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ     
สะดวกในการขอรับบริการในลักษณะ One Stop Service และเป็นการส่งเสริมและยกระดับสมรรถนะ
ของหน่วยงานในภูมิภาค   
  ๑๐.๓.๓ การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้ด าเนินการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘  ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   ๑๐.๓.๓.๑ นปร. รุ่นที่ ๗ อยู่ระหว่างการปฎิบัติราชการด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยงานภาคเอกชน 
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   ๑๐.๓.๓.๒ นปร. รุ่นที่ ๘ อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค 
   ส่วนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ เป็น
โครงการที่เริ่มด าเนินการในปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครคัดเลือก
บุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ 
 
 ๑๐.๔ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
  จัดท าร่างกฏ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ....  ตามมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  และจัดท าร่าง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่าง
กฎ ก.พ.  ดังกล่าว   
 ๑๐.๕ การปลูกผังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราขการ 
  ๑๐.๕.๑ โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้าน
ทุจริต  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มเป้าหมายรอง ประกอบด้วยประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการก าหนด
กลยุทธ์ในการรณรงค์ปลูกจิตส านึก  โดยประเมินผลจากการด าเนินงานในปี ๒๕๕๗  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง   
  ๑๐.๕.๒ ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันการทุจริต ได้มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการรับรู้และเข้าใจสาระส าคัญของวินัยและ 
การด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจงเรื่อง 
“กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖” และเรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กระบวนการ และวิธีพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์” ให้แก่หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการประจ าปีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระท าผิดวินัย (ว ๔๓/๒๕๕๓) และการติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องการด ารงตน
เป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งการติดตามส่วนราชการในการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย ก.พ.ค. 
 ๑๐.๖ การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ  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 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๕๘ 

 
 

 

 

และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท าโครงการวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการ
ส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน (วางระบบและประสานความร่วมมือ) โดยการ
ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือแก่
ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า
ทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพ่ือ
ใช้ประกอบการด าเนินการตามมาตรการ เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรง ทั่วถึง และไม่มีการทุจริต
ในกระบวนการจ่ายเงิน ซึ่งได้มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่า ว และจัดท าร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) และให้ชาวนาได้รับเงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง 
 ๑๐.๗ การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  โดยการตรวจสอบการด าเนินการทางวินัยและแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวกับเรื่องวินัยของส่วนราชการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า การตอบข้อหารือ ดังนี้  
 -  ตอบรับทราบรายงานการด าเนินการทางวินัย ๕๐ เรื่อง 
 -  ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ ๑,๐๕๑ เรื่อง 
 -  ตอบข้อหารือด้วยหนังสือเป็นทางการ ๕ เรื่อง 
 -  ขอทราบข้อเท็จจริง ๔ เรื่อง 
 -  จัดท าความเห็นให้แก่ผู้แทน ก.พ. ในการประชุม อ.ก.พ.สามัญของส่วน      
ราชการต่างๆ ๑๖๗ เรื่อง 
  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท าจัดอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในสาระส าคัญของวินัยและการด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการชี้แจง เรื่อง “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖” ให้กับ
หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เรื่องปฏิบัติงานร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กระบวนการ และวิธีพิจารณาเรื่องการร้อง
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๕๙ 

 
 

 

 

ทุกข์ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพ่ือสร้างจริยธรรม คุณธรรม ความรัก 
ความสามัคคี และการต่อต้านการทุจริต  
 
นโยบายที่  ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 ๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ได้ด าเนินการดังนี  

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๑) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒) ร่างพระราชบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๓)  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  
พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมกัน
เป็นสมาคมของบุคคล) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๕) ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๖) ร่างพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๗) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๘) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(พิธีสารแมดริด) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๙) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ขยายขอบเขตระยะเวลาการคุ้มครอง) 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๐) ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๑) ร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๒) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๐ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา 
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา 
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา  
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา 
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา 
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๑๙) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๐) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๑) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

๒๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒๔) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒๕) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒๖) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จ าน า จ านอง) 
เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๗) ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การรับการให้) 

เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๘) ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... 

เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๙) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๐) ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ..... 
เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓๑) ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๒) ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๓) ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๑ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๓๔) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างกิจการ

รถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ  
ในท้องที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ....  

เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓๕) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ 
การเรียนรู้ พ.ศ. . . . 

เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓๖) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๗) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น 

หรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 
เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๓๘) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... เสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๙) ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ตช.) 
๔๐) ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากร พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (กค.) 
๔๑) ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (พณ.) 
๔๒) ร่างพระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจาก สัตว์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (สธ.) 
๔๓) ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (สธ.) 
๔๔) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (สปน.) 

๔๕) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (กค.) 

๔๖) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์ 
พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (กษ) 

๔๗) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตผลิตและด าเนินการหน่วยซ่อม
อากาศยาน) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (คค) 

๔๘) ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (พณ) 

๔๙) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (รง) 

๕๐) ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน (รง) 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๒ 

 
 

 

 

ชื่อร่าง การด าเนินการ 
๕๑) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ศธ) 
๕๒) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ศธ) 
๕๓) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ศธ) 
๕๔) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ศธ) 
๕๕) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด าเนินการของ

หน่วยงาน (ศธ) 
 
 ๑๑.๒ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ฯ และมี
ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  ๑๑.๒.๑ สนับสนุนการอ านวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยด าเนินการตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ๕๗ ครั้ ง ตรวจพิสูจน์ทาง 
นิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการด าเนินคดี ๔๐ เรื่อง  
  ๑๑.๒.๒ ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชน
โดยการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร์อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย ๕๙๖ ราย รวมทั้งตรวจพิสูจน์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียน อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๕๙ ราย 
 ๑๑.๓ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ 
  ๑๑.๓.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
   ๑๑.๓.๑.๑ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แจ้งเบาะแสต่อ
กระทรวงยุติธรรม ๘๖๔ เรื่อง ยุติ ๒๐๔ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓๔๖ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานอื่น  
๗๔ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานภายใน ๒๑๔ เรื่อง เรื่องอื่นๆ ๒๖ เรื่อง  
   ๑๑.๓.๑.๒ ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด าเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๒,๗๘๖ ราย เป็นเงิน ๑๕๖.๕๕๗ ล้านบาท 
ประชาชนยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ๑,๕๘๓ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ ๒๐.๖๙๒ ล้านบาท  
ให้ค าปรึกษากฎหมาย ๔,๘๖๑ ราย รับแจ้งบุคคลสูญหาย ๖ ราย  
  ๑๑.๓.๒ การพัฒนาระบบงานยุติธรรม โดยด าเนินการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วม 
๗๘๐ คน ประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการรับและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระดับหัวหน้า 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๓ 

 
 

 

 

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วม ๕๔๕ คน รวมทั้งบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม 
ระหว่างกระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  และ
กระทรวงมหาดไทย  
  ๑๑.๓.๓ การคุ้มครองพยาน ด าเนินการคุ้มครองพยาน ๒๙ ราย  
แยกเป็น (คดีทั่วไป) ๘ ราย และ (คดีพิเศษ) จ านวน ๒๑ ราย 
  ๑๑.๓.๔ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และ 
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี  
   ๑๑.๓.๔.๑ ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 
๔๘๘ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๒๖๔.๘๒ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  
๔๐ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๐.๙๔ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย ๔๔๘ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๒๕๓.๘๘ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยร่วมกับบริษัทบัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) กลุ่มลูกหนี้ ๗,๖๐๐ คดี มูลค่าหนี้รวม ๑,๐๘๔ ล้านบาท ไกล่เกลี่ยร่วมกับกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพือการศึกษา คัดลูกหนี้ ๑๐๐,๐๐๐ ราย มูลค่าหนี้รวม ๙,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ซึ่งสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จ านวน ๑๔,๘๘๖.๑๒ ล้านบาท 
   ๑๑.๓.๔.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ านวน ๑๑๘ คน ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่ประชาชน (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ) จ านวน ๔,๒๖๑ ราย ฝึกอบรมหลักสูตร
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น กลาง สูง) ๓ ครั้ง ฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเครือข่าย 
๔๔๒ คน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ย ๑๐๐ คน จัดโครงการดรีมอีสาน (การเข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างยังยืน) ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน รวมทั งอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้าน 
การบังคับคดี ผู้เข้าร่วม ๕๙๐ คน 
  ๑๑.๓.๕ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
   ๑๑.๓.๕.๑ การแก้ ไข ฟ้ืน ฟูผู้ ก ระท าผิด  โดยการคุม
ประพฤติ ได้น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดในระบบงานคุมประพฤติ ๒๕๗ ราย แก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมประพฤติ ๗๒,๐๘๗ ราย แบ่งเป็น (การสืบเสาะและพินิจ ๒๑,๕๔๘ ราย/การควบคุมและ
สอดส่อง ๕๐,๕๓๙ ราย) และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในการคุมประพฤติ โดยบูรณาการกับ
แหล่งงาน ๗ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมต้นแบบมหกรรมอาชีพ ๓๕๐ ราย และฝึกอบรมวิชาชีพ ๓๓ ราย 
รวมทั้งจัดท าแนวทางการฝึกวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประชุม
จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับเด็กและเยาวชนโดยผู้เข้าร่วม ๔๐ คน 
   ๑๑.๓.๕.๒ การแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน โดยพัฒนา
กระบวนงานบ าบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม  
๑๒ ประการ /จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ๑๘ แห่ง และ
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๔ 

 
 

 

 

สถานแรกรับฯ ๓๔ แห่ง /สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีอาญา ๘,๔๐๙ ราย 
/สืบเสาะและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว ๒,๒๗๓ ราย พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงต่อความสงบสุข
ของบ้านเมือง 
   ๑๑.๓.๕.๓ การป้องกันการกระท าผิด (ไม่ให้กระท าผิดซ้ า) 
โดยช่วยเหลือผู้พ้นโทษไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ้ าด้วย การสงเคราะห์อาชีพ แหล่งทุนผู้พ้นโทษ ผู้พ้นการ
คุมประพฤติ จ านวน ๙๗๖ ราย และจ้างงานผู้พ้นโทษ ๔๒๐ ราย รวมทั้งฝึกอบรมและพัฒนาพฤตินิสัย
โดยประชุมติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้พ้นโทษ และการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชน จ านวน ๒ รุ่น “ค่ายคืนคนดีสู่สังคม” 
  ๑๑.๓.๖ การแก้ไขกฎหมาย ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... 
และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ....อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้กฎหมายที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....  
การแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และกฎกระทรวง ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา ร่าง พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... ร่างพ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ เสนอร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ... มาตรา ๓๐๙ จัตวา 
เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔ ลักษณะ ๒  
การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เสนอแก้ไขเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
จดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติผู้ท าแผนและบริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ พ .ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุง
กฎกระทรวงเรื่องก าหนดอัตราจ านวนหลักประกันในการเข้าสู้ราคาที่เหมาะสม ก าหนดราคาขายขั นต่ า
เพื่อจูงใจผูซ้ื อทรัพย์ ก าหนดระยะเวลาการขาย 
 ๑๑.๔ การน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด 
  ๑๑.๔.๑ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 
๒๕๓.๙๖ ล้านบาท 
  ๑๑.๔.๒ สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สินโดย
ตรวจสอบทรัพย์สินและยึดอายัดทรัพย์สิน ๒๑๓ คดี มูลค่า ๒๑๐.๑๐ ล้านบาท รับมอบและเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ๒๓๔ คดี มูลค่า ๓๒.๔๕ ล้านบาท ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาล 
มีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ จ านวน ๘๙ คดี มูลค่า 
๑๐.๒๓ ล้านบาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน ๑๑๗ รายการ มูลค่า ๖.๔๗ ล้านบาท ด าเนินการ
บังคับโทษปรับเพื่อยึดอายัด ๑๓ คดี มูลค่า ๑.๖ ล้านบาท 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๕ 

 
 

 

 

  ๑๑.๔.๓ สนับสนุนและด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยด าเนินการ  
   ๑๑.๔.๓.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) ๕๑ ค าสั่ง 
   ๑๑.๔.๓.๒ ค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (ค าสั่ง ย.) ๑๙ ค าสั่ง 
มูลค่า ๑๑๑.๓๙ ล้านบาท 
   ๑๑.๔.๓.๓ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล ๒๓ เรื่อง 
มูลค่า ๒๗.๘๐ ล้านบาท 
   ๑๑.๔.๓.๔ พนักงานอัยการพิจารณายื่นค าร้องต่อศาล ๓๓ คดี 
มูลค่า ๑๒๑.๘๑ ล้านบาท  
   ๑๑.๔.๓.๕ ศาลชั้นต้นมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
๒๓ คดี มูลค่า ๑๑,๖๑๙.๙๘ ล้านบาท 
  ๑๑.๔.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน โดยด าเนินการ 
   ๑๑.๔.๔.๑ ค าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค าสั่ง ม.) ๔ ค าสั่ง 
   ๑๑.๔.๔.๒ พนักงานอัยการพิจารณายื่นค าร้องต่อศาล ๑ คดี 
มูลค่าทรัพย์สิน จ านวน ๑.๐๕ แสนบาท 
 

 
*************************************************************** 
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(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)  ๑๖๖ 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 



๑ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 
สรุปภาพรวมรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓  (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗)  
 
         คณะกรรมการ กขร. ได้พิจารณารายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓  (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗) แล้วเห็นว่าส่วนราชการ  
ต่าง ๆ ได้มีการด าเนินงานในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ  และการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ทั้ง ๑๑ ข้อ  ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจประจ าของแต่ละกระทรวง  และใน
แผนงาน/โครงการที่จะต้องบูรณาการการท างานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
มาโดยตลอด  ท าให้ผลการด าเนินงาน (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗) เป็นไปตาม
เป้าหมาย และมีผลส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ  โดยสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้   
 

ส่วนที่ ๑ ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ในส่วนนี้เป็นผลการด าเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยด าเนินการร่วมกับศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.) เพ่ือสนับสนุน
นโยบายการปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปสรุปได้ ดังนี้ 
                1. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
ระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  
                      กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น  ด าเนินการ ดังนี้ 
                        1.1 การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน 51,460 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 4,233,399 คน 
                        1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี  การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  
จ านวน 32,188 ครั้ง ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 5,594,918 คน 
                          1.3  เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรับทัศนคติปรึกษาหารือ  481 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน  26,643 คน มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 132 เรื่อง แก้ไขได้จ านวน 111 เรื่อง        
คิดเป็นร้อยละ 84.09 



๒ 

 

                2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม) ขณะนี้มีอ าเภอที่ก าหนดหลักสูตรแล้ว 501 อ าเภอ มีการน าแกนน า 
กม.เข้ารับการอบรม จ านวน 199,091 คน  มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน 11,011 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 574,894 คน 
                   3. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์  มีอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย หมู่บ้านละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 87,800 คน มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยอาสาสมัคร
ต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) 2,471 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 148,795 คน 
                  4. การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวทีปฏิรูป ตั้ งแต่วันที่  
22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557  
                       กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัด อ าเภอ ทบทวนและแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนที่เกิดจากเวทีปฏิรูปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ โดยมีสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งสิ้น 10,324 เรื่อง และได้แก้ไขแล้ว 
3,916 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.93 และจะแก้ไขให้ได้ร้อยละ 90 ภายในเดือนกันยายน 255๘ 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจข่าวสารที่ถูกต้อง  โดยมอบเป็นนโยบายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/นายอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดหาเวลาในการ
ประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
                  6. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยศูนย์ด ารงธรรม ซึ ่งขณะนี ้ได้
ด าเนินการใน 3 ระดับ คือ จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชาชนรับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ จ านวน ๔๗๖,๙๓๔ เรื่อง ดังนี้ 
  สรุปการด าเนินการเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้มีการด าเนินการในระดับ
พ้ืนที่/ชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  และในห้วงเวลาต่อไปจะได้ให้
ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป และการบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมทั้งด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้ง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ 

ส่วนที่ ๒ ด้านการปฏิรูปประเทศ 
  รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) อย่างต่อเนื่อง  
โดยได้พิจารณาจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วน และคัดเลือกประเด็นที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม จัดท าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อสปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังได้มีการเชื่อมโยงการ
ด าเนินการระหว่างสภาปฏิรูปประเทศ กับส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้ให้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการ    
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของ สปช. ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้



๓ 

 

เพ่ือการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 
2554  และเรื่องการน าเสนอพ้ืนที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก 
  ในขณะเดียวกันส่วนราชการต่าง ๆ  ได้แก่ กระทรวงการคลัง  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เร่งด าเนินการปฏิรูปในเรื่องที่เป็น
นโยบายรัฐบาลและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปรวดเร็วขึ้น  โดยได้มีการด าเนินการในเรื่องส าคัญ ได้แก่ การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี  การปฏิรูป
ระบบการคุ้มครองทางสังคม  โดยการสร้างหลักประกันรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ด้อยโอกาส  การจัดบริการสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์  และการปรับปรุงกลไกที่  
เอื้อต่อการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิ  (เช่น การผลักดันร่างกฎหมาย ๕ ฉบับ  การส่งเสริมให้มีการลงทุน
ทางสังคม  การปฏิรูปสื่อเพ่ือสังคม  การปฏิรูประบบการเงินการคลังที่เอื้อต่อการพัฒนา)  รวมถึงการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่ได้จัดการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษา  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ 
รวม ๖ คณะ  ด าเนินการพิจารณาและวางระบบการผลิตและพัฒนาครู  จัดท าโครงการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนน าร่องใน ๒๐ เขตการศึกษา และการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
  แต่อย่างไรก็ตาม  การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
และจะต้องมีกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับอย่างกว้างขวาง  ซึ่งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องที่ได้มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเห็นของ สปช .  
เพ่ือให้การด าเนินการของ สปช. และส่วนราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นการวางรากฐาน
ส าคัญของประเทศต่อไป 

 
ส่วนที่ 3 การบริหารราชการแผ่นดิน 
 
นโยบายที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รัฐบาลได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสมหามงคลที่

ส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



๔ 

 

๑.๒ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  อาทิ เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร
จัดท าสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันส าคัญของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
โครงการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริม “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”จัดท าภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น
เรื่อง “พระมหาชนก” จัดท า Mobile Application “สุขพอที่พ่อสอน” โดยการน าพระราชด ารัสและ
พระบรมราโชวาทมาเผยแพร่  เป็นต้น 

๑.๓  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ได้สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หลายโครงการ อาทิ จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จัดมหกรรม
สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อย่างยั่งยืน  โครงการตามพระราชด าริ โดยสอนแนะการท าบัญชีรับจ่าย บัญชีต้นกล้า บัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกร  โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ   
โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  

๑.๔ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทรงงาน ด าเนินโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” ด าเนินการโครงการขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ 

๑.๕ เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด โดย
การพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวงด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดเพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกร 
รวมทั้งจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเกษตรพ้ืนที่สูง จ านวน ๒,๒๑๔ ไร่  การด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการอบรมและถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร ๙๐๐ ราย พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯเดิม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ 
ใหม่ ๒๘๑ ศูนย์ และขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่เกษตรกร ๑๘,๘๗๖ ราย โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  โดยการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จ านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน และเพ่ิมประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) 
จ านวน ๔,๓๙๔ หมู่บ้าน 

๑.๖ มาตรการทางนโยบายต่อการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริ ย์                  
โดยการจัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อยู่ระหว่างกราบเรียน นรม. พิจารณาเพ่ือเสนอ 
ครม. พิจารณาต่อไป 

 



๕ 

 

บทสรุปวิเคราะห ์ 
                 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ ๑ มีประเด็นส าคัญซึ่ง
ต้องการให้เร่งรัดผลักดัน ได้แก่ การจัดท าแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกราบเรียน 
นรม. พิจารณา เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณา เพ่ือใช้เป็นกรอบการท างานของส่วนราชการและภาคส่วน     
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพต่อไป ทั้งนี้ ประเด็นของร่างแนวทางฯ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จ าเป็นต้อง
ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ 
 

นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

                 การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ ๒ มีประเด็นผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและต้องการให้เร่งรัดผลักดัน ได้แก่  
                 ๑) การด าเนินงานในส่วนของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงต่างๆ โดยเรื่องส าคัญซึ่งต้องการให้เร่งรัดผลักดัน ได้แก่ (๑) นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือมีบัญชาให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและเห็นชอบการแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบต่อไป (๒) ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน (๓) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (๔) ยุทธศาสตร์ต่อ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยอยู่ระหว่างการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี (๕) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และ
แนวทางบริหารจัดการชายแดน โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน (๖) นโยบายการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการน าเสนอ สภา มช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้ ได้ด าเนินการเรื่องแนวทาง    
การพูดคุยสันติสุขเพ่ือแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                 ๒) การด าเนินงานในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้ด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา 
ต้นแบบยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาต้นแบบยานเกราะล้อยาง คันที่ ๑ ต่อเนื่องจากปี ๕๗ 
อยู่ระหว่างการประกอบรวมต้นแบบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ ต่อระบบย่อยทั้งระบบ (๒) การวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบยานเกราะล้อยาง คันที่ ๒ อยู่ระหว่างวิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างโครงสร้างตัวถังรถ
ยานเกราะพร้อมระบบ/การสร้างตัวถังจ าลอง ๘x๘ พร้อมอุปกรณ์จับยึด (๓) จัดท ามาตรฐานการ



๖ 

 

ทดสอบด้วยสารแทรกซึมแล้วเสร็จ (๔) จัดท ารายการและวางแผนการทดสอบส่วนประกอบของระบบย่อย 
การทดสอบการรวมระบบย่อยและการทดสอบคุณลักษณะการใช้งาน นอกจากนี้ ได้ด าเนินการตาม    
สั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดท ารายละเอียดเก่ียวกับความต้องการและแนวทาง    
การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่
ผ่านมา คือ การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการแปลตีความภาพถ่าย และเป็นเหตุผลหนึ่งที่   
ท าให้หน่วยปฏิบัติบางหน่วยยังไม่พร้อมที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการแปลตีความจากภาพถ่ายไปใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบ และแนวปฏิบัติ โครงสร้างองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติยังไม่รองรบัการน า
ข้อมูลหรือภูมิสารสนเทศที่ได้จากดาวเทียมไปใช้งานทดแทนหรือแม้แต่เสริมกับระบบข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งนี้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้หน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพิจารณาเปิดให้หน่วยงานเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และ
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาและเสนอแนะนวัตกรรมรวมทั้งแนวทางการพัฒนาและ
การลงทุนในระบบส ารวจและประยุกต์ใช้งานภูมิสารเทศของประเทศ ที่บูรณาการการถ่ ายภาพทาง
อากาศ การถ่ายภาพด้วยดาวเทียมส ารวจโลก การใช้งานระบบดาวเทียมน าทางและเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศจากการส ารวจระยะไกลในภารกิจต่างๆ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
                ๓) การด าเนินงานในส่วนของศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างาน
แรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๘ มีแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราและพิจารณา
อนุญาตการ ท างานชั่วคราว จ านวน ๘๘,๙๐๓ คน ทั้งนี้  การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผน           
ในประเด็นการด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 
เนื่องจากมีหลายขั้นตอนและใช้เวลาในการด าเนินงาน ท าให้จ านวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนตาม
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลการ
ด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางแก้ไข คือ มีหนังสือสั่ งการให้
ส านักงานจัดหางานจังหวัดและส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๐ ประชาสัมพันธ์ 
เร่งรัดให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการยื่นแบบความต้องการเข้ารับบริการตรวจสัญชาติให้แรงงานต่างด้าว 

 
 
 
 
 



๗ 

 

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

๑) การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคง โดยประสานให้บริการ
ด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ มีประชาชนได้รับบริการ จ านวน ๓๗,๓๙๓ ราย ให้บริการจัดหา
งาน จ านวน ๒๒๘,๑๘๒ คน โดยได้รับการบรรจุงาน จ านวน ๑๓๐,๕๕๒ คน ฝึกอบรมแรงงานไทยให้มีศักยภาพ
ได้มาตรฐาน ๕๔๑,๓๒๖ คน และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน ๘,๕๔๗ คน จัดส่งแรงงานไทยไป
ท างานต่างประเทศ จ านวน ๒๗,๖๐๙ คน และจัดโครงการสินเชื่อ SSME_OTOP  เพ่ือผู้ประกอบธุรกิจขนาด
เล็กซึ่งอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และเริ่มมีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการฯ กับธนาคาร 

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยจัดประชุมหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในประเด็นการปรับลดระดับของประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และการแก้ไขปัญหา
ขอทาน ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างเกี ่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
จ านวน ๑,๕๔๑ คน ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จ านวน ๑๘๓ 
แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ านวน ๘,๐๒๖ คน ส ารวจและเก็บข้อมูลแรงงานประมงในเรือประมงทะเล เพ่ือป้องกัน
การค้ามนุษย์ ๘,๐๐๐ ล า ประชุมทวิภาคีไทย – เมียนมา เพ่ือพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยการ
จัดการรายกรณีการส่งกลับคืนภูมิล าเนาและการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาคืนสู่สังคม 

๓) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชน โดย  

  ๓.๑) ส่งเสริมแรงงานให้ได้รับการคุ้มครอง โดยให้ความคุ้มครองแก่
ผู ้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม (มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙) จ านวน ๑๑.๑๕ ล้านคน ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม  ๖,๖๘๕,๙๔๒ ราย คิดเป็นเงิน ๘,๔๒๒ ล้านบาท ให้ความคุ้มครองแก่
แรงงานนอกระบบตามมาตรา ๔๐ จ านวน ๒.๔๖ ล้านคน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน จ านวน ๑๙,๗๕๘ 
ราย ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติเพ่ือด าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน มีแรงงานผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตท างานแล้ว จ านวน ๘๘,๙๐๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘) 

  ๓.๒) ด าเนินการด้านบริการสังคมและการสงเคราะห์ โดยให้การ
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กในสถานรองรับ รวม ๓๐ แห่ง จ านวน ๕,๘๙๐ คน รวมทั้งการ
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โดยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จ านวน ๒๘,๑๗๔ คน จัด
ฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จ านวน ๑,๙๖๕ คน ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ ๒,๗๒๑ ราย ลงนาม MOU ระหว่างส่วนราชการ ๘ หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ และให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาภายใต้ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม OSCC  มีผู้แจ้งเหตุ ๑๐,๔๐๐ กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน จ านวน 
๙,๔๐๑ กรณ,ี Walk-in จ านวน ๑๙๔ ครั้ง และ Social media จ านวน ๘๐๕ ครั้ง (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 



๘ 

 

  ๓.๓) การพัฒนา/ส่งเสริมระบบการออม การด าเนินโครงการเงินฝากถึง
ใจวัยเกษียณมียอดเงินฝากตั้งแต่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม จ านวน ๔๒,๙๕๔ ล้านบาท ส่วนการพิจารณา
น าระบบ Negative Income Tax (NIT) มาใช้นั้น ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน โดย สศค. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ กระทรวงการคลังได้ถอนร่าง
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  ๓.๔) การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยส่งเสริมการจัดท าข้อมูลสถานะพ้ืนที่ต าบล ในพ้ืนที่
เป้าหมาย ๑๒๐ ต าบล เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ จัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใหม่ จ านวน ๔๓ ต าบล รวมทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง มีการจัดท าแผนการสนับสนุนผู้ยากจนและด้อยโอกาสใน
ชนบท จ านวน ๔๐ จังหวัด ๒๐๐ ต าบล และพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑  มีผลการด าเนินงาน ณ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ รวม ๓๘ โครงการ จ านวน ๑๖,๑๔๖ หน่วย ส่วนการด าเนินงานภายใต้โครงการบ้านเอ้ืออาทร ผลการ
ด าเนินงาน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒๘๑,๕๕๖ หน่วย 

  ๓.๕) การคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด าเนินการ (๑) จัดการอบรมสัมมนาแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค 
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมาย ๒๗๕ คน จัดอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่าย
สหภาพแรงงานและองค์กรนายจ้างฯ มีเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 
๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑๑๐ คน (๒) ตรวจสอบสินค้าและธุรกิจบริการต่างๆ เช่น การตรวจสอบ
ฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก หรือสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ระหว่างวันที่ ๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเขต
กรุงเทพมหานคร (๓) จัดการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ของ 
สคบ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๔) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จัดตลาดนัดภูมิปัญาสร้างอาชีพครั้งที่ ๕ 
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือรับสนองแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองในการอนุรักษ์ และสืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาไทยไว้กับสังคมเจริญรอยตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
การเคหะแห่งชาติด าเนินโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ซึ่งก าหนด
เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๐ หลัง โดยอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย   
เข้าร่วมโครงการ โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ สู่แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด ในปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๙ 

 

เพ่ือเป็นแนวทางร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานในจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การบริการห้องสมุด บ้านหนังสืออัจฉริยะ วิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา จ านวน ๒๕๖,๘๐๖ คน 

๕) การจัดระเบียบสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงมหาดไทยและ
หน่วยงานในก ากับน าค่านิยมหลักเผยแพร่ในพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติศีล ๕ เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้กับกลุ่มคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยง
โดยการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนในบ้านมิตรไมตรี จ านวน ๑๐ แห่ง และการป้องกันคนเร่ร่อน
และกลุ่มเสี่ยงจากการถูกล่อลวงในชุมชน ด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาสังคม จ านวน ๓๐ จังหวัด จ านวน 
๖๒๙ คน  

๗) การจัดหาที่ดินท ากิน โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือให้ราษฎรอยู่อาศัย
และท ากินโครงการรัฐเอ้ือราษฎร์ ปัจจุบันด าเนินการได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ราย ส่วนการน าที่ดินราชพัสดุมาใช้
ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ท ากิน กรมธนารักษ์ประสานแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ส่งคืนที่ราชพัสดุรวม ๕๕๑ แปลง เนื้อที่ ๘,๕๘๒ ไร่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเตรียมความพร้อมน าที่ราชพัสดุมาใช้
ประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดท าโครงการน าร่องจังหวัดพิษณุโลกในปี ๒๕๕๘      
ส่วนการคืนที่ราชพัสดุแปลง บร.๘๐๘ อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ และแปลง ปจ.๒๕๙ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี    
ตามนโยบาย คสช. อยู่ระหว่างการส่งมอบ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

๘) การพัฒนากฎหมายด้านสังคม ได้ประกาศพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในราชกิจจานุเบกษา แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.๒๕๕๘   
ในราชกิจจานุเบกษา แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ และ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามล าดับ โดยกฎกระทรวงทั้งสองฉบับมีขึ้น
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามนโยบายส าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล นอกจากนั้น
ยังมีการผลักดันกฎหมายที่ส าคัญ เช่น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้ง
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... เป็นต้น 

 

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดประชุมเวทีสาธารณะ เพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน ๔ ภูมิภาค แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ พัฒนา
การศึกษาโดยใช้ผลประเมินเป็นโจทย์ในการพัฒนาและน าแนวทางจากประเทศต้นแบบที่ดี มาปรับใช้ 



๑๐ 

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเป้าหมาย ยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยจับคู่วางแผน
ยกระดับ O-NET รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  

  ๒) การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือ
ด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๑,๒๓๓.๕๗ ล้านบาท ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๘๗,๓๐๓ 
คน และจัดสรรงบประมาณ ๘๔ ,๙๙๘ .๑๕ ล้านบาท ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
๑๑,๕๙๑.๖๓ คน การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาผ่านกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีผู้กู้จ านวน 
๗๒๙,๖๕๓ ราย เป็นเงิน ๒๙,๒๐๘.๕๓ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๔,๑๓๐ แห่ง กองทุนเงินกู้ยืม      
เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีผู้กู้จ านวน ๖๖,๗๖๔ ราย เป็นเงิน ๔,๔๒๗.๖๗ ล้านบาท 
จากสถานศึกษา ๒๙๐ แห่ง และกองทุนได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ... 
เพื่อควบรวมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. อยู่ระหว่างน าเสนอร่างฯ ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการด าเนินโครงการปฏิรูป     
การเรียนรู้สู่ผู้เรียน เพ่ือน าร่องการกระจายอ านาจลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคในการบริหารจัดการระดับโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสาระวิชาหลักให้สูงขึ้น
กว่าเดิม ด าเนินการน าร่องการกระจายความรับผิดชอบ (หรือกระจายอ านาจ) ลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) รวม ๓๐๐ โรง รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยศึกษารูปแบบการอุดหนุนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนเอกชน 

  ๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการ เชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกัน ๑,๑๐๒ แห่ง ใน ๗๕ 
จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล) จัดการศึกษาและกิจกรรม อาทิ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดการศึกษาต่อเนื่อง (อาชีพระยะสั้น) และจัดการศึกษาให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้สนใจที่ต้องการรู้
หนังสือไทย รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิตและจัดงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน
สื่อภาพยนตร์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน จ านวน ๒๒๓,๓๕๙ คน 

  ๕) การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP) เป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบทุกวิชายกเว้น
ภาษาไทย จ านวน ๖ แห่ง และหลักสูตร Mini English Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ๔ วิชา 
จ านวน ๑๔๑ แห่ง รวม ๔,๐๐๐ คน ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่ากรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ        
จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม
แนะแนวเชิงรุก แนะวิถีทางสู่อาชีพในอนาคต รวมทั้งผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนอง       
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยตั้งเป้าหมายการรับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ          
ปี ๒๕๕๘ คือ ๔๑ : ๕๙  ปี ๒๕๕๙ คือ ๔๕ : ๕๕ และ ปี ๒๕๖๐ คือ  ๕๐ : ๕๐  พัฒนารูปแบบ “ชุมแพโมเดล” 



๑๑ 

 

แนะแนวการเรียนรู้   สู่อาชีพเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา แบบเชิงรุก และร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 

  ๖) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบ
การผลิตครูคุณภาพ  แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือจัดท าข้อเสนอและ
แผนยุทธศาสตร์การผลิตครูคุณภาพ ด าเนินโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบ  โครงการ
ผลิตครูมืออาชีพ ในรูปแบบประกันการมีงานท า พัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
รวมทั้ง แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู โดยจัดท าร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา โดยมีโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา (MOENET)   

  ๗) การสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดย
มีการด าเนินงาน อาทิ (๑) จัดท าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความมั่นคง มีผลการ
ด าเนินงานโครงการทั่วประเทศ รวม ๗๖ จังหวัด ๑๔,๑๔๔ หมู่บ้าน ๒,๕๐๐ ต าบล และประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓,๘๘๙,๔๐๓ คน และ (๒) จัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และตั้งใจรักษาศีล ๕ เพ่ือความ
สงบสุขร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้มีการด าเนินการรวม ๗,๑๐๐ หมู่บ้าน (จังหวัด
ทั่วไป ๖๕ จังหวัด รวม ๑,๙๑๙ หมู่บ้าน และจังหวัดต้นแบบ ๑๑ จังหวัด รวม ๕,๑๘๑ หมู่บ้าน) เป็นต้น 

  ๘) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยจัดนิทรรศการ
พิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๕๗ จัดท าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวร
สถานมงคล (วังหน้า) รณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย และรณรงค์กินของไทย 
ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมเทศกาลและประเพณีต่างๆ อาทิ จัด
แสดงโขนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
และจัดงานสายน้ าแห่งวัฒนธรรม (River Festival ๒๐๑๔) และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

  ๙) การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล โดยจัดท าโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะอาเซียนสู่เยาวชน ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่
ประชาคมอาเซียน (ค่ายเยาวชน) ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ และเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนนักศึกษา 
เยาวชน ครู อาจารย์ และ ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน โดยมีนักเรียนและเยาวชน ภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน 

  ๑๐) การปลูกฝังค่านิยมหลัก และค่านิยมความเป็นไทย โดยการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อาทิ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหลักสูตร      
การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
โดยจัดอบรมไปแล้ว ๘ รุ่น เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๘,๓๕๘ คน รวมทั้งการ



๑๒ 

 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักรู้และน าค่านิยม ๑๒ 
ประการไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดท าเพลงรักชาติร่วมสมัย บทเพลง “ค่านิยม ๑๒ 
ประการ” การผลิตรายการโทรทัศน์ละครสร้างสรรค์เกี่ยวกับน้ าใจไมตรีและค่านิยม ๑๒ ประการ 
ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และการจัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ให้กับ
นักศึกษา ประชาชน เป้าหมายจ านวน ๖๔,๙๐๐ คน ใน ๙๒๘ อ าเภอทั่วประเทศ 
 
นโยบายที่ ๕  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 

๑) สร้างความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ โดยจัดบริการการรักษาพยาบาลแก่
ผู้ประกันตน ซึ่งมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการรักษาพยาบาล (ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และ 
มาตรา ๓๙) จ านวน ๑๑.๔๓ ล้านคน โดยได้จัดกิจกรรมการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพในการท างานและทุพพลภาพให้สามารถกลับไปด ารงชีวิตประจ าวัน
และประกอบอาชีพเลี้ ยงดูตนเองได้  และจัดตั้ งศูนย์ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพคนงานประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น รองรับการให้บริการ ๑๐๐ เตียง เพ่ือให้บริการฟ้ืนฟูด้านอาชีพ
ในหลักสูตรเตรียมเข้าท างาน จ านวน ๕ สาขา และหลักสูตรฝึกอาชีพ จ านวน ๖ สาขา นอกจากนี้  
การประกันสุขภาพคนต่างด้าวได้ด าเนินการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าบริหารจัดการ และค่าบริการทางการแพทย์ให้
หน่วยบริการส าหรับจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งจัดท าสิทธิประโยชน์และคู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  

๒) พัฒนาโรงพยาบาลให้มีสถานภาพการรับรอง HA โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA 
จ านวน ๕๗๓ โรงพยาบาล และมีโรงพยาบาลที่หมดอายุการรับรอง HA จ านวน ๑๑๗ โรงพยาบาล 

๓) เพ่ิมสิทธิการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื อเอชไอวี โดยให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี 
รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกคนให้เร็วที่สุดและให้ฟรี โดยไม่ค านึงถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีโฟว์ (CD๔)  
ทุกสิทธิประกันสุขภาพทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยมีผู้ป่วยได้รับการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแล้ว 
จ านวน ๓,๖๓๑ คน นอกจากนี้ ได้จัดพิมพ์แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และ
จัดอบรมเรื่องแนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาเอชไอวีแก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้ง
เผยแพร่แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีไปยังหน่วยบริการสุขภาพ พร้อมทั้งขยาย
สิทธิประโยชน์การเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีเม็ดเลือดขาว CD๔ ทุกระดับในระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ รวมทั้งประสานข้อมูลกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือเพ่ิมรายการยาต้านไวรัสฯ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม 
การรณรงค์และให้ประชาชนเห็นประโยชน์การรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง เพ่ือเข้าสู่การรักษาแต่
เนิ่นๆ ยังต้องท าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพทั้งผู้ที่ทราบ
สถานการณ์ติดเชื้อและยังไม่เริ่มรับยา รวมถึงผู้ที่เริ่มกินยาต้านไวรัสแล้วให้มาติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 



๑๓ 

 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
๑) สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขต เตรียมความพร้อมเพ่ือออกกฎกระทรวงตั้ง

ส านักงานสาธารณสุขเขต และก าหนดนโยบายการท างานของส านักงานสาธารณสุขเขต โดยมี ๓ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และแนวทางการท างาน การติดตามประเมินผล โดยจะท าการตรวจประเมินทุก ๖ เดือน ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนินการเดือนเมษายน ๒๕๕๘  

๒) จัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย 
๒.๑) ทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) จัดท าสมุดขาว – เขียวส าหรับตรวจพัฒนาการ

เด็กไทยอายุต่ ากว่า ๕ ขวบ ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองท่ีดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่ม
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ ๒ ให้เด็กอายุ ๒ ขวบครึ่ง
ทุกคน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยที่สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเจ็บป่วยได้รวม ๒๐๕ ล้านบาท 

๒.๒) กลุ่มวัยรุ่นและวัยท้างาน (๑๕-๕๙ ปี) จัดท าโครงการบูรณาการระบบสุขภาพใจ
เพ่ือเด็กไทยวัยรุ่นเพ่ือพัฒนาชุดสื่อ New Media ให้ความรู้ความเป็นพ่อแม่ที่เหมาะสม (Parent 
Education) ชุดสื่อ (Training online) ส าหรับบุคลากรเครือข่ายที่ให้บริการสุขภาพจิตวัยรุ่น และ
รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประชากรเป้าหมาย ๖,๒๕๗,๕๕๖ 
คน และได้รับรายงานการให้บริการ ๔,๓๐๓,๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗)   

๒.๓) กลุ่มผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และได้โอนงบประมาณสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานให้จังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย ๒๒ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑.๑ ล้านบาท  

๓) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พัฒนาทีมหมอครอบครัวเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชน มีเป้าหมาย ๒๒ ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และทีมหมอ
ครอบครัว จัดท าคู่มือทีมหมอครอบครัว จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม เพื่อให้หน่วยที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานและคัดเลือกอ าเภอต้นแบบที่มีความพร้อมในการด าเนินการ โดยมีการ
กระจายในทุกจังหวัด จ านวน ๒๕๐ แห่ง 

๔) สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่าง
ครบวงจร คณะท างานก าหนดราคากลางยาแผนไทยได้ก าหนดราคากลางยาสมุนไพร จ านวน ๒๕ 
รายการ และอยู่ระหว่างเสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลางยา 

๕) คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย จับกุม
ผู้กระท าผิดกฎหมายรายใหญ่ รวม ๕๘ คดี มูลค่ารวม ๑๓.๐๕ ล้านบาท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยา ๒๘ คดี 
มูลค่า ๑๐.๙๖ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์อาหาร ๑๘ คดี มูลค่า ๐.๐๒ ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
๑๒ คดี มูลค่า ๒.๐๗ ล้านบาท นอกจากนี้ มีการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉลี่ยเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร ปีละประมาณ ๕๗,๓๑๐ รายการ และผลิตภัณฑ์ยาปีละประมาณ ๗,๒๘๕ รายการ 



๑๔ 

 

และได้เร่งรัดรายการขึ้นทะเบียนที่ค้าง (ที่ล่าช้าเกินก าหนด) ให้แล้วเสร็จในกรณีผลิตภัณฑ์อาหารร้อยละ 
๕๐ และกรณีทะเบียนยาร้อยละ ๘๒ 

๖) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้
ด าเนินการผ่านกลไกนโยบายสาธารณะที่หลากหลาย ประกอบด้วย (๑) พัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติในระดับพื นที่ โดยได้ร่วมพัฒนาแนวทางการจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับ
พ้ืนที่ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๘ อุดรธานี เพ่ือน าไปสู่การบริหารกองทุนสุขภาพต าบล 
และจัดเวทีประชาเสวนาเพ่ือการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  เขตพ้ืนที่ภาคใต้  
(๒) จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีระเบียบวาระ ๖ ประเด็น ได้แก่ 
(๑) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนกลไกคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง 
(๒) การจัดการยาสเตียรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย (๓) การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจ
การใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (๔) การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน  
(๕) การจัดและด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย และ (๖) ทบทวนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศพัฒนา  
(๓) พัฒนารูปแบบการจัดตั งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน โดยจัดเวทีรับฟังความเห็น รวม ๓ ครั้ง ซึ่ง
คณะท างานได้ประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีฯ เพื่อปรับปรุง (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน และเตรียมการวางแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป และ (๔) สนับสนุน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพพื นที่ โดยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งได้
สนับสนุนไปแล้วระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จ านวน ๕๐ จังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จะสนับสนุนโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอีก ๕ จังหวัด และอยู่ระหว่างการจัดท าข้อตกลง
สนับสนุน จ านวน ๑๒ จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ “นักสานพลัง ขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ๕  โปรแกรม 
 ๕.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

๑) การป้องกันโรคติดเชื อไวรัสอีโบลา เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในกลุ่มผู้ที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่ระบาดและตรวจคัดกรอง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ มีจ านวน ๓,๖๙๖ ราย โดยพบผู้ที่อยู่ใน
ข่ายสอบสวนโรค จ านวน ๕ ราย แต่ไม่พบเชื้อไวรัสอีโบลา ทั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อมในการดูแล
รักษาป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ DRA ในโรงพยาบาลศูนย์ ๑๔ 
แห่ง รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ  
 ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่ การบาดเจ็บและการเสยีชวีติ 
  ๑) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด าเนิน
มาตรการเน้นหนักในการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้บาดเจ็บ
นอนรักษาในโรงพยาบาล จ านวน ๓,๑๑๗ ราย และมีการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยด าเนินการตรวจทั้งสิ้น ๑,๑๐๙ ราย ใน ๒๙ จังหวัด ลงโทษผู้กระท าผิด ๓๒๕ ราย ตักเตือน ๗๘๔ 
ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการโฆษณาและการขายโดยไม่มีใบอนุญาต อาทิ โฆษณาสื่อสารการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑๗๓ ราย ขายโดยไม่มีใบอนุญาต ๖๘ ราย ขายในสถานที่ต้องห้าม ๓๓ ราย   



๑๕ 

 

ขายด้วยวิธีการต้องห้าม ๓๐ ราย ขายให้บุคคลอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒๕ ราย และขายนอกเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด จ านวน ๑๗ ราย  

๒) รณรงค์ “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน” ด าเนินการรณรงค์ช่วง
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗–วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีมาตรการเน้นหนัก ๓ มาตรการ ประกอบด้วย 
มาตรการป้องกัน อาทิ การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ การควบคุมจ าหน่าย/ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณจุดผ่านแดนและสถานที่ท่องเที่ยว 
มาตรการแก้ไข อาทิ การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดตัดทางรถไฟ การปรับสภาพ
อันตรายข้างทาง และมาตรการประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ อาทิ จุดพักรถ  
จุดบริการ เส้นทาง บทลงโทษกรณีกระท าผิดกฎหมาย และมารยาทในการใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อ  
ทุกช่องทาง 

๓) คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยลงนาม MOU ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการเพ่ือการเสนอข่าวสารและความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับ
ช่อง ๓ และเครือข่าย รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่
ภาคกลาง  

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  ๑) ส่งเสริมการให้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก้าลังกายโดยการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ้าวัน กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ โดยมีผูเ้ข้าร่วมทั้งหมด ๑๘,๗๕๑ คน และมีชมรมจักรยานร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ๑๙๙ ชมรม 
 ๕.๖ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และ
จริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์
ต้นก าเนิด และจะท าประชาพิจารณ์ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๘ พร้อมทั้งเร่งรัดด าเนินการจัดท า
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขควบคุมการใช้สเต็มเซลล์ โดยบูรณาการกฎหมายที่มีใช้อยู่เ พ่ือคุ้มครอง
ประชาชน ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อการโฆษณาอวดอ้าง 
 
นโยบายที่ ๖ ด้านการบริหารเศรษฐกิจ 
 
 รัฐบาลได้เร่งรัดการขับเคลื่อนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

6.1 ด้านการเร่งรัดการเบิกจ่าย  ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ส่วนราชการเบิกจ่ายได้รวม    
ร้อยละ 29.76 แบ่งเป็นรายจ่ายประจ าร้อยละ 34.03 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 9.29 ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายจ านวนมาก  ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้จัดให้มีการประชุมหารือกับส่วนราชการ
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แล้วและคาดว่าในไตรมาส 2 การเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2558 เพิ่มเติมรวม 5 มาตรการแล้ว 

6.2 ด้านการดูแลเกษตรกร  ได้มีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และการช่วยเหลือด้านสินเชื่อต่าง ๆ  
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางผ่านโครงการชดเชยรายได้ และแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ และ
สินเชื่ออื่นๆ  จัดท าตลาดเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตผลจากเกษตรกรโดยตรง 
รวมทั้งจัดท ายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า 

6.3 ด้านการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน ได้มีการจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน  จัดท ามาตรการนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ครม. ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการแล้วและก าลังอยู่ระหว่างการเร่งรัดให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ได้มีการ
ออกพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการรอลงพระปรมาภิไธย 

6.4 ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ด าเนินการเร่งส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ ลดอุปสรรคในการส่งออก พัฒนาการขยายตลาดการค้าตามตลาดที่มีศักยภาพ
รวมทั้งตลาด online พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  

6.5 ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ  ได้จัดท า Action Plan ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จ านวน 156 แห่ง  จัดงาน “เที่ยวเมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน”  จัดการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ไทย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยหนังฮอลลีวูด และจัดท ากิจกรรมตามประเพณีไทย อาทิ ประเพณี
ลอยกระทง  เป็นต้น รวมถึง การฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลและพ้ืนที่
ป่า และโครงการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

6.6 ด้านการรักษาเสถียรภาพของราคา ได้ดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และจัด
งานจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ าอย่างต่อเนื่อง 

6.7 ด้านการบริหารจัดการพลังงาน จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้ง
ผลักดันพลังงานทางเลือกและการประหยัดพลังงาน เช่น การผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากขยะ การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จัดงาน Thailand Energy Award รวมทั้งร่วมหารือกับนานา
ประเทศด้านพลังงาน 

6.8 ด้านการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี ได้ด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ซึ่ง ครม. ได้ให้
ความเห็นชอบในหลักการแล้ว อาทิ การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ การปรับลดภาษีเงินได้       
นิติบุคคลส าหรับ SMEs มาตรการส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

6.9 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งระบบรถไฟทางคู่ 17 โครงการ รถไฟฟ้า 8 โครงการ พัฒนาการขนส่งทางถนน 13 โครงการ 
พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ เช่น พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ศึกษาการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย และพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า โดยก่อสร้างท่ าเทียบเรือ
อเนกประสงค์ คลองใหญ่ จ.ตราด ปรับปรุงท่าเรือจ านวน 17 แห่ง และโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมพาพันธ์ 2558 
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6.10 ด้านการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ คนร. ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งมีมติรับทราบการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และแก้ไขปัญหาในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่มีปัญหา อาทิ ทีโอที กสท 
โทรคมนาคม การบินไทย เห็นชอบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง และให้ กฟภ . ด าเนินโครงการ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในเมืองพัทยา 

6.11 ด้านการขับเคลื่อน Digital Economy ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ Hard 
Infrastructure , Soft Infrastructure, Service Infrastructure, Digital Economy Promotion, 
Digital Society และ Knowledge Resource โดยได้มีการจัดท าโครงการน าร่อง 6 โครงการ และมี
การประชุมหารือกับภาคธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

6.12 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงด่านตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ได้มีการด าเนินการใน
ระยะแรก 5 พ้ืนที่ 6 ด่าน และระยะที่ 2 5 พ้ืนที่ 7 ด่าน ขณะนี้ก าลังเร่งด าเนินการในขั้นตอนการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน ทั้งนี้พบความไม่พร้อมในเรื่องของลานตรวจสอบรถบรรทุกและเทคโนโลยี 
ซึ่งก าลังเร่งปรับปรุงแก้ไข 
 ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เพ่ือให้มีปริมาณเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยเฉพาะ
เกษตรกร รวมทั้งเตรียมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พร้อมส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
 รัฐบาลโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินการสานต่อโครงการที่ได้ริเริ่มไว้เพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ๗.๑ ด้านการเชื่อมโยงระบบขนส่งคมนาคม กฎระเบียบและการอ้านวยความสะดวกด้าน
การค้า รัฐบาลได้เร่งรัดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี - บ้านประกอบ/
ชายแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่)         
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการโอนให้หน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลเป็นการ
ชั่วคราว เป็นต้น ในด้านการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยหลายหน่วยงานได้เชื่อมต่อระบบอย่างเป็นทางการแล้ว อาทิ       
กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ BOI การนิคมอุตสาหกรรม ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
เชื่อมโยงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ อาทิ กรมอุตสาหกรรม กรมการบิน กรมควบคุมโรค บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ก าลังอยู่ระหว่างการเร่งรัดพัฒนาระบบ
และทดสอบระบบ  
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 ๗.๒ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ มีการอนุมัติเบิกจ่ายโครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนในลักษณะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลยังได้ลงนามในกรอบความร่วมมือทาง
การเงินอาเซียนบวกสาม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในประชาคม
อาเซียนต่อไป 
 ๗.๓ โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมแรงงาน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และ
แรงงานไม่มีทักษะ รัฐบาลโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้สานต่อโครงการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะ
ภาษา การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามสถานประกอบกิจการ โครงการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน และโครงการอบรมผู้ประกอบอาหารไทย 
รวมถึงการจัดท าข้อมูลโครงการพัฒนาแนวทาง การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน  
 ๗.๔ ด้านการผลักดันระดับนโยบาย นายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
ประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN – ROK Commemorative Summit) 
และการประชุม ASEAN – ROK CEO Summit พร้อมทั้งได้พบหารือกับคณะนักธุรกิจจากบริษัทชั้นน า
ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้เน้นย้ านโยบายของรัฐบาลในด้านการลงทุนและสนับสนุนการลงทุนจาก
สาธารณรัฐเกาหลีในสาขาที่ส าคัญ 
 ๗.๕ ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการอาเซียนสัญจร อาเซียน 
Roadshow อาเซียน Showcase โครงการ ASEAN Bridge การสร้างห้องสมุดอาเซียนให้กับจังหวัด
ต่างๆ โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตส านึ กรักชาติพาไทยสู่
อาเซียนแก่เครือข่ายผู้สูงอายุ การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน และ
การจัดอบรมสัมนาวิทยากร ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC  
 

นโยบายที่  ๘  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 

๘.๑ การสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
                 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอกรอบการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้ BOI ได้น าไปพิจารณาใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  ได้ให้การสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP) จ านวน ๖๐๖ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ ๗๘ โครงการ รวมถึงได้มีการด าเนินการเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค  



๑๙ 

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดล าปาง   
          ๘.๒ การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  ได้จัดท านโยบายส่งเสริม Talent Mobility ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) แล้ว 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  และได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก 
(Talent Mobility Clearing House) จ านวน ๓ แห่ง คือ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดท านโยบาย National STEM Policy 
for Competitiveness หรือ การพัฒนานโยบายเพ่ิมผลิตภาพของ STEM Workforce ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  และการจัดท าแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครฐั
และภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของประเทศไทย (STEM Master Plan)  และการพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership)            
ได้ด าเนินการน าร่องโครงการ WiL ร่วมกับ ๕ มหาวิทยาลัย  ปัจจุบันได้ด าเนินการขยายผลโครงการ 
WiL ระดับ ปวส. ในรูปแบบโรงเรียน-โรงงาน  ผ่านโครงการพัฒนาก าลังคนทางเทคนิคระดับ ปวส. 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานผลิตเส้นลวด ของบริษัท 
สยามมิชลิน จ ากัด 
            ๘.๓ การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน้า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพ่ิมจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐% มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย โดยนอกจากจะท าให้
ผลงานวิจัยในภาครัฐรองรับความต้องการเชิงพาณิชย์ที่แท้จริงแล้ว  ยังเชื่อมโยงการวิจัยกับภาคเอกชน
เพ่ือให้มีนวัตกรรมในการลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพ่ือการส่งออกและบริโภค
ภายในประเทศ  
            ๘.๔ การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย  ได้มีการพัฒนาก าลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
สนับสนุนภายในประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง  และได้มีการจัดท าร่างแผน
แม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ โดยบูรณาการท างานข้ามกระทรวงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ กว่า ๓๐ หน่วยงาน   ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมน าเสนอให้คณะกรรมการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
              ๘.๕  การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการน าเสนอการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 



๒๐ 

 

 สรุปวิเคราะห์ผลการด้าเนินงาน ผลการด าเนินงานในนโยบายนี้  ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นในระยะต่อไป 

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรา้งสมดลุระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 

9.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยด าเนินการปราบปรามและ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ มีผลในคดีบุกรุกพ้ืนที่ป่า ๘๑๗ คดี ผู้ต้องหา ๑๗๐ คน พ้ืนที่ ๒๙,๖๐๗-
๐-๓๗ ไร่ คดีลักลอบตัดไม้ ๙๔๓ คดี ผู้ต้องหา ๔๐๔ คน ปริมาตรไม้ ๒,๐๐๐.๓๖ ลูกบาศก์เมตร เร่งแก้ไข
ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้มีค่า โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณ
ชายแดนไทย - กัมพูชา (ฝ่ายไทย) จัดตั้งป่าชุมชน รวม ๙,๐๓๑ หมู่บ้าน พ้ืนที่ประมาณ ๓.๗๔ ล้านไร่       
จากเป้าหมาย ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน พ้ืนที่ ๑๐ ล้านไร่ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมระยะทาง ๒๔๗ 
กิโลเมตร จากแนวชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะระยะทางรวม ๖๕๕ กิโลเมตร และจัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้ชัดเจน โดยด าเนินการรังวัดและจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว ๖ จังหวัด รังวัดแล้ว ๙๐ แปลง จากเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๐๐๐ แปลง 

 9.๒ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงใน
แหล่งน้ าธรรมชาติแล้วกว่า ๑๕๑.๘๑ ล้านตัว รวมทั้งจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เพ่ือแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ          
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 9.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด 
แนวพระราชด้าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  โดยส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลแปลงที่ดินและ
ฐานข้อมูลราษฎรที่อยู่อาศัยหรือท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยแบ่งประเภทและระบุที่ตั้ง รวมทั้งขนาดพ้ืนที่  เร่งรัด
การออกโฉนดที่ดิน ในพ้ืนที่ ๔๘ จังหวัด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานการปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนที ่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพ โดยจะเร่งด าเนินการจัดสรร
พ้ืนที่น าร่อง ครั้งที่ ๑ จ านวน ๕๘,๗๐๐ ไร่ เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนส าหรับเพาะปลูกและเป็นที่อยู่
อาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนภายในระยะเวลา ๓ เดือน จัดตั้งและก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน 
เพ่ือเป็นกลไกในการน าทรัพยากรดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ระหว่างจัดท าร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน พ.ศ. .... และจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาการทับซ้อน
แนวเขตท่ีดินของรัฐ 

 



๒๑ 

 

 9.๔ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลหน้า
เป็นการเร่งด่วน ส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูง ๒๖ จังหวัด และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ๒๔ จังหวัด 
ด าเนินการตามแผนการขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ า พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนได้เพ่ิมขึ้น ๔๑๔.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือน 
ทั่วประเทศได้รับประโยชน์ ๗๙๖,๖๕๒ ครัวเรือน จ้างแรงงาน (เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่) ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 
(๒ เดือน) ได้ ๑๑๙,๒๓๗ คน การจัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน แบ่งเป็น ชุดเจาะบ่อบาดาล ๗๘ ชุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว ๖๔ ชุด และชุดผลิตน้ าดื่มเคลื่อนที่ ๑๘ ชุด  
การเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๗๒๖ แห่ง แบ่งเป็น น้ าบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค ๒๒๗ แห่ง  
น้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ๑๗๔ แห่ง น้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร ๓๒๕ แห่ง การช่วยเหลือด้านน้ ากินน้ าใช้ 
ทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ ารวมปริมาตร ๓๔๗,๕๐๐ ลิตร จัดท า Action Plan พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน ๑,๒๕๘ แห่ง การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ าน้อยในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๕๘ วงเงิน ๒,๓๗๗.๗๙ ล้านบาท โดยจ้างแรงงาน
เพ่ือซ่อมคูคลองในฤดูแล้ง อบรม ฝึกอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น  ผลการด าเนินงานมีการจ้าง
แรงงานแล้ว ๒๓,๓๔๖ ราย ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ ๑๓,๓๘๙ ราย และส่งเสริมอาชีพประมง ๓,๕๗๔ ราย  

9.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ
ประเทศ วงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔๕,๙๑๗.๗๒๓๓ ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ และวงเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามล าดับ ด าเนินการโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า โครงการคืนคลองให้น้ าไหล คืนความ
ใสให้แม่น้ าทั่วประเทศ การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง ๖๐ โครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบ
ส่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบท ๑๘๑ โครงการ การบริหารจัดการน้ าชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานให้เกษตรกรได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ าในพ้ืนที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ จ านวน ๐.๙๑ ล้านไร่ ด้วยการก่อสร้างทางระบายน้ าหลาก (Flood way) 
ก่อสร้างแนวระบายน้ าหลากที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ าที่เกิดขึ้น 

 9.๖ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากผลิตและบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย  

   (๑)  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้ด าเนินการตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยจัดท าแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤตรุนแรง ๖ จังหวัด 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแล้ว ๗๕ 
จังหวัด คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ๓๓ แห่ง โดยมีเอกชนลงทุน/
ร่วมลงทุนแล้ว ๑๑ พ้ืนที่ เปิดโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่น าร่อง ณ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม (อย่างน้อยจังหวัดละ 



๒๒ 

 

๑ อปท./ไตรมาส) และศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง) รวมทั้งจัดการ
กากอุตสาหกรรม โดยด าเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสม และโครงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย (เตาเผา) เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมในการสร้างโรงงานก าจัดของเสียอันตรายเพื่อรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 
   (๒) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
หมอกควันภาคเหนือ บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเผาและ
หมอกควันของประเทศ จัดท าแผนปฏิบัติการในการก ากับดูแล ติดตาม และตรวจจับรถโดยสารที่ปล่อยควันด า
เกินมาตรฐาน และติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 

(๓) การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในภาพรวม โดยยกร่าง
ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ าของประเทศ และจัดท า Roadmap การจัดการคุณภาพน้ าตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่วนการแก้ไขปัญหาล าห้วยคลิตี้ได้ด าเนินการชี้แจงผลการศึกษาและร่างแนวทางการ
ฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะก่ัว ต่อคณะกรรมการหมู่บ้านคลิตี้ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านคลิตี้ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจและจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณห้วยคลิตี้ ต่อไป 

(๔) การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เพื่อการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน เพ่ือพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
ด าเนินโครงการส่งเสริมบทบาทการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน โรงงาน และภาครัฐ 

บทวิเคราะห์ 

1. ควรมีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดัน
ในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และระบบนิเวศ 

2. ควรต้องขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รองรับด้านการจัดการขยะติดเชื้อ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี 

 
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 ๑๐.๑ การปรับปรุงระบบราชการ ได้ด าเนินการเพ่ือทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานของรัฐ โดยได้จัดท าโครงการการปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม ก ากับ 
ติดตาม ผลักดัน ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุง ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง
และระบบบริหาร ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณา
ทบทวนบทบาทภารกิจและความจ าเป็นในการคงอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การ



๒๓ 

 

ปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุกเพ่ือยกระดับสมรรถนะการให้บริการภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จัดให้มีการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement : SLA) หรือพันธะสัญญาถึงระดับคุณภาพการให้บริการ (Level of Sevice) ขั้นต่ าที่
ยอมรับได้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการด าเนินงานให้ครบ ๒๐ 
กระทรวง 
 10.2  การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ  
ประกอบด้วย โครงการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก และมีมาตรฐาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะรัฐมนตรี
พิจารณา  และโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เพื่อให้บริการ
ประชาชนแบบครบวงจรด้านแรงงาน และจะเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน   
 10.3 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการสร้าง
เครื่องมือการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment /ITA)  ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือองค์การ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐ
เกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
  นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดท าโครงการวางระบบป้องกันการทุจริตใน
โครงการส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน (วางระบบและประสานความร่วมมอื) 
โดยการก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งได้มีการจัดท า
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าว และจัดท าร่างระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) เพ่ือ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) และให้
ชาวนาได้รับเงินดังกล่าวด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง 
 
นโยบายที่  ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๑๑.๑ การปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม รวมทั้งสิ้น ๕๕ ฉบับ  อยู่ใน
ขั้นตอนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  จ านวน  ๒๑ ฉบับ เสนอส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ๑๗ ฉบับ อยู่ระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงานจ านวน ๑๗ ฉบับ 
         ๑๑.๒ การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายฯ 



๒๔ 

 

 ๑๑.๒.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม 
  (๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสต่อกระทรวงยุติธรรม ๘๖๔ 
เรื่อง ยุติ ๒๐๔ เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓๔๖ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงานอื่น ๗๔ เรื่อง ส่งต่อหน่วยงาน
ภายใน ๒๑๔ เรื่อง เรื่องอื่นๆ ๒๖ เรื่อง  
   (๒) ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยด าเนินการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา จ านวน ๒,๗๘๖ ราย เป็นเงิน ๑๕๖.๕๕๗ ล้านบาท ประชาชนยื่น
ขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ๑,๕๘๓ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือ ๒๐.๖๙๒ ล้านบาท  
ให้ค าปรึกษากฎหมาย ๔,๘๖๑ ราย รับแจ้งบุคคลสูญหาย ๖ ราย  

 ๑๑.๒.๒    การพัฒนาระบบงานยุติธรรม โดยด าเนินการพัฒนาการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
            ๑๑.๓ การน้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระท้าผิด โดยได้มีการขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับคดียาเสพติด มูลค่า 
๒๕๓.๙๖ ล้านบาท  และสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สินโดยตรวจสอบทรัพย์สิน
และยึดอายัดทรัพย์สิน ๒๑๓ คดี มูลค่า ๒๑๐.๑๐ ล้านบาท  
 
 การขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ   

คณะกรรมการ กขร. ได้ให้ส่วนราชการรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จ าแนกตามกระทรวง ซึ่งท าให้เห็นภาพรวมการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน รวมถึงร้อยละของการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนการใช้
จ่ายของแต่ละกระทรวง (รายละอียดตามภาคผนวก) โดยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ดังนี้ 

(๑)  งบประมาณรายจ่ายประจ าทุกส่วนราชการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย   
(๒)  งบประมาณรายจ่ายลงทุนยังมีปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย (แผนการใช้จ่าย 

140,563.43 ล้านบาท เบิกจ่าย 41,262.47 ล้านบาท) ซึ่ง คณะกรรมการ กขร. ได้รับทราบ   จากส านัก
งบประมาณว่า คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เชิญส่วนราชการที่มีงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนสูงมาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  และหารือแนว
ทางแก้ไข รวมถึงได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการทราบ ซึ่งท าให้ทราบว่าขณะนี้โครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้อยู่ในกระบวนการจัดจ้าง
แล้ว และคาดว่าในระยะต่อไปจะท าให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมาย  และในการนี้ 
คณะกรรมการ กขร. ได้เน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานปัญหาอุปสรรคให้ทราบด้วย 
ประเด็นการขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลทั้ง ๑๑ ข้อ  

 คณะกรรมการ กขร. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานในประเด็น
การขับเคลื่อนเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  โดยให้จัดท าการรายงานผลความคืบหน้าใน
การรายงานฯ ครั้งที่ ๔ (12 กันยายน 2557- 31 มกราคม 2558) ดังนี้  



๒๕ 

 

     (๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
          ให้ มท. และกอ.รมน. เร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ อย่าง

ต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ในการน าปัญหาในระดับพ้ืนที่ มาเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขปัญหาของส่วนราชการโดยเชื่อมโยงกับศูนย์ด ารงธรรม  และการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ เพ่ือให้
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ รวมถึงประเมินผลที่ได้รับจากการด าเนินงานที่ผ่านมาว่า ได้ส่งผลต่อทัศนคติ
ของประชาชนอย่างไร สามารถลดปัญหาความขัดแย้ง และสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึง
ความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อชุมชนร่วมกันมากน้อยเพียงใด 

     (๒) การปฏิรูปประเทศ  
          - งานปฏิรูปประเทศมีค่อนข้างมาก (๑๑ ด้าน)  โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(สปช.) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพ่ือพิจารณา จ านวน ๑๘ คณะ และได้มีการเชิญทุกส่วนราชการ
เพ่ือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ  จึงขอให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการของ สปช. โดยให้เป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจและสามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องต่อ สปช. ได้  ทั้งนี้  เพ่ือการก าหนดทิศทางของประเทศในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

         - ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเห็นของ สปช. โดยในห้วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ มีจ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่องหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพ่ือการยังชีพของ
ผู้สูงอายุ : การเร่งรัดด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  และ ๒) เรื่อง
การน าเสนอพ้ืนที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลก 

     (๓) การบริหารราชการแผ่นดิน 
  (๓.๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  คณะกรรมการ 

กขร. เห็นควรให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกอ.รมน.น. เร่งรัดการ
ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลโครงการตามพระราชด าริ และการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปยังหมู่บ้านโดยให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือส่ งเสริมและสนับสนุน  
เพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป 

     (๓.๒) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  ซึ่งแบ่งประเด็น
การเร่งรัดขับเคลื่อน ใน ๒ ระดับ คือ  

          - ระดับนโยบาย เห็นควรให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) เร่งรัดการด าเนินการผลักดันนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวทางในการรักษาความมั่นคงของชาติในด้าน
ต่างๆ รวม  ๑๐ เรื่องท่ีได้ทบทวนปรับแก้เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของชาติ
และมติที่ประชุมส่วนราชการฯ ซึ่งมีบางเรื่องจะต้องน าเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางในการด าเนินงานของส่วนราชการในการ
เสริมสร้าง รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป   
          - ระดับปฏิบัติ  
   (๑) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ในเรื่องการจดทะเบียนและ
การตรวจพิสูจน์สัญชาติ ที่จะครบก าหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 (เป้าหมาย 1,600,000 คน) ซึ่งมี
ปัญหาอุปสรรคในการจัดเจ้าหน้าที่ของประเทศต้นทางเพ่ือร่วมในการตรวจพิสูจน์สัญชาติ บางประเทศไม่ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาร่วมด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ค่าใช้จ่าย และความไม่พร้อม



๒๖ 

 

ของเจ้าหน้าที่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  ซึ่งได้ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว  
   (๒) การชี้แจงการด าเนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และประมงผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการ
ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจกับสังคมระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ทุกฝ่ายของสหรัฐอเมริกามีความพอใจและรับทราบว่าประเทศไทยให้ความส าคัญ
และด าเนินการอย่างจริงจังในเรื่องดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการ กขร. มอบหมายให้ กต. ติดตามความ
คืบหน้าและประเมินผลระดับความเข้าใจของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวและรายงานให้ กขร.ทราบเป็นระยะ
ต่อไป  

     (๓.๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ คณะกรรมการ กขร. เห็นควรให้เร่งรัดการด าเนินการในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ ภายใต้หลักมาตรฐานสากล 5P คือ Policy and Mechanism (ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ) Prosecution (ด้านการด าเนินคดี และการบังคับใช้กฎหมาย) Protection (ด้านการคุ้มครอง 
ช่วยเหลือ) Prevention (ด้านการป้องกัน) และ Partnership and International Cooperation (ด้านความ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ)  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและใกล้ชิด เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถยกระดับการด าเนินงานในเรื่องการรายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ให้ดีขึ้นต่อไป  โดยให้มีการ
รายงานผลความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป 

          ทั้งนี้  แผนงานที่จะด าเนินการในระยะต่อ (มกราคม – มีนาคม 
2558) จะได้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ... ให้ประกาศใช้บังคับ  และจะเร่งรัด
ขับเคลื่อนในเรื่องส าคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน  กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) (แก้ไข พ.ร.บ.กอช. เพ่ือรับโอนผู้ประกันตนกรณีบ านาญแรงงานนอกระบบ) รวมถึงการ
ส่งเสริมการมีงานท าให้ประชาชนทุกกลุ่ม  เป็นต้น    

  (๓.๔) การศึกษาและเรียนรู้ การท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
          (๑) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้  ให้เร่งรัดขับเคลื่อนงาน/

โครงการส าคัญ ดังนี้ 
      - เร่งปฏิรูปครู เพ่ือให้ได้ครู ดี เก่ง และมีคุณธรรม และปฏิรูป

การเรียนรู้    
      - ขับ เคลื่ อนการใช้หลั กสู ตรการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานและ

กระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบวินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ อาชีพและภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง 

      - เพ่ิมและกระจายโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เท่าเทียม 
เช่น ปรับระบบกองทุนต่าง ๆ ทั้งระบบ เพ่ือส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง เช่น วิจัย
ให้ได้ข้อสรุปในเรื่องระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ระบบการจัดสรรทุน  เพ่ือให้มีเกณฑ์ที่เหมาะสม  
ไม่ซ้ าซ้อน  และได้พัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

       - การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  



๒๗ 

 

       - การหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินกินเปล่า 
(แป๊ะเจี๊ยะ) ของโรงเรียนทั้งรัฐบาลและเอกชน 

       - การจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา 
   (๒) ด้านการท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                       - ด าเนินแผนงานเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทาง

วัฒนธรรม 
       - เร่งรัดการจัดท าพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ให้กับผู้พิการ 
           (๓.๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ

ประชาชน  โดยให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการด าเนินการในแผนงานพัฒนาประชาชนให้ดูแลสุขภาพและ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงใน
โรงเรียน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น      

            (๓.๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในระยะต่อไป
จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  เพ่ือให้มีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  
ประกอบกับการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร  รวมทั้งเตรียมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้พร้อมส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

  (๓.๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน       
ให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดท ารายงานการด าเนินงานในมิติด้านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเพ่ิมเติม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล     
และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ
รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง  

  (๓.๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ให้เร่งรัดขับเคลื่อนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑) การส่งเสริม 
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ผู้ประกอบการ OTOP โดยน าวิทยาศาสตร์มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต  ๒) การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐไปท างานในภาคเอกชน ซึ่งจะได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  ๓) การส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้กับครูผู้สอน และนักเรียน ๔) เร่งรัดผลักดันการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
เพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability and 
Elderly Persons (Public Organization)) 

             (๓.๙) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด
ขับเคลื่อน ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน  และการบริหารจัดการน้ า  โดยให้จัดท า
แผนปฏิบัติ 3 เดือนและ 6 เดือนข้างหน้า  โดยในการด าเนินการให้เน้นในเรื่อง Area Base และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ (จังหวัด และ อปท.) ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการที่ถูกต้องชัดเจน และชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือลดความขัดแย้ง 

 



๒๘ 

 

             (๓.๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ คณะกรรมการ กขร. เห็นควรให้ ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ในภาครัฐโดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  และการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

            (๓.๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ให้เร่งรัดการ      
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในเรื่องของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ซึ่งมี
จ านวน 100,000 ราย และให้ ศธ. รับข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาการไม่ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน กยศ. เพ่ือปรับปรุง
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
----------------------------------------------- 


